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SARAÇOGLUNUN iKiGON DAHA 
MOSKOVADA KALMASI MUHTEMEL. 

l Moskova, 28 (A.A.) -· Şiikrii Saraç.oğ
b\l dün de Sovyet erkanile müzakerelerde 
llltınmuştur. 

ttı· Ankara, 28 ( A.A. } -· Hariciye Vekili
~~ Şükrü Saraçoğlunun Moskovada bir ~ 
p_, gün daha kalacağının tahmin edildiği ·~ 

0sko:vadan bildirilmektedir. 1 
()'° ~oskova, 28 (A.A.) •• Şükrü Saraç- ~ 
~ 'llu dün Sovyetler Birliği Ziraat sergisini • 
h tırn~ş, akşa": d~ tiyatroya giderek bir ~ 
~leyı seyretnuşi:ır. E 

GAZ~TE 

Moskova. 28 ( A.A J Al-
man Hariciye Nazırı Fon 
Ribentrop dün Molotofla 
Polonya hadiseleri ile ala-
kadar ınes<.>Jeler iizerinde 
bir görlişme yapmış ve bu gö-

. 
On dörduncü yıl: 2494 

rü melerde Stali n ile iki 
memlek t biiyük elçileri de 
hazır huJunınuşlardır. 

Londra. 28 [Radyo] -
Gazeteler Mosko•a gör üs . · 

[Sonu üçüncii ayf ada 1 

Garp cephe,... inde 
Fransız ve İngiliz hava kuvvetleri 

faaliyetlerini artırdılar. 
Paris, 28 jRadyo] - Garp 

cephesinde Fransız kara ha
rekatı canlı değilse de hava 
harekatı faal bir safhaya 
girmiştir. Miittefiklerin ha 
r~kat gitgide genişlemekte
dir. Polonya harbinde bir 
çoğu harap olan, bir çoğu 
da tamir ~ören Alman ha-

liz karakoJ gemisine Alman 
hava taarruzu yapıldığı ve 
bir çok İngiliz (!emisinin hA · . 
sara uğratıldığı bildirilmek
tedir. Hu haberler yanlıştı~ . . 
Yakalar şundan ibaretti~ : 

- = _ _ _ va kuvvetleri müttefikler ta 

Karakol va zift "ini yapan 
bir kaç gemi Alman hava 
taarruzuna uğrcı nı'tır. Fa
kat giılenmeğe yaramıyacak 
kadar a?çak bulutlar oJma
dığınd.ın taya rele r tard edil
mi~ti r . Başka tayareler de 
filo üı~rinde uçmuş)arsa da 
1300 metreden uçmak mec 
buriyetinde kaldıklarından 

hedeflerini bulamamışlardır. 
Taarruzda tek bir zayiat 
verilmemiştir Üç Alıı:an ta · 
yare si düşürül ruüşt ür . içinde. 
kiler esir edilmiştir. Bunla 
rın adları Londra radyosu 
ile ilan edilecektir. 

l\ız .. ' rafından tazyik edilmekte 
JLORDU DUN MACAR dir. Fransız, İngiliz hava kuv· 

HUDUDUNA VARDI. 

Gece lapa lapa yağ;;-kar ve otomobil fe
~rlerinin ziyası altında ilk temas yapıldı. 
~. eşte, 28 (Rad\ o 1 .. .,. . 

S s ajansıııdao: 
~it <>"Yet kılaları evvel
dl!d tc~ Polo ıya Macar hu-
1\l!t~l\~a Macar resmi me
~· llrtle ilk teması tesis et 
ı .. ltrd· 
~ ır. Bu temas •iddet 

~-~ ... ~.1tan kar altında, oto 

)' fenerlerinin ışığı sa 
~tide olmuştur. Bir Sovyet 
~ ltcndisini takdim et 
~e Sovyet kıtalannın 
~'lo t hududuna yakın olan 
ti"i ~· arazisini zaptetti 
' t ıld~rrniştir. İki taraf 
~ .... tbrık hitabeleri irad 
~~" ~11ttur. Sovyctler Ma 

0rıışularile iyi rnün,ae 

betler idame cdt:cı;kle .· ini 
söylemişlerdir. İki taraf hu
dud hattında müştert>k istik 
afta bu lunmus!ardır. 
HuJapeşte, :rn 1 A.A.] 

