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KARELiDE RUS TAARRUZU BAŞLADI 
t"inliler Bir Rus Mııhribini Batırdıl•ır. 

et lnönü Erzin· 
tandan ayrıldılar. t 
~nkara, 16 (Hususi) t 
• "cumhur Milli Şef Is = 

lnönünll hamil bulu- t 
hususi tren bugün t 
8 de En:incandan t 

•asa hareket etmiştir. t ---·-· --· 

Fin Hariciye Nazırı Radyo İle 
Molotofa Sulh Teklif Etti. 

Ankara, 16 [Radyo] -
Leningra t mıntakası erkanı 
harbiyesinin tebliğine göre, 
Ruslar 15 kinunevvelde 
Mormansk istikametinde iler· 
leyişlerine devam etmişler 
dir. 

Utka istikametinde de 
!25 kilometre 

Ankara, 16 (Radyo] -
Sovyet matbuata Ruı kıta· 
!arının Kolojokiyi iıtili et 
tiklerini haber vermektedir. 

Paris, 16 (Radyo! - Fin 
tebliğine nazaran, Finliler 
tarafından Karellide Sov
yetlerin tank ve topçu hü 

(Sonu ikinci sayfada) 
.-=;..c== 

UYDURMA HABER 

Rusya aleyhine bir ordu 
teşekkül edecekmişl 

Türkiye de beş yüz bin 
kişi verecekmiş! 

Ankara, 16 !Radyo} -
D. N. B. ~janıtnm Mosko· 

Graf Speenln Muhl~tı Bitti 
bü.n gece, bu gemi ile İngiliz gemileri arasında 
ltaücadele vukubulmuş olması ihtimali vardır. 
~llkara, 16 (Radyo! Yaralı lngiliz gemisi Exal mil yapabil nektedir. Onun 

vadan bildjrdiği ve Natinal 
Zaytung gazetesinin yazda· 
ğına göre, Türkiye logiliı 
- Fransa arasmda Ruıyaya 
karşı gizli bir anlaşma ya
pılmıştır. Bu anlaşma ile b11 
üç devlet Rusya aleyhinde 
kullanmak üzere bir ord11 
meydana getirecekler, Tür
kiyede beş yüz bin kişi ile 
yardımda bulunacaktır. 

•ç gün evvelki deniz ter Asjantinin Belgrano li- için gemiye kaybolmuş na 
İnde yaralanarak Mon manına yüz kadar yarah çı zarile bakılıyor. 
oya sığınan Alman zırh barmıştır. Aşil krovazöründe 4 ölü, 

Anadolu ajansı, tamamile 
yalan olan bu havadisi tek
zip etmış ir. Graf Speenin tamiratı Exalter artık saatet 6 3 yaralı vardır 

•I edilmiştir. Gemi de 
•çılmağa hazırdır. 

~ııkara, 16 ladyo) 
•n zırhlısı Graf Speenin 
•ndam Atlasa açılarak, 
eaıekte olan beş f ngiliz 
aıörile barbedeceğini 

leıniştir Geçenki müca 
zırhlı tayaresinin bir 

dı kırılmıttır. 
t lo.ıdra, 16 !Radyo) 
t~ Spee Alman gemisin 

1llunan 6 kaptan, 8 mll 
._ ... iı. 20 denizci esir in
~ Montevidodaki f ngiliz 

tine teslim edilmitler-

· kaçablffne kaça 

'-~•11a ba gece bir 
•talaarebeai olacakbr. 

KONT ÇiY ANO NUTKUNU SÖYLEDi. 
Çemberlayn 

t C' t # ~- ... _ 

lt•ıly«ı, ,~,ıziyet l)eğişıne
dikçe llarbc (;iı·ıni)recek Dün F ransada lngiliz 

kıtalarını teftiş etti 

İtalyan-Türk Münasebatı İyidir. Loncl a, 16 1 Radyo l 
İngiliz Başvekili Çember· 
)ayn Fransaya yaptığı se 
yahata bi yolcu tayaresile 

Roma, 16 !Radyo] İtal-
yan hariciye nazırı Kont Çiya· Rusyaya, Milletler 
no, bu sabah fafİst meclisin yapmış buna bir filo bom

bardıman tayaresi refakat de söylediği nutukta, vaziyet Cemiyetinin karan 
bugünkü tekilde kaldıkça 

ltalyan siyasetinde değişik- bildirildi. etmiştir Çemberlayn, doğ

ru cephede bir lngiliz •• 
Jik olmıyacağını söylemiş 
tir. 

