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ŞİDDETLİ RUS TAARRUZU KARŞISINDA: 

rlN KITALARI ŞİMAL CEPHESiNDEN ÇEKiLiYOR 
~azı Fün A~lk.eırleırö ~oırveçe lıtıca Ettller. 

Mfi111Şeftimiz Fin Cumhur Reisi Radyoda söylediği nutuk-
ta milletlerden yardım istedi. 

Erzurum seyahatinden An
karaya döndüler 

Cumhurreisimizi istasyonda halk 
şiddetle alkışladı. 

Ankara, 18 !Radyo] Reisicumhur Milli Şef İn 
Öııüyü hamil bulunan huıusi tren dün gece 23,3 de 
Sıvastan Ankaraya hareket etmiştir. 
I Ankara, 18 !Radyo] Rei~icumhur Milli Şef İsmet 
llÖnü bugün saat 15 te Erzurum seyahatinden avdet 
buyurmuşlardır. Vilayet hududunda Milli Şefimizi Baş 
\'elci} Refik Saydam, vali ve belediye reisi Tan Doğan 
karşılamışlar, ıarda da Büyük Millet Meclisi reisi Ab 
d&lhalik Renda, Geuel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak, 
~ekiUer, mebuslar, vekaletler ileri gelenleri tarafından 
karşılanmışlardır. 
~Halk Milli Şefimizi şiddetle alkışlamıştır. 

Lo!ldra, 18 !Radyo] dunu geçmiş ve Norveç bun-
Rus tebliğine göre-, Sovyet ları silahlarından tecrit et 
kıtaları Mormansk istikamc miştir. 
tinde yetmiş beş kilometre Londr.,, 18 (Radycl -
ilerlemişlerdir. Fin kuvvetleri Tolvayarviç 

Udka istikametinde 132 cıvarmda i lerlemeye devam 
kilometre ileriye varmışlar- etmişlerdir. Ruslar ağır za-
dı Yiat ve,.mişlerdir. r. 

Diğer istikametlerde is 
tikşaf faaliyeti ve topçu 
ateşi olmuştur. 

Londra, 18 ·!Radyol -
Oslodan gelen haberlere gö 
re, Fin lntaları şimal cephe
sinde şiddetli Rus taarruzu 
karşısında geri çekilmekte 
dir. Bu mıntakadan bazı 

• 1 Fin askerleri Norveç budu-

Paris, 18 (Radyo] - Fin 
.Jindiya Cumhurreisi Calliye 
dün öğleden sonra Radyo 
da söylediği nutukta, MiUet
ler Cemiyetinin kararların· 

(Sonu üçüncü sayfad a) 

A vusturalya 
radyosu 

.. - ,....,.-K9"t 

ALMANYA URUGUV AYI PROTESTO ETTİ. Türkçe neşriyata 
Graf Spee zabitan ve mürettebatı Boenos Ayrestedir. 

'-\iman gemisi limanı kapattı, gemiler geçemiyor 
londra, 18 [Radyo] -

başhyor. 
Sidney, 18 1 Radyo l 

Avusturalya radyosu, çar 
şaınba gününden itibaren 
muhtelif ecnebi dillerde ve 

bu meyanda Türk dilinde 
neşriyat yapmığa başlıyacak

tır. 

sını kaptan, zabitan ve mü 
rettebab Boenes Ayreste 
mülteci olarak bulunuyorlar. 
Zırhlıya rerakat eden Ta 

~lrrıanyanm Montevideo El
~l&i Graf Speenin tamiri 
~:ıı icabenden müddetin ve
ltf."'emesi rııünasebetile hü- komo gemisi kaçmak iste
t illeti namına bir pro- miş ise de, bir Urugovay 
~•toyu Urugovay hüküme-
tıc vermiştir. 

1 ~~kara, lS !Radyo) -
~l•lız gazeteleri Graf Spee 
~·~ hareketini hicabıaver 
lqul etmektedir. 

Fransa, Amerikaya 
650 tayare daha 

ısmarlad1. 8u günkü gazeteler, «Al-
~'n ırkı cesur bir ırtır. Es Paris, 18 [Radyo) 
~: Al.ınanlar böyle hareket Fransa, Amerikaya 650 Kur 

"ezdi.» Diyorlar. tus tayaresi ısmarlamıştır. 

harp gemisi tarafından dön 
dürülmüştür. Geminin kap
tanı hapsedilmiştir. 

Londra, 18 ( Radyo ) -
[Baş tarafı birinci sayfada] 

BİR İNGİLİZ T AHTELBAHİRİ 

Alb bin tonluk ve 32 mil süratlt bir Alman 
kruvazörünü bat1rd1. 

Londra, 18 ( Radyo ) -

Geçen perşembe günü Usu 

la adlı ingiliz tahtelbahiri 

gemilerden iki tane kalmış· 

tır. 

it londra, 18 (Radyo) - Müttefiklerin fİmdiye ka 
· t&11ıi Alman aj,rnsının dün tarafından bir Alman kro-
!tce bildirdiğine göre, Graf dar harp levazımı ıipa 
QPee h k ri•leri doksan bin lngiliz li ._. • zır lıaı aptanına, ge· • .... 

Almanların Elbe nehri ai· 
zında iki deniz üsleri var
dır. İngiliz tahtelbahiri bu-

'Yı batırması için, Hitler rasını bulmuştur. 
~ vermiıtir. Gelecek ay 250 bia la 

loadra, 18 (Radyo)-AI- ıiliz liraaanı aıacağı talamia 
"'-• Graf Spee cep zırhlı ediliyor. 

vazörü Elbe nehri ağzında 

batırılmıştır. Batırılan kro 

vazör altı bin tonluk olup 

aürati 32 mildir. Şimdiki 

halde Almanların elinde bu 

raya görünmeden, suyun a-l· 
tından girmiş ve krovazöri 

batırmağa muvaffak olmut· 

tur. 
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·--------------· İKİ ALMAN 
j _ŞