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FRA sız KABiNESi 
:ı 

ASVEKiLIN RİYASETiNDE TOPLANDI 
u lçtımada .aşk umandan da bu

' lundu, mühım kararlar verildi. 
D~lhıftDlyce v~kDlô ---- ----- --

n tak yada 
%- Nutuk Söyliyerek Milli Şefin 

Selamlarını T epşir Ettiler. 
Ankara, 25 (Hususi J dan halka h!r nuh;k irad 

-ı..·ı· " •aı ıye V \!kili Faik Oztrak .)onu ı uıci , • ıd ) 

Bir 

Paris, 25 1 Radyo 1 
Fransız Başvekili OaJadiye 

di.in kabinenin fevkalade 
içtimaına riyaset etmiştir. 

Bu içtimada Başkumandan 
Gam len, ha. a kuvvetleri 

kumandan Dal n, ~ampe 

tiye, S fir Kolondur hazır 

bu 'm 11.u 1. r<lır. 
içtim da ne! r konuşul 

duğu 1 ilinmemekJe beraber 
mühim mes ::l ·ler görü üldü-

ğü tahmin edilmektedir. 

Paris, 25 [ Radyo j -
F ransada neşrolunan bir 

kararname ile askeri hiz

metlerini ifa etmiyenler yüz.

de on beş fevkalade kazanç 

vergısırc 

lardı:r. 

tabi tutulacak 

Gemisi Battı 
~fakatinde Çocuk Esirge
U e l(urumu aşkaı ı Fuat 

'-tnay ile Dahi iye Müste· 
lf r Muavini olduğu halde 
~'laya gc n i tiı. Vilayet 
~dudunda karsıJamrn Ve

~ıl . 
i gi.tere i B ifa t Adh i. Ha p 

d ' lsk nderun istasyonun 
" hukumet, Parti erkanı 

büvük bir kalabalık ta
fırıdan l arşıı" nmı tır 
Vekil, dü.1 sab. h eyha· 

t 
1)''=Yİ ziyaret ettik en son 

Gemi i de Bir t f ilak Ne icesi -
e 

.. 
t snnt 18 de Antal.yaya Londra, 25 jR .. dyoJ 

lrniş, Halkevi balkonun- 8500 tonluk Alman . dolf 

AMERİKA 
ttükonleti bitaraf ge
milerin Amerikaya 
~r~~stce girebilme· 
erı ıçin Almanyaya 

rnüracaa t etti. 
~ A.nkara, 25 [A.A. I 
~ ">~rika hükfı'Tldİ, Ameri 
~)• giderken Alman do 
~lll•sı tarafmdan tutuJan 
~ raf vapuriarıo serbeat 
~lotrnaaı için teşebbüte 
L~'"~ş ve bu vapurların 
~rı AlmaoJar tarafıodaa 

beıt bırakılm1'tır. 

gemis i, miiretteb3tı t .. rafın
dan batırılmıştı:-. Hir İngıııı 
h :ı .. p gemisi i ·ind~kileri kur 
tarmı,tır. 

Londra, 25 [ ~adyoj -
Bugün bir Alman mayin ge-

misinin, A:manlar tarafın

dan dökülen mayinıere çaı -
paralc, Kil civar nda battığı 
Kopenhağdan bildi .. ilmekte
dir. 

Londra, 25 !RadyoJ 
f vink Standart gazetesi ya 
zıyor: 

İngiliz harp gemil,,.ri ta 

rafından iiç Alma• gemisi 
esir edilmiştir. 

Loadra, 25 jRadyoj 
Amiralhğm bir tebliğine 

a · mış Bulunuyor. 
göre. elfast adlı on bin 1 

tonluk harp g-<'misi bir in
filfık netic~sinde batmıştır. 

Hadise.sin ııasıl vukubul 
duğu bitinmiyor. 20 yaralı 
vardır. 

FRANSA 
Türkiyeden fazla mik
tarda mal alacak. 

