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Yüsek Harp Şiirası Toplandı. 
londrada toplanan şQıra Rk.tısadô mese .. 
leıer uzerln©le mühöm kararlar ver©lla 

1tlgilizHarbiye N.Fransada 
Cepheyi Teftiş Edec k. 

r,~0tıdra, 18 [Radyo! met; hava teslimatı, iptidai hareketi kararlaştırmışlar ç k · ---
~d ~k harp şurası dün öğ- maddeler, petrol, iktisadi dır. 1 e lsvak 
~il sonra Londrada top · ~ vaziyet üzerinde müşterek İki hükümet idhalat proğ ----

~t, lftır. Bu toplantıda ramlarını da müştereken tes- M'ıll"ı komı'tesi teşek 
~d·"••ılardan ba,vekil Da- Ankara muahedesi bit edecekler, hariçten ya -
~'Yt, başkumandan. Gam pacak.ları mübayaatta bir· kül etti. 
td te•eral Darlen, lngiliı- Akdenizde müsbet birlerine zara r vermemek 

~-~ t1ı . başvekil Çemberlayn neticeler hasıl etti. için anlaşacaklardır. Bu me-
\~' kara ve deniz kuman- Paris, 18 !Radyo) - Fran· seleleri tetkik etmek üzere 
~rı hazır bulunmuştur. sız ayan encümeni toplan- ayrıca bir komisyon kuru 

'- tebliğ neşredilerek tısında Deranje Fransız-İn- lacaktır. Bu hareket, iki hü
~~ .t()plantıda askeri vaziyet giliz sıkı iş bilriğı üzerinde kiımetin harp mesailerini 
tt~ikbaldeki inkişafları durduktan sonra İngiltere, tanzim etmek isteyişlerinin 
t, •k olunduğu bildirilmi,- Fransa ve Türkiye aruında bir delilidir. 
y~ yapılan Ankara muahedesi Paris, 18 [Radyo] İn 

~k sek şuranın bu mü- nio Akdenizdeki müsbet ne- giltere Harbiye Nazırı Hor 
t telerinde ber iki bükü- 1 ticelerini göstermittir. [Sonu ikinci sayfadal 

---

Almanya Taarru~ 
2a Hazırlanıyor. 

~anşölyelik Dairesinde Hummah 
Bir Faaliyet Göze Çarpmaktadır. 

1- }~~clra, 18 [ Radyo ] - Jerinden iki dakika sonra Şeflerile yaptığı son müza-
~ ~•f gazetesinin muhabi- çıkıp gitmişlerdir. kerelerde müttefiklere karşı 
~iriyor: Amsterdam, 18 IRadyoj - dehşetli bir mücadele açmak 

'İlt . Hollanda ve l~eJçika Hitler, Generaller ve Nazi [Sonu üçüncü sa}·fada] 

İHRAÇ MALLARIMIZ 

Paris, 18 1 Radyo ] 
Çek - İsvak Milli komi 
tesi Pariste teşekkül et -

(Sonu iiçlincii savflıda] 

İngiltere hükumeti 
Londradaki heyetimi

ze ziyafet verdi. 
Londra, 18 [Radyo 1 

İngiliz hükumeti, askeri he 
yetimiz reisile Bayan Or
bay ve diğer heyet azası 

şerefine bir ziyafot vermi~
tir. Bu toplantıda siyasi 
şahsiyetler; hava ve dcniı 
ordularına mensub yüksek 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Maarif Vekaleti 
A vrupadan dönen ta
lebelerin talebe mü· 

1 fettişliğine müraca
atlarını bildiriyor. 
Ankara, 18 (Hususi) 

Maarif Vekaleti bir tebliğ 
neşrederek, Almanya, Fran-
sa, İngiltere, İtalya, İsviçre-

\~ ti Hitler tarafından 
~~tt edilerek kendilerine 
~I bahsinin kapatıldığı 

tnrniş ve elçiler geldik-

laııgta Atatürk günü 
~t~~•ra, 18 !Radyo] -
~- ~}(in Elazıga gelifleri
ı,~ llci yıldöniimü biylk 

Üzerindekj takyidatın kaıdırııması piyasada [Baş ı .. i~ıi~~ sayfada] 

iyi tesir yaptı. Dünkü savımızın ııçuncü ve 

~•tla ktıtlanmıtbr. 
·----. e HalkeYind~ de me

Y•pılmıtbr. 

