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tllgiliz KralıDün Parıamen
\;oda Bir Nutuk Söyledi. 
Cemberlayn, Yeni Devrenin lık f çtimaı Müna-

sebetile Yarın Harp Gayesi Hakkında • 

izahat Verecek. DAHiLiYE VEKiLi FAiK OZTRAK 
1;_~11dr., 'l8 fRadyo) - içtimaı mftnaaebetile perşem · 
~ile kraliçe Elizabet, bu- be günü parlamentoda in 
ıı..~_1eni içtimaına baıhyan gilterenin harp gayesi hak 
C--ento celsesinde hazır kında beyanatta bulunacak 

Adanada Bir Muallim Toplanb
sında Kıymetli Nutuk Söylediler. 

~lba8flardır. Kral kısa ve sorulan sualler hakkın- Ankara, 28 (Hususi) - Vekil, Orta tedrisat ml-
tL lllltak a6yliyerek azim. da geoit iıahat verecektir. ' Dahiliye Vekilimiz Faik Öz esseselerini de gezmiıler, 
~,_bahsetmif, harbin ba- . Paris, 28 (Radyo) - Roy trak dün Adanada tetkik talebe vaziyetile alakadar 
.L_~ içia icabeJen tab- ter bildiriyor: gezintisine devam edenk olmuşlardır. 
~ laa0krk.ında izahat.ta bu Fran•ız parlimentoıu per- Vilayeti, Kumandanlıtı Par- Faik Ôztralc, Seyhan ka1 
~ tembe gilnü toplantıya ça ti ve Belediyeyi ziyaret et- makamları toplantı•n• rİJa· 
r....._~dra, 28 (Radyo) ğınlmıt ve ilin. reımi ıra2e- • mişler ve ziyaretler iade •et etmiı'e .. ~e kaymak ... 
~eni devre ilk tede intipr etmitlir. olunmuıtur. lara dirtktif vermiılerdir. 

Akıam, Seyhan Halk P..-

~ 1 m an Mayinine Çarpan Bir. Ge- :!~1,e'·~:t~::~.::ı:.· ., •. 
Faik Ôztrak, düa ......._ 

illi Taymis Ağzında Yanıyor. ~~·~;;:~7~~0d• bir .. 
h Vekil, Memleketi anlat_,. 

utr lnwillz Dcvrı·yc (~ cıııisi l)o,·eı~ıri,ı '?emıeket ç~uıc1~nn ... ta-e • ' .! " ' iım ve terbıyeaeaı!e ugrq-

rov az o .. ru- ı· ıe sa .• ti erce ıııu·· c ·ı,lelc eti i 1 tığı ve bund~n büyllk .. 
~ ( ' ( zevk duyduıunu lillaaı• 

1 '-•ra. 28 (Radyo) - harp gemisile diğer bir Al- kaydetmiştir. 
)~ ~ aabit olmak üzere man gemiıinin taarruzuna ingiliz hava kuvvetle- D~biliye. Vekilimi~ ietilt 
L . ldtiıik Alman esir kafi uğramıfh. Royl Pindi teslim , •• • , dat ıdareıınde vaaıfe alo 
............. bir lngiliz harp olmamıt ve lherinde dalga- n Almanya uzennde muallimle,M _bu~Unkü ]n•al-
~ .. i tarafından lıkoçya )anan bayrağile batmııtır. (Sonu uçuncu sııyfada) 
,, l•lta d .... Bu ıemi •iliblandmlmlf Londra, . 28 [Radyo] - D ·k·ı·d • 

ı . r m.., .. ır. Bugün lngiliz bava kuvvet- l 1 1 e pavyon tn• 
r._'4•dra, 28 IRadyol - olup, mDrettebatı bir kısım t ·ı r 
l-.,1 Pi d. · · · 1 go-nu-lliller ile, ticaret filosu Jeri Almanyamn Şimal gar şaa ı ı er ıyor. ~ n ı, fCIDlllDID nası 

ttıtı .laakkında Amiralhk milrettcbatından terekküp bi mıntakası üzerinde mu· . ~nkara, _28 (A.A.) _Di · 
~it Yermektedir: ediyordu. Şimal Denizinde vaffakiyetli açuflar yapmq kılade felaketzedeler ıçia 