Hariciye nazırı, ltalyanın 
gayesi ibtilifı mevzii bırak· 
mak alduğunu kaıdettikten 
sonra • ltaJya Almanya dost
luğu bakidir ve Millno pak· 
tı ilzerine milessiatir. lt.ı
yanın ba,hca gayelerinden 
biri de, Balkanlarda sulh Ye 
nizamın devamını görmek 
tir" demiştir. 

Kont Çiyano Tnrkiye ile 
ltalya arasındaki milnase
betlerin dostane oldajılna 
beyan etmiıtir. 

p . 16 [R d I- M"l rargibına inmiıtir. Baı•e 
arıs, a yo ı k"I . h b• lb" . 

1 1 C 
. . .. ı sıya ır e ıse geymlf 

et er emıyetı umumı ki t• 8 d f • . I 

1 

ır. u e a yanına ,emm· 
tıp iği, cemiyetin Rusya hak· yesini almamıfb. 
kındaki mukarreratını bu Londra, 16 (Rad ) _ 
~o So.vy~tler birliğine teb Çemberlayn bugin yosefert 

lig etmıştır. kuvveti ri, tank ma -
Fin matbuatı, bu karan nilcrini e tarauut kalel~ri 

alkqlamaktadırlar. Bu m8· 
nasebetle gazeteler yazıla· 
nnda Finlindiyaya manevi 
yardımdan ziyade maddi 

yardımda bulunulmaıını is

tenilmektedir. 

ni tef, dmİftir. 

Lonc a. 16 (Radyo) -
İngiliz hava kumandaa 
Fransarllki lngiliz haya kn 
vetleria ı teftiı ederek clla· 
mllttür 



:;,ayfa: 2 TUR KD İLİ 

•ı $ iR H 81 RLrR=· --j Karelide Rus -~~_,=----- _ ..... = C .~-- _ 11 taarruzu başfl!dı 
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Dün Ankaraya gitti. 
Vilayetimizi alakadar eden 

bazı işler etrafmda, temas · 
farda bulunmak üzere Vali 
miz Recai Güreli dünkü Kü
tahya trenile Ankaraya git 
miştir. 

Valimiz; Korkomutan, Fır 
ka ve b lediye reisleri, da 
imi encümen azalarile daire 
rnüdiranı tarafından uğur 

lanmışlardır 

Recai Giireli Ankarada 
bir hafta kalacakhr. 

Balıkesir - Bandırma 

MAÇI 

Görülen lüzum üzeri
ne tekrar edilecek. 
939 940 yılı, Balıkesir 

bölgesi lik maçlarının fin ah, 

Havran ile şehrimiz lculfıp 

leri arasmda yapılacaktı . 

Bandırma kulübünün, ~eh

rimi~ takımile yapttğı bir 

maçta, hakemin Bandırma 

oyunculanndan Refetin li 

sansı olmadığından oyuna 
almadığını ve bu yüzden de 
itiraz ettiklerini evvelce yaz 
mıştak. 

Bandırmalılar tarafından 

yapılan bu itiraz, lik heye· 
tinde tetkik dilmiştir. Ha· 
kemin o maçt a yaptığı ha 
reket niznmen doğru ise de, 
daha bazı sebeplerin aydın· 
latılması için bu maçın şeh 
rimizde tekrarlanmasına lü 
z•m görülmüştür. 

Önümüzdeki hafta. Ban
dırma ile şehrimiz gençlik 
kulupleri arasında bu maç 
tekrar edilecektir. Esasen 
puvan itibarile önünde olan 
ıehrimiz gençlik kulubü, bu 
ınaçta berabere bile kalsa 
yine Marmara gümesinin bi 
rincisi olacaktır. 
. ..... *= 

Tasarruf her insan ıçin ha
yati bir zarurettir. Onun için 
bankada paranız , evinizde 
kumbaramı bulunsun. 

