
GÜNLÜK s:Y ASI GAZETE 

~iman anın 
Teklifine Ce 

Sul . 

abı 
~itler, Hollanda Ve Belçika ya Alma~ya İle Be
raber İngiltereye Karşı Koymağı Teklif Etmiş. 
Pa . 

t~ tıs, 16 !Radyo} - Hit· ı 
~~k Belçika ve Hollanda 
~ h~llıetlerine verdiği bir 
t\~ tırada. Almanya ile be
~~r f ngiltereye karşı koy 
~a teşvik etmiştir. 

~~tl?Penhag, 16 (A.A.I -
it.· •tıge ve Tidande ıaze 
tk;~i~ Berlin muhabiri sulh 
t\b fıne verilen Alman ce 
~ •nın rnakine ile yazılmış 
ldı.ı~Uçuk sahifeden ibaret 

dit lfunu haber vermekte 
~ıd' liükümdarların mülhem 

~U tıklan sebebi ere ve İn · 
lq,·~Cte ile Fransanıo me 
~qJ Cltırıa cevap teşkil eden 

~~Vesikada, Polonya ile 
~ 0 slovaky nın ihyası Al-

~~~ bayati sahasının kay
~I tlı:nesi demek olacağı ve 
tı ~llnyanın bu gibi şartla 
~ 1 abul etmiyeceği söylen· 
t1ttcd· 1\ ır. 

~İti 0 Penhag, 16 [Radyo] 
~I er, La hey ve Brüksel 

B. Hiller 

-1~au sefirleri vasıta siy le 

~ I te~ebbüsü hakkında giltcre ve Fransa haberdar hükümdarlara cevap veril 
~~la~da kraliçesi Vilbel- edilmiştir. mekte ve ikinci kısımda da, 
~Q} a ıle Belçika kralı Leo- Hitlerin cevabı iki kısım- İngiltere ve F ransanın ce-
~e cevap vermiştir. dır. Birinci kısımda, sulh vaplıırına cevap verilmekte 

~cevapta•, derbal İn teşebbüsü için müteşebbis dir. 

ı'h . ~ 1 
k~giliz -fra~sız ALMANLARIN CEPHEDEKi KURNA~ 
bi ~ak servısıerı 6oo Alman Askerlerinin Gecele-

tı ton mal zaptet- ı • 
A. mişlerdir. 1 yin ileri Hatlardan Çekilip Geri-

~ .. nkara, 16 (A.A] - Hu- • • • \J • ' 

tiliı l>aşlangıcıudanberi ~n de lstırahat Ettıgı Anlaşıldı. 
Itri ' Fransız kaçak senıı· . 
~ill altı yüz eJJi bin ton Parıs, 16 !Radyo) Al kamyonlarla yerlerine ge· 

1 taptetmişlerdir. 1 ı:aanların cephelerde kur tirilmektedir. Bu şekilde 
~ 11g"İ}iz Harbiye Nazırı ti- nazlıklar yapbkları tebeyyün 
litı::: Vapurların~n ka~il~ ha- etmiştir. Almanlar ileri 
~it seyahat sıstemmı ten mevzilerde askerlerini bı-
~ ~denlere verdiği cevap k k k l k ·· , 4fı:nd· k d b ti ra ma ta ve aran ı ço-
' ~ ıye ·a ar u ıure e .. · k 
~ · ~at eden üçbiıı yetmi' kunce ~amyonlarla ge~ı çe 
~~ ol11a yaloız yedisinin mektedırJer. Sabahleyın ~a 

tırını bildirmİitir. fakla birlikte yine askerler 

hareket edilmesinin sebebi, 
askerleri istirahat ctlirebil 
mektir. Böyle bir kurnazlı

ğın tekerrürü halinde bu 
mevziler zaptcdilccektir 

Paris, 16 !Radyo] - Al 
[Sonu üçüncü sayfada] 

On dördüncü yıl: 2532 

,.----~--·~--.. 
~ MiLLi ı 

t Şefin teşekkürleri ·! 
CI Ankara, 16 (A.A.) - t 

Riyaseti Cumhur U. Ka· t 
e tipliğinden: t 
t Reisicumhur Milli Şef t 
f İsmet İnönü şeker bayra- : 

1 mını kutlayan sayın yurt t 
'• daşlara teşekkür ve mu- t 
it kabil tebriklerinin iblağı- t 
4 na Anadolu Ajansını tav- t 

1 

sif buyurmuşlardır. t .. ., ....... ., ... 