llo 1 p· d" d- 11 (Sonu üçüncü sayfada) Jardır. 1 yapılmakta olan pa•y..ıa-
.._ · J ın ı uımanın s · t ·ı ı ._t d" 
~ l - - rın ın,aa ı ı er emea e ır • 
._ o maaına ragmen kah· y Ba k·ı· •• 1 d'"" • b' İ kt s· k b" l ~oea mDdafaada bulun unan şve l f soy e IQI lf nu U a: ları 1;rt~~~,tü;~a arın pil . 
.,._~t.n-. Gemi, Ooyçland 

lffiicaret heyeti 
Londrada 

'rt. ~*•· 28 f Radyo} 
~ tlcare YC ekonomi he 
'~draya mu•aaalat 

Harbin uzun müddet devam ede 
ceğini ve bitarafların, iktisadi 
bakımdan bitaraflıklarını muha-
faza edemiyeceklerini söyliyor. 

- Yazıaı QçQncı1 ugfadıdır -

Amerika sefiri Cem
berlaynla görüştü. 
Londra, 28 IRadyol -

Amerikanın Londra Sefiri 
Baıvekil Çemberliynı ziya 
ret etmiş Ye 1arım aaat ka 
dar görOtmiiftOr. 
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[ ____ $_E_H_iR_~~Bl_ER_L_ER_i _J 
Kömür ·buhranı 'henüz 

aJikadarlardan rica etmiştik. 
Dün yine bu hususta kö· 

mörcüler ve halkımız araım· 
da tetkiklerde bulunduk. 

.. ıuı.-.... 

24 Birincikanunda CHP .. w•--
. · · Posta ve Telgraf 

Bisiklet teşvik müsa
hakala n yapılacak 
Beden terbiyeli genel di

re~törlüğü tarafından ha 
1Jll"lanan bir senelik spor fa· 
aliydi aruında, bilhassa 
biliklet sporuna kartı alika 
ıösterilmesini ehemmiyetle 

Kaza kongreleri cuma .. . 
günü başlıyor. , M~~~r. ve. m~vezzı-

c.H.Partİ•İ kaza kongreJe- hgı IÇln ımtıhana 
ri birincikinunun birinci cu· 
ma günü bütün kazalarımızda girenler. 
yapılacaktır. Bu hususta bü 
tün haz1rlıklar ikmal edil
miftir. 

._aydetmektedir. 
B6lge bisiklet ajanlığı, bu· Y oksu))arl 

•u nazari itibare alarak, 

hilıemiz dahilindeki botün Gözetme birlı'gtJ 1·nı'n 
lruliplerin Birincikinunun ilk 
llaftasından itibaren bu ıpor· faaliyeti 
lara baılamalarıoı ve ken Y okaulları gözetme birli 
di ekipleri arasında müsa gı, teşrinsani toplantısını 
bakalar yaptırmak suretile yaparak, y~ni ve faydalı 
iyi derece alanların isimle itler üzerinde birçok karar-
ri bildirmelerini istemittir. lar vermiştir . 

24 Birincikinunda şehri 1 ilk olarak, Oruçgazi ma-

Posta, Telgraf ve Tele· 
· fon Umum Müdürlüğü, mem

ı leketin muhtelif yerlerinde 
' kullanılmak üzere memur-

luk ve müvezzilik için 15 

Ağustos ve 23 Birinciteşrin 
tarihlerinde birer müsaba 
ka imtihana açmıf, şehri 
mizden de birçok talipli 

ler bu imtihanlara 
etmişlerdi. 

29 lkincitetrio l~ 

Hususi Muhasebe~ 
memur ahnacak. 
Muhasebei HuıusiyJ' 

münhal daktilo ve kltipl~ 
lere mlubaka imtihanı ır 

. d • · · d 1 · b' .k J hallesindeki dokuma tezgah 
mıı e ıvı erece a an un · l f ı· t' b ı . · arınm aa ıye ıne aş an 

Dün, öğrendiğimize göre, 
bu imtihanlarda muvaffak 
olan memur ve müvezzile ı memur alınacaktır. 

