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Büyük Bftır Ru~ Taa1r1r{Ul~lUJ BekDenlyor 
,_...,.._ ...... ,.... ........................... iiiiiıııııı ... __ 

i NLILER ÜÇ RUS TABURUNU i A TTILER 
......................... 

~181DBlllllltm1ij' f1.,i il llt lld iycl 
Bütün ErZlYlr'l\Jllf1fila 1 l\us kıt«tl«ıı·ı iizcı·iııe bt•-
luıarS~viıroç ö<ç;Dii1©1el )1<tıınanıeleı· '' llılaı·. 
M.,, .... Ş f · h 'I b 1 İ d" ~ Lonra, 13 Radyo - Cep- Rusya Butni körfezine eri

l 1 e 1 aml U Unan ren Un Sa~ = b:!leıde şiddetli çarpışmalar 1 şerek, Finlile i ik;ye bölmell: 

hah Erzincandan geçti ~ vuku b~iınaktadır. 1 için taarruza geçmPk üserıe . . • . ~ . ı KareJı bet zahmda Ruslar harekete h ızırlanmaktadar-
Ankara; 13 [Radyo!_ - Reısıcum_hur Mıllı Şef Is • ı muhtelif noktalarda taarru lar. 

!net lnönü ve yaomdakı ze.,atı hamıl bulunan tren iE za geçmislerdiı·. Mula kilise Ruslar v~ bu hafta ca-
bu .sabah saat 4,54 de Erzincandan geçmiş ve Er- ~ si etrafında müsadeıneler arruzıı geç cekler veya git ı 
turuma doğru ilerlemiştir. 1§ olmustur. ler tamam n buı tutup da 

Erzurumlular Milli Şefi büyük bir sabırsızlıkla ~ Sovyetlerin üt,: taburu ta göllerin üzerinden tanktan 
~klemektedirler. Şehirin muhtelif yerlerine taklar ı= ınamen imha edilmiştir. [Sonu üçünci "fada] " 
ktırulmu~ ve 1.1:ebir baştan bac:a süslenmiştir. ~ ı 

'$' T ~ Finliler 27 mitı-alyöz, bir l't 1 H • • N 
Cıvar kazalılar ve köyliiler Erzurumdadtr. Binler = a yan arlClye 3Zlrt çok tabanca, tank zaptet 

ce halk yoHarda ve istasyonda bekleşmektedirler. il 
- ınişlerdir. 

Erzurum valisi, Milli Şefimizi vilayet hududunda ~ 
karşıhyacaktır. = 1 Ladoga göfij şimalinde 

· de Rus taarruzu vuku bul 
Ankara, 13 (A.A.J - Reisicumhur lnönü saat 16 ~ 

d ,.._. muşsa da piiskürtülmüştür. 
a Erzuruma varmı , co kun tezahüratJa karşılan- 15 = Ruslar keşif uçuşları yap lllışttr. 

= mışlardır. 

~ lftlllllHIRtllill1illllfllnnnam1W1HlllHHlllllllllllllllllH_UIYl_IU_ll~ __ L_on_d_ra_, _1_3 _( _R_ad_y_o_) _-

Milletler Cemiyeti A am· 
blesi Ün S hah T oplaıidı 
. \ı·jaııtiıı t\'lurıılıh•ısı llusy<ınıı1 Mec

listeıı Çıkıtrılınıısıııı istedi. 
'feklit• '"l~etkik Efliliyor. 

londra, 13 1 Radyo} Bir devlet. bir devlete sal· 
~illetler Cemiyeti Asamble dmyor ve beynelmilel hu 
'İ hugün öğleden evvel sa 
~ onda Norveç mümessili 
. anıburun Başkanlığında 
1ttiına etmiştir. 