Ankara, 18 [A.A.) - 4 
1 9/939 tarih ve 2/11869 sa

yılı kararnameye ektir: 
4/9/939 Tarihli ve 2 11809 

1 sa yılı kararnameye bajlı 

bir sayılı listeye dahil olan dördüncü sütunlarındaki "Hollin
ve ihracı menedilen mab. danın Berlin sefiri Brükselc gitti,. 

1 serlevhası "Hollandanın Berlin 
sullerden bezelye, · nohut, sefiri Amsterdama gitti,, olacak-
fa11ıdye, mercimek, börftlce, tır. Okuyucularımızdan özür dilc-

[Sonu üçüncü sayfada] riz. 
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Sayfa: 2 TÜRKDİLİ 
---....... ~.uııc:~ -~~~.... ... WZUi.N~~ 

EHİR HA 
-- .-----, lo 

R LE R ı 
BELEDİYE MECLİSİNİN KARARİLE -

Şehri izdeki Bilunıum Ticaret-
haneler Sabah 5 - 6 da Açılacak 

ve 19 da Kapanacaktır. 
Beledjye Meclisi, beşinci I mekanları sinek girmiyecek 

içtimaını Reis Naci Koda ı şekilde mazbut veya tel ka 
nazın başkanlığında ve aza- J fes yaptırılması tesbit olun 
nın ekseriyeti ile dün ya muştur. Bundan sonra bil · 

940 Senesinde yapılacak 
nüfus sayımı için bütün ev 
ve dükkanların numarataj 
işinin biran evvel ikmaline 

paYak yeni birçok kararlar 1 • h l · 
. t• umum tıcaret ane erın yaz sarfedilmek için 500 liranın 

münakalesine ve ~497 ıa

yılı kanun hükmüne tevfi
kan 1238 lira 67 kuruşun 
terkini kabul edilmiş ve 

ruznamede görüşülecek ba, 
ka bir şey olmadığından 
toplantıya nihayet verilmiş 
tir. 

Ye-rmış ır. 

Evvelki zabıt hülasası 

okunarak kabul edildikten 
50J\ra, kasap dükkanlarınm 
biyüklüğü ile sıhhi durum 
ltn kabul edilmiş, iç duvar 
tarının iki metrelik bir kıs 
m.m beyaza boyanması, ca-

ve kış mevsimine göre açıl 

ma vakti saat 5 ve 6, ka 

panma zamanı da 19 olarak 
kabul edilmiş ve bu hususta 

6 maddelik bir talimatname 
hazırfanmasına karar veril 
miştir. 

Pasif korunma tec- :CUMHURİYETHALKPARTİSİ 
1 

rübesi y~rşa.mba günü' Kongreıe-r her tarafta alaka ile k~rşılan-
22 Ikıncıteşrm çarşamba 

~ü.nü. viJaye.tç~ verilen bir maktadtr. Bigadıç ve Yıldınm nahiyeleri 
kararla şehnmızde havaya 

br!1 pasif korunma tecrü· kongreleri yapıldl. 
hesı yapılacaktır. 

Pasif korunma talimatna C. H. Partisi nahiye kon met Özulus, Mustafa Ulu 
•esine göre, resmi ve husu- greleri ber tarafta hararetle bak, lamail Özmen ve Veh
.ti dairelerle müesseselerde devam etmekte ve vatan- bi Çamili, yeni idare heye 
- korunma amirliğinin teb- daılar seve seve partiye ge- tine ittifakla se~ilmişlerdir. 
ıiilcl'ile haZlrlanan mal lerek dilek ve ihtiyaçlarını Şehrimiz Yıldırım 
%.eme ve teşkilat bu tccrü ıöylemektedirler. nahiyesinde 
hede vazifelendirilecektir. 

İcabettiği takt\rde pasif Bu kongrel~ri idare eden Şehrimiz, Yıldırım Nabi -
korunma teşkilatmda vazife kaza idare heyeti reisi Va yesi Parti heyeti dün öğle 
dan vatandaşlar ile malze- ııf lıpartalı, evvelki günde den sonra Nahiye Parti bi 
meden istifade edilecektir. Biğadıca giderek nahiyenin nasında yıllık kongresini 

Nışanlanma 
Urla hususi muhasebe 

memurlarından ve şehrimi-

zin eski sporcularından Meh.
met Özkal ile Hüseyin Şe· 
kercioğlunun kııı Bayan 
Müı:eyyenin akşam, nışanları 

.icra edilmiştir . 

