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~illi Şefin 
Türk Millet 

lllm&üyük Nutku 

ölünmez Ve Sarsıl
ir aleGibi Toplu Ve 

imd·k urmaktadır. 
maz 

l ~Yilk Millet Meclisinin 
,. d~vre, birinci içtima· 
~ MıUi Şef f ımet İnönü 
"'' ı,, arasında kürsiye 
1\

111 
.. tlc, atağıya baı.ı kısım-

'~ koyduğumuı, mühim 
" l•rını söylemişlerdir: 
~t)6k Millet Meclisinin 
6 ttenı 8!a!I, 

~ 11~1. İntihap devresinin 

' ti ıçtima sene"ini açar
\ lllubterem azayı ~evgi 
tıaıi ~-Ygı ile selamlarım. 
\·laırn ki bu anda kalple 
•,ti7 hiiyük Türk milletinin 
'I ~lerini ifa tmek aşkile 
t.}, triıniz dolup taşmak· 
~ı .. 

'~İrdiğimiı sene vatan 
d Utur ve sükunun, fikir 
~ t •e cemiyette hakiki 
'ttnniyetin hüküm ür 
\iı. lt geçmiş, Cumhuriye 
~· \ratanda ve vatandaşda 
''- ettiği emniyet tama 
~ ;~ laikim olmuştur. Dahi
t~ 'renıizdc de hiç bir ni 

' llluı.tarip bulunmıyo 

~illetimizin kemal ifade 
\," t,u hali ile hepimiı if-
' I' tdebiJiriz. 
~ 11

1ldan sonra Millt Şef Ha 
t,la\tta anayurda iltihakına 

l.J '• ederek dcmiftİr ki: 
tun seneler biıden ayrı 

11
1ll•lc elemiDi çekmiı ol 

•qtay, bu ıene anavata 
~tı ayrılmall bir ciai 
'• iltihak etmittir 

c Adliye işleri: 
~lllıh\lrreisimiz bun.ta• 
)~d •dliyemiıe temas l:nı 

,, ıalar: 
Cı.rnhqriyct adliye9İnİ• 

MlLLİ ŞEF nut ı ı u ima e 1 rken 
işlemesi tarımı men1 .uuiy~t liriz ki vatanda adalet eh
le yadedebiliri1. H r halde liyetli ellerdedir ve en ileri 
şurasını ıftiharla ~ôyliyebi esaslara istinat etmektedir. 

Büyük Millet Meclisinde 
Reis ve Reis vekilleri intihabile Meclis 

idare intihabı yapıldı. 
Ankara, 1 fHusuıij -

Büyük Millet Meclisinin 6 

d b. . . . t' 1 
acı evre, ırıncı ıç ımaı 

mlnas~bctile meclis reiıi, 

reiı vekilleri ve idare fimir
Jilderi intihabı yapı?mı~tır. 

Mecliı reisliğine 359 rey· 
le ve ittif kla Çankırı me 

hu.su Abdülhalik Renda, re 
is v<-kil liklaine 363 reyle 
doktor Muıaffer Germen 
(Aydm ' , Refet Canıtcz (Bur· 
sa) ve Şemsittio Köyaltay 
(Sivas) ıeçildiler. 

idare amirliğine 364 rey 
(Sonu üçüncü sayfada) 

arici işler: 
Son bir sene zarfnıd&;ki 

dünya hfdiseleri önünde 
Tiirkiyenin harici siyaseti 
tasvibiniıe arzedilen inlli-
şaflar göstermiştir. Avru~a 
buhranı, sulhu korumafa 
çalışan gayretlerin zamaa 
zaman verdiği ümit arası~
da büsbütün alevlenmiı :Ye 
harp facıasının patlamuı 

bir emri vaki olmuştur. Si· 
zin de samimi hissiyatınıza 
tercüman olduğumu fimit e4e-
rek bu halden derin h ir hi;l 
zün duyduğumuzu sakhya
mam.11 

Bundan sonra Mim Şefi
miz vaziyet dolayııile imı~· 
ladığımız anlaşmalard•• 
bahsederek dedilerki: 

"19 Tc~rinevvelde imu 
edilen ve bu haf ta taıvibi
nize arzedilecek muRbe• 
de hiç bir devletin aleyhi9'
de olmıyarak bcynel•ilet 
emniyeti e!as tutmak ıu re
tile kendi emniyetimizi ma
sun tutmak gayesine ma-
tuftur. 