Orta öğretmen 

-=s:::::..:aı...Jr~-

Müesseselerindeki nu· 
mara sistemlerinin de
ğiştirildiği asılsızdır. 

A!1kara, 16 [A.A.] - Or 
ta Oğretmen müessesele 
rinde bu gün tatbik edil· 
mekte olan numara siste 
mınm değiştirilmesine ve 
on esasının beşe kalb edil 
mesine karar verildiğine 
dair olan haberlerin asılsız 
olduğu Maarif Vekaletin 
den tebliğ edilmektedir. 

EİNLANDİYA NAZIRLAR MECLİSİ 

Reisicumhurun riya
setinde toplanarak 
Moskova konuşması 
hakkında görüştü. 

Helsinki, 16 !Radyo! -
Dün akşam Nazırlar Meclisi 
Reisicümhurun riyasetinde 
toplanmış ve iki saatten 
fazla müzakerelerde bulun
muştur. Bu toplantıda yal-

[Sonu üçüncü sayfada] 

Üçler muahedesinin 
Tastik edilmiş su .. 

retleri 
Ankara 16 (Radyo] -

Türk - İngiliz - Fransız yar
dımlaşma muahedesinin tas 
tik edilmiş suretleri Hari 
ciye Vekaleti arşivlerine 
konmak üzere . İngiliz ve 
Fransız sefirleri tarafından. 
Hariciye Vekilimize tevdi 
olunmuştur. 
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· B.ilik~~ir 1 - O Galip İken Ban- Ressam Sırrı Ozbay ğa gitti . . ç.r h 
d 1 1 S h T k ·ı Valimiz Recai Gürelı o•'' I~ 
ırma 1 ar a ayı er ettı er. tarafından bir resim şamba günü öğleden ~,ere \ b 

Oyun baştan sona kadar asabi bir hava içer
sinde cereyan etti ... Bilhassa favuller 

nazarı dikkati celbediyordu. 
- - 1 

Balıkesirin geçen seneki kadrosu 

Pazar~ gunu, lik maç- lan maç, oldukça alaka çek
larmın ikinci devresi, şeh- ti. Bandırmalılar ise, içlerin 
rimizde• Bandırma · Balıke- de üç oyuncu müstesna, on 
ıir gençlik kulfıpleri arasın larda yeni elemanlaruan mü· 
da ·ve kal.abalık bir seyirci teşekkildi. Bu iki genç takı
önünde yapıldı. mm çarpışması seyredenlere 

Maç, baştan sona kadar pek fazla heyecan veriyor
aıabi bir hava içersinde cere-, du. Bu zevkli anlar çok sür· 
yan etti ve oyun sık sık in- medi. Maalesef her zaman 
kıtaa uğradı. 

1 

arzu etmediğimiz çirkin ha· 

Daha oyuna başlanmaz- diıeler baş göstermeğe baş
dan önce, Bandırmalılar, Ji ladı. Tekme fasılları, bike · 
sanssız bir oyuncuyu - bölge- me sözle tecavüzde bulun
nin müsaadesi var diye - oy· malar ve ilah gibi hareket 
natmak istiyorlardı. Daki- ler birbirini takip ediyordu. 
kalarca münakaşa edildi. Ve 15 nci dakikada Bandır
nihayet bu oyuncu çıkarıl- malılara penaltı oldu. Balı · 

kesir bunu atamadı. Yirmi mak suretile maça başlana-
bildi. beşinci dakikada sağ açık-

Balıkesir takımı: 

. Hulki 
Mahmut AJi 

Aga Münir Salah 
Salim Mustafa Hüseyin Hikmet 

Şı.ban 

Hikem, Şevki İnanç idi. 
Balıkeıir takımı; gençler

den teşkil edilmişti. Çok 
iaabetli bir kadro ile yapı· 

1 

tan gelen bir şaadeli Mus 
tafa güzel bir kafa vuruşiy
le Bandırma kalesine atarak 
takımına ilk golü kazandır
dı 

Bu golden sonra, her iki 
takımda bir çab,ma ıöze 
çarpıyordu. Lalııia şuur•uz, 
ve şahsi çahtmalar bir fa 
ide tevlit etmiyordu. 811 

teftişlerde bul~nrnda'k 0 
\ 

11 .Sergisi açıldı. Ayvahğa gitmişle,:_ ır· ~~ 
Halkevi himayesinde, res h • 

T 
1 ~ 

sam ve heykeltraşlar birliği ayın _., ~~ 
azasından . ve öğretmen oku- ll.,v ,_ 

Ö Lise F elıef e öğre 1, . .; lu resim öğretmeni Sırrı z- "' 
bay tarafından bayramın Enver Demir, KütahY• b,e 
üçüncü günü Halkevi salo- si müdürlüğüne ve yine,?' 
nunda bir resim sergisi açıl· Felsefe öğretmeni Mu ~· 
mıştır. Demir de ayni okul .feed~ ~. 