Yan resmi bir kaynaktan 
bildirildiğine göre, Macaris 
tana gelen PoJonıah mülte 
cilerin miktarı pazar giinü 
cksiJmiştir. Pazartesi günl 
bu akın tamarniyle durmuş
tur. Mültecilerin sayısı tah 
minen yirmi bin olup mun· 
tazaman taha~şiit kaınpla
nna sevk edilmektedir. Sov
yet kıta ları Macar hududu
nun 10 - 15 kilometre ileri
sinde oJup Macar hudud 

vetleri bundan istifadeye 
koyulmuşlardır. Zigfrid hat
tı üzerinde müteaddid ha va 
muharebeleri olmuş "·e Al -
man tayareleri düşürülmüş 
tiir. 

Londra, 2R [Radyo) ~ 
İngiliz tayareleri Almanya 
üzerinde istikşaf yapuak 
kıymetli malumat top 
lamışlardn· Tayareler arız;\· 

sız üssülharekelerine d<in 
müşlerdir. 

Londra, 28 !Radyo] -
Alman membalarmdan veri
len haberlerde Norveç ~ahi
li açıklarındaki bir kcç İngi---------
muhafızları ile temasa gel· 
mek iizere bulunmaktadır 

lar. 
Moskova, 28 !A.A.J 

Dün dört bin tonluk bir 
Sovyet vapuru bir denizal
tı gemisi tarafaodan batırıl
mıştır. 

Paris, 28 [ Radyo J -
Garp cephesi heyeti umu-
miyesi itibarile sakin geç· 
miştir. Sarbruğun garbm· 
da düşman hücumu akim 
kalmıştır. 

Dün öğleden ıonra müte
addid düşman tayarele.ri 
dütürülmüştür. İngiliz taya· 
releri Almanyanm ~arp .şe· 
hir ve ka~abaları üzeriDde 
uçarak beyannameler atmlf
lardır. 

Letonyada 10 bin Polon
( Sonu ikinci sayfada) 

.. 
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Bulgari~andan ge- r~~,E~H~i.~H~~'~E~R~L~E~R~I~ 
len göçmenler. ... -----------------~ 

Bulgaristannı Brovadık ve t 9 J ( k Ç 
Kadıköylerinden 20. bin !Ayvalık a 39-940 Senesi bö ge i ına" 
yurdda.ş 27 eylulde latan- --,,. -, ,;::dl J b J 
bu1a gelmittir. Hükumet d W n <dJ 8 Ş \.YI arı yarın aş ıyor • 
t:,~

1

~1·: .. ;k::·i~~n°~iı~~:~- detı ı zeı .. · İlk olarak Bandırma-Balıkesir takımları earı· 1··;: \:~~ed:~ıru.ı;.; kişi ı zele o 1 d u • ı dırmada, Bürhaniye-Havran takımları d8 
ve beş aile de şehrimize gel- d 
mitlerdir. Bandırma, Suıı- Dün de . ~yvalıkta saa~ Bürhaniye sahasında karşılaşacaklar ır. 
j"ırhk ve Karacabeyde ak- 3.20 geçe ıkı defa kuvveth . " . I . fiil. 