Biz bu muahede ile harp 
(Sonu üçüncü sayfada) 

Finlandiya . 
1 Meselesi vahimleşti. 

Londra. 1 [ Radyo ] ~ 
Finlindiya hükiimeti bugla 
yarı resmi bir tchlii net 
retmiştir. 

Bu tebliğe naxaran Sow
yetler yeai vaziyetler ihtlu 
ettikleri anltılmaktadır . Telıt 
liğde «Hariciye nazarcti ıa · 

(Sonu üçüncü sayfada} 
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EHİR HABERLERi 
ŞEHİR MECLİSİ 

i C. Bayramında büyükleri1111" 

ze çekilen tazim telleri. Onuncu devre içtimaını dün yaptı. imar 
planı tatbikine 940 dan itibaren 

başlanacaktır. 

Bayramınızı kutlarını. t 
Türki}e 8. ~il.le 

Cumhurreisi Meclisi Reıs1 ~ 
ANKARA AIJDÜLHAt.IK RENO 

Cumhuriyetin t6 ıncı yıldö. Mareşal Fevzi Çakmak 

İsmet İnönü 

Belediye Meclisi, 939 yılı 
onuncu devre ikinci teşrin 1 
~çtimamı, Belediye reisi Na-

nün iirıii coşkun tezahüratla Genel Kurmay Başkanı 
kul!a' an Balıkesir p.ırlı men- ~ 
suplarının \lilll Şefl~rine olan ANKAR 
,arsılnıaz inaıı ve bilglılıklarını Cuıııhutiyctin l6 ıncı yıl~~ ci Kodanazın başkanhğanda 

dfm saat 15 de yapmıştır. 

Meclisin toplantısı t!ola 
ytıiJ~ büyilklere tazim telle 
rinin çekilmesi l<abul edil
«Jjkten sonra, reis celseyi 
açarak, büdceııin °/o 93 nis
betinde tahakkuk Vl~ tadbik 
tdildiğini söylemiş V\! imar 
;şleri üz~rinde gerekli iza 
lıatta bulunarak, beş sene 
m, mesai proğramına göre, 
Çaydercsi kanaJizasyonunun 
Tabaklar köprüsiin5 geçmiş 
olduğunu ve 940 yılında 
bu işin tamamlanacağını 
bildirmiştir 

Bu meyanda memleketin 
arita, kadastro ve imar 

plim hakkmda izahat vere
• ek, imar planına gör~ 940 
11eneainde tatbıkata gcçile
e:eiini ve kadastro heyeti · 
•İn de yakında gelerek işe 
başhyacağını söylemiş, Ata 
t Ü r k parkına Müna
Mııalcit Vekaleti tarafından 
yaptırılan geçit köprüsünün 
illi tarafındaki arazilerin is
Hmlik edilerek bunun da pek 

Savaştepe de 
Cumhuriyet Bayramı 

çok parlak geçti. 
Sa•aıtepe, [ Hususi 1 -

Cumhuriyet bayramı, nahi-

yemizde fevkalade bir t~za
hüratla kutlandı. Merasime 
•ekteplilerin hep bir ağız· 
dan s6ylediği lıtiklil mar
tilc başlancJı. Bunu Nahiye 
Mtidürll Nermi Uranıelin 
nutku takip etti Bilahare 
talebe we balkın iştirakile 
ealıiye alanında bir geçit 
reami yapıldı. 

Öğleden aonra köyün ti 
malindeki alanda cirit ve 

' Heleoiy~ reı!>i Nacı Kodanaz 
kısa bir zamanda bitirilcce 
ğini bildirmiş ve meclise te
şekkür etmiştir 

Bundan sonra seçimlere 
geçilmiştir. 

Reis Vekilliklerine Rasim 
Çağan, İbrahim Madenli. 
Divan katipliklerine Sami 
Kayyum, Zühtü. Daimi En
cUmen azahklarına da, Va
sıf Ispartalı, Ali Özkan 
ve İsmail Tiridoğlu ekseri
yetle seçilmişlerdir. 

Seçimi müteakip reisin 
bir yıllık mesai raporu ve 
kati hesap esbabı mucibesi 
okunarak bütce encüme· 
nine gönderildi. Ruzname
de göriltülecek başka bir 
madde olmadığından celseye 
son verildi. 