Sergi Vali muavini Ab- fe öğretmenliğine tayın °'b 
dülkadir Keskin tarafından mişlerdir. 

açılmış ve merasimde birçok ---- , ' 
davetliler hazır bulunmuş- Maliyede terflfer ~i 
lardır. Hayram münasebeti "' ~ 

ı le sergi yüzlerce vatandaş Maliye Vekaleti, ba~ ettif 
tarafından gezilmiştir. liye memurlarını terfı ( 

Ö . . B d Vilif tGıı Sergide Sırrı zbayın mıştır. u meyan a od" '1. 
yüz küsür muhtelif tablosu timiz Maliye memurları. \ 
bulunmaktadır. Ekserisi Ba- terfi edenleri yazıyoruı· d,t ~ 
lıkesir manzaralarile bort- Erdek Malmüdürii .. f ~ ~ 
relerden müteşekkildir. Ser- Güray, Ayvalık Guıll•lfr >,: 
gi on gün halka açık qu- muhasibi Nuri Kaptaoalf ~ 
lundurulacaktır. 1 

Balya Malmüdürü 1'' 
Arkadaşını yaralamış 

Anafartalar mahallesin
den bahçıvan Tevfik ojfo 
15 yaşlarında lsmail, ... a- l 
halle arkadaşı aynı yaştaki 

1 

Ahmedi bir·kavga neticesin 
de bıçakla batından yara 
lamış ve bilahare zabıta İs
maili yakalıyarak adliyeye 1 

vermittir. 
Ogün yapılan mahkeme 

neticesinde küçük lımailin 
suç11 sabit olmuş ve 19 lira 
para cezasile maiakeme mas· 
rafları•• ödemeğe mahkum 
edil mittir. 

arada favuller bilhassa na 
zarı dikkati celbediyordu. 
Biri11ci devre 1 - O Balıkesir 
lehine llitti. 

** İkinci devreye başlaadıiı 
vakit, oyun dalıa seri ve 
daha sert idi. Kasdi tekme 
ler birlıairi ardı sıra tevali 
etmeğe başladı. Hatta bir 
aralık Minire vurulan kas 
di bir tekn1e çok kor· 
kunçtu. Hikem oyw 
a11 d11rdurmak mecburiyetin
de kaldı. Baadınna orta 
hafuu •Y•D harici etınek is -
tecli iaede, laem oyuncw ye 
lae• tle takı•ıa laeyeti u•tı· 
miyesi bw11a itiraz ettiler. 

Hikem kararıada ıarar 
ettijiaea Baıulırmahlar ıa- 1 

Akıncı ve betinci sınıf '" 
tiye Müfettişi hemşehri " 
Sıtkı Y ırcalı birer dete 
terfi etmişlerdir. 

Nışanlanma ~ 
Ankara Devlet deaJİl~j( 

ları hasılat dairesi iıt•. ttt 
F t• 

tik memurlarından u• J' ~ 
Posta ve Telgraf Veıll rJı' ~~ 
rı Hılminin kızı Bayall il' 
dimenio, evvelki akşaDI '.,,. 
Te dostları huzuruod• 
şanlarını icra edilmişler· 

Gençleri tebrik ede!V 

bayi terkettiler. Ve bu ~ 
retle de Balıkesir takı1111 e' 
sıfır yaziyette iken hiikll' 
ralip ilia edildi. 

* * "' Bandırma takımında•; 
Fbi çirkin halleri sık ti 
gör•ekteyiz. Bir ay evve I 
ayıu lıaareketi Bandır1111 

yap•ışlardı. -
Lik talimatnamesine ,_ 

rayyir aareketlerde ~ 
mak ve aikeme her ne ,t 
retle olursa olsun itiraz ., .,. 
•ek onlarda idet hali01 

mııtır. 

Artık, ka•unlatan s~ 
•uzda bu ıibi bqı boJlllll"'" 
hıklara ••ytla• Yeril--::. 
Uai iater misebhiblerİllİG 
zalaadırıl•uı•ı bekteri•· 
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1' ~ . -
ayramdaki za. 