Kızılay Cemiyeti, Di
kili felaketzedelerine 
1050 lira teberru etti. 

F.dremit, (Hususi) Dı ki 

li yer sarsmhsı münasebeti
le, felaketzede vatandaşla 

rımıza Kızılay tarafından 
toplanmakta olan teberru 

yekônu bin elli lirayi bul 

muştur. Bu yekun günden 

güne de kabarmaktadır. 

Kurumun on sened n beri 

gösterdiği faali yet cidden 

şayanı takdirdir. Son aylar 

içerisinde 180 fakir çocok 

giydirilmiş ve 150 çocuğa 

da yemek verilmiştir. 

Bu cemiyetin başında yir 

mi senedenberi yılmadan 

çalışan azimkar ve enerjik 
1 

Dr. Kamil Emin bulunmak 

tadır. Bu müddet zarfında 
gösterdiği alakadan dolayı 

da Kı7.ılav Genel Merkezi 

tarafından kendisine fahri 

azalık iinvam veri lmiştir. 

Akşamki yangın 
Akşam saa t 20,30 da Se 

limiye mahallesinde Bayram 
sokağı 22 numaralı evde 
oturan Hüsniyenin evinde 
bir yangın çıkmıştır. 

Hüsniye, evinde yaktığı 
mangalı, odanm içersine 
bırakarak komşuya gittiği 
sırada, manga ldan yastığın 

üzerine bir kıvılcım sıçra 

mış ve bir müddet sonrada 
yastık yanmış ve odanın 
diğer eşyalarına sirayet et 
meğe başlamıştır. 

O sırada sokaktan geç· 
mekte olan birisi, evin da
mından duman çıktığını gör
müş ve vaziyeti bekçiye söy· 
lemiştir . 

Bunun üzerine evin sahi 
bi ve diğer komşular yeti
şerek yanmakta olan eşya 
ları söndürmeğe uğraşırken 
itfaiye de yetişmiş ve yan 
gın kısa bir zaman içersin 
de söndürülmüştür . 

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

t hriP çok tank ve top a 

Aynı zamanda Halk- olunmuştur. Ladoğa civ•'=~ 
da Rusların kuvvetleri P 

evlerine de üye ya- kürtülınüş, s tank ele geçi· 

zılacaklar. 
Vilayetlerin Halkevleri sa

lonlaı ında her tiirlü idman 
larını yapan sporcuların ve 
spor kulupleri azalarının bu 

1 
lundukları yerlerdeki Halk
evlerine de üye yazılmaları 1 

genel direktörlük tarafından 
bildirilmektedir. 

Bu münasebetle, kulüpler 

deki gösterilen her türlü 

spor faaliyetleri, bundan 

böyle Halkevi spor şubeJe 

rinde de gösterilecektir. Vi· 
layetiruiz dahilindeki bilu 

mum kulfıplüler, bu tamim· 
den sonra, Halkevlerine kayt 

olunmağa başlamışlardır. 

Bisiklet yanşlan bu
gün başlıyor. 

Teşvik bisiklet yarışları 

bugün saat 10 da, başlı 

yacal tır. Dün akşama ka
dar, müsabakaya iştirak 

edecek bisikletcilerden otuz 
kişi isim !erini kaydettirmiş 
lerdir. 

Yarış, Tepecik şosesi ile 
inhisarlar idaresi arasında 

yapılacaktır. 

Tekaütler 

rilmiştir 0 
Diğer bir mıntakada, 0 

beş tank ve mühim miktıt ut· 
da harp levazımı ahnm•Ş 

Daha yukarı Finliler .,_., 
. . k . 1111ıf 

erazıyı ıımen gerı a 

lardır. 
/ 

Londra, 16 1 Radyo) fi 
Finlandiya hariciye n•;J-
Taner, Molotofa hitaben ,el'• 
yoda bir nutuk söyliye I 
mücadelenin muslihane b!, 
lini istemiş ve Molotoı•. 