Defterdar tekaüt oldu. 1 
ı Viliyet defterdarı Nail 1 

tekaüde sevkedilmiş ve 
dünkü ekspresle f stanbula 
gitmiştir. 

atlı spor oyunları yapıldı 
ve milli havalar oynanmış• 

en neıin sayg-ılarımln yüce nümünü büyük sevinçl•_: 
katınıın ıı:z erlerim. P•"" 

C. 1 L P. Vilfıyet ida re kutlayan vilayetimiz ,~ 
He-yeti Reisi mensuplarının kanranw_n !:ı~, 

PE.R n. V F.TÇtOC _u ordusuna ve onun huyıuıarııı• 
rine olan sevgi ve sayg 

Pertev Etçioğlu derin tazimleriınlc orzederıtıl-rt 

C H P f.d H t• R C. H. P. VılAyet ıda • . . are eye ı . . 
1 e•ekklir ve muhabbetle Heyeti Rei'• ~~U 

y Pc.R"I E.V f.1 çfuv t~brik ederim. 
ısMF.T iNôNO Dr. Fikri Tüzer 

Or. Refik Saydam c. H. P. Genel Sekreter~ 
Başvekil Cumhuriyetin t 6 ınct yıl ~ 

ANKARA nümünti coşkun !)tvicçler ~ ... 1 
d k l ·1- . . PB'' Cnıııiıuriyrlin 16 ncı vıldo· e ut nyan vı nyetırnız yiik' 

ııiırnünü emsalsiz tezahüratla ~ensupl~n~ı~ ~rc~ı ~:ıerirıt 
kutlıyan viıayrlimiz parti sek Partımızı~ s~z bu~e b•ıtı· 
meıısuı)la rıııın şah!it devletinı- ı olan saısılma1 ın .n . 

1 ki d . v ıhıfl .. 
i'C arşı olan -:nr .. ılm:ız inan ı arını c~ erıın sa g 
ve bağlı lı kların:ı kendi hüı - la arudeııııı ) 

1
_ t Jdıırt 

ınPllerimc ekli\erd .ırzedc· C. H. 1 · Vı a~c .. 
rio ı. · l 1eyeli l~eı•• ).} 

C. 1 l. P. Yıla> ıt !dnre PERTEV F.TÇtOGI 
Heyeti Rı isı İsmet İnönü 

PERTEV E ı ÇtOGl.U 

Adülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

ANKARA 
Cumhnriyetin lb ancı yıldö. 

nümünü coşkun tczahürntla 
kutlayan Balıke~ir Parti men· 
suplarının hüyüklctine olan 
saygı ve ha~lılıklarmı kendi 
hörıneılerime ckliyer(k arz
ed~riın . 

C H. i'. Vila}el idnıe 
Heyeti Reisi 

PERTEV E rÇIOGLU 

Cumhurreisi 
ANKAR~ 

Cumhuriyetimizin 16 ,n:. 
yıldörıümünü idrak eden H•1 

evimiz mensupları oııu biı~ 
veren siz Milli Şefimize soJ1 
suz minnet ve baQ"lılıkhırıoıı•' 
tekrar etme~ i vazife ı;nydıt•· 
mızı, arzeder ve derin ,ayf'' 
Jarımızın kabulünü 15tirhaf1J 
eden~ 

Ral rkesir Halkc" i Rtİ" 
SADIK OENiZ 

Avukat Sadık Deniz B. Pertev Etçioğlu 
C. H. P. , Vilayet idare He- Halkevi Reisi 

BALI KESİR 
yeti Başkanı Teşekkür \"t" muhabt>ef(C 

BALIKESİR tebrik ederim. o 
Cumhuriyet 1 iSMET f f\Ô~ Bilmukabele 

br. Bu vesile ile nahiye mü· 
dürü tarafından köy muh· Emniyette tayinler. 
tarlarına bir çay ziyafeti Birinci sınıf emniyet Amir ~ miser muavinliğine, ~ 
verilmittir. !erinden Tahir Zülkadir el· memuru Muıtafa Tal•f 