letçıler arasında bir teşvik masım ve mevcut tezgahla 
~ü~a~kaıı .. yapılac~~ .ve ra yeni ilaveler yapmak su 
hmncıye bısıklet, ıkıncıye retile müessesenin geniş 
kol saatı, üçüncilye bsiklet mikyasta iş yapmasını esas 
feaeri verilecektir. Bunlar olarak kabul etmiştir. 
Mayısda, Türkiye bisiklet Fakir çocukların en müş-
ltiriaciliklerine de iştirak et. kil anlarında imdadına ko 
t:ttirileceklerdir. tan bu hayır müessesenin 

Önümüzde Mayıs ayında 1 gösterdiği alaka cidden şa-
l. b 1 · Ed' f ' yan taktirdir. 
ıtan u - ırne as alt yol ----

iaerinde bir de motosiklet 
yaratı yapılacaktır. 

Ulgemiz bu yarıta da İftirak 
d•eği kararlaıttrmıtbr. Bu 
aporun ilerlemeıi için böl· 
ge namına bir naotoıiklet 
ahaacakbr. 

Acı bir ölüm 
Durak nahiyesi müdürü 

bay ·Zihninin anneleri gece 
kalp hastalığından vefat et 
mittir. Ailesine başsağlığı 
diler, teesaürlerine iştirak 
ederiz. 

rin isimleri vilayetimiz Pos· 

ta ve Telgraf müdiiriyetine 
gönderilmiştir. 

Kazanan memur ve mü
vezzilerin isimlerini yaranki 
sayımızda bildireceğiz. 

Tayin ve nakıller 
Üniver11ite yeni mezunla- 1 

rmdan bay Sami lisemiz coğ-

rafya öğretmenliğine, mual
lim mektebi edebiyat öğret
meni bayan Mesert"et lzmir 

ikinci erkek lisesi edebiyat 
6ğretmenliğine tayin ve nak 
lolunm114lardır. 

Girme teraitine haiz 
talipliler, yaran saat 10 
umumi meclis salonunda 'I' 
pılacak imtihanda bazır b• 
lunmaları lazımdır. 

Kayıp mühür 
Edremit malaandığındl 

almakta olduğum maaf&_, 
da kullandığım mübii~ 
zayi ettim. Yenisini aJac' 
ğımdan eskisinin bükmii ~ 
madığı ilin olunur. 

Havranın Ham•" 
batı rnalaaUesi 
Düyuau 11m11miye 
•uru Hüanü kat 

Hatice Akay 
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Finl~ndiya - Rusya Meselesi 
Sayfa : 1 

Balıkesir asliye hukuk 
hakimliğinden: 

. ~inlcindiya, Rus Askerleri Huduttan Çekildiği 
Takdirde. Askerlerini Çek.eceğini Bildirdi. . 

• 

Bahkesirin Selim iye ma -
ha Hesinden Ahmet kızı Ha -
cer Yasala tarafından Ba
lıkesirio Azjziye mahallesin· 
den olup balen ikametgibı 
meçhul bulunan öll Halit 
usta oğlu Fahri Yaıala 
aleyhine ikame olunana bo Gerglnllk ©levam ecdllyor 

li~tsinki, 28 [Radyo! -
\'-Jilldiya kabinesi bugün 

~kerelerde bulunduktan 
t ~ Rusyaya ce\·ap n~ 
\~19tir Finlandiya hükii 
t\ tj kendi ooktai nazarına 

t hiç bir tahrip hareke 

~~P~amı tar. HaJbuki Sov 
'- tr ıçin böyle söylene

t. F'inlandiya, Sovyetle 
geri çek ilmiş tekJifine, 

Sovyet kttalan aynı nisbet 
te çekilmeyi kabul ettiği 
takdirde muvafakat edece-
ğini bildirmiştir. 

Londra, 28 [Radyo! 
Finlandiya ile Rusya ara 
sanda gerginlik de vam et· 
mektedir. Finlandiya cevabı 
hakkında Rus siyasi mah 
filleri hiç bir beyanatta bu 
lunmamıflardır. 