Arjantin murahhası Fre 
~.er kürsiye gel rek demiş 
'itki: 
·. ''Bazı kimseler fırtına ge
~ltıciye kadar susmak kana 
~ndadır. Halbuki Arjantin 

niyette değildir. 
liükümetim bütün sesini 

)•kseltmekle vazifcsim yap
lıtına kanidir. • 

Avam Kamarası 
Hafi bir toplantl yaptı 

Londra, 13 (Radyo] -
Bugün öğleden sonra Avam 
Kamnrası mühimmat tedari
k\ meselesi etrafında görüş 
mek üzere gizli bir celse 
aktetmiştir. Bu toplantıya 

gazeteciler kabul edilmediği 
gibi başka sahıslarında gir 
memeleri için sıkı ve hususi 
tertibat alınmıştır. 

kuku ihlal edivor.,, 
Bundan sonra mümessil 

Sovyetlerin cemiyetkn ib 
racını istemiş beynelmilel 
hukuka riayet etıniycn bu 
aza cemiyetten çıkarılmadı 
ğı taktirde Arjantin meclis
te lcalamaz.11 Demiştir. 

Londra, 13 fRadyol -
Milletleı· Cemiyeti hususi 
komisyonu bugün Arj1nti
nin teklifini tetkik etmiştir. 

Teklif kabul edildiği tak 
tirde asambleye sevk oluna
caktır. 

l..ondra, 13 !Radyo] 
(Sonu üçüncü r.nyfada) 

Cumartesi günü 
mühim bir nutuk 

söyliyecek 
Paris, 13 1 Radyo } 

İtalyan Hadciye aa111 

Kont Ciano, cumartesi sa
bahı mcdi te büyük bir nu 
hık söylh•erek, İtalyanın d., 
siyasetinden bahsedecektir. 
Ciyanonun bu nutkuna hl 
yük bir ehemmi) et ve.r~

mektedir . 

Büyük Millet 

Meclisinin dünkü 
toplantısı 

Ankara, 13 IA.A.] - Mil· 
let Meclisi bugiinkü toplaa
hsında, pazarlıkla satq 
hakkındaki sual takririne. 
dahiliye ve ticaret vekilleri 
tarafından verilen cevaplarıı 
dinlemiştir. Bundan başka 
Meclis Erzurum hattının Er· 
zurumdan itibar n Uzun
ahmetler istasyonuna kadar 
tem didine ait kanun layi · 
hasını da tasvip etrn1ştir. 

Yerli malı, h m ucuz, h ıa 1 
de cok sağlamdır. 
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SEHIR HABERLERi 
Tasarruf 

Ve yerli mallar hafta
sının ikinci günü. 
Tasarruf ve yerli mallar 

haftasının ikinci gi;nü, teh· 
rimizde oldukça hararetli 
geçmiştir. 

Bu münasebetle kahvelerde 
mişterilere ve evlerde misa
firlere kahve ve çay yerine 
yurdumuzda yetişen yaş ve 
kanı meyve verilmektedir. 
Mekteplerde yerli malı ve 
luaıruf mevzuu etrafında 
konuşmalar yapılmaktadır. 

Bu münasebetle Lise öğ· 
rdmenlerinden Emin it
ti• Çeliköz. taiarruf ve 
yerli malı mevzulu bir 
konferaaıı, dün saat 12,30 
da Hnlkevi hoparlörile ver
miştir. Yaran öğleyin saat 
12,30 da Rasım Kocabaş ve 
akpm 18,30 da da Salihat
tin Savcı hoparlörde bir 
aılylev vereceklerdır. 

. 
Bisiklet 

Teşvik müsabakalan 
Önümüzdeki pazar 

günü başlıyor. 
Bisiklet ajanlığı, bölgemiz 

kulüpleri arasında bir bisik 
Jet teıvik müsabakası yap
mağı kararlaştırmış ve key
fiyetten bütün kulüpleri ha
l>erdaı- etmiştir. 

iki hafta devam edecek 
olan bu yarışların birinci 
ve ikincileri, ikinci kanunun 
beşinde şehrimize gelerek 
final yarışını yapacaklardır. 
Bu müsabakalara önümüzde 

ki pa?.ar gününden itibaren 
baılanacaktır. Şehrimizde 
yapılacak final yarışında 
birinci ıelene bir bisiklet, 
ikinciye bir kol saati ve 
içlncüye de bir biıiklet fe 
aeri verilecektir. 

Kazalarımızda derece ala
mıyan bisikletçiler de kendi 
mauaflarını çekmek şartile 
buradaki müaabakaJara gire· 
itilecekler. 