ı 9 ~9 · 940 Senesı bölge len Gençhk Kuliip erit f 
rabaları bulunan bu vurdda,-

1 
yer sarsmtası olmuştur. ı·k J 1• d l k ti' t k ıarl• · .. . . ı maç arı yarın an arma- ara u•ve ı a ım . .,,. 

lar trenle onlarm yanana Beş gunden berı bu cı- Balake.tir ve Biirhaniye HaY receklerdir. Onun içtll~ 
~-derek. b~~ümet~n .y~re.ce- varda devam etınekte olan ran Gençlik Kulüpleri ara· rioki Bandırma ile ~ _ll/' 

W1 araztlerı ı,leteceklerdır . yer sarsantııı Ayvalık halkı ımda yapala~a~tır. takımıaıo maçı. ~ 
- -· üzerinde korku ve telaş Maçlara ı~tıra~ edecek mada çok hararetlı •e 

G a r P 1 
oyuncuların lısanaıye olma l l k 

uyandırrnıştır. Halk bu yüz· I A k a ı o aca tır. ~ 
arı ve umumı mer ezce tas-

8 
d k sif 111"' cephesinde den dai ve kırlarda yat- dik edilmiş listede isimleri aoh arkına .-ŞB~b. e tla_,,-

maktadır. bulunması şarttır. Bu sene çını~ • _emı uurı, ~ 
(-Başta rafı birinci sayfada) ki marlar digw er senelerde - Burhanıye maçanın ~ 

Recai Güreli bu mıntaka 'Y 
ya askeri temerküz kampla· yapılanlardan çok farklı ola mi de Hulkidir. Şe~ 

d k f b 1 kt Ya yaplıg·ı son seyabatanda k G l"k K IAb b rın a mev u u unma a ca tır. coç ı u u ü u • ~ 
dır. alınan tedbirleri gözden ge· Kazalarımızdaki kuluple- ekspr~sle Band1rmay• I""" 

Loodra, 28 ( A.A.. J - İn çirmittir. rin birletmesile husule ge- cektir. 
giliz istihbarat Nazareti bir ,.,, 
lıafta içinde lngili:r: kontro 
)unun yetmit bin tonluk eş
ya muaadere ettiğini, F ran
aıı Bahriye Nazareti de 
yirmi bet eylule kadar yüz 
itin tondan fazla harp ka
çajı musadere edildiğini 
bildirmektedir. 

Londra, 28 [A.A.I - İn· 
riiiz askeri tayareleri dün 

\ Şehrimize gelen me
buslanmız. 

ll ir kaç gün önce Ankara 

dan Dikiliye giden ve oradaki 

zelzele sabaaanı gözden ge-

çiren mebuslaramızdan Hay 
rettin Karan ile Fahri Ti 

ritoğlu lzmir yolu ile şehri-
aktam Almanyanm şimali mize gelmişlerdir. 
ıarbi tehir ve kasabaları 
üıerinde uçuşlar yapmış ve 
lteyannameler a tmı,lardır. 

Paris, 28 (Radyo J 
F ranıız umumi karargahının 
... t 9 tebliği: 

Vilayet Daimi Encü-
1 

meni toplantısı. 
Gece sükunetle geçmit ' Vilayet Daimi Encümeni 

t ir. Düıman topçuau hatla- dün toplanarak dairelerden 
rımıım gerisini bilhassa Di gelen evrakı tedkik ve mü
simberg mıntakasını bom- zakere ettikten sonra yeni 
bardıman etmiştir. 

Paris, '28 (Radyo) Ha- Barem kanunu · dolayisile 
vas ajansı garp cephesinde Muhasebei Hususiye, Nafıa, 
ki barekit ve muhariplerin Ziraat, Baytar ve Sıhhiye 
ia~ vaziyetleri hakkmda daireleri memurlariJe ilk 
fU tebliği vermiştir: mektep muallimlerine aid 

Pariste salahiyettar aske 
ri mahfillerin bu sabah bil- kadro cedvellerini Dahiliye 
tlirdiklerine göre cephenin Vekaletine göndermiştir. 
heyeti umumiyesinde dün ve 
gece biç bir değişiklik ol C. H. P. İdare heyeti 

toplantısı. mamııtır. Büyük Fransız ta
arruzunun başladığı hakkın· 
ela Baldan relen haberler ta Cumhuriyet Halk Partisi 
mamen hayaldir. Son 48 Vilayet idare heyeti dün Per 
saatte Alman Ye Fransızlar tev Etcioğlunun ba,kanlı
tarafından biç bir taarruz tında haftalık toplantısını 
laareketinde bulunulmamıı · yapmıt ve Partiyi ilgilendiren 
hr. iıler üzerinde görüşmUttür. 