Gece de nahiyenin meyda- li lira maaşla Bandırma cm tanbul komiser muavioli~ 
niyet amirliiine, ikinci atnıf 1 Bal ı· l rı~ nanda milli havalar çalına . t A • 1 . d Ata ya po ıı memura '-" emmye amır erın en k' 

rak köylü geç vakitlere ka ona kırk lira maaıla Ayvalık Meıtan D6nmea Ç~nak~ .J 
dar eilenerek Cumhuriyet emniyet amirliğine, villyet ye ve Ayvalık polas ~' 
bayramlarını candan kutla· 1 emniyet kadrosunda yirmi ru Ahmet G&müf de 
mışlardır. iç Haydar Uras İz.mir ko . taya tayin edilmitler•it 
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~ Milli Şefin büyük Nutku 
.~•rafı birinci sayfada) Büyük meclis. Büyük Türk rağmen biz ticaret işlerinde ı munu iz.ah etmiılcrdir. . 

\~11 içinde ıztırap çeken miUeti emin olabilir ki, Cum- en az sıkıntı gören millet- f o hisarların sert içkiler~ 
~•da bir emniyet mm huriyet orduları emir aldık lerden olacağız.. Memleketi· kartı aldıiı tedbirleri yerin 
~· tesiaile facıalarıu Jarı zaman vazifelerini bak miz ve ordumuz, en mühim de bulmuşlar •e bu tetbirtc . 
l)l kbet inkipflarına ma kile ifa edecek kıymettedir- iaşe maddelerinde hal •e rio de•amanı istemitlerdir. 
ij lllaak istiyoru%. ler. Yaptığmıız ve yapaca- ati için hiçbir tehdide ma Nafıa işleri: 
\.'

1
tp facıasmın bir an ğımıı fedakirlıklara liyık ruz değildir. 

.. Nafıa iılerimiz •atan -
111. lleticelenmeıini ve ya- olduklarmı iıbat etmeie Gümrük ve inhisarlar 
'"'' ranının istediii her sahada.-
' "'•illerin •on seoele ı Cumhuriyet orduları haZlr- 1·şlen· .. f ı· ı l 1 k d o_. 

ıtr aa ıyet e i er eme te ir. IJ'I. 'i ~ ırapJarına düşmeme dırlar. Gümrük tarife cedvelle sene Er7.urum demir yolu-
tt Gtnrı kalbimizle temen- Münakalat işleri: 1 b 
b llıekteyi%. 1 rinde kanuni tadilit yapı- nun açı maıı ütün memle 
"''I' Reisicumhurumuz müna- lacağını müjdelemişler, ka- keti candan sevindirdi, de 
t tı Urnunuı olduğu veç- k l k çakçılıgv a mana· olmak lu .. zu· · l d · 11 

11 a at ve iletinin ehemmi mış er; emıryo arının \t L 8 ticiye V ckilimiz Sov· 
11(1Jc.. yetine işaret ederek, şimen müdafaa bakımından kıyme 

t,._ umetinin misafiri d"f l ld w k d d Bu·· yu·· k Mı.)Jet tini tebarüz ettirmi•lerdir, \d 1( Moskovada ü~ hafta 1 er ere 0 ugu a ar, e- Y 't t niz ve hava yollarımızın da M ·ı · 1 • ,.... · cmas ve mlizake- M ı· . d aarı ış en: 
~ b 1 süratle feyz bulması lü· ec ısın e ıt.ı 11 undu. Bu mü%a- Milli Şefimiz, Maarif it· 
~~td k zumunu işaret ettiler. Mü- (B f b. · · f d ) en es i doıtunauz aş tara ı ırıncı say a a !erimizi yeni mccliıimizia 

et R nakalit vekaletinin vatan \..."" usya ile bir an- le Halit Bayrak (Bayazıt), himmetli ellerine alması il· · 
~~ Ol w • müdafaaıı meselelerinde ay 1 Saı·m Uzer (Manı"ıa) . irfan b d '--,ı·ı acagmı ümıt et b" b zumunu iıaret uyur uıdaa 
~d1•· Neticeye varmak için rıca mümta% ır e emmi yet 1 Ferit Alpaya (Mardin , kl- ıonra, ilk tahsil meseleaiae 

'"' d alan bir vazife sahibi oldu tipliklere de 342 reyle dok· d ')~ •. ınıı a bulunan bütüo e temas dmiıler Ye tek 
•4 irunu ıö;lediler. t S d" K uk •B t~ b~ ~arfettik, buna rağ- • or a 1 on \ ursa • nik tabıil hakkında şöyle 