T. C. Ziraat Bankasında 
---

Tasarruf yekunu 23.17 4.336 
lirayı buldu 

Başvekalet umumi müra- da 6.318.372 lira fazladır. 
kabe heyeti, Türkiye Cum- 938 senesinde artış, 937 yı · 
huriyeti Ziraat bankasmm 1 ima göre, yüzde 28.72; 936 
son bir senesi faaliyetine yılma göre de yüzde 77 nis-
ait raporu hazırlamıştır. belindedir. Resmi dairele 

Bankanın pasif yekunu, rin bankaya cari hesap ye-
195.602.691 lirayı bulmuş kunu 31.487.468 liraya ba · 
tur. Bu miktar 937 yılından liğ olmu,tur. 
15. 778.428 lira ve 936 se Türkiycde faaliyette bu· 
nesinden de 18.746.764 lira lunan miUi ve ecnebi ban
faıladır. kaların 938 senesi sonunda 

Ziraat bankasının itibari mevduat yekünları yuvarlak 
sermayesı, 100 milyon lira- rakamla 201.169.000 lira 

idi. Yalnız milli bankaların 
ya çıkarılmış ve böylelikle 
banka; sermayesinin hacmi bu mahiyetteki mevduat 

bakımından milli bankala yekunu ise 159.318.000 lira ~ 
k 

bulunuyordu. Ziraat Banka- I 
rın eo uvvetliıi olmuthır. 

ı Bankanın tamamen öden- sının mevduat yekununun, 

miş sermayesi, 937 senesin
den 853.370; 936 senesin

den de 2.245.409 lira, 
fazla olarak 32.925.235 li · 
rayı bulmuştur. Bankanın 
öz kaynakları; gerek adi, 
gerek fevkalade ihtiyatlara 

yekunu da 4. 436.870 liraya 
baliğ olmuştur. Bankanın 

öz kaynakları: tediye olun
mu~ sermaye, fevkalade ih-1 -tiyatlar, kanuni ihtiyatlar, 
tahsis edilmiş karşıhklar, 
çürük alacaklardan mahsu
bu isten n karşılıklar, ye 
kunlarını ihtiva etmek üze
re 43.664.299 liradır. 

938 yılı sonunda banka
nın mevduat yekunu 14 522. 
753 liradır. Bu, 937 yılından 
3.240.230 lira; 936 yılından 

Eve tecavüz etmiş 
Domlupınar mahallesin-

den Ömer oğlu Halil ibra 

him sarhoş olduğu halde 

Dinkçiler mahallPsiode otu 

ran ve tanınmış kadınlardan 

F atmanın evine bilisebep 
tecavüz ettiğinden yakalan
mış ve adliyeye verilmiştir. ı 

Yurdumuzun güzel yemiş
lerini yemek hem bir zevk, 
hem de bir vatan mesele.sidir. 

Türkiyede bulunan bütün 1 
bankalardaki mevduat ye 
künuna nisbeti yüzde 30.03 

dür ki. bu rakam, banka 
hesabına şüphesiz memnu 
niyete şayandır. 

Tasarruf tevdiatı: 
Tasarruf tevdiatına gelin

ce: Ziraat bankasının 938 
senesindeki tasarruf tevdi-

atı yekunu, 23.174.336 lira
dır. Bu miktar 937 sene· 
sinden 4.305.097; 936 se· 
nesinde de 6.849.248 lira 
fazladır ki, bugün Ziraat 
bankasının tasarruf yekunu 
iki sene öncesine göre yüz 
de 41.96 nisbetinde yüksel-
miştir. Tasarruf tevdiatmın 
on dört küsür milyonu va-
desiz, sekiz küsür milyonu 
vadelidir. 

Ölçü ve Tartıların 
senelik muayeneleri 

938 Yılında damgalanan 
bilumum ölçü ve tartıların 
senelik muayeneleri ikin
cikanunun birinci gunun
den itibaren belediye ayar 
memurluğunda yenilenecek
tir. 

Bir ay devam edecek olan 
bu muayenelere, ölçü ve tar 
tılarmı getirmiyenler hak
kanda kanuni takibat yapı
lacaktır. 

Şehrimizde 

Kadastro teşkilatı 
kuruldu. 