Zelzele felaketzede
lerine yaptlan yar -

dımlar. 

· Bir kadın kocastflf 
zehirlemek istern;ş. 

Bir adam kendisin~~ 
lemek istediği iddiasile ~ 

Vali Recai Güreli yanla- r1Sı hakkmda ,ikiyette j 
randa Nafıa Müdilrü Ziya Ye lunmuştur. Vaka şöyle 
Kızılay Başkam İsmail Ti· muştur: ~ 
ritoğlu olduğu halde evvel- Hammal Kadir adın~ 
ki gün Bürhaniye, Gömeç, ı ri her zamanki gibi ·~ 
Ayvabk Ye Altınovaya git üzeri evine gelmiştir. ti 
miş ve dün avdet etmiıtir. sı ile baldızı gündOzde~ 

Son ~elzele dolay~sile h~- . zırladıklara ev makar ~ 
sara ugrıyan yerlerı tedkık ı Kadirin önüne koylP j 
ve tefti' etmiıler ve icap I sonra her ikisi de tok 111 
eden tedbirlerin alınması içini duklarıoı söyliyerek "1''
kaymakam ve nahiye mü- ya '!turmamışlardır. . ,f 
dürlerine direktif vermişler Öteden beri karı•• ile"'-. 
dir. sı açık bulunan Kadir ~ 

Zarar gören yurddaşlara yctten ştiphe ettiğiad~ 
Kızılay tarafından da ayrı meği koklamıştır. Hi 
ca yard(m edilecek ve An koku ile yemeğe zeh~ (. 
karadan gelen 100 çadır bu dağını iddia eden Kadıt ~ 
gün gönderilecektir. lise müracaat ettiğindell 

kikata başlanmıştır. 
Orta okullarda ta-

yinler. 
Eskişehir Jisesi Türkçe 

öğretmeni Eminittin Çeliköz 
şehrimiz lisesi Türkçe öğret 
menliğine, Ankara Gazi 
Terbiye Enstitüsü B seksi 
yonu mezunlarından Nadide 
Tüzünay, Lütfiye Kebapçı 
oğlu Edremit orta okuluna, 
Sadberk Erdinli Ayvalık or · 
ta okuluna tayin odilmit· 
lerdir. 

Kayse;id;= pastı..-' 
imalatı kontrol 

ediliyor. ~ 
Kayseri, 28 - KeY ~ 

pastırma imali.tanın , 
bir şekilde yapıldl.,.; 
vilayet metgul olmak~ 

Son günlerde pa•":A 
için 8 bin inek keıil' /. 
Bu kıt kesilecek hayv•• ~ 
taranan 30 bini bulacal' 
min edilmektedir. 
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~trop Moskova
~ Yeni bir anlaşma 
~ak için gitmiş. 
'~~rafl birinci sayfada) 
t-') 1 hakkında geniş neş
~:tt Ylpnıakta ve Fon Ri
·~,.!01.un seyahatanın Sa
'~ltuıun seyabatı zama
~, raatıaması etrafmda 
~.~elif lllu talea ve tefsir-
~ bulunmaktadırlar. 