18 Lirasını çaldırmış. 
İvrindi nahiyesine bağlı 

Topuzlar köyünden Ali oğlu 
Hüseyinin mantarcdık sure
tile 18 lirasını çaldığı anla 
-tdan Selıniye mahallesinden 
Rasim dün yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

1 kongresini açmıştır. akdetmiştir. Bir ıenelik ça· 
Ogün Parti binası bayrak- hşma raporunun okunma· 

larla, gecede fenerlerle aüs- sından sonra ruznamede bu 
lenerek tezahürat yapılmış- lunan 1 maddeler üzerinde 
tar. Kongreye gelen delege· görüşülmüş, 939 senesi büt
lere Parti bir yemek ziyafeti çesi tetkik edildikten sonra 
vermiştir. yeni bütçe tesbit olunmuş 

Kongre saat 20 den 24 tur. Bunu müteakip idare 
heyeti intihabına ve kaza de kadar sürmüş ve bu ara 

da hararetli ve alakalı fikir kongresine delegelerin se 
çimine geçilmiştir. Nahiye 

münakaşaları olmuş ve bir idare heyetine, Muzaffer 
çok delegeler dilek ve ih - Uzkur, Ali Uzkan, Mustafa 
tiyaçlarını serbestçe söyle 

1 
İrep, Osman Nuri, Mehmet 

mişlerdir. Geç vakte kadar Baydar seçiimişlerdir. Kaza 
devam eden kongrede kong<esi delegeliklerine de 
seçim tam bir ahenk içer Muzaffer Uzkur, Mustafa 
sinde olmuştur. İrep ayrılmış ve kongreye 

Muharrem Çömlek, Meh· nihayet verilmiştir. 

'Lik maçlarınıJl 
• 111ı' 
ikinci haftasının J11$ 
çını bugün Bandır . 

·ı G.. yor ı ı e onen yapı ~ ~ 
L'k f 'k" i de ·~ l maç arının l ınc o~ ıt 

resinin, ikinci maçı, beli , it ~ 
.. Gt.,ç tt 

Gonen ve Bandırma O 
Jik Kuliibleri arasında j(tır ıq~ 
nen sahasında yapıladl ~.--

ı(l " Bandırmalılar bu ~ i~ \ i 
kazansalar bile güme bıt 

0 
\. 

ciliğini kaybetmiş bulıı;e 
yorlar. Çünkü iki de\lre i' 
de şehrimiz kuliibüne 1111 U 
lôp olmuşlardır. 

6 
l ~ 

Haftaya şehrimiz il~ ~8' 'lq 
nen Gençlik Kuluplerı 0 
nende karşılaşacaklar ft . r .. .,,ı t 
maçtan sonra güme bır1 ·t, 
si tayin edilmiş o]acaktJf• ~~ 

Birincikanunda da ~~ ~1 
gümeıinin birincisi 0 

t \ 

Havran ile Marmara ~ıt' ( 
si birincisi şehrimiz.de ~J4 ~ 
şılaşacak ve bu sureti~( ~ 

940 yıh Balıkesir .ı . \ 
l. ,,.• 

futbol şampiyonu bel J 

cakbr. ~ 

-- - =~ '' 
1Yüksek harp ş~ \ 
1 rası toplandı ~ 

[Baş tarafı birinci saıyfad'\ :' 
··ti l 

Belişa F ransaya gclc1'1 e' 
Belişa İngiliz hatlarını \,· 

kik edecek Başvekil D' ~ 
diye ve Başkumandan G1 

lefı ile görüşecektir. 
/ 

Pariı, 18 [ Radyo J tef 
F ransı gazeteleri Londr• "' 
lantısı hakkmda diyor ; 

"Almanya birçok rıt ~e~ 
leler içind~ yuvarlaoıt"el 
F ranıız ve lngiliz hare J , 

yalnız siyas! değil, iktı•~ 
meselelerde de anlaşma. 
sis etmiştir.,, / 

Londra, 18 [Radyo) . i- ' 
İngiliı: hava kuvvetle~iP~ 
bugün Almanya üı;er•11 ~ b 
muvaffakiyetli uçuşlar fjı 
tığı ve tayarelerin bir Je ~ 
üssünün resmini muvaff91e ~ 
yetle aldığını bildirrııe~ ı 
dir. 
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lldra radyosu Almanya 
lürkçe neşriyata Taarruza hazırlanıyor. 

b 
[Baş tarafı biıinci sayfada] 