Şehrimizde, bir kadastro 
teşkilatuım kurulacağını e". 
velki sayılarımızda bildir_., 
tik. 

Bu teşkilat bir birjnci1'i' 
nun tarihinden itibaren şıJı 
rimizde faaliyete aeçmİş -~ 
lunmaktadır. Eski ebe rF"" 

tebinde çalışan bu teıkiJitl" 
fen amirliğine Raıit, kada:'~· 
ro ve tasarruf azalığına Se1:

1 

ile İıa Ruhi ve kitiplikle'
1 

ne de Ali Riza, Kemal 1'!' 
pınar, Sınayi Apçen tar'" 
edilmişlerdir. . 

Bunlardan maada şetırı 
miz kadrosuna verilen ~ 

S "l d'- ilı1 memuru uat ı e ıger 

arkadaşı, Manisa kadaat~ 
işlerile muvakkaten metlaJ 
olacaklar ve bilahare onlJ~ 
da şehrimize gelerek vaf.I' 
felerine başhyacaklardır. " 

Yine bu meyanda Elatıl 
kadastro müdürlüğü fen ıJJ~ 
murla randan Cahit Yasa~ 
viJayetirnİ'l. kadastrosuna 
lira maaşla tayin edilmi.fti<· 

Halkevinde 
Fakir köylü kadını.t• 

bedava muayene 
ediliyor. 

Kadın doktorlarımıı4"" 
Fahriye Altaylı tarafın~~ 
haftanın iki gününde kö1·" 
kadınları Halkevinde ıııll 
ayene ve tedavi edilme1'l~ 
olduiunu evvelki sayıl•'' 
mı~~a yazmıştık. b 

Oğrendiğiınize görl', fş . "e riye Altaylı, pazartes~. 16 
salı günlerinde fakir ko~ i 
kadınlarından on altı kifl~, 
Halkevinde tahsis edilen b• . "e odada muayene etmış 

bunların ilaçları da bel~ 
diye tarafından tedarik ed1 

miştir. 

Tasarruf her insan için tı~· 
yati bir zarurettir. Onun ~içıfl . • e 
bankada paranız , cvın 

kumharanız bulunsun. ./ 
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SON HA~~RL~R 
aııınımınmıı nıınının ınnımınınıınıııomJnnıın nınıınmuıınıııwmnııııın•m onııııııu muıııııo uıın111ıomınununnınıım1111ııni1111t11111tıın ın 1 

İsveç Kabinesinde Değişiklik LondraSefirimiz Hamburg 

~hin~y~ yine eski başvekil kurdu 
••arıeıye azırı Sandleı· 

Değiştirilcli. 
l.ondra, 13 [R dyo] İsveçteki kabine değişikli 

~ l'tç kabine i i tifa etmiş ğinden maksat Rus - Fin
lt}f riciye Na~ırı Sandler lcindiya vaziyeti karşısında 
ı t kalmak suretile ka· h"k" r t kT't 
~ tctekkül etmiıtir. Ka· u ~mi e ın v esas feş ı a mı 

yi yıne eski Ba,vekil gemş etmege matu tur. 
on kurm tur. Hariciye Stok~ol~, ~3 f Rady~J 

• retine Oııtlo elçiıi Kris- Sandlerın ıstıfası Nazı pro
Qn getirilmiftİr paganda hücnmlarmm ne· 
""'°ndra , 13 [Radyo] - ticesi değildir. 

İngiliz tayareleri 
J..Jeligoland cıvannı 

tarassut ediyor. 
J.oadr , 13 [RadyoJ - Şi 
1 deniz.ine Almanların ma

d<>km Jerine mani olmak 
'Sin, logiliz tayareleri Heli

nd da ı cıv rmda ve 
an ahillerinde biltün 

1 c t raı utt bulunmuş· 
• r. 

ı Büyük bir Rus 
taarruzu bekle-

• 
nıyor 

{Ba~ tarah birinci sayfada} 
geçirmeğe muvaffak olun-
caya kadar bekliyeceklerdir. 

Finliler. Rus taarruzunu 
başka bir tarafa çevirmek 
için mukabil bir taarruz ha
zırlamaktadırlar. 

