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~~kovadan dönen 1 

~i~l§ndiya heyeti ka
~ıne toplantısında 

izahat verdi. 
~ loııdra, 17 [Radyo) -
~~Oskovadan Hel~inkiye dö
~·.11 Finlandiya heyeti dün

~ kabine toplantısında iza
ııı t Vermiştir. Bu toplantıda 
ti~ı~lis reisi ve muhalif par 
- •derleri hazır bulunmuş 
tdır 

D .. lo~dra, 17 (Radyo] -
dt~n Finlandiya kabinesi iki 
~lanmıştır. 

AVAM KAMA ASINDA 
Sikler Ded · ki: "Müzake
releri Redetmek Mesu· 
liyeti ir Kışiye, Hitlere 

Aiddır,,. 
İNGiLiZ BAŞVEKİLİ ÇEMBERLAYN 

~izli Meselelerin Kamarada Gö .. 
tiişülmesini Doğru Bulmuyor. 
~;;~::; 17 {Radyo] BELÇİKA 

Londra, 17 [Radyo} -
Dün akşam Avam Kamara· 
sında Sircon Simondan son 
ra muhalifet lideri Atllc söz 
almış ve sulh teşebbüsü 

hakkında Almanyanın ver 
di~i cevabı mevzuubahı 

Belçika ile Hollanda, harbe 
girmesinler. 

Şimdi hükumetten bir ta
lebim var. Hükumetin do 
minyonlarla yaptığı müza· 
kerelerin ilerleyip ilerleme. 
diği hakkında izahat verme .. 
sini isterim. 

\' Gı:z:Ij meselelerin Lordlar 
t~ avam kamaralarında gö· 

,~ :•ülrrıesi müna&İp olup ol 
~·Yacağı meselesi vardır . 
ı~:Çcn harpte gizli mesele· 

t
el d .. Padertıentoda görüşülür-

( 
bil. Bu defa bu teklifi Çem
etı • I k ayn retle karşılamış ve 

le~tll~rada görüşülen mese 1 

~· trın ehemmiyetsiz telak 

t 1 ~dilerek bazı mebuslar 

1 ataf•ndan dışarıda konuşu-
'bile ~ · · b d t cegıoı ve un an za-
'~tlar tevlit edilebileceğini 
~~Ylenıiştir. Nitekim geçen 
aı-Pte böyle olmuştur. 

1 ayare faaliyetleri 
Aıblan tayareleri Bal 

"Üzerinde uçtular. 
'tı Patis 17 [Radyo! Al-
.. qb tayareler i bugün, İniç 
'ttı' 
tGrı•n .. Bal s.enıalarında gö-
~ llluştür. f ayareler bura
"q İtıriltere alcvhiude, Fraa 
"'t . 
ı, t.il beyannameler atmış-

tdtr. 

1\/·0rtdra, 17 !Radyo} -
U lba.ı tayarckri Şit~nt 
ter· lQde uçmuşlardır. 

Hariciye Nazırı 
Meclis Encümeninde 
Almanyanın hattı ha
reketi hakkında be-

yanatta bulundu. 
Ankara, 17 !A.A.] -

Belçika Hariciye Nazırı, mec 
lis hariciye encümeninde 
yaptığı beyanatta, Almanya- j 
nın son günlerdeki hattı ha 1 

reketi karşısında hükumetin 1 
endişelerini gizlememiştir. ı 

rsonu üçüncü sayfada] 
•• •...we 

İngiltere ile İspanya 
arasında istikraz 

müzakereleri. 
Ankara, 17 (A.A.J İn 

giltere ile İspanya arasında, 
İngiltereden İspanyaya bir 
istikraz verilmesi meselesi 
üzerinde müıakerelerc baş 
)anmaktadır. 

Vilnoda örfi idare 
Ankara, 17 !Radyo] 

Litvanya reisicumhuru Vilno 
topraklarının üç yerinde örfi 
idare ilan etmiştir. 

ederek demiştir ki: 

"Hollanda ve Belçika ta 
rafından yapılan sulh tekli
fine Almanyanın red cevabı 
vermesinden çok müteessi 
rim. Yalnız temenni edelim 
ki, bu iki memleket, yani 

Bundan sonra Atlle ce
vabın gecikmemesi icabetti 
ğini talep etmiş ve harpten 
sonraki İngiltcrenin nasıl 
olacağını sormuştur. 