·radyo ile cevap verrue,. 

rica etmiştir. Hariciye o•i 
rı nutkunda; "Finlandiya bdl 
Jeti boyunduruğu ks 

etmiyecektir... Demiştir· / 

Londra, 16 !Radyo) 
6
a 

Finlandiyaya gidecek ..,ı 
bin :naske ile bazı Ievııı• 
hamil bulunan gemiler b; 
gün Lond .. adan hareket 

miştir. tf•' 
Paris, 16 (Radyo] . ·ıt" 

ber alındığına göre , Ingd, 
renin Finlandiyaya yar 'f 
yalnız tayare ve mas1'e 
inhisar etmiyec .. ktir. fe 

Daha pek çok harp 
vazımı gönderilecektir. 

Maçı haftaya tehir 
edildi 

Paris, 16 !Radyo]. il 
Amerika Kızıl cemiyetı ~~ 
laııdiyaya yardım ol-'. 
üzere 250 bin dolar ay•'o1ıtl 

1 tır. Bunun 100 bin d 
derhal sarfedilecektir. 

Bugün tekaütler maçının 
yapılacağını müteaddit de 
falar yazmıştık. 

Dün/ öğrendiğimize göre, 
havanın fazla yağışlı git 
mesinden bu hafta yapıla 
cak olan tekaütler maçı 
önümüzdeki haftaya tehir 
edilmiştir. 

Aile toplantısı 
Şehir Kulübü tarafından 

her hafta muntazaman ya 
pılmakta olan aile toplan 
tıları, akşam da samimi bir 
ha va içt:rsinde geç vakitlere 
kadar devam etmiştir. 

tfelsinki, 16 [Radyo] ,1 
Gorki tipi bir Sovyet ıO ti 
ribi sahil ha tary alarıruıJ 
rafından batırılmıştır. fil 

Londra 16 [Radyo! -' 
lindiya resmi tebliğine ~ 
zaran düşman Karelide ti 
şif bir topçu ve tank lı~ 
keti arasmda taarruza g·· 

miştir. ~ 
Sovyetler Ladoğa ti 

üzerindende taarruza ge'G" 
iıede püskürtülmüştiir· I 
ce Finlandiyalılar elioe 
beş tank geçmiştir. . ; 

Suahamissalmi yi fıtJ p 
talara geri almışlardı~; .~.; 
ğer kısımlarda degiP'" 
yoktur. 
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~lhhat Vekilimiz Ada-
~a trenile Malatya-

dan aynldılar. 
S Ankara,_ 16 (Radyo] -
Vhhat \'e içtimai Muavenet 

ekili Doktor Hulusi Ala 
:•ş dün ::,aat '6,5 de Ma · 
. •tyaya gelmişlerdir. Vekil 
1•ta.syonda Vali ve halk ta
tllfıbdan karşılanmışlardır. 

NumariMenemenci
oğlu Radyo ile Tür-

kiyeye hitap etti. 
lodra, 16 (Radyo) Bu 

l'tda bulunmakta olan Tür
kiye Har"ciye Müsteşarı Nu
'-ao Menemencioğlu saat 1 

1'1,s ta radyo ile Türkiye 
dtk" vatandaşlarına hitap 
~ttııi tir. 

M n«!mencioğlu nutkunda, 
l'ifrlt dost'•ığunu İngilizlerin 
larnamile takdir ettiklerini 
tikretmi tir. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Ne~riyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı. 00, altı ın:lığı 400 kr. 

Teşekkür 
Eşimin, babamızın hasta 

tahğı esnasında kendisini 
tedavi eden ve bu h•susta 
son derece çalışan doktor 
arkadaşlarından Bay Nefi, 
Saliha ttin ve Raife ve ce 
naze merasiminde hazır bu· 
lunanlarla mektup ve telg- 1 
rafla ve bizzat taziye eden
lere ayrı ayrı teşekküre 
teessürümüz mani bulundu 
ğu cihetle bu hususta gaze
tenizin tavassutunu rica ede
riz. 