Ankara, !5 [I &UsusiJ 
Ti aret Vekili Nazrni Top 
ç~oğlu, bugün Frnnsız tica 
ret atE-ş esi i kabul etm.:;; ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

Fransız tıcaret a tcşesi, 
Fransanm, bütün mahsulle . 
ri nizden mümkün olduğu 

kadar fazla miktarda alma-
! onu t•çli:ıcü sadadn] 

RUZVELT 
Harbin ilkbahara ka· 
dar biteceğini söyliyor 

Ankara, 25 {A.A 1 Ame
rika cumhurreisi gazetecile 
re, harbin önümüzdeki ilk 
baharda biteceğini ümid et 
mekte olduğunu söylcmittir. - -

Fon Nöyret 
istifa etti 

1-litler istifayı 
etti. 

kabul 

Londra, 25 !Radyo! 
Deyli Herald yazıyor: 

Fon Nöyrat istifa etmif 
ve istifası Hitler tarafmdaa 
kabul edilmiştir. 
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EHIR HA ERLERi 
Halkevindeki 

RESİM SERGİSİ 
Görülen rağbet Üze-

1 

rine bir müddet daha 
açık kalacak. 

Rt::ssam Sırrı Özbay ta 
rafından Halkevi salonunda 
açılmış olan resim sergisinin 
kapandığını yazmıştık. 

Di.in öğrendiğimize göre, 
görülen rağbet üzerine ser
gi bir miiddcl daha halka 
açık bulundurulacaktır. 

RESMi 
Dairelerde teshin va
sttalan ayarlanacak 

İcra Vekilleri Heyeti, tes 
hin vasıtalarının yurdun her 
köşesindeki dairelerde ayar 
!anması için bir kararname 
kabul etmiştir. Bu kararna· 
meye göre umumi, mülhak 
ve hususi bütçelerle idare 
olunan dairelerde ve serma 
yesinin yüzde ellisinden faz 
lası bu daireler tarafından 

Lconularak kurulmuş olan 
biitün teşekkül ve müesse 
sclerde mahrukat azami ta 
sarrufla kullanılacak, yeri 
ne göre 19-20 dereceyi geç.· 
miyecek surette ayarlana
c•k ve bu derecenin idame· 
si temin olunacaktır. Tes· 
bin için iktiza eden mahru· 
katın tedarikinde de bu 
tıas göz önünde tutulacak
tır. Sömikok teslimi taah· 
hUldüude bulunmuş olanlar, 
bu taahhütlerini Karabük 
kömürü teslim etmek sure
tiyle yerine getirebilecek· .. 
!erdir. 

Hususi idare tahsil
darları 

Dahiliye. vekaleti, maaş
ları ücrete tahvil edilen hu
susi idare tahsildarları hak
kın da da 2996 sayılı kanu 
nun muvakkat üçüncü mad 
desinin tatbik edilmesi hak 
kında bir kanun projesi ha
zırlamaktadır . 

. . - ,. . . . ~ . ... ' . ~ . ' . .. . . 

Gön nit 1 koca köprü
sü çök .ek üzeredir. 
Civar köylerden gelen köylüler, bu köprü- 1 

den geçememektedir. Buranın yapılmasile 
birçok tehlikeler önlenmiş olacaktır. 

Lik maçların•11 

Son haftası bugün 
Gönenle şehrimiz k~" 
lfıpleri arasında GO" 

nende yapılacak· 
50 

Bölge Lik maçlarının h 
nuncu haftası. bugiin ş~.,111 
rimiz ve Gönen kulüpleti 

(11,ç 
Gönende yapacakları 

k 
., 

tan sonra sona erece tı · 
·11· 

Şufıri Sümerin hakin:ılii1 çı 
de yapılacak olan bu ııı' 
bizimkiler kazanırsa, .r,4~:· 

birtnO mara gümesının 

olacaklardır. . 
. J-lıt 
iki hafta sonra da, ~· 

ran ile şehrimiz stadı11 o'1 
final maçı yapılacak "e 9'1° 
un birincisi de 939 -

11
11 

seneleri Balıkesir şampİ~0 

· ifan edilecektir. ~ 
Şehrimiz gençlik ku1'1 it 

dünkü trenle Gönene f 
Gönende yeni 

Gönen, !Hususi) - Ka· 
zammn ortasından geçen 
ve kas•baya her hususta ha· 
yat Vt!ren büyük çayın üze 
rindeki koca köprü, bakım 
sızlıktan günden gune çök
mektedir. 