tt '~is, 28 [Radyo) - Roy
ti ~l\aınan Berlinden aldı
~... habere göre, Alman 
'tiye Nazarı Fon Riben
~ Moıkovaya yeni bir 
'~ ttıa için gitmittir. Huna 
~ıı~tın Almanya ile Sovyet 
\ 1 .i. Polonyadaki stokola · I 
~ ~banda silahla müda
~~tt~klerdir. Bu müza
' ·'-t de. Balkan ve Baltık 

y.~lerı da görüşülecektir. 
~ıı 'tıe Royterin Moıkova
~~ i.ldığı diğer bir habere 
~t\~~ de Ribentrop ve 
'ı ruıdc bulunan eks 
llı~1f:'t Ruıyanın iktisadi yar-

TORKDİLİ 

Balıkesir Defterdarlığından: 

ismi: 
Tacettin Remzi 

" " 
., " 

Mustafa Yeşil yol 
Mehmet o. Muıtafa 
Emin ojlu Muzaffer 
Ki:ı:ım oğlu Mehmet 

.. " 
Mehmet oğlu Hasan 
Hakkı oğlu Ahmet 
Eyup oğlu Faruk 
Mehmet oğlu Ahmet 
Memduh 
Klzım oğlu Ahmet 
Osman ve Hakkı 
Dıyarbakarh Halil 
Murad Barbaros 
Mehmet Mürsel 

İşi: 
Kahveci 

" 
" 

Kahveci 
Kahveci 
Kuyumcu 
Yorgancı 

.. 
Kahveci 
Yorgancı 
Kundurucu 
Yorgancı 
Doktor 
Yorgancı 
Bisikletci 
Pişirici 
Babuşcu 

Kahveci 

Ticaret evi: 
Edremit caddesi 

.. ., 

" " 
İpek sokak 
Müftü Bedestanı 
Atalar sokak 
Sandıkcılar ıokak 

.. .. 
Sular idaresi sokak 
İneci sokak 
Müftü Hedestanı 
Millikuvyetler 
İneci sokak 
Yaymacılar sokak 
Millikuvvetler c:ad. 
Anafartalar uzun Dö. 
Başçeşme caddesi 
Bahkavdam sokak 

"' " " " 

Vergisi 
2 47 

()() 84 
1 ()() 
1 19 
00 23 
22 25 
00 06 
00 '25 
00 07 
00 09 
00 17 
00 04 
2 25 
()() 07 
2 05 
00 09 
3 71 
00 14 
()() 10 
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Sen~si 
936 
936 
938 
938 
936 
937 
937 
936 
937 
938 
938 
938 
935 
938 
936 
938 
939 
937 
936 

İhbarname 
numarası: 

21/89 
24/40 
28/61 
29/37 
22/35 
23/98 
2717 
27/3 
28/85 
28/68 
28/99 
31/6 
23/36 
30/81 
25155 
30/50 
1 /17 
23/33 
23/57 

Balıkesir merkez varidat tabakkut şubesi mükelleflerinden olup yukarıda isim ve 
adresleri ile vergi miktarlara ya:ı:ıh olan mükellefler terki ticaret ettiklerinden ikamet 
yerleri tesbit edilemediii cihetle tebliğat yapılamamıştır. Hukuk usul muhakemeleri 
kanununun maddei mahsusuna kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

TORKDILI 1 Beden Terbiyesi Balıkesir 
Bölgesi Başkanhğından: Giinlük siyasi gazeli! ~:; tecrübe etmek isti 

\t 'rdir. 
~:~lof ile Saraçotlu ara- 1 - Atatürk parkında yaptırılacak spor saha11 fut-

i 1 ıörüımelere de te- Sahibi : Baltkesir mebusu bol kıımınan tcsviyei türabiyesine aid iş açık eksiltmeye 
~ti:"• edecekleri tabii gö konulmuttur. 
~ t>t. HAYRETTİN KARAN 2 - İşin keşif bedeli 3200 lira 67 kuruştur. 
~~Yli Meyi gazetesi de 3 - Bu işe aid evrak: 
' " 

0
\'• müzakerelerin ;! N d Projeler, keşif hulasası, eksiltme şartnamesi ve mu-

~a d ctriyat mü ürü 
\~il e e.rek Hitler, Polon· FUAT BiL' AL kavelf' örneklerinden ibaret olup istekliler mezkur evrakı 
~l lı.ııtadan silindiğini her gün spor bölgesinde görebilirler. 