Dr. Faik Toker 
ailesi ve çocukları 

~~~---~----------ı 
Balıkesir ticaret ve 

Sanayi odasından: 
Balıkesir vilayeti merke· 

zınm Yağcılar nnhiyesine 
bağlı Davutlar köyünde (18) 
numaralı hanede oturan Tür
kiye Cumhuriyeti tabaasın
dan olup aynı köydeki ha 
nesini ikametkahı ticari it 
tihaz ederek 939 yılından 
beri odun, kömiir, zahireci-
lik ticaretile iştigal ettiğini 
beyan eden Süleyman oğlu 
Bayram Çiftçinin Unvanı ti
careti bu kerre [Odun, kö 
mür, zahireci Bayram Çiftçi} , 

Dursunbey icra 
memurluğundan: 

1 Satışı yapılacak İc-
ra dairesi (Dursunbey) 

2 - Arttırma şartname 

sinin herkese açık bulundu 
ğu tarih 14/12/39 dan bili 
bar 

3 Arttırmıya çıkarıldı 

ğı günden bilitibar bir ayı 
geçtikten sonra ihale tarihi 
(15/11940 pazartesi saat 15) 

4 - Bedeli mubammenio 
yüzde yetmiş beşini bulma· 
dığı taktirde ikinci arttırma 
sonu ve ihale günü (31/1/940 
çarşamba saat 15 ı 

5 - Satılığa çıkarılan 
gayri menkulün 

A - Maba ilesi ve mev 
kii Molla oğlu mahallesi Siv 
risaz M. namı diğer çalca 

B - Cinsi Sıvarma tar 
la miktarı: Dört dönüm 

C --- Hududu - Gündoğu 

yol, günbatı Hafız Halil İb 
rahin, Poyrazı, Çalca bayırı 
kıblesi Köse oğlu Abtullah 
tarlası. 

K - Tapu kaydı - Tem 
muı 338 No. 6. 

E - 300 Küsür adet as 
ma çıbığı dikili ve başkaca 

elma dut ve şeftali ağaçla
rı mevcuttur. 

6 Tapu kaydma göre 
Sahibi Dursunbeyio Molla 
oğlu mahallesinden Halil oğ 
lu Abtullah. 

Sayısı (3) kuruştur. 
Adn•s: Balıkesir 1'ürkdili 

olarak tesçil edildiği gibi 
bu iinvanm imza şekli de 
Türkçe el yazısile (B Çiftçi! 
olarak ticaret kanununun 
42 nci maddesine göre Ba
lıkesir ticaret ve sanayi oda. 
sınca 14 12/939 tarihinde 
1115 sicil sayısına kaytedil
diği ilan olunur. 

Evsafiyle Satış günleri 
, Yukarıda yazılı bulunan gay

ri menkul Dursunbey İcra 

Bahkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 Bandırma garnizonu için senelik 400 ton un 
3/1/9J9 çarşamba günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 İlk teminatı 3900 liradır. 
3 Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyonda 

Parasız görüleb Hi r. 
4 İsteklilerin belli saatinden bir saat evveline 

kadar kanuni şekildeki teklif mektuplarını komisyona 
vermiş olmaları şarthr. 

4 1 409 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Susurluk garnizonuna ait 13 ton pirince ia 
tekli çıkmadığından bu pirinç 22/12/939 cuma günü sa 
at 11 de pazarlakla aatın alınacaktır. 

2 ltk teminatı 292 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkir komisyonda 

gilrUleb ilir. 
2-1- 412 

dairesince satılığa çıkarıl 

mış olduğundan taliplerin 
mezkur icra dairesine müra 

caatla dosya tetkik edebi 
lecekleri gibi taliplerin ve 
müzayedeye iştirak edecek· 

lerin de yiizde 7 ,5 pey ak
çesini tevdi eylemeleri ve 
işbu gayri menkulün birin 

ci arttırmada bedel muham -
meni bulmadığı taktirde 

ikinci arttırma sonunda en 
çok arttıran üzerine ihalesi 1 

yapılacağı ve resmi tahsil 
dellaliye ve ferağ ve inti-

kal masraflariyle bu yüzden 
tevellüt odecek bilumum rü 

sum ve masarifatm müşteri 
ye ait bulunduğu ve fazla 
izahat almak istiyenlerin 
Dursunbey icra daireıine 

müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

Dursunbey icra 
memurluğundan: 

1 Satışı yapacak icra 
dairesi Dursunbey) 

2 Artırma şartname-

sinin herkese açık bulundu
ğu tarih 14112/939 da 

3 - Artırmaya çıkarıl