~il aşhyor. . istediğini söylemiştir. 
'~ara, 18 [A.A.] - ikin- Anlaşıldığına göre Hitle-

t ~~rınin yirminci pazartesi rin fikri, hava. deniz ve ka 
, ~:hdtn itibaren Londra ra kuvvetlerile dehşetli bir 

"-t 0•u Türkiye saatiyle harbe başlamaktır. 
1 ~d 18 SS den 19 IO a Paris, 18 [Radyo] Ha 

~r 
3
15 dakika müddetle vas: Almanyanya her kesi 

' ~,-· · 2 ve 19 metre 60 .""t, tehdit ettiği büyük taarru-
~ .. Uzunluklarında Türk 
"eş · zu pek yakında icra ede-

\t .rıyat yapacaktır. Pa cek midir? 
''

1 
günü neşriyat baş 

dan evvel Londra bü- Bugün hakikat olan bir 
~tG elçimiz Dr. Tevfik şey varsa o da Hitlerin lisan 'ij Aras kısa bir hita- şiddetini iki misline çıkar · 
\. t bu neşriyatı açacak dığı ve çekinmediğidir. 
, ............ Şaneölyelik dairesindeki 

e fhr il j son 48 saat zarfındaki hum· 
f\ aç ma 8rfffilZ ~alı faaliyet Hitlerin ve Na-

V~~t· d k" k "d 1 zı Erkanının mühim faali-
L · ın e ı ta yı atın w •• 

6' ')el I . l yette bulundugunu ı-oster 
' . ın nıası pıyasada mektedir. 

ıı._1Yİ tesir yaph. Berlin mehafili, bundan 
'
1 

' ş tarafı birınci sa} fada] ıonra Almanya nan hiç bir 
· ~ ~Urçak, darı: pamuk sulh teklifinde bulunmıyaca

ltıtıu, kepek, pirina ya ! ğı kanaatindedir. 
\ ~tçi kıh, zeytinya;ı, Londra, 18 !Radyo] 
~dır, keten tohumu, her Deyli Meyi gazetesi yazıyor: 

( \ konaervc, kereateler Hitler tehlikeli hamlesini 
~ ' hlau fırınlanm11 ka- belki yapmağa karar vere 

~ "t katran kereateJeriy cek, fakat bu hareket mu 
~ '•'-ai ke.tane, fıadık vaffakiydıizliğe uğrayacak 
~ &ıdclk çubukları ve şim tır. 
~ •e liaan1& tlbi tutu-
\~-., iki numaralı listeye 

~ ~ t buluun tiftik, batır 
\)' balsaumu, küçük bat 
~ıı derileri, yumurta, 
\ taaelli, s11am, bakla 

) --~oya fuulyesinin 2/7005 
~ '-1 .~•rarnamenin 1, 2 ve 

'ti ~cu maddesi hükümle 1 
~tl istifade eden mem
\ tre ihracınıa serbeıt 
~tl111aıı ve bu üç sınıf 
"-.. lladeki yerlere ihracı 

I :~ 1· 

Maarif Vekaleti 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

de devlet hesabına okuyan 
ve harp vaziyeti dolayisile 

memlekete çağrılan talebe
lerden tabıillerine danecek-

lerin İstanbul Maarif Mü
dilrlüiü dairesinde bulunan 

talebe müfettiıi Niba t Adil 
Erkmana müracaat etmele-_J ~1••nı uulüne tibi tu-

lfl tlı\ •• yük.ek taıdike ik- rini ve talimat almalarını 
lıİ A..tı etmittir. bildirmiftir. 
~ nkara, 18 (Hususi! 
1 ~~~ ınallanmız iberindeki 
~ ~ Ytdatın kaldmlmuı iç 
J ~llrlarımızda canlılık hu· 
t' \İ Sletirmiş, talepler der 

Q·'rtmaga başlamıştır. 
ılhassa talepler Fransa 

'ıt "ulcubulmaktadır. Fran
'-ı:iiccarlarının istedikleri 
~ .~r arasında yumurtada 

~ ~,)uk bir yekun tutmakta
' .._ · l'icaret vekaleti, bu mü 
,~ t,seb tle tüccarlarımızın 
~t' ~,:tısız ti~aret evlerine mü 

lla.tlarını bildirmiştir. 

Çek-İsvak Mil- ı 
li komitesi 

[Baş tarafı hi inci sayfadı] 

miftir. Komitede Doktor Be 
neş ve bazı Çek kumandan
ları vardır. Fransa komiteyi 
resmen kabul etmiştir. Ko
mite 2 nci teşrinde F ranaa 
He akdedilmiş anlaşmaya 
göre Çek ordusunu teşkil 
edecektir. 