" hıta vakaları 
Ak . ' l •tıcılar mahallesınden 

qt ~~Şiarında Nüzhet ismin
~t it Çocuk, ayni mahalle
~~ ()ttıtan 12 yaşındaki 
'~~ta.fayı bir kavga netice
\q~ ~olundan çakı ile ya 

' ~~kikgı iddia edildiğinden 
ata başlanmıştır. 

lJ f>arasını çalmış 
lct ltıs otelinde misafireten 

. Ilık 
J ' a ta olan Manisalı Se 

~~b Ycttak arkadaşı Bursalı 
'?ııQ ltlede ait parayı cüzda 
~t a.l\ çaldığı iddia olun· 
~lilllldan suçlu yakalanarak 
~Yeye verilmiştir. 

Almanların ceb
hedeki kurnaz

lığı 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

manların diğer bir kurnaz· 
lıkları da şudur: 

Almanlar, bir taarruza geç
meden önce ileriye kukla 
sevkediyorlar. 

Bu kuklalara ziyalar ve 
rerek Fransızların ateşini 

bunların üzerine tophyorlar. 
Bu suretle Fransız kuvvet
lerinin cephedeki sureti tev-
ziini anladıktan sonra faa
liyete geçmektedirler. 

Finlandiya na
zırlar meclisi ~~Undan yaralamış 

}~~~tabyanın Sofular kö- [Baş tarah birinci sayfada] 
ı; en Ali isminde bir şa nız Moskova müzakereleri 

qt ~ıla serhoş olduğu hal- mevzuubahs edilmiştir. 
t ~ • l Paris, 16 [Radyo] - Sov 

~ "tk· a. as oteli arkasında yet Rusya müzakerelerinin 
~~ ~~~•şehirli makinist Nazmiyi inkıtaa uğraması münase · 
I~ }\~ ~~bep çakı ile kolundan , betile Ruslar, zamanla Fin
dıl t : ildığmdan yakalanmış landiyanın seferberlik mas· 
, ~ali \ıtakne birlikte adliyeye ' raflarına dayanamıyacağı 
il hllı edilmiştir. ve bu suretle Sovyet Rus-

1\~z l k yanın dileklerini kabule 
el .\ a et çı armış mecbur olacağı mütaleasın 

\ tıafartalar mahallesin · dadırlar. 
·- Yenıişci Saim, serhoş . Paris, 16 [Radyo] Bir 
~~il.k, Dinkçiler mahaJle . lsviçre gazetesinin Helsik 
\ ~ rezalet çıkardığı sıra- ten aldığı malumata göre, 

f' ot ~~il.b_ıta yetişmiş müdaha Finlandiya siyasi şahsiyet 

i
le ıtt llıışse de, onlara haka- leri, ezcümle İktısat Nazırı, 

' \it Finlandiyanın Sovyetlere 
3' t~~cl tecavüzde bulundu karşı hazır bulunmak için 
e' )t an Yakalanmış ve ad- yapılacak masrafları ödiye
ile ~imiştir. bilecek vaziyette olduğunu 
ı' l.lq_ ------- bildirmişlerdir. İktisadi va

~~ tı~ırma tecim ve . ziyet düzgündür. Kredilere 
~ dttstri odasından: el sürülmem_·_iş_ti_r_. ---

'')~lldırrna Ticaret ve Sa Balıkesir asliye hu· 
~~~t Odasının 1565 sicil ti · kuk hakimliğinden: 
\~ıf lluınarasında birinci Martlı mahallesinden Sa-
~~tı ()larak mukayyed bu · lih kızı Nadide tarafından 
~~ 2 "e TürlCdili gazetesi- Vicdaniye mahallesinden 
'~~ıl 4110/939 tarih ve 2515 Ahmet oğlu Mehmet aley · 
\~ 1 lli.ishasında neşir ve hine açılan ihtar davasının 
'k. ~dilen ve Bandırmada davacının vicahında ve müd-
• ~St h · .~~i~ ulunan lzmirde, Ak deaaleybin gaip olmasından 
11 ~itı $Ieıni işleri T. A. Ş: gıyabında açık olarak ya-
'tı~iı·Bandırma şubesi mü pılan duruşmaları sonunda: 
'd 1 8 T r G.. · Kanunu medeninin 132 ci 
.~ıtı ay a ıp unerın maddesi mucibince müdde· 

. \ ~Za •aki 11 İkinciteş-
~~~ı , 39 tarihli istidasında aaleyhin bir ay zarfında da
~ 'tll vacı karısını evine alması 
~'itı• t, Randırmadaki şu- lüzumunun ihtarına ve 932 
~~\t~ l I/11/939 tarihinden kuruş masarıfı muhakeme 
,.~llı-.t sedederek, Ban Ye ilim harcının müddea
~·~~~ alci icrayi ticaretine aleyhe aidiyetine 10/11/939 
~t~)~t \'erdiğini iıtidasında tarihinde kabili temyiz ol· 

e' f~,l·ttnesi üzerine, tati- mak üzere karar verildiği 
\. 'Yet eylediii ilin olu- ilam tebliği makamına ka 

im olmak üzere ilan olunur. 