Son yağmurlardan çayın 
suyu yükseldi. IJu yüzden, 
köprünün hali çok tehlike 
lidir. Şimdiki halde, vesaiti 
nakliye köprüden geçemc 
mcktet:lir. Bu vaziyette köp
rünün ani olarak cökmc:si 
çok muhtemeldir. · 

:!·. ·~. .... ... 
Bu köprünün tamirini mü-

teaddit defalar, yine aynı 
sütunlarda yazmıştık. 

Köprünün biran evvel 
tamir ~dilerek halkın kolay 
ca gidip gelmesinin temin 

edilme 3 İni alakadar makam · 
lardan bir defa daha rica 
ederiz. 

Nüfus sayımına ha
zırlık. 

Çalışkan kaymakam!mız 
Hakkı Güngörün başkanlı 
iında toplanan komite, 940 
yılında yapılması mukarrer 
nüfus sayımı için icabeden 
tedbirleri almış ve alakadar 
yerlere tcbliğat )apılmıştır. 

Yakrnda köy muhtarlarının 

açılan bir cadde 

iştira kile . de bir toplantı ya 
pılacak ve bu işin ehemmi 
yeti hakkında izahat veri 
lecektir. 

Keçeler köyünde bir 
adam vuruldu. 

Keçeler köyünde geçen 
hafta yanlışlıkla bir adamı 

ağır surette yaralamışlar· 
dır 

Bir düğün gecesi bazı 
gençler. toplanmış ve ka 
dınlarııı oyunlarını seyret
mek istemişlerdir. Bunlara 

mani olmak istiyen düğün 
sahibi ile damat, bu taşkın
ları oradan kovalamışlardır. 

Anlaşıldığına göre, biraz
da kafaları dolgun olan bu 
delikanlılar, köyün civarın 
da bağırıp çağırmağa baş 
lama.şiar ve köyün içersinden 
c;·clcn bir adama, · düğün 
sahibi diye tabanca atmış
lardır. 

Atılan kur~unlardan za
vallı adam ağır surette ya 
ralanmıştır. Suçlular gelip 
baktıklarında, bir yanlışlık 
olduğunu görmüşler ve kaç
mak istemişlerse de vaka 
yerine yetişen jandarmalar 
tarafından yakalamışlardır. 

Yarah tedavi ediJmck üze
re Gönene gönderilmiştir. 

miştir. 

Köy bütçelerinden ı1' 
rılan yüzde beşler 

lağvolundu. 
. ti• 

Belediyeler Bankası ~d 
rak hissesi olarak köy bi' JI 

k ol• 
çelerinden aynlma ta J 
yüzde beşler Dahiliye vJt.,,e 
letince lağvolunmuştur ~· 

bundan böyle alınmıyac' 
tır. 

Dahiliye Vekili 
Antakyada 

LBaş tarafı bitiııd sa)fad') 

etmişler~_ir. ~ti 
Faik Oztrak hitabes .11 

"Kahraman Hataylılar: fi 

sclalarken İnönünün set'" 

ı . d. . ede 
arını getır ım, tepşır 1 

.rim. Büyük Şef beni bu,.~, 
yakından tedkike yolh• f 

J D . At t•• k•" IJI ar . ., emış, a ur u tf 
defci daha saygı ile a11tt' 

ve «Aziz HatayhJar! ç•~ 
mak ve mesut olmak ~ 
önünüzde biç bir mani 1 ., 
t D. k .. _, . . bit• ur.» ıyere IOA.Aennı 

miştir. 
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Almanya 

ııı.. esirlerini kendi 
~sunda kullanıyor 
-Orıdra, 25 !Radyo - İn-
1~ •Stihbarat Nazareti bil 
ıOt · 
~I . 
\ı ~~nya Polonya harp 

erın· A d d il ı lman or usun a 
ttnak suretile hukuku-

t:h kanunlarını ihlal etti 
~ akkuk etmektedir. 
~ı 1?ulli Lahay muahedesi 
\J~~ı kendi memleketleri 
~k de kuJlanmakta me 
~i. • ledir. 