TÜRKDILl Sayfa 3 

Askerlik Şubesi 
Başkanhiından: 

1 - Piyade, muzıka, harp sanayii sınıfından olup d.ı 
şimdiye kadar askerliğini yapmamış 316 doğumlu da 
hil 335 doğumlu dahile kadar olanların bu kere sevk 
leri yapılacaktır. 

2 Bedel kabul edilmiyecektir. 
3 - Bu doğumlulardan bu şeraiti haiz oJanlarm 

şimdiden hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ballkesir Askeri SatınAlma Komisyonund8rt 
1 - Askeri ihtiyaçları olan aşaiıda cins ve mile 

tarı yazılı 2 kalem kuru Fasulye eksiltmeye konulmuttul'. 
2 - Tahmin edilen bedel ve mu•akkat temiaat

Jarile ihale şekli ve günleri yine aşağıda gösterilmiştir. 
3 - Evsaf ve şartları her gün komisyonda görüle

bilir. Eksiltmesi Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin hizalarında göıterileD gtin ve 
saatten bir saat e•veJine kadar kanunun 2-3 maddesin 
deki gösterilen veaayikleri ve muvakkat teminatJarım 
havi teklif mektuplarını komisyona makbuz mukabili 
teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki ge· 
çikmeler muteber değildir. 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat Miktarı Cinsi 
Lr. Kr. Lr. Kr. Ton İhalesi vesaati 

11000 00 825 00 88 K. Fasulye 5/12/939 11 de 
2625 00 196 88 21 K. Fasulye 5/12/939 16 da 

Nereye ait ne feliilde yapılacağı 

ttalıkesir için Kapalı 
Bandırma » Açık 

4 - 1 - 367 

Bahkesir Tapu Sicil Muhafızhğından: 
MabalJesi: Cinsi: Soka;ı: Hududu: 

Ere Hane Cüceler Sağı Şamlılı Fat 
ma evi, solu Ara
bacı inifde Oımaa 
cYİ, arkası KaDbur 
Hilseyin karı•ı 
Fatma, önli yol. 

Yukarda cinsi ve hududu yazılı hanenin maliki He 
zargırat muhacirlerinden Hasan oilu Bekirin arsası ikea 
hane yeri olarak Ege mahalleıioden Hasan kızı ZGbre 
nin iken üzerine hane inşa ile tasarrufunda iken 1934 
tarihinde ölümile mirası kendiıinden önce ölen ottan 
kardeıi İımailin oj'lu Muıtafa ve kızı Zeliha \le yine 
kendisinden önce ölen otlan kardeti iılimın kızı Fal 
mayı terkedip bunlardan batka kanuni varisi olmadıiı
nı ve mur1derinden kalan gayrimenkulü namlarma tea 
cil istediklerinde bu yerin mülkiyeti hakkında bir hak 
iddiasında bulunanlar vana 29/11/1939 tarihinde ma· 
halline tetkik memuru göncleritecejinden iddiaları olan
lar ilin gününden önce tapu sicil muhafızlığına veyahut 
gününde mahalline gelecek memura müracaatlan ilan 
olunur. 

Bahkesir askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Kor ihtiyacı için sekiz adet seyyar fırınlarına 

ait malzeme pazarlıkla kanunun (M) fıkrasına tevfikan 
sa tın alınacaktır. 

2 Pazarlığı 24/11/939 cuma günü saat 11 de • 
Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonunda yapılacağın
dan taliplerin müracaatları. 

.. 



Sayfa : 4 TORKDiLt 
. . t939 

19 lkinciteşrın 

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

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

2 - İhale 27-1-1939 tarihine raslayan pazartesi günü 
saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte mu vak 
kat teminatlarmı yatırdıklarma dair makbuz veya banka 
mektupları ile encümeni daimiye ve keşfini görmek ·isti 
yenlerin Balıkesir memleket hastahanesine müracaatları 

lazımdır. 
4 ·- İsteklilerin bu işlerlP uğraştıklarma dair Balıke

sir Nafıa müdürlüğünden ihaleden laakal sekiz gün evvel 
almış oldukları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