\t ltırn menfaatimize ol· Sıhhat işleri: Ziya Gevher Ebetli Çanak demişlerdir: 
\1: kıtdar karşı tarafın İnönü, içtimai muavenet kale), Kemal Ünal (Iıparta). "Memleket teknik tahıi 
\11 'tine de uygun oldu- vekaletinin işlerine de te- Cavit Ural (Niğde). Bekir lin her fUbe.ini ciddi olarak 
' · t•h•in ettimiz netice mas ederek dediler ki: kaleli 1 Antep), Vedit Uz benimsemiştir. 
~ '•tibıar b d f ·· "Memleketin Sıhhi Ye İç iÖren (Kütahya ) intihap l\ ol 1 u e a mum- olundular. Memleketin Mühendisi •e 't-L •ınamıştır. Bununla timai muavenet işleri içinde yüksek Mühendı's ordusnnu 

"et • ._ b Bundan sonra Ticaret ve -
~ ı.:i komşu araıanda- ulunduğumuz şartlar dahi- yaratacak mi1esseıeleri kw-

l.. 0•tl k k l d lı kili Cezmi Erçinin iatif ası 
"'~rı· ;d uvvetli esaslara in e e emmiyetlerini arttır- nın kabul edildiii Ye yerine mak için acele etmeniz IA-
\ ı ir. mıt bulunuyorlar. Saliınlar- Nazmi Topçuoğlunun (Ay · 1 zımdır. 

'cıd~ lllaıide olduiu ribi la mücAdele memleket mü- dm] tayin olunduğunu bildi
'-~b de Rus Sovyet mü- cadelesi şartları içinde da- ren Riyaseti Cumhur mek-
'ı 'tlclerinin dostane sey- ha kıymetli olacaklardır. tubu okundu. 

·~-. İrni olarak takip Son ıamanlarda Dikili ve - Meclis pazartesi günü sa 
\a ~il. 'havalisindeki zelzele afetinden 
~llht at 15 de içtima edecektir. 
~ trem arkadaşlar, vatandaşlarımızın çektiği ız - ·Etl'a°"""'"""' .. 
~~ günlerde Türkiye taraba bütün memleket gö 
\.,. rıd, yapılan neşriyat, oülden iştirak etti. Afete 
tt rtt'' bitaraf mem)~- uğrayanlara derin teessürfi 
b •tbuatı memleketimiz- ifade ederken Kızılayın ve 
• tdlt bahsettiler. Türk- ' halkın göıterdiği yardımı 
~ t~b'Uuklarma vefakar şükranla yadetmek isterim. 
ı.. "- '1ütıcrinc sadıktırlar. Ziraat işleri: 
"' ~ıflar Cumhuriyet bü · 
~ tı'-in · · A Ziraat işlerinin daha mü · \. ~ . ııyaıetıoe umumı 

.'illi~ '-'nıyet gö•terilrnesini kemmel bir hale sokulma-
~~~- f'lrniıtir. Biıe kartı sım meclisten temenni etti 

~i, t olan dostlarımız ler. 
~ ~ t kadar olduiu gibi, Ticaret işleri: 
')t~ 11 ıonra da dostluk ve 
~·ı'ı~lı1' bekliyebilirler. 

1 ı Müdafaa iş· 
,&~t lerimiz: 

"Ticaret işlerimiz hususi 
bir ihtimama layıkbr. Bir 
kaç senedenberi cihanda 
bozulmuş olan ticaret mü
nasebetleri bizi de muhtelif 

~~~-~-- Türlı: milletinin 1 
' llll d b d iıtikametler takibine mec· \ ~ ı.rı a, u ev 

~ı~,· ~"di ml\d faa vuıta
\.!l)t te•eccilb etmit bulu 
1 ~ • Cumhuriyet hlk6-
\' "-•duaa tedbirlerini 
, ~.'-'iil ettirmek için biç 
""~lllllaeti eıirıemomek 

~tdir. 

bur etmiıtir . .. 
Dedikten sonra harp va· 

ziyetinin doğurduğu kredi 
zorluklarına işaret etmitler 
Ye ıözlerine şöyle devam 
etmiılerdir: 

"Bfttiin bu ıüç şartlara 

Finlandiya 
meselesi 
(Ba, tarafı birinci sayfada) 
reti hal için elinden geleni 
yapmıştıru denilmektedir 

Finlandiya ile Rusya ara· 
sındaki 1945 de bitecek olan 
ademi tecavüz paktı ahka-
mına uyarak tecavüz etmi
yeceği ümit olunmaktadır. 