~ tiste Numan Me· 
~encioğluna bir öğ

t, e ziyafeti verildi 
... _t' 
~ ''• 25 ı Radyo] - Lon-
~ Yit ~İtmek üzere buraya 
.t~ türk Ekonomi heye 
•eı · ~ •ı Numan Menemenci 
~ Şerefine Hariciye Müs
_;ı ~arafından bir öğle 

~·y;;;~~;i;efirimiz 
0 

lldra, ?S !Radyo) 
, t 11Y&nm Almanya ve Rus 
ı, vtafından işgalinden son 
~~ arşovadan dönen Tür 
\~Sefiri Cemal Hüımü ya

il Fransaya giderek An· 
~eki Polonya hükumeti 

1dı: •tıde Türkiyeyi temsil 

I~ ccltr . ır . 
l .. 

t gunde 14 Alman 
~~aresi düşürüldü. 

~ı llkara, 24 [A.A.J-Fran 
1tııı "~umi havd. karargahı 
~f 1 ıki ve yirmi üç ikinci 

'tıde on dört Alman ta 

:~~~in düşürüldüğünü bil 
'\it ~ıt tedir. 

r~r lladanın harp mas
~ 3}5 nıilyon dolar 

~~J· lava 25 !Radyo] 
'Ye nazırı harbin ilk saf 
ltıd f l. '1 da ınasra ın 315 mil 

'lld· olara balii olduğunu 
~ ltrrıiıtir. 

~ l'ansa Türki-
~den fazla mik-
~da mal alacak 

t, :ş tarafı birinci ~ayfadn] 
\~~•de bulunduğunu bil-
~ lş~i~ . 

~~t tıcıye Vekaleti genel 
~:ı eteri Menemencioğlunun "t,cr 
ty~t· •nde Fransaya giden 
~ .Jrtıi2, bu hususta Fran 
~ ·t'lc•IHe konuşarak neti-

1 lcsbit edecektir. 

TÜRKDILI 

Ye i Polonya Başve
ili be ya tta bu'u., 
Polonya yakında hür olarak 

ortaya çıkacaktır diyor. 

u 

Londra, 25 {Radyo] - Po· 
lonya kabinesi, bugün mer
kez ittihaz edilen Anjerste 
toplanmıştır. Başvekil Ge 
neral Sikorski bir söylev 
vererek bugün ümitsizlik 
içinde çırpınan Leh milleti 
nın, yarın hür ve kuvvetJi 
olarak ortaya çıkacağını 

söylemiş ve 34 milyon Leh
liye, yüreği kan ağlıyan 
Lehliye karşı olan vaıifele 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

Bir borca karşı ipotek 
olup tamamına 900 lira kıy 
met takdir edilen tapunun 
haziran 340 T - ve 124 sıra 
numarasında kayıtlı Ban
dırmanın Sunullah maha ile
sinde tarfJarı Uzun Mestan 
şimalen Çırpanlı Şerife, gar
ben tarik C. yine tarik ile 
mahdut 125 arşın murabbaı 
mahalde kain 6 ncı mıntı

kada General Halit cadde· 
sinde 8 metrelik yola cep· 
heli köşe başında sekiz met
relik yoldan 4 basamakla çı
kılır sahanhkh bodrum kat 
üzerine iki oda bir mutfak 
koridor ve bir heli, bahçe
ye çıkar bir kapu ile zemin 
kat taksimatı ve birinci kat 
ta iki oda bir sandık odaıı 
ve önü balkonlu bir salon 
bir hela bir el musluğu ve 
elektrik tesisatını havi heye
ti umumiyesi ahşap kapla· 
malı iç bölme divarları be 
deli eski tarzı mimari işci 
likle yapılmış bir bap hane 
25/12/ 939 pazartesi günü 
saat 14 den on beşe kadar 
Bandırma ıcra dairesinde 
açık arttırma ile paraya 
çevrilecektir. 

Tayin edilen günde art 
tırmaya iştirak edeceklerin 
tahmin olunan kıymetin yüz 
de yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesi vermesi veya te 
minat olarak ulu.al bir 
bankanın teminat mektubu 
getirmesi lazımdır. 