dığı günden bilitibar bir ay 
g.'.!çtikten sonra ihale tari
hi 15/1/9 .O pazartesi saat 
15 

4 - Bedeli muhammenin 
yüzde 75 ni bulmadığı tak 
tirde ikinci artırma sonu ve 
ihale günü 31/1/940 çarşam
ba saat 15 

5 Satılığa çıkarıla• 
gayri menkulün: 

A - Taksimat ve terti
batı 

1 - Umumi caddeye 
nazır üç kat üzerine olup 

2 - Birinci kat iki 
oda bir sofa ve bir helayı 

3 -Orta kat iki oda, 
bir sofayı · 

4 Altkat bir oda, 
bir ahır, bir mutbab, bir mik
tar avlu ve bir çeşmeyi 
müştemil 

5 Tapuca kaydı (Dur-
sunbeyin Mollaoğlu mahal
lesinde sağı Meleşoğlu Meh
met Ali, solu Çöplü oğlu 
Aşık, arkası Hacı Ali vere
sesi müfrezi önü yol 

6 - Sahibi Dursunbe 
yan Mollaoğlu mahallesin
den Hacı Ali oğlu 

7 - Tapuca kaydı (def
ter 10 sayfa 124 No. 5) te 

Evsafı ile satış günleri 
yukarıda yazılı bulunan 
gayri menkul Dursunbey ic 
ra dairesince satılığa çıka 

rılmış olduğundan taliplerin 
mezkur icra dairesine mü 
racaatla dosyayı tetkik ede· 
bilecekleri gibi taliplerin 
ve müzayedeye iştirak eden
lerin yüzde 7,5 pey akçesi 
tevdi eylemeleri ve işbu 
gayri menkulün ipotekli bu
lunması sebt!biyle ikinci ar
tırmada en fazla artıranın 
üzerine ihalesi yapılacağı 
ve resmi tahsil, dellaliye ve 
ferağ intikal masraflariyle 
bu yüzden tevelliit edecek 
bilumum masarifatm müşte 
riye ait bulunduğu ve fazla 
izahat almak istiyenlerin 
Dursunbey icra dairesin 
müracaatta bulunmaları lü
zumu ilin olunur. 
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Bahkesir Orta Okullar Satln Alma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmin Mnvakkat 
Cinsi: Azı Çoğu: bedeli teminatı Eksiltme 

Lira Lira şekli 

Talum elbise 350 400 6800 510 Kapah zarf 
Balıkesir ortaokullar ihtiyacı olan yukarıda ya

mh takım elbise onbeı gün müddetle eksiltmeye çıkarıl
mıtır. ihalesi 22/kanunuevvel/1939 cuma günü saat on· 
bette Balıkesir maarif müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
2490 numaralı kanunun tarifabna uygun olarak hazırla· 
nacak teminat ve teklifleri havi mektuplar ihale günün
de nihayet saat 14 de kadar komisyon bcışkanlığına ve
rilmit bulunacaktır. Şartname ve nümunelerin her giln 
öğretmen okulunda görülebileceği ilan olunur. 

4 - ı 397 
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Ballkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş, Sındırgı kazası 

merkezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be 
deli 7488 lira 96 kuruş muvakkat teminatı 561 lira 68 
kuruştur. 

2 ihale 4/1/1940 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 İstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte mu 
vakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya 
bu miktarda şayanı kabul banka mektuplarile ve iha 
leden Jakal 8 gün evvel bu iş için Nafıa Müdürlüğün 
den alınmış ehliyet vesikalarile birlik te daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 4 1 413 

-
Balıkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan ış Hürhaniye kazası 

merkezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be· 
deli 7488 lira 30 kuruş, muvakkat teminatı 561 lira 63 
kuruştur. 

2 İhale 4/1/1940 tarihine rasthyan perşembe gü-
•Ü saat 15 de vilayet makamında mü eşekkil daimi en · 

. cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarıda yazı ı gün ve saatte mu
vakkat teminatlarını yatırdıklarına d ir makbuz veya 
bu miktarda şayanı kabul banka mt:ktup1arife ve ihale 