Halkevinde temsil ve 
flim gösterilecek. 
Halkevi temsil kolu tara 

fından hazırlanmakta olan, 
"Bayrak sevgisi., piyesile 
"Hop efendim.. komediıi 
önümüzdeki cumartesi akf& · 
mı halka oynanacaktır. 

Piyeılerin temsilinden ÖD· 

ce, "Şap bastalıiı., isminde 
istifadeli bir flim ele göateri· 
lecektir. 

Maliye işleri: 
İftihar ediyoruz ki mille 

timiz Cumhuriyet baziae 
sinin kudretli, muvazeaeli 
olması için şuurla biç bir 

, fedakarlıktan ç~llinmemek 
tedir. 

Cumhurreisimiz biikümet 
meselelerini bu şekHde tet
kik nazarlarından geçirdik 
ten sonra sözlerine ş6yte 
devam etmiılerdir: 

«Türk milleti, Büyük Mil 
lct Mecliıinin etrafında bi 
lünmez ve aarsılmaz ltir 
kale gibi dünya hidiaeleri 
karıısında toplu, dimdik 
durmaktadır. 

1 

Yüksek vazifesini hakkile 
ifa eden büyük Mecliain biç 
bir anarşiye müsaade etmi
yen kuvvetli bir hükümet 
meydana getirebileceiiae 
muazzam bir misal halinde-
ıiniı 

6 ncı Büyük Millet Mcc 
liainio e11 dcierli vatan laiz 
metlerile mümtu olacaiıu 
samimi olarak ifade etmek
le bahtiJarım. 11 
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Hayvan hastahklan ~ş_~-"ı 
lvrindi nahiyeıinin Kü- Yeni Adam çı:~tı. 1 

~ükyenice köyü koyunların· Yeni Adamın / 53 üncü 1 

da Sütkeıen ve Yağcılar aayısı her zamanki gibi dol
aahiyeıinin Davutlar kayü run bir tekilde çıkb. 

DOKTOR 
KADRi YETKiN 

DAHiLiYE MÜTEHASSISI .llayvanlaranda Şarbon Yeni Adamın bu sayısın-
"Jlaatahkları çıkbğından ma- da tamail H .. kkı Baltacıoğ- r PAŞA CAMiİ KARŞISINDA 
· L il · y t • .. d · Muayenehane: ·;ı. İ OK ,,.,,... N 2 ,-a erın~ e erıner gon . erı- lu, Hüsamettin Bozok, Sup. luNEC S Aul o: 
lerek ıcabeden tedbırler hi Nuri, Yunuı Kazım, Zi-
aluımıt ve köyün bütün hay ya Tataç, Feridun Çölge- .. ;fl .. ]Eif..Jt~WJ+-Jtır:+E+-~ ~ ı;,.ır. 

·:1nnlanna .,. yapbrılmıştar. 1 ç~n, Malik ~dalan, Sel~in 1 Balıkes"ır asker""ı satın alma komı·syonurw: 
, Aynı k6yde Şarbon baa Sıber, fzzeddın Şadan ım- td 
. tabğuua tutulan üç kifide zalı yazılar vardır. Ayrıca I 1 - Balıkesir birliklerini ihtiyaçları olan 10,5 toll 
•r·tedavi edilmek üzere mem- ht l'f .1 • t f 'k 1 b f tin yağı açık eksiltmeye konulmuştur. k t tc 

!eket hastahanesine getiril- mu e 
1 1 mı e rı 8 

ar, a 2 - Tahmin edilen bedeli 4725 lira ve mu\'•" ' 
tanın en mühim sanat ve ... .lı •i4tir. . . . minatı 350 lira 50 kuruştur. _._ ,,-

. : -· ,... ~ fıkır habeilerı gazetede yer 3 ihale 2/11/939 perşembe günü saat 11 cw 
~ekmeceden para almıı bulunmaktadır. Bu 1ı kesir aatın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 

... çalmış güzel gençlik gazeteaini 4 Evsaf ve şartlar her gün komisyonda t-
S k b lles'nden bütün ıaaat severlere tav- bilir. ~ \l 

· .: ~r~~d m~ a 
1 

k h· siye ederiz. 5 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat te l~ 
a vecı urra mama a 