'1 ~t11aek şartile Fransa 4 - Eksiltme 13/10/939 tarihine rastlayan cuma gü-
~ltere ile sulh şartları Yıllı~ı: 800, altı ayhtı 400 kr. nü saat 15 de mezkur bölgede teşekkül edecek eksiltme 
~de .ıörüşec:ejini , sulh komsiyonu huzurunda yapılacaktır . 

' ~ ~ ~dnıeue sona kadar 1 Sayısı (3) kuruştur. 5 isteklilerin bu işe aid 240 lira 5 kuruşluk muvak-
~· ~tPte kalacatını ve Hit-~ ıt\>· ı kat teminatını bölge veznesine yatırdığına dair makbuz ve-
~ 1 

halka kartı aman ya bu miktar şayanı kabul banka mektubunu ve ihaleden 
\.. -~lla • b"ld' · AdrPs: Halıke.<>ir Tiirktli li ""--- caııoı 1 ırıyor en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alacakları ehliyet 
kl\. ----------·•ı ve ticaret odası vesikalarını hamilen yukarıda yazıla gün 

'!!ıp çocuk aranıyor Balıkesir ticaret ve :~u::~ıe .k.iltm• kom.iyonu reisliğine müracaatı ... ilin 

tlııG'.t buçuk yqında • çakır Sanayi Odasından: 4 
-

1 

._'t () b'Yaz tende, Nurha . . _ . 1 
:"it '-tak · . d k. , Balıkesır vılayetı Susığır-
' ~~lllth ıEsm~n e 

1 •ızıdmı lık kazasanm Han mahalle-
ıtild mıne namm a 

il ,.!>.
1
'" fstanbuldaki evim- ain de Eskiciyusuf sokağın

t 't'4llr k B 1 k da 20 numaralı evde oturan 'llitı- a a ı esire ge-
llt\t"1ı •t. Çocuğumu bulamı- Türkiye Cumhuriyeti tebaa-
,_ · sandan olup yine Susığırlı-

~1-il b~Ocuğunı her kimin ya- ğm Han mahallesinde 10 
:s~ t~kılnuş ise aşağıdaki 1 numaralı dükkanı ikamet
~--~~l\aaniyet namına bil- gihı ticari ittihaz ederek 934 

İ •ni rica ederim. yılından beri zahire tiureti 
t'~ıahul Tophane Ka-

1 

Ye teahbüt işlerile iştigal 
; •t sokak Kutucu ettiiini beyiln eden Ahmet 

tti111 çıkmazı No: 9 oğlu Fahri Ümidin un•anı 
Mehmet Durak ticareti bu kere ( Ahmet 

Karaman köyü muhtarhğından: 
Köyümüzün öküz Çayırı merası bu senenin kasımından 

940 ıenesi Hızırilyasma kadar alta aylak icara verilecek
tir. 8/10/939 da ihale yapılacaktır. Taliplerin köy ihtiyar 
heyetine müracaatları ilan olunur. 

oğlu zahireci Fahri Ümit) 
1 

olarak tescil edildiği gibi 
bu unvaom imza tekli de 
Türkçe el yazııile (F. Ümit) 
olarak ticaret kanununun 42 

.. 
nci maddesine göre Bahke 
sir ticaret ve sanayi odasın 
ca 28/9/939 tarihinde 1099 
ıicil sayısana kayd edildiği 
ilin olunur. 
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r;~~~;~;~~*'~~w.~~~ıın~~~:w 
. ~~ 
~ Fahriye Altaylı ~ ~ Camikebir caddesi üzerinde ve itfaiye gar~i· ~:; 
~ ~ ~ şısmdaki Kepsütlü Hacı Osma"n oğullarrna aıd .. iilı: 