(Sonu ii çüııcü scı yf ada] 

Hollandanın Berlin Sefiri Brüksele Gitti 
Ve Kraliçe Tarafından Kabul 
Olundu. Hollanda Üzerinde 

Yabancı T ayareler. 
Londra, ı7 iRadyo] 

Hollanda Sefiri, Berlinden 

Brüksele hareket etmiştir. 
Sefir Kraliçe ile görüşecek
tir. 

Brüksel, 17 IRadyoJ 
Bugün Kraliçe milli mü da · 

İngiltere ile Hollanda 
Arasında bitaraf ge· 
milerin kontrolü hak-
kında müzakereler 
Londra, 17 !Radyo] -

Hollanda ile İngiltere ara
sında bitaraf gemilerin 

[Sonu üçüncü sayfada] 

faa nazırile Berlin S efirini 
kabul etmiş ve uzun müd
det görüşmüştür. 

Brüksel. 17 [Radyol -
Bugün Hollanda toprakları 

üzerinde uçan yabancı taya
ı reler tesbit olunmuştur. 

Garp cephesinde 
Ha va fena gidiyor Şim
dilik yalnız keşif kol
ları faaliyeti vardır. 

Paris, 17 [Radyo J - Ha
vas: 

Cephenin heyeti umumi
!Sonu üçüncü sayfada] 
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EHİ HABERLERİ 
Şehrimizde İlk Kuzu Doğdu. 

~ 

Belediye ilk kuzuyu yetiştirenlere 
mükafat verecek. 

İki senedenberi, şehrimiz ballesinden koyuncu Mah· 
koyuncuları arasında kuzu mut Çelfişin koyunları ver 
yetiştırmek hevesi bir hayli miştir. 

artmış ve adeta bir müsa. Şehrimiz koyunlarının do 
baka haline girmiştir. Bir-

ğum mevsiminden iki ay 
çok koyuncularımız, sürüle-
rini yazdan iyi meralara gö- evvel doğurma ları şayanı 
türmek suretile beslemekte memnuniyettir. 
dirler. Belediyemiz de ilk kuzu 

Gec:-en ~ene ilk kuzuyu yetiştirenlere mükafat ver
kasap Rifatm sürüsü vermişti; mek suretile bu hevesi art 
bu sene de Karaoğlan ma tırmağa çalışacaktır. 

Valimiz Ayva
lıktan döndü 
Üç günden beri Ayvalık 

ta bulunan Valimiz Recai 
Güreli dün şehrimize dön
müştür. 

Öğrendiğimize gfae, Va
limiz, bir rahatsızlık geçir
mekte olduğundan dün ma
kamlarına gelememişlerdir. 

Sayın Valimize acil şıfa
lar dileriz. 

İnhisarlara memur 
alınacak. 

İnhisarlar Umum Müdür
lüğü, taşra teşkilatında açık 

memuriyetler için Balıkesir, 

Bursa, Kocaeli ve Samsun 
Başmüdürlüklerinde birer 
müsabaka imtihanı açmıştır. 

Girmek istiyenlerin en 
aşağı orta okul mezunu ol
ması şarttır. Lisan bilenler 
tercih edileceklerdir. 

Müracaatlar İkinciteşrinin 
30 cu günü akşamına ka
dar kabul edilecektir. 

Acı bir ölüm. 
Şehrimiz müftüsü Naci 

Çıkırığm refikası Bayan Sel 
ma çoktanberi çekmekte 
olduğu hastalığından kurtu
lamamış ve gece, gözlerini 
hayata kapamıştır. ı 

Cenazesi bugün öğleyin 
kaldırılacak ve namazı Paşa 
camiinde kılındıktan sonra 
Haşçeşme mezarlığına def 
nedilecektir. 

Vilayet Daimi Encü
meninin toplantısı. 
Vilayet Daimi Encümeni 

Vali muavini Abdülkadir 
Keskinin Başkanlığında haf 
talık toplantısını yapmış ha 
zı masraf evraklarını tetkik 
ve müzakere ettik ten sonra 
içtimaa son vermiştir . 

NEŞR i YAT: 

Yeni Adam 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

tarafından neşrolunan Yeni 
Adamın son sayısı karagöze 
ait kıymetli etütlerle intişar 
etmiştir. Bütün okuyucula 
rımıza tavsiye ederiz. 