Paris, 13 [Radyo] - Fin 
f ngı'l~ ı.z harı·cı·yesı' lindiyahlara iltihak eden 

Rus askerlerinin sayısı çok-

~lllanlann Rusyaya tu~ariı, 13 jRadyoJ - Fin
ıaheret ettiğini res-1 lindiya tayareleri Sovyet 
men bildiriyor. iaşe kollarım bombalamış-

lo d 13 [R d ] !ardır. Korlaye ve yakının-
n ra , a yo "dd ı· h b l b \n h . . 1. da şı et ı mu are e er aş 

.. nya arıcıye nez r<:> ı 1 t I 
gece bir tebliğ neşre j amış ır · 
li Almanlarm, çıktan v Sordevala yolunu z~pt~ 

.. a R l h t ugraşan Rusların faalıyetı , us ara muza ere k v 

ekt ld • b"ld' . a amete ugramıştır. 
e o ugunu 1 ırmış· Viryur Puri şimalindeki 

)f illetler Cemi
yeti 

. a tarafı birinci sayfada] 
letıer Cemiyeti tarafın· 

Ru yaya çekilen tavas 
t 1 teklifi telgrafım Rusya 
tıddetmiştir. 
londra, 13 [Radyo! 

tler cemiyeti Asamblesi 
iinkü içtimamda mün 
t\ç azalık seçimini yap-
tır. 

an ve Afganistan mu 
ha göndermedikleri için 
e iştirak etmemi terdir. 
Aıahklara: Cenup Afrika
.8 livya ve Finlandiya 
ti rnişlerdir. 

A. amblc toplanma gunu 
t esbit etmeden dağıl 
tr. 

buz tabakaları kırılmıştır. 
Finlindiyanın yüksek ku
manda heyeti Orluye takvi
ye kıtalarmın gönderildiğini 
bildiriyor. 

Finlilerin makasvari ate 
şi Petsanoda Rus ihraca
tına mani olmuştur. 

Londra, 13 !Radyo] -
Ladoga gölü Şimaline mü
him miktarda Fin takviye 
kıtalarınm gelmesi Rus kı 
taabnm tesirlerini tadil et -
miştir. 

Londra, 13 [Radyo} -
Finlandiya tayareleri Rus 
hatları üzerinden uçarak ri
saleler atmışlardır. 

Londra, 13 [Radyo} -
Nevyork valisi 17 Kanunev 
vel gününü Finlandiya günü 
olarak ilin etmiştir. O gün 
Finlandiya için yardım ku-
tuları açılacaktır. 

Tevfik Rüştü Aras 
şerefi ne ziyafet. 
Londra, 13 (Radyo) 

Türkiye sefiri Doktor Tcv· 

fik Rüştü Aras şerefine, bu
rada bir ziyafet verilmiş ve 

ziyafete Lort Lüit riyaıet 

etmiştir. Bu toplantıda ikti
sat nezareti müsteşarı ve 

filo kumandanları, birçok 
zevat hazır bulunmuştur 

Kral ıerefine içildikten son 
ra Lort Löit bir nutuk söy· 
lemiıtir. 

Ve Bremen radyola
rı bir gece tamamen 

çalışamadılar. 
Londra, 13 [Radyo) 

İngiliz tayarelerioin faaJiye
ti dolayısile dün aktamd 
bu sabaha kadar, Hambarg 
ve Bremen radyoları ilk de
fa olarak tamamile s•ı•ak 
mecburiyetinde kal•lflarc:Lr. 

Bundan sonra ticaret 11111· 

teşarı, amiral Fok sö~ al 
mışlar ve bunları •iıteakip 
T cvfik Rüşt6, lagiluce ç.ok 
muuidar bir ltitabecle ba 
muştur. 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - 20 gün müddetle satışa çıkarılan Gönen ka · 

zaıının Paşmak ormanından 169 metre 3 kayın ağacı · 
na müddeti zarfında talip çıkmadığından 10 gfüt mO -
detle temdit edilmiştir. 

2 - Sabş Balıkesir orman müdürlüiünde yapıla 
cakıtr. 