4 1 360 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 9/11/939 Tarihine raıthyan pazartesi günü sa-

at on beşte ihalesi icra kılınmak üzere bir ay müddetle 
pazarlığa konulan Bahke~ir Doğum ve Çocuk Bakımevi 
ve Köy Ebe mektebinde yaptmlacak kalorifer tesisatı 
nı yapmağa istekli çıkmadığından eksiltme jşi 27J11/939 
pızartesi günü saat on beşe kadar isteklisi zuhurunda 
ihalesi yapılmak üzere on beş gün müddetle açık eksilt
meye çıkarılmıflır 

2 - Yapılacak kalorifer tesisatının keşif bedeli 
5681 lira 3·~ kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak ıunlardır. 
Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Köy Ebe Mektebi 

kalorifer tesisatından mevcut ibzarat, yapılacak kısım, 

kalorif~r umumi ve fenni şartnamesi, eksiltme şartname
si ve mukavele örneği olup istiyenler bu evrakı her gün 
Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 27 /11/939 tarihine rastlıyan pazartesi 
güaü saat on betde Balıkesir vilayet dairni encümeninde 
teşekkül edecek komaiyon tarafından yapıJacaiından is
teklilerin mer.kür komıiyona müracaatları. 

5 İıteklilerin bu işe ait 426 liralık muvakkat 
temioatmı idarei hususiye veznesine yatırdıklarma dair 
makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
ile iiaaleden en az 8 gün evvel Balıkesir valiliğine mü
racaatla bu işe benzer 5000 liralık iş yaptıklarına dair 
alacakları ehliyet ve ticaret odası vesikalarile birlikte 
yukarıda yazıh gün ve saatte eksiltme komisyonu reis
lijioe müracaatları ilin olunur. 
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K A O R i UZKUR 
Paşacami caddesinde her türlü kır

tasiye levazımını ucuz olarak temin 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Butldıtı yer: TürkdHi matbaası-Balıkelir 
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~ = DOKTOR 
~ 
~ Fahriye Altaylı 
ııı KADIN HASTALIKLARI VE ooGVrd 
~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

~ Muayenehane: MillTkuvvetler caddesi No: 134 'f 

m
~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SA~ı. 

15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARJNI KAB 

1 
VE TEDAVİ EDER. 
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I ETIBANK 
! Soma, Değirmi saz, .T avşanh Linyit il 
= kömürleri satış yeri ; 
1 

Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler 

Çiviciler çarşısı No: 12 
Demirciler çarşısı No: 63 • = N.ot: İstenilen cins kömürler toptan ve parakede 

1 suretile ticarethanemizde satılmaktadır. 

I
EE Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına kad~~ 

gönderilir. Bu meyanda ticarethanemizde muhteh 

1 cins kömür sobaları, inşaat malzemesi ve demire 
müteallik eşya satılır. 

"9 .... -•••m
Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bandırma - Manyas yolu üzerinde Ergili 

köprüsü açık eksiltmeye konulmuştur 
2 Tamirat keşif bedeli 762 lira 7 kuruştur. · 
3 - Muvakkat teminatı 57 lira 20 kuruştur. · 

11
, 

4 - Nafia müdürlüğünden alacağı ehliyet vesik•fl 
ibraz ermeleri. .. .. ,,-· 

5 - Dosyası daimi encümende ve nafıa müdurlufjj 
de görülebilir. 

6 - İhalesi 20-11 9 39 tarihine .. d'f art" musa ı paı 
1 

günü saat 15 de viliyette daimi encümen odasında Y:!; 
lacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte vesika ve t 
matlarile müracaatları ilin olunur. 4 - 1 - 35~ 

Balıkesir Ask6rf Satin AımaKOOiisyonund311 
1 Kütahya ve Bahkesirde yapılacak (4) adet ceP 

hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedel 10761 lira 24 kuruştur· if 
3 - Muvakkat te:ninatı 807 lira 10 kuruş • oluP 

toptandır. ., 
4 İhalesi 20. 11/939 pazartesi saat 11 de Bahkıf' 

kor aatın. alma komisyonunda yapılacaktır. ~( 
5 - ilan, keşif, fenni ve huausi şartnameler Bahke 

kor satın alma komisyonunda her gün görülebilir. . ,(. 
6 - Taliplerin belli belgeler ve bu · gibi inpat ıtlbİ' 

yaptıklarına dair ehliyet vesikalarım ihale saatinden ti' 
saat evveline kadar komisyona makquz mukabili tef 

1
,r 

etmeleri lüzumu ilin olunur. (Postada vaki geçiklJle 
mt1teber değildir.) 4 1 - 357 