İlk öğretim 
Maarif vekilliği tarafın

dan neşrolunan bu derginin 
birinci teşrin nüsha~n fev
kalade bir nefasette intişar 
etmiştir. Maarif işlerile ala
kadar okuyucularımıza tav
siye ederiz. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından neşrolunan bu 
mecmuanın 163 nci sayısı 
zengin münderecat ve re 
simlerle intişar etmiştir. Ço
cuklarınıza tavsiye ederiz. 

Fazla içmiş 
Ressam Hayri oğlu Neca

ti adında bir şahıs dün ak-
şam serhoş olduğu halde 
istirahat umumiyeyi selbede
cek derecede bağırdığından 
yakalanmış ve adliyeye ve 
rilmiştir. 

E~IE:Dl ŞrE:IFIN 
A ll'il ll<aı ır caı y ooı ü o il< ay .aı il< H:iı ~ stı ~· 
Daıro ~lLlı ını ü ını yo O©l@ını d'.Jı m lYı ır'id 

!Mı~ır 'ltalırcarff'lta s~©>ır m d]saıcıı 

19>aık~Daııro y<al~ooa~akD ~ 
Ebedi Şef Atatürkün, 27 gençliğine açık olacak ,t 

Birincikanun 1919 da An- her sene aynı tarihte 
51 

karaya ilk defa ayak bas 10 tekrarlanacaktır ... 1ıe' 
tıklan günün yıldönümlerin- Koşunun mesafesını ttı 
de, Ankaralı atletler tara- bölge (1000 5000) roe,ııt 
fından bil' spor tezahürüne dahilinde, elinde 111ef ' 

vesile olmakta idi. eleman şartlarına göre ttlı' 
Gençler, her sene o ta- bit etmekte serbest k.~lac'ol 

rihte muhtelif koşular ter tır. Koşulara mümkuP .,,, 
tip ederek bugünü kutlu duğu kadar fazla sporcu~ ..t· 

• • jŞV 
lamakta idiler. Bu koşular hatta kulfıp atletlerınııı ~· 
da derece alan atletlere de raki bölgece temin edilece 
Halkevi tarafından kupa ve tir. Jıe' 
madalycler tevzi ediliyordu. Bu knşular kaza ıııer ~ 

Çok yerinde olan bu ha lecine kadar teşmil edilee:ıt 
rekcti, Beden Terbiye Genel ve müsabakalarda kazaıt 

1 
Direktörlüğü memnuniyetle atletlere bölgece veya '°ip 
karşılamış ve o tarihte Tür halli Halkevlerince nıüıı•• 
kiye dahilindeki bütün ku- mükafatlar verilecekti~ şef 
lfıplerin böyle birer koşu Bu suretle, Ebedı I r• 
tertip etmelerini bölgelere Ata türkün aziz hatır• ;e. 

1 birer tamimle bildirmiştir. sporcular tarafından y• 
Bu koşular bütün Türk dilmi~ olacaktır. 

Zabıta vakaları 
Bir kızı trenle Dükkanın camlart111 

kaçırmış 
Hisariçi mahallesinden 

Mehmet kızı on dört yaşla 
rında Melahatı, Karaoğlan 

mahallesinden olup Ankara 
Kırıkkale mermi fabrikasın-

da çalışan 18 yaşlarında 

Kamiıin kaçırdığı pederi ta-

rafından iddia edilmiş ve 
yapılan takibat sonunda, 
Kamil kızla birlikte trenle 
giderken Kütahya zabıtası 
tarafından yakalanmış ve 
şehrimize gönderilerek Cum
huriyet müddeiumumiliğine 

teslim edilmiştir. 

İhtiyar bir kadına 
çarpmış 

Sakarya mahallesinden 
arabacı Erginin idare ettiği 
fayton muallim mektebi ön 
ünde ihtiyar bir kadına 
çarpmış ve kadın yaralan 
mıştır. 