3 - Kayının beher metre mikabı 210 kuruıtur. 
4 - ihale 21/12/939 tarihine müsadif pazartesi gii

nü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 26 lira 72 kuruıtur. 
6 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı mad

desine göre mahalli ihtiyaç için yapılaeaktır. 
2 - 1 - 407 

Belediye Riyasetinden: 
38 Damgalı bilumum ölçü ve tartıların senelik mua

yenelerinin yapılabilmesi için kayıt muamelesi 1/1/946 
ile 31/1/940 günleri arasında tam bir ay müddetle de
vam edeceğinden alakadar ölçü tartı sahiplerinin bu 
müddet içinde Balıkesir grup merkezi ayar memurlu 
ğuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu kanuni ve nizami müddet içinde ay r 
memurluğuna müracaat etmiyen ölçü tartı sahipleri 
hakkında (geçen senelerde olduğu gibi) kanuni takibat 
yapılarak cezalandırılacağı ilan olunur. 

2· 1 - 408 

Vilayet Daimi Encümeninden: . 
1 Pazarlığa konan iş: Manyas - Aksakal yolu 

üzerinde ahşap Ergili köprüsünün tamiri olup keşif be
deli 762 lira 7 kuruş muvakkat teminatı da 57 lira 2 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait dosya Nafıa dairesinde görülebilir. 
3 - İhalesi 30/12/939 tarihine rashyan cumartesi 

günü saat 10 da Vilayet makamında müteşekkil Daimi 
Encümen huzurunda yapılacağından taliplerin muayyea 
gün ve saatte muvakkat teminatlarını yabrdıklarma 
dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka 
mektubu ve Nafıa dairesinden alacakları ehliyet veıika
sile birlikte Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 406 
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------------------------mı-ı--__....,...__, -:ı=oc=----------------------------------

Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyesi İnhisarlann 
Ta111 80 Derecelik Kolonyaları Gelmiştir.-} Şişeleri 100 Kuruştur. Tuhafiyeci Kadri Albayraic 

·-----------------------Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 1 ~*~w.1f~gı;~~w~~~~~~~f+r~~v 
1 - Askeri ihtiyacı için 500 adet tevhit semeri 1 D Q K T Ü R 

hapalı zarfJa eksiltmeye konulmuştur. • 
2 - Zuhur edecek talip ve fiatlara göre bu işin • 

tamanımın Balıkesir, Bursa veyahut Edremitte yaptml- ~ F ahrıye Altaylı 
maaı veyahut bu iiç yere taksim şartnamesi icabındandır.ı m~ ~ u,t 

. 3 Muhammen bedeli 12.000 lira olup muvakkat KADIN HASTALIKLARI VE DOG 
teminab 900 liradır ~ BiRiNCİ SINIF MÜTEHASSISI 

4 Şartnameyi görmek istiyenler her gün Balı ~ 
lcesir satın alma lcomisyonunda gö1ülebilir. it M · h M'fl"k ti dd · N 134 

5 T 1. ı · b · · b'l k · · b" t uayene ane: ı ı uvve er ca esı o: - a ıp erm u ışe gıre ı me ıçın ızza yap- .. .. .. 'f 
hkları birer tevhit semeri nümunelerinde muvaffak olan PAZAR GUNUNDEN BAŞKA HER GUN SAA 
ların münakasaya iştirak ve kanunun 2 - 3 maddesinde- 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABlJI, 
ki vesayıklari}e ve mu~akkat. teminatları~ı havi teklif VE TEDAVİ EDER. 
mektuplarını ıhale saatınden bır saat evvehne kadar ko 
misyona makbuz mukabili teslim etmeleri. 
. • 6 - İlıalesi 16/12/939 cumartesi günü saat 11 de 
Bahke~ir kor satın a1ma komisyonunda yapılacaktı. 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir Ban-

dırma yolunun 38+090-456 ncı kilometrelerindeki men
fezlerin ahşap tahliyelerinin betonarmeye tahvili işi olup 
kctif bedeli 780 lira 28 kuruş ve muvakkat teminatı da 
59 liradır. 

~ - Bu işe ait dosya her gün nafıa dairesinde gö
riUebilir. 