Yunan başvekili söy
lediği bir nutukta: 
Harbin uzun 

şanma davasının gıyaben 

yapılan muhakemesi aonunda: 
Müddealeyhio 1erhoı ola

rak evine gelip davacı ka 
rııı Haceri dövdüğü ve ha 
karet ettiği şahadetle ve 
sulh te§ebbüsünün akim kal 

YENi GiZLİ BiR ALMAN RADYOSU 
~t! radyo mütemadiyen halkı Hit. 
ler aleyhine tşvik ediyormuş. 

i müddet devam 
edeceğini bil

diriyor. 
Ankara, 28 (A.A ) Yu-

nan Başyekili Metaksaa 
söylediği bir nutukta; har
bin uzun müddet süre· 
ceği mütaleasında bulun 

dığı mübrez ilimJa anlatıl 
masana ve bu sebeplerle ta -
rafların bundan böyle bir 
yere geJip müşterek bayat 
siiremiyeceklerine mahkeme
ce dahi kanaat retirilmesi 
ne binaen davacı Hacerin 
müddeialeyh kocası Fahri 
den bot bulunduğwna ve 
962 kuruş maıarıfı muha -
keme ile ilim harcının müd
deaaleyh Fahri Yasalaya 
aidiyetine kabili temyiz ol -
mak üzere 24111/939 tari 
binde karar verilmit ve 
m&ddeaaleyhin ikametıiliı 
meçhul buluridtiğundaD 
ilim tebliği makamına ka 

t ?ndra, 28 IRadyol 
>-1 ~~l)ı bir gizli Alman i~tas 

~. 11 ber ak~am 58 metre 
\ ~ dalga üzerinden çahş 

' ~~· ba.tlamışlır. istasyon; 
~ havalisindc çahtbj'anı 

ı1 \t 'dileten sonra amele 

-''"d a ve hatta gurup mü· 
I' 1'9at fabrikasının duvar 
111 

t rı, iliular yapışbrdıkla
e'i \~Ylemiştir. Radyo dün 

' ' ki tıC4riyabada, Al 
~ ~ \:1ıtrı HitJer rejimi aley 
il .t ntücadeleye teJvik et 

tır 

~ tahiliye Vekili 
'ı- ~ Adanada 
t·~ ~1 "~tarafı birincı sayfada] 
h.~ \ hür hareketi bakımın-
1 ~~.mukayese etmiş "Va· 
I ' ~;•ı dünki kadar güç ve 

0 j ~d•kcli değil, fakat onun 
'f' ~ 1 -r Şereflidir. •> Demifler
b1' ~-"ı Vekil nutuklarına de

l•: 

fier akşam vazifenizden 
• ~tken büyiik esere koJ 

dı' -:~~ı taşı dütününüz, 
~ 11lız.e büyük bir gurur 
iP' ~ • 

ad' ~ sı çıkarınız» Sabable 

8
() ıı de va:ıifcoize gider

• ol t büyük esere yeni 
t l•f koyaca(mızı dü4ü· 

~~ ~t· giveule gidiniz.. Di
ttt •uallimlerin memle 

e ; Yapıcılıimda Üzerlerine 
at : 11 Vazifenia kudsiyetini 
y ~ltı ettirmişlerdir. 

Bir gemi Tay
mis ağzında ya-

nıyor 

[Ra~ tarafı birinci sayfadı&) 
karakol va.zifesini görmekte 
idi. Royl Pindi, lrlandanın 

Cenubu Şarki hizalarmda 
düşman gemisi görmüş ve 
kaptan derhal silah batma 
emrini vermiştir. 

Doynçland, Pindiye dur, 
işareti vermiş, Royl Pindin 
bunu dinlemiyerek yoluna 
devam etmesi üzerine altı !n 
elik toplarile ateş etmişti ·. 

P indi bu kuvvetli düşma -
na karşı koymağa çalışırken 
bir diğer geminin daha ta
arruzuna uğramıttır. Bu su 
retle mücadele saat 4,25 şe 
kadar sürmüş, Royl Pindi 
alevler içinde batmıştır . 

Bu sırada uzaktan bir İn · 
giliz krovaıörü görünmüş 1 
ise de düşman karanlıktan ve 
yağmurdan istifade ederek 
kaçmıştır. 

Londra, 28 [Radyo! 
İsveç hükumeti, Almanların 
İsveç kara sularına mayin 
dökmesini Alman hükumeti 
nezdinde protesto etmiştir. 