Arabacı yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

kırmış Jıİ 
Yamalı Enver adınd;of 

şahıs, evvelki akşam ser Oilı 
bir halde çarşıda terı 1 
yapan Ahmedin dükki~~i' 
gelerek camlarını kır ıt' 
aabit oldug~ undan yakal•., 

. ti. 
mış ve adliyeye veıiJrnıŞ 

R-ezalet çıkarınıŞ ıı 
M. Kemal Paşalı Bard• c' 

çı Muharrem, dün akfd1 

fazla serhoş olmuş ve Yı bl' 
rım mahallesine giderek çı 
ğırmak suretile rezalet ti 
kardığı görülmüş ve zab•d 
tarafından yakalanarak ' 
!iyeye verilmiştir. 1 . ,s 
iki karıkoca kavg' " . de 
. Akıncılar mahalle~ııı ile 
Ismail ve karısı Bedrıye .,e 
komşusu eskici Mustafa el' 
karısı Hürmüs aralaı1.J e 
çıkan bir kavgada yekd1~t 
rini döğdükleri ve baka et 
ettikleri iddia ve şik6f.1ı edildiğinden dördü de ad 1 

ye verilmişlerdir. 
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~iman - Romen Ticaret Müzakereleri 

~ltıanya Müzakerelerin Güçlü
te Uğramaması İçin Bükreşe 

Bir Nota Yolladı. 
'Otıd 
t ta, 17 [ Radyo l - Almanya bu notada iktı 
~ltşten bildiriliyor: sadi zorlukların izalesini is· 
llıa11ya ile Romanya ara- temektedir. 

• t' b ıcaret müzakerelerin- Kla vdius dün tayare ile 

\':~unrnak üzere gelen buraya gelmiştir. Almanya. 
~ ı~s hükümetinin şid Romaoyadan bilhassa pet 

bır notasını hamildir. rol ve yiyecek istemektedir. 

lçika harici
Ye nazırı 

':Q! t.ı rafı birinci sayfada] 

t 
1 mahfil ve halkta 

b ~nın azaldığını görmek 
.ttaber her türlü tehli· 
111 

bertaraf edildiğine 
"ı?arnaktadır. Baltık 
~ tketlerindeki Alman 
r nıernleketlerine iadele
~: f~aliyetle devam et 

~I tdır. Dün de 4000 den 
\ ~ Alman Rigadan ay 

1ftır 

~ısıra bir Romen 
~-k 
- b·ara, 17 !A.A.] - Mı 
li ~t Romen ticaret he
~ ~ıtnıiştir. 
t>'ct reisi 

Rus - Japon 
müzakereleri 
Ankara, 17 [AA.] Fran· 

sa, Hindi Çini hududu ci 

varında 2 şehir Japonlar 

tarafından işgal edilmiştir. 

Japon gazetelerinin ekse 

risi Rus - Japon müzakere-

lerile meşgul olmakta ve 

Japonyamn Rusya ile an· 

laşmak istediğini yazmak

tadırlar. 

ticaret heyeti gitti. 
Mısır ile ticaret muahedele 

rinin arttırmak arzusunda 

olduğunu söylemektedir. _ 

.. mmamm111 .. 11111ınmnıı~ 
~ikili ve havalisi zelzele felfl- İ 
l~tzedelerine yardım listesi 1 
~ Kuruş = 
75

3 25 Evvelki yekun ı= 
28 50 Liıe okulundan 
19 50 Babuşcu esnafı tarafından I;; 
6 00 Altıeylul ve Dumlupınar okulları 
S 50 Ziraat bankası müdür ve memurları i§ 
S 00 İş bankası müdür ve memurları ~ 

50 Mehmet Aklan [Polis memuru] : 
50 Şevket Emrek Maliye tahsil şu- ı 

50 
50 

50 
50 

Mustafa Dikili 
Abmet 

besi tahsildarı 

Meri~os yet'iştir- ı 
me gardiyanı 

Meri~~s ye;iştir- ; 1 

Avam 
Kamarasında 
{Baş tarafı birinci sayfada] 

Atlleden sonra Sikler de 
şu beyanatta bulunmuştur: 

«Alman cevabından sonra 
vaziyet sarihtir. Harbe de
vam eden Hitlerdir. Müza
kereleri redetmek mesuli 
yeti bir kişiye, Hitlere ra 
cidir. 

Belçika ve Hollandanın 

İngiltere ve Fransa ile an
laşma yapmalarına bitaraf
lıkları manidir. Bununla be
raber İngiltere uyanık bu· 
lunmalı ve tedbirler almalı
dır.» 

İngiltere ile 
Hollanda 

(Baş tarafı birinci sayfada] 

kontrolü için vakit tayini 
hususunda bir müddet evvel 
başlıyan ve inkıtaa uğra
yan müzakereler yeniden 
başlamıştır. Hollanda heye 
ti yeni talimatla Londra
ya varmıştır. 