TÜRKDILI Sayfa 3 

MEMUR ALINACAK 
İnhisarlar Umum müdürlüğünden: 
A İdaremiz Taşra teşkilatında açık memuriyetler 

için Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Samsun başmüdüriyetleri
mizde birer müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

B - İmtihan tarihleri ayrıca ilin edilecektir. 
C İmtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki vasıf ve 

şartları haiz olmaları lazımdır. 
1 En az orta tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bulun 

mak, 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olma-

mak, 
4 - Sıhhatli olmak ve bedeni arızası bulunmamak 
5 -· İyi ahlak sahibi olmak 
D - İmtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakl müs

bite ve üç fotografla birlikte yukarıda yazılı mahallerde
ki başmüdürlüklere müracaatla kayıtlarını yaptırmalıdır
lar. 

E İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendese. 
2- Yazı, 

3 - Umumi malumat [Hayat biliisi, ceğrafya) 
4 - Lisan [konuşma ve yazı] 
1 - İmtihan neti~esinde ayaı derecede muvaffak olan

lar arasında yabancı lisanına vakıf olanlar tercih edilir. 
2 - İmtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil 

vaziyetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ücretle
ri tesbit edilerek tayinleri tesbit edilecek muvaffakiyet 
dereceleri sırasile yapılır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 15 gün zarfın 
da kabul etmiyenlerin bütün hakları iptal edilir. 

4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisam 
bildiklerini dilekçelerine yazmalıdırlar. . 

5 - Müracaatlar 30-1 1939 günü akşamına kadar ka
bul edilecektir. 

6 - 1 - 361 

Memleket hastahanesi baştababetinden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş, Balıkesir Memleket 

hastahanesi Su yoHarı için mübayea edilecek demir boru; 
hafriyat ve ferşiyatı olup keşif bedeli 999 lira 90 kuruş 
ve muvakkat teminatı 75 liradır. 

2 - ihale 27-1-1939 tarihine raslayan pazartesi günü 
saat 15 de vilayet makammda müteşekkil daimi encümen 
auzurunda yapılacaktır. 

3 - İstekliJer yukarıda yazılı gün ve saatte muvak 
kat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya banka 
mektupları ile encümeni daimiye ve keşfini görmek isti · 
yenlerin Balıkesir memleket hastahanesine müracaatları 
lazımdır. 

4 - İsteklilerin bu işlerlP. uğraşbklarına dair Balıke
sir Nafıa müdürlüğünden ihaleden laakal sekiı gün evvel 
almış oldukları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

4 1 360 

Bahkesir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Kabili tezyit ve tenkis şartiyle ve kamyonJarJa Balı· 

kesir tren durağına taşınacak Sındırgıdan ( 150.000) ve 
Bigadıçtan (20.000) kilo idare mali yaprak tütünlerin 
nakli işi mevcut f&rtnamesi mucibince 10/11/1939 tarihin· 
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulanq
tur. Taliplerin 30/11/1939 tarihine müsadif Perşembe sü
nü saat 14 de kadar Sındırgı İohisarlanna müracaatları. 

4 - 1 - 362 
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Balıkesir Askeri Satln Alma Komisyonundan: ~~.....,~=·~~.: .. 
1 A k A .h . ı 1 1r d . "kt 

1 D o K T o R - s erı ı tıyaç arı o an aşa5ı a cıns ve mı ar 
)arı yazılı iki kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel ve muvakkat teminatlarile 
ihale günleri yine aşağıda gösterilmiştir. Evsaf ve şartları 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - Eksiltme Balıkesir Kor Satın Alma komisyonun· 
da yapılacaktır Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar kanunun 2-3 maddesinde 
gösterilen vesaikleri ve muvakkat teminatlarını havi tek
lif mektuplarını komisyona makbuz mukabili teslim etme
leri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki geçikmeler mute
ber değildir.) 

LR. KR. LR. KR. 