Birinci arttırma 2ününde 
rnerhun eve tahmin edilen 

rımızı unutrnıyacağız, de 
miştir. 

G eneral Sikorski, mütte 
fik lerin faik kuvvetlerinden 
bahsetmiş, harbin, hürriye
tin zulme galebe çalması su 
retiyle neticeleneceğinin mu 
hakkak olduğunu söylemiş 

ve Kanadada 15 bin, Fran
sada 60 bin kişilik Leh or
duları teşekkül ettiğini bil 
dirmiştir . 

Edremit asliye hukuk 
hakimliğinden: 

Edremidin Tuzcumurat 
mahallesinden Hncı oğlu 

Hüseyin llterin müddeaaleyh 
karısı aynı mahalleden olup 
halen nerede olduğu belli 
olmıyan İsmail kızı ve Hü
seyin karısı Hatice İlter 
haklarında yapılmakta olan 
duruşmada, ınüddeaaleyha 
Hatice İlterin ikametgahı
nın belli olmAmasından 

hakkındaki davetiyenin ila
nen tebliğine karar verile 
rek muhakemeleri ] 8/ 12/939 
pazartt>si saat 10 a bırakıl 

mış olduğundan müddealey
leyha Hatice İlterin vakti 
mezkfırde ya bizzat gelmesi 
veya bir vekili kanuni gör 1 

dörmesi, gelmediği veya ve-

kil de göndermediği takdir
de muhakemenin gıyabmda 
devam edeceyi davetiye 
makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

kıymetin yüzde yetmiş b~şi 
teklif edilmediği takdirde 

en çok arttıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 

15 gün daha uzatılarak 9/ 1/940 
aalı günü saat 14 - 15 de 
en çok arttırana ihale olu 
nacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılar 
la diğer alikadarların bu 
haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair iddialarını 

işbu ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müs 
bitelerile dairemize bildir· 
meleri aksi halde hakları 

tapu ıicillerile sabit olmı-
... 

Sayfa : 3 

YUKSEK 
Sıhhat şurası 

Sıhhat Vekilimizin Re 
isliğinde çalışmaktadn· 

Ankara, 25 !Hususi] -
Yüksek Sıhhat Şurası muta . 
kanuni içtimaını yapmak 
üzere ayın 23 de sabah sa 
at 11 de Sıhhat ve İçtima't 
Muavenet VekaJetinde Ve 
kil B. Hulftsi Alataşın reis 
liğinde toplanmıştır. 

Sıhhat ve İçtimai Muave 
net Vekilimiz celseyi açtık 
tan sonra, iki içtima arasın
da vefat etmiş olan azadan 
Doktor B. Cevdet Fuat Öz· 
yarın hatırasına hürmeten 
bir dakika ayakta duyul 
muş ve yeni tayin olunan 
aza doktor B. Hasan Yusu!'. 
Başkama vuifesinde muvaf 
fakiyetler temenni etmiştir. 

Yedi muhtelif adli hadi
selere ait dosyalarm tetki 
ki, umumi hıfzıssıhha kaau 
nunun 199 uncü maddesine 
tevfikan tanzim edilmiş olan 
gıda maddeleri hakkındaki 

nizamname liyihasmm mü
zakeresi ve memleketin 
umumi .sıhhat vaziyetiain 
mütaleası sıhhat şuraaınıiı 

bu seferki içtimaının ruz 
namesini teşkil etmektedir. 

Yüksek Sıhhat Şurası dün 
öğleden sonra toplanb.tJına 

devam et mittir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 
Neşriyat müdürü 