Londra, 28 !Radyo] 
9 bin tonluk Spanda gemi
si Taymis nehri ağzında bir 
Alman mayinine çarparak 
ateş almııtır. Yangın elan 
devam etmektedir. 

muı, siyasi ve askeri bakı
mından bitaraf olan devlet 
lerin iktisadi bakımından 

bitaraflıklarını muhafaza 
edemiyeceklerini ve bunun 

1 
da sebebi, ,imdiki harbin 
tamamile iktisadi mahiyete 
haiz olduğunu illve etmiştir. 

im olmak üzere keyfiyet 
ilin olunur. 

Vilayet Makamından: 
Merkez ve mülhakat muhasebei hususiyesinde mla-' 

hal daktilo ve katipliklere müsabaka imtibanile memul' 
alınacakbr. Şeraiti kanuniyeyi hai.z olanların veaaikle 
birlikte nihayet 30/11/939 tarihinde saat 10 da Mecliıi 
Umumi salonunda açılacak müsabaka imtihanına i•tirak 
ları ilan olunur. 

Orman Çevirge müdürlüğünden: 
1 Balıkesir Vilayetinin merkez kazasının mezar-

lık devlet ormanından 1772 kental meşe odunun 20 
gün ı üddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Odunun beher kentali 8 kuruştur. 
3 - İhale 14/ 12 939 tarihine miisadif perıembe 

günü saat 15 de Bat.kesir orman müdürlüğünde yapıla 
cakhr 

4 Muvakkat teminat 10 lira 63 kuruştur. 
5 Satış orman kanununu nmuvakkat 6 ncı mad-

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaat-
ları ilin olunur. 4 - 1 - 383 

Orman Çevirge müdürlüğünden: 
1 - 1-i alıkesir Vilayetinin merkez kazasının Elma 

cık devlet ormanından 1604 kental meşe odunun 20 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 Odunun beher kentali 8 kuruttur. 
3 ihale 14/ 12/939 tarihine müsadüf perşembe 

günü saat 15 de Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 9 lira 62 k .. rufhtr 
5 - Satı, orman kanununun muTakkat 6 ncı mad

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna . 
meyi görmek istiyenlerin or•an 1111idürllğüae müra~aat-
ları ilan olunwr. 4 - l - 384 
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---------------------------------

Orman çevirge müdürlüğünden: 
1 Balıkesir vilayeti Gönen kazasının paşmak 

deYlet ormanından 169 metre 3 kayın eşcarı 20 gün 
mllddetle açık artırmaya çıkanlmıttır. 

2 Satıt Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla-
caklar. 

S - Kayının beher metremiklbı 210 kuruıtur. 
4 ihale 11112/939 tarihine m6aadif pazartesi 

ftini aaat 15 de yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat 26 lira 72 kuruı. 
6 Satq orman kanunu muvakkat 6 ncı madde· 

l'muamıumm .. ~--
1 ETIBANK 
1 
1 

Soma, Değirmi saz, T avşanh Linyit 
kömürleri satış yeri 

Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeşler 1 
1 Çiviciler çarşısı No: 12 

Demirciler çarşısı No: 63 
1 Not: İstenilen cins kömürler toptan ve parak~ ---------------------- ı suretile ticarethanemizde aatılmaktadır. 

Orman Cevirge Müdürlüğünden: 1 Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına k•' 
ue ıısre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 

4 1 373 

_ gönderiJir. Bu meyanda ticarethanemizde muti,.IJI 1 - Balıkesir vilayetinin Gönen kazasının Çıkrak -
ins kömür sobaları, inşaat malzemesi ve de 

ormaDınm (2) numaralı maktadan (104 metre 3 mikap 
üteallik eşya satıhr. 

Kayın qçara (20) gün müddetle açık arttırılmaya çıkanl 

~11tır. mmnımm111DD111mnı .. 1111111nma 
2 - Sabf Ualıkesir orman müdürlüğünde yapıbı 

uktar. 
! - Kayının beher metre mikibı (210) kuruştur. 
f ~~!1~ 11/12/9~9 ~arihine müsadüf paıarte.i 

gÖaii aaat (İS) rl~ yapıİacaktır. 
S Muvakkat teminat ( 16) lira c 38) kuruş 
6 - Satıf orman kanununun muvakkat 6 ncı madde

li rere;ince ınabcılli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna· 
•eJ4 ı3nnek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaat 
ian 

: . 4 1 374 

Orman Cevirge Müdürlüğünden: 
l - Bahkesir viliyetinin Gönen kazasının Çıkrık 

ormaaını (1) numaralı maktamdan 110 metre 3 Kayın 
qpn 20 gün müddetli açık artırmaya çıkarılmışbr. 