Bedeli Muvakkat 
Muhammen teminat 

7040 528 00 
6710 503 25 

İhalesi Saatı Miktarı 

Ton 
22 

Cinsi 

30,5 
Sabun 21/11 939 Salı 19 de 
Şehri- 21/111939 Salı 11 da 

ye ma
karna 

4 - 1 - 349 

Ballkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı için 30 ton lahna, 30 ton pırasa, 
39 ton ıspanak, 2 ton kereviz, 3 ton karnabahar, 3 ton 
havuç açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Tahmin edilen bedeli 3870 lira olup muvakkat 
teminatı 290 lira 25 kuruştur. 

3 İhale 20-11-939 pazartesi günü saat 11 de Bah 
kesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebi-
lir. 

5 Taliplerin belli belğer ve muvakkat teminatlarile 
birlikte komisyona müracaatları. 

4 - 1 - 350 

Bafıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyacı olan 8000 kilo kuru üzüm açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1201 lira olup muYakkat 

teminatı '6 liradır. 
3 İhale 20-11-939 pazartesi günü saat 16 da Ba 

hkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. 
5 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatla-

rile birlikte komisyona müracaatları. 
4 1 - 351 

Milli Eml~k müdürlüğünden: 
MalaaJlesi: Sokaiı: Cinıi: Mevkii: Senelik icarı 
Martlı Ali Hikmet Paşa Dükkan Hapishane içi 401 lira 
Sahailıisar" Tahta pazarı Dükkia Tahta pazarı 18 lira 

Bir sene müddetle kiraya verilecek olan iki dükkiaıa 
cetveli yukarıya çıkarılmıttır . İlia olunur. 4 - 1 - 354 

Fahriye Altaylı 
!iı KADIN HASTALIKLARI VE D()cvr.t 
~ . BiRiNCi SINIF MÜTEHASSISI 

m Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 f 
~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN 5A'4 ~ 

15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABll 
VE TEDAVİ EDER. 

ril.~~~~~. ~ :/ 

Balıkesir askeri satın alma komisyonun' : 
ı"' 1 - Askeri ihtiyacı için açık eksiltmeye konuld•11

,. f ~ 
ton zeytin yağı için yapılan ilin noksan olduğuD • 
niden eksiltmeye konulmuştur. ~~·ı 

2 - Tahmin edilen bedeli 4725 lira olup ınu'' 
teminatı 354 lira 38 kuruştur. 9" 

3 İhale 22-11-939 çarşamba günü saat 10 d• 
hkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Jlı. ~ 

4 - Evsaf ve şartları görmek istiyenler her guO 
rülebilir. . ,tll 

5 - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat telJl~)l 
rile birlikte komisyona müracaatları. 4-/ 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bandırma • Manyas yolu üzerinde Ergili ,w' 

kiprüsü açık eksiltmeye konulmuştur 
2 Tamirat keşif bedeli 762 lira 7 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 57 lira 20 kuruştur. .,,_,/ 
4 - Nafia müdiirlOğiinden alacağı ehliyet ve51 

ihraz ermeleri. af~ 
5 - Dosyası daimi encfimende ve nafıa müdUrl 

de görülebilir. ~ 
6 - İhalesi 20-11 9 39 tarihine müsadif P9 ,f 

günü saat 15 de viliyctte daimi encümen odasıacl• ~ 
lacaktır. Taliplerin mezkur gün ve ıaatte vesika ve s' 
oatlarile müracaatları ilin olunur. 4 - 1 - _.Y 

Balıkesir Askeri Satın Aİma Komisyonu/ 
1 

1 - Kütahya ve Bahkesirde yapılacak (4) adet 
haneli!(' kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ti' 

2 - Tahmin edilen bedel 1076 l lira 24 kuruft -9 f 
3 - Muvakkat teminatı 807 lira 10 kuruş ol 

toptandır. "' 
4 ihalesi 20/11/939 pazartesi saat 11 de B•I _ .J 

kor ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. I' 
5 - İlin, keşif, fenni ve hueusi tartoameler S-1 

kor satın alma komisyonunda her gin görülebilir. ~ 
6 Taliplerin belli belgeler ve bu gibi inşaat ,. 

yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını ihale saatind~ ~ 
uat evveline kadar komisyona makbuz mukab~ ;' 
etmeleri lüzumu ilin olunur. {Postada vaki g~ 
muteber değildir.) 4 _ 1 - 357 

---------------------~-8 aa ıWt t ı yer: Türkdili 11latbaası-Bah1'ef' 