3 - Ekailtme 25/l '?/939 tarihine raslcıyan pazar 
lesi günü saat 15 de vilfiyet makamında müteşekkit 
daimi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin 
muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatır

dıklarına dair makbuz veya bu mikduda şayanı kabul 
banka mektubu ve nafıa c\aire~inden alacakJGn ehliyet 
veaikasiJe birlikte daimi encümene müracaatları ilan olu 
..... 4 - 1 - 401 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
· Encümeninden: 

Mevkii: Hududu: 
Ylrkdili kö- Şimalen Kara 
yft Manastır dere, cenuben 

ocağı Ay~yani, şar 

3 Senelik rusumu 
nisbiyesi tutarı 

Hektar Lira Kr. 
100 5812 00 

kan Kumburnu 
takihen Salataş 
hat müstakim, 
garben lehi derya 

muvakkat 
teminat 
Lira Kr. 
435 90 

1 - Açık arhrmaya konan iş: Balıkesir vilayetinin 
Erdek kazasının Türkdili köyü hududu dahilinde Ma- 1 

aastır mevkiinnde yukarıda evsafı yazılı bir parça gra
nit taş ocağının üç senelik icarıdır. 

2 Artırma 25/12/939 tarihine rasthyan pazarte 
si günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil dai 
imi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yuka
rıda yaı.ılı gü~ ve saatte yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçesi olan 435 lira 90 'kuruşu vezneye yatırdıklarına 
dair makbuz: veya banka mektupJarile mali durumlarım 
gösterir ticaret odasından tasdikli vekalarile birlikte 
Encümeni Daimiye mürac.·aatları Han olunur. 

4 - 1 405 

.. 
w~~.E+~~~tf.~~~~;~. ~· 7"' 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
· 1 Açık eksiltmeye konan iş: 1 ~22 lira 55 kurt'f 

keşif bedelli Gönen sıfat istasyonunun i mali in aat;J 
ait 99i liralık kısmı olup muvalckat teminatı 75 lira , 

2 - Bu işe ait dosya her giin nafia· dairesinde g . 
rülebilir. 

3 - İhalesi 25 12/939 tarihine rastıayan pazart.e*. 
günü san t 15 de vilayet makamında müteşekkil d•1~ 
encümen huzurunda yapıl:ıcağından talip olanların t•t; 
edilen gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdı 
larma dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ba'. 
ka mektubu ve nafia dairesinden alacakları ehliyet v,t. 

sikasile birlikte daimi enciimcne miitacaatları ilaıı oıı· 
nur. 3 l - 400 ....../ 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir Doğı.ı~ 

ve çocuk bakım evi ve köy ebe mektebi kalorifer te# 
satı olup keşif bedeli 5681 lira 34 kuruş ve nıuvakk' 
teminatı da 426 liradır. 

2 - Bu işe ait bilumum fenni evrak her gün nali' 
daresinde görülebilir. 

3 El{siltmc 25/12 939 tarıhine raslıyan paza.rte'. 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil da~ 
encümen huzurunda yapılacağından ta1ip olanların ta~ 
olunan gün ve saatle muvakkat teıninatlarmı yatırdılc 
larına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ba•· 
ka mektubu ve bu işe benzer 50( O liralık iş yaptıkll 
rına dair alacakları ehliyet ve ticaret odası ve,ikala~ 
birlikte daimi enciimene müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 40_V ·--.,..._ _____ -- ------
Balya - Ilıca köyü ihtiyar heyetinden: 

Balyanın Ilıca na biyesi merkezinde kain Kaphc' 
1 1/ 940 tarihinden itibaren iki sene müddetle icar' 
verilecektir. 15/12/9J9 tarihind~n itibaren 15 gün nıü~ 
detle müzayideye çıkarılmıştır . Jhale tarihi 30/12~9', 
cumartesi günü saat 12 dedir. ihale IJıca köyü ihtı)'' 
heyetitarafmdan vapılacaktır. Şartnamesi Balıkesir lceSJ, 
cüler birosunda, Balyada muhasebe idaresinde, Ilıca 
köy ihtiyar heyetindedir. Şeraiti görmek fstiyenler b1' 
makamlara müracaat ets'inler. 4 - 1 - 404 

~nhibi: Balıkesir mebusu HAYRETTiN K~ 
- - ıif" Neşrıyat mfıdürü : FUAT B -0

Ba.sıldığı yer: Türkdili mntbaası s;iıkesir 