FUAT BIL'AL 

Yıllı~ ı: 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
Adres: Bnltkesfr 1'iirkdili 

~~~~~~~~~ 

yanlar arttırma bedelinin 
paylaşmasınd~n hariç ka
lırlar. 

Hudut ve evsafı yault 
mezkur ev işbu ilan ve 

8 12/939 cunıa gününden 
itibaren dairede •çık ltuluo -
durulmakta olan şartname 
dairesinde satılacağından 
isteklilerin dairemize müra· 
caatları itin olun•r . 
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Balıkesir Askeri Sattn Alma 
Komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı için vekaletin umumi vasıfları 
dahilinde olmak üzere 500 ton yulaf pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarhk 2/12/939 günü saat 10 da yapılacaktır. 
2 - ı 381 

Bahkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

l - Merkez birlıkleri ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 10,5 ton zeytin yağına talip çıkmadığından ber· 
mucibi kanun on gün uzatılmıştır. 

'2 İhalece 2 J2/939 cumartesi giinü saat 10 da 
Balıkesir kor satın alma komi~yonunda yapılacağından 

isteklilerin müracaat etmderi 

ASKERE DAVET. 
Bahkesir Askerlik Şubesi Reisliğinde~~d 

316 Dahil 335 dahil doğumuna kadar olupda f
1
, ı 

ye kadar askerlik etmemiş piyade sııufmdan ol~:i dt 
iki snelik smıfJara mensup olupda 939 tcşriu ce irle 
bedel vert:nler ve daha evvdki celplerde bedel .''er~eı' 
mazureti dolayısile sevki tehir eden bedel eratı 1 e ~er 
332 dahil 333 dahil doğumuna kadar olupda hiç a~•'' 
lik etmemiş sakat erat ve üç ay ve daha fazla I rdl 
tebdili almış olu >d ı müddetleri hitam bulan piyade~ ıııJ 
sevk edileceklerinden bu eratın 25/11 939 cuıııartesı 
nü şubeye ıniiracaatlan ilan olunur. 

'ııııımınııııııııımıuıuruıuuıuınıımııııınHHHımmımnttmnmııımııı11mıHn 

İ ETİBANK 
~ Soma Değirmi saz Tavşanlı Linyit 

~llBllWIHIUllllUllllllllllflllHlltllDllHIHtlllfllllmHIHUllWllttllfttruımıtttn' ~ , k.. .. 1 . , t . 
: TÜRKDİLİ MATBAASI i 1 omur erı sa ış yerı 
~ ..... - Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler == E = -- 15 == 
ıs = il ! 1 1 Çiviciler çarşısı No: 12 
~ Vilayet matba11sı, Tiirkdili matbaası adı altında = = Demirciler çarşısı No: 63 
5 gazekmizin idaresinde faaliyete geçmiştir. ;; = . 
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:.'. TÜ KDİLİ MATBAASI ; Memleket hastahanesi baştababetinden'~ 
i5 , -·~-nrxmw 1 1 - Açık eksiltmeye konulan iş, Balıkesir M~ı11l 
! . . . . . w. =: ha:. ta hanesi Su yo!ları için mübayea crlifecek demtı ı.1' 
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muhabcrat ıçm şu adrese muracaat edılmelıclır: -- saat b de vıl:ıy•.!t maKamında muteşekkıl daımı en' 

i huzurunda yapılacwktır. ~ 
Türkdili ma'baası - Balıkesir ! 3 - İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte rrıll"~ı 

'iLııllD•ll•lllmttı•lll-mlffıllallMHllll8imlilllliW kat teminat~annı ~~tırd~kla~m~ ·dair mak?~:ı: v~ya b' i§ 
• - mektupları ı!e encumenı daımıyc ve keşfıın gornıek t 1 

r•ı-~ıııumı1111111111~•1118İ 
~ KIRTASiYECi 

1 KADRİ UZKUR 1 
1 Paşacami caddesinde her türlü kır-1 

tasiye levazımını ucuz olarak temin 1 
edebilirsiniz. il 

a • Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

yenlerin Balıkesir memleket hastahanesine mürac•' 
lazımdır. 

4 İsteklilerin bu işleri<" uğraştıklarına dair 8'~ 
sir Nafıa müdürl•iğünden ihaleden laakal sekiz güıı et 
almış oldukları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri şartt~ 4 1;; 

Balya Kocaavşar köyü muhtarllğındaO~ 
Balyanın Kocaavşar köyii okulunda noksan kıt•~ı9~ 

keşfe göre münakasaya konulmuştur münakasa 5/12._j 
taribind~ saat 16 da Balyada hususi muhasebe daire''( 
yapılacaktır. Şartname mubtarhktadır. Taliplerin ın11•1 
zamanda dipozitelerile birlikte bulı n:ncdarı i an olull~ 
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