2 Satıı Balıkesir orman müdUrlüğünde yapıla-
caktir. 

J - Kayının beher metre 3 1210) kuru,tur. 
4 - ihale 11/12/939 tarihine müsadüf pazartesi 

rilnü saat ıs de yapılacaktır. 
S M11vaklut teminat 17 lira 32 kuruıtur. 
6 Satıf orman kanununun muvakkat 6 ncı mad-

dem gereiince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğü 

ne m(lracaa tlan 
4 - 1 375 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 Balıkeair vilaydi Edremit kazası dahiJinde Sa· 

ntepe ormanından çıkarılmak üzere (1949) kental çam 
kabutu (20) gün müddetli açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Satıf Baltkesir orman müdürlüğünde yapıla
•ktır. 

3 Çam kabuğa kentali (40) kunıı 
4 - lbale l 1/12/939 tarihine tesadüf pazartesi gü· 

1 aaat tS de yapılacaktır. 
S .- Muvakkat temin 58 lira 47 kuruf. 
6 - Satıt orman kanununun muvakkat (6) ncı mad

jui reretince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna· 
•e1i rörmek iıtiyenlerio orman müdürlüğüne milraca
atlua. 

4 - 1 - 376 

Sahibi: Balakcair mebusu HAYRETTİN KARAN 
Neşriyat midürü : FUAT BIL'Al 

a.iıdd.ıtı yer: TürkdıJi matbaaıı-Bahkeair 

Balıkesir Askeri' Satın Af ma 
Komisyonunda~ 

1 - Her türlü iptidai malzemesi ciheti dkerıf 
den verilmek iizere 10,000 kat elbiıe ile 5000 takıaO, 
maıırların yalnız dikim işi kapalı zarfla ekailt--f 
konulmuıtur. ;f. 

2 Zuhur edecek talip ve fiatlara göre bu~ 
tamamınm Balıkesir, Bursa veyahut Edremitte yap.,_ 
ması v~yahut bu üç yere taksimi fartnameıi İdi 
dandır. tJ 

3 - Muhammen bedeli 5630 lira olup muvak 
teminatı 422 lira 25 kuruıtur. el 

4 - Şartnameyi görmek iıtiyen hergila Balık 
kor satın alma komisyonunda görülebilir. t5 

S Taliplerin 12/12/939 pazartesi günü saat 
de Balıkesir kolordu satın alma komisyonunda k•~ 
nun 2 - 3 maddesindeki vesaiklerile ve muvakkat t' 
natlarile birlikte müracaatları. 

4 1 }!!/ 
Devlet Demiryollan 3 ncü 

işletme Müdürlüğünd~ 
•Akhisar istasyonunda ki büfe üç sene müddetle 2~ 

•ayılı kanunun 41 nci maddesine tevfikan açık ·~ 
ma ıuretile kiraya verilecektir. Arttırma Balıke'J. 
3 ncü isletme binHınasındakf arttıma komisyonll 
11/12/939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 1 

Senelik muhammen bedeli bina vergisi dahil 22~ 
liradır. lıtekliler 16,60 lira muvakkat teminatı Akb ;I 
istay6nu vezneıine veya Bahkeıirde işletme v.er.n~' I 
yatırarak alacakları makbuzla ve kanuni mauıJera • ..J 
madığına dair vesika ile birlikte yukarıda tayin e~ 
gün ve ıaatte arttırma komiıyonuna müracaat etnt 
llzımdır. JI 

Bu ite ait ıartname ltletme Müdürlüğünden •e 
biıar iıtaayonunda parasız alınabilir. 
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Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonui 
l - Askeri ihtiyacı için vekaletin umumi va•~ 

dahilinde olmak üzere 500 ton yulaf pazarlıkla I' 
alınacaktır. ~ 

2 - Pazarlık 2/12/939 giinü saat 10 da yapılaca 
2 - 1 - 381 