den likal 8 gün evvel bu iş için na fia müdürlüğünden 

alınmış ehliyet vesikalarile birlikte daimi enciimene mü· 
racaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 415 

Bahkesir Kültür Direktörlüğünden 
1 Açık eksiltmeye konula iş Ayvalık kazası 

merkezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be
deli 7488 lira 30 kuruş muvakkat tt-minatı 561 lira 63 
kuruştur. 

2 İhale 4/111940 tarihine ,.a~tlıyan perşembe 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - istekliler yukarda yazıh gürı ve saatte mu
vakkat teminatlarını yatırdıklarına rfair makbaz Yeya 
bu miktarda şayanı kabul banka n tuplarile Ye iha· 
leden lakal 8 giln ev•el bu it içi•1 ı tfoı müdürlüğün . 
den alınmış ehliyet Yesikalarile birlik daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

- 1-414 

Belediye Riyasetinden: 
38 Damgalı bilümum ölçü ve tartıların eenelik ;;;f 

yenelerinin yapılabilmesi için kayıt muamelesi 1/1 _ 
ile 31/1/940 günleri arasında tam bir ay müddetle '11 
vam edeceğinden alikadar ölçü tartı sahiplerini• itti 
müddet içinde Balıkesir grup merkezi ayar memıır!V 
ğuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu kanuni ve nizami müddet içinde af#' 
memurluğuna müracaat etmiyen ölçü tartı salipllt' 
hakkında (geçen senelerde olduğu gibi) kan11ni takilıi'1 
yapılarak cezalandırılacağı ilan olunur. 

2 1 -

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

3 Senelik rusumu 
oisbiyesi tutarı 

Mevkii: Hududu: Hektar Lira Kr. 

muvakkat 
temin•t 
Lira l(r· 

Tftrkili kö- Şimalen Kara 
yft Manastır dere, cenuben 

ocağı Ayayani, şar 
kan Kumburnu 

100 5812 00 

takiben Salataş 
hat müstakim, 
garben lebi derya 

435 .. 

1 - Açık artırmaya konan iş: Balıkesir vilfıyetioıtt 

Erdek kazasının Türkdili köyü hududu dahilinde M•~ 

nastır mevkiinnde yukarıda evsafı yazılı bir parça ır•· 
nit taş ocağının üç senelik icarıdır. 

2 Artırma 25/12/939 tarihine rastlıyan pazar e 
si günü saat J 5 de vilayet makamında müteşekkil daı 
imi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yuka'" 
rıda yazılı g ün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçesi olan 435 lira 90 kuruşu vezneye yatırdık lanoa 
dair makbuz veya banka mektuplarile mali durumlnnP• 
gösterir t icare t odasından tasdikli vekalarile birlikte 
Encümeni Daimiye müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 405 

Susunuk Belediyesinden: 
Kasabamız hidrolektrik tesisatından 4539,60 lir• 

keşif bedeJli kanal ve teferruatı ile 3470 lira ketif 1ıe~ 
dclli su köşkü ve tahkimatı ayrı ayrı pazarlığa konmut 
tur. 

ihale 21/12/939 perşembe günü saat 15 te beledi1e 
encümeninde yapılacaktır. 

Talipler bermucibi kanun yüzd~ 7 ,5 pey akçesiyle 
pazarlığa iştirak edebilirler. 

Fazla izahat almak istiyenler belediye kalemiae 
müracaat edebilirler. 

4 - 1 - 39g 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundarr 
1 - Askeri ihtiyacı olan 309 ton kuru ota teklif 

edilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar pazarlıkla bir 
ay içinde ahnacakbr. 

2 - Eksiltmesi 21/ 2/939 günü saat 11 de Edn 
mitte askeri ıatın alma komisyonu binasında olacaktır. 

3 - Muhammen bedeli ı 10815) liradır. MuYakkM 
teminatı (811> lira (12 5) kuruştur. 

4 - Şartlarını gö· mek istiyenler bergün it aaats 
de Edremit satınalma komisyonuna müracaat etainlew. 

4-1-Jat· 

Bualdıta yer: Türkdıli 111atbaaaı-Bahkesir 