1 

1 
d N' . .k. .. rile birlikte komisyona mliracaatları lüzumu ilin~ ~ 

. "9ine gelerek çekmeceıin- ann a ıyaıı şı ayet uze· 4 ~: 
, ... D para çaldığı iddia olu· rine yakalanarak adliyeye • ~ 

•· .. n aynı mahalJeden 16 YBf' verilmiştir. Balıkesir Vilavet Daimi Encümenınu:;; 
·. Bahkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 1 - Gönen merkez üçüncü okul pavyonunun 

1 

intaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ' 
.ı 1 - Askeri ihtiyacı için 30 tou lahnıı, 30 tou pırasa, 2 İşin bedeli keşfi 2517 lira 24 kuruştur. ..Jll 
13&; ton ıspanak 2 t on lccreviz, 3 ton karnabahar, 3 ton o d k J d M h ce"""~ ı ' , 3 - cu inşaata ai evra şun ar ır: eıa a ,..,. 

·. Mvuç açık eksiltmeye konulmuştur. keşif bülasa cedveli, Na.fıa .rapı işleri fenni ~e ";u:,ı/ 
2 Tahmin edilen bedeli 38i0 lira olup muvakkat şartname.si, Baymdırhk ışlerı genel şartnamesı, ek? 

·: ieruinah 290 lira 25 kuruştur. şartnamesi ve mukavele örneği olup isteyenler bu e 
! · 3 lhale 20-1 1-939 paıartesi günü saat 11 de Balı- her gün Vilayet Daimi Encümeninde görebilirler. ,,.i!. 
Jle.ir kor satııı alma .komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme 2111/939 tarihine raılayan pC ~ 

4 Evsaf ve şartları her gün komisvonda görülebi- günii saat on beşte Daimi Encümen huzurunda yaP 
•·,)it. ğmdan isteklilerin mezkiir encümene müracaatlar'·~ 
1~ 5 Taliplerin belli bclğcr ve muvakkat teminatlarile 5 - Taliplerin bu i~e aid 188.74 liralık ınuf JI 
birlikte komisyona müracaatları. teminalmı Husuııti Muhasebe vcznc~ine yatırdıklarıolLtl ~ 

4 1 350 e~-;J; - makbuz veya bu miktarda şayanı kabul bankn Ol liW'.11 

Balıkesir askeri satın alma 
.. komisyonundan: 
,, 1 Askeri ihtiyacı olan 8000 kilo kuru üıüm açık 
. ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bed~li 1200 lira olup muvakkat 
te•inab 90 liradır. 

3 ihale 20-11-939 pazartesi günii saat 16 da Ba 
lıkesir kor aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şartlar her giln komisyonda g.5riilebilir. 
' · 5 Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatla· 
~i!ı: birlikte !'omisyona müracaatları. 

4 1 351 
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KIRTASİYECİ 

K A O R 1 UZKUR 
· Paşacami caddesinde her türlü kır

tasiye levazımını ucuz olarak temin 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kagıtlar 

ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıke~ir V• :4( 
müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve ticaret~ 
ve~ikası ile birlikt{' yukanda yanlı gün ve sal'ttte 
~ncü•nene mliracan olunur. 

4-1 ~ 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyon~ 
1 - Askeri ihtiyaçları olan aşağıda cins ve 111 ~ 

ları yazılı iki kalem crıak kapalı zarfla ekıııiltmeyc lı 
mu~tur. •· . tA 

2 - Tahmin edilen bedel ve muvakkat teanıP• ~ 
ihale günleri yine aşağıda gösterilmiştir. Evsaf ve t• 
her gün komisyonda görülebilir. _;I 

3 _... Eksiltme Balıkesir Kor Satın Alma ko1J1i•f'~ 
da yapılacaktır Taliplerin hizalarında göst t' rilen ,...~ 
saatten bir ıaat evveline kadar lcanunun 2-3 madd~ / 
gösterilen vesaikleri ve muvakkat teminatlarını ~•'1~ 
lif mektuplarını komisyona makbuz mukabili tublll / 
lerj lüzumu ilin olunur. (Postada vaki geçikmcler -
ber değildir.) 
LR. KR. LR. KR. 
Hedeli Muva\Jlat 
Muhammen teminat 

7040 528 00 
6710 503 25 

Miktarı 

Ton 
22 
30,5 

ye ma
karna 

İbaleai 