Garp 
Cephesinde 

(Baş tarafı birinci sayfada] 

yesi durgundur. Havalar fe
na gitmekte olduğundan ta 
yare faaliyeti yoktur. Ye
gane faaliyet keşif kolları 

na inhisar etmektedir. Hu 
kollar sahipsiz arazide, bil· 
bassa Zarbük, Visinburgda 
faaliyet göstermektedir. Zar
bürk civarında Alman as-
kerlerinin toplandığı tesbit 
olunmuş ve Almanlar topçu 
a teşile dağıtılmıştır. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 
Mehmet 

Suphi 
- ıı 

me odacısı §i 

~ 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
51 
25 

Ahmet Sülün 
Nazmi 
Mehmet 
Mehmet Kampuı 
İdris 
Sefer 

Mehmet Öztürk 
Yekun: --um 

Adliyede Mübaşir 1 
" 1 
:~ ı= il 

" 
Jandarma I • 

)) 

)) 

" 
• 

_, 

Neıriyat müdürü 

FUAT BiL'AL 

Yıllıg-ı: 800, altı aylığ'ı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adres: Balıkesir Tiirkılili 

Eski nışanlısının evi
ne tecavüz etmiş 

Sakarya mahallesinden 
Hüseyin Durmuşlar adında 

bir delikanlı, nışaulandığı 

kızın kendisinden ayrılması · 

na müteessir olmuştur. Hüse· 
yin, bayram günü eski m
şanlısı Nailenin evine gide · 
rek tecavüıde bulunduğu 

iddia edildiğinden yakalan
mış ve adliyeye verilmiştir. 

Rezalet çıkarmış 
Mecdiye mahallesinden ter· 

zi Refet, evvelki akşam ken 
dini kaybedecek şekilde faz
la içerek serhoş olmuş ve 
mahalle arasında bağırıp 
çağırmak suretile rezaiet 
çı 'ardığı zabıta tarafından 

görülerek yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Kadına hakaret 
An af artalar mahallesinden 

Hulusi isminde bir şahıs bay 
ramın ikinci günü akşamı 

fazla içmiş ve Martlı ma
hallesinden Mustafa kıı:ı Mü 
zeyyene hakaret ettiği ya· 
pılan şikayet üzerine anla 
şılmış ve suçlu Hulusi yaka· 
lanarak adliyey~ verilmittir. 

Sulh cezada yapılan du 
ruşmasında Hullısi, bütün 
suçlarını itiraf etmiş ve ha· 
kimde, 41 gün ağır hapse 
mahkum etmiştir. 

Kayıp tasdikname 
931 Senesi Balıkesir orta 

okulunun birinci sınıfından 

almış olduğum tasdikname 
mi kaybettim. Yenisini çı-

kartacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olu 
nur. 

Salihattin mahallesin 
den nalbant Ahmtt 
oğlu Mehmet Batur 

Kayıp şahadetname 
Balıkesir Gazi ilk okulun 

dan aldığım ilk tahsili bitir 
me şahadetnamemi kazaen 
kaybetti~imden, yenısım 
alacağımdan eskhinin hüJ. 
mü olmadığını iliin ederim. 

Balıkesirin kurtuluş 
mahallesinden Ali oğ
lu ve Gazi ilk okulu 
mezunlarından 452 nu
maralı Hasan Özünlü. 
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i ETIBANK :::;: = = = ; Soma, Değirmi saz, Tavşanlı Linyit § 