1 KADIN -HASTALIKLARI VE DOGUM ~~yük bina kiraya verilecektir. Ust katta iiç buY,ıt 
t • •• • ~ M oda ile bir salon, orta katta iki oda bir salon. 1 ~ BiRiNCi SINIF MUTEHASSISI ~ ~ katta bir mağaza ile bir miktar bahçe ve a~r•' jl 

~ ~ mutbah ve elektrik tesisab bulunan bu bina kır•Y 
. Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 r+i ~ verilecektir. Talip olanlann şu adrese müracaath•'1 

~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT ~ ~ .. .. _ e siitl1' 
15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL ~ ~ Muftu Bedestanında kunduracı Mustafa K P 

: VE TEDAVİ EDER. .~ Mf:t'~~~ .. ~~liltf~~-·jf.~~r+'.~~·· 
~~itJ~~~~ı.r+~• .. ~ .. •Jtt~+ı;;r.~~t+:~~~-•J(~~ m-

Ballkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Mevkii: 

Tür kili 
köyü 

Manastır 

Hududu: 
Miktarı 
hektar: 

Şimalen Ka
radere, cen-
uben a .aya-
ni, · şarkan 
Kumburnu 

takiben Sa 
lataş hat müs
takim garben 

lebi derya 

100 

3 Senelik temi
nat resim res

mıyesı: 

· Lira 
750 

Muvakkat 
teminat ' 
Lira Kr. 
26 25 

Erdek kazasının Türkili köyü Manastır mevkiinde 
kain ve evsafı sairesi yukarıda yazılı granit taş ocağının 
24/8 939 tarihinde yapılan ihalesi fesh edildiğinden en
cümenimizin 14/9/939 tarih ve 812 sayıh kararile yeni 
den 15 gün müddetle açık arbrmaya konulmuştur. 

Arhrma 2 10 939 t arihinc ra~tJıyan pazartesi günü sa 
at t 5 de Vilayet makanında müteşekkil Daimi Encümen 
huzurunda yapılacağından ist~klilerin yüzde 7.5 mikta
rında muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka makbuzlarile Encümeni Daimiye müracaatla
rı lüzumu ilin olunur. 
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TÜRKDİLİ MATBAASI 
. dl 

Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı aJtıll 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ·~ 

·ı , • ..-14 Seaeden beri muntazaman çıkan ve karı e b' 
hizmet eden « TÜRKDiLI » gazetesi bu suretle d• 
geniş bir şekilde çahşrııağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 

1 e' 
= Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ~O' 

l
&i vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle 

nulmuştur. 

• TÜRKDİLİ MATBAASI 

~ .. "' 
1
- Her yerden sipariş kabul eder ve istenildif1 

kilde hazırlar. 
··rJ.i' 1 DİKKAT: Matbaa işlerile alakadar her tiJ 

1
-= muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

iı' 
T ürkdili ma.tbaası - Balıke9 

--~~~~~-------1'-------
Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

1 - Balıkesir vilayetinin merkez kazası dahilinde hu
dutları şartnamede yazıh Kocamazılı devlf't ormanından 
1007 kental 50 kilo meşe enkaz odunu alta ay zarfında 
ormandan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık artır
maya çıkarılmıttır. 

2 _:. Artırma 16/ 101939 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

3 - Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 
kuruttur. 

4 - Muvakkat teminat 6 lira S kuruştur. 
5 - Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun mu

vakkat altıncı maddesine göre Balıkesir odun ihtiyacını 
karşılamak üzere ıııtışa çıkarılmıştır. 

6 - Taliplerin mukaveleyi ve ,artnameyi görmek üze
Orman Müdürlüğüne miiracatları ilin olunur. 
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KIRTASİYECİ 

K A O R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü ~ 

tasiye levazımını ucuz olarak te 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kaQıtıar 

-------------------~ Rasıldıtı ~·er: "! üıkt:hli matbusı-8'h 