~ Ahmet ~~~~~:;~ S~~~a~er~ardeşler ~ 
== Çiviciler çarşısı No: 12 :::::ı 

Demirciler çarşısı No: 63 == 
Not: İstenilen cins kömürler toptan ve parakede 5 

~ suretile ticarethanemizde satılmaktadır. : = e 
5 Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına kadar ~ 
~ gönderilir. Bu meyanda ticarethanemizde muhtelif = 
= cins kömür sobaları, inşaat malzemesi ve demire := 
__ müteallik eşya satılır. = 
e. == 
•m1111nnınınıııımımn111mınH1ınlnlftlllll111111mmııı1Hııuuııuııııu11Ht111M111nı111H111H11R11uoılJiW 

~~~~~~"W~~~~~w~~~~~~~~ıt~ 
~~rv:-:v:~~_...ı:v:.v:~~rv:;T'" .. ~rvr.a-v.:rv.:LY.;v:-:v-.,.....:r.rv ~ 
~ 

~ DOKTOR 
1 Fahriye Altaylı 
~ KADIN HASTALIKLARI VE oo(;V~ 
~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 1 
~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN 5p,.f>. ~ l ıs DEN 18 ZE KADAR f-!ASTALARINI KA8ıJ 
~ VE TEDA VI EDER. 

tı;"!f..~:9::+.1+::+-WPB,._l+-Je-J+r.+:~:Q:~~~ 
# 

MEMUR ALINACAK 
İnhisarlar. Umum m~dürlüğünden: . ,1,~ 1 

- - -- .. A ld.aremız Taşra teş~ılatında açık ~e~~rı:tıeı"' °' 

1 

ıçın Balıkesır, Bursa, Kocaelı, Samsun başmiıdurıY "-d 
-lllllllUlllMlllUllllUllltfltlftftl1ftmlm111111111UllUDHHDllllllllODllnlllmllHlllDlllDHllUllDI' mizde bir~r müsabaka imtihanı yapılacaktır. ~ 
c::: • • B ~mtihan tarihleri ayrıca ilan edilecektir. f 4' t 

K } R T A S J Y E C J 1 C l~tihana girmek istiyenlerin aşağıdaki vası 
=ı ~ şartları haız olmaları lazımdır. 

. = 1 En az orta tahsilini bitirmiş olmak. ııı' 

1 K A Ü R 1 LJ Z K LJ R 1 1 2 Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel btl 
e mak, ı0' 1 Paşacami caddesinde her türlü kır· I 3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı 0 

1 1 
mak_,. 

tasiye levazımını ucuz olarak temin 4 - ~ıhhatli olmak ve bedeni arızası bulunmaıııııl< 
!il! d b·ı· • · §!!! 5 - iyi ahlak sahibi olmak (>f = e e 1 ırsınız. ~ D l t'h t ı· l l b' d'l k k1 ot :s iE - m l ana a ıp o an ar ır ı e çe ve evra V 
:: • • • Ay ~ bite ve üç fotografla birlikte yukarıda yazılı mahaHe~ır' 
= Mektep deftrı - Kıtap - Her çeşıt kagıtlar iri ki başmüdürlüklere müracaatla kayıtlarını yaptıraııılı 

'9-nıın11t111111 .. --J lar.E 

Bahkesir Askeri Satın 
İmtihan mevzuu şunlardır: 

1 - Hesap ve hendese. 
2- Yazı, 

Alma Komisyonundan: 
1 

3 - Umumi malumat (Hayat bilğisi, coğrafya] 
4 - Lisan [konuşma ve yazı] 
NOT: 

1 Askeri ihtiyaçları olan 15 ton kuru Fasulye 

açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 Tahmin edilen 1875 lira olup muvakkat te-
minatı 140 lira 63 kuru~tur. 

3 - İhale 4112/939 Pazartesi günü saat 11 de 
Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin kanunun 2 3 maddesinde yazılı 

vesaiklerile ve muvakkat teminatlarile birlikte komis 
vona müracaatları. 

5 Evsaf ve şartHırı hergün komisyonda gö-
rülebilir. 

4 - 1 - 365 

----r- - - ---·-----------

8ıltkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonund!n: 

1 Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 64 ton Bul-
gur ve 27 ten pirince teklif edilen fiat ko111uta11hkça 
palulı 2'Örülditüaden bernmcmi kanun bir ay zarf t11tla 

1 1 İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffa1' 0!,'# 
d·ıı · lar arasında yabancı lisanına vakıf olanlar tercih e 1 ._J . . t•p 

1 
2 - imtihanda kazananlarırı muvaffakiyet ve tıe' 

vaziyetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ucre·'f'' 
ri tesbit edilerek tayinleri tesbit edilecek muvaffa1'' 
dereceleri sırasile yapılır. fı-

3 ~ Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 15 gün ı•' 
da kabul etmiyenlerin bütün hakları iptal edilir. .,_-

4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lı 
• bildiklerini dilekçelerine yazmalıdırlar. ~,, 

5 Müracaatlar 3\1/11/939 günü akşamına kadıı' 
bul edilecektir. 

6 - 1 - 36l ________ / 
intaç edilmek üzere pazarlığa çevrilmiştir. t/I 

2 Pazarlığı hergün Balıkesir kor satın ,.I 
komisyo•unda iş saatleri dahilinde yapılacaktır. 

1 
ti 

3 İsteklilerin hergün komisyona müracaat' 
ilin oluauar. 

Bastldıtı yer: Tiirkdıli matbaası-Bll~t't.:e,i 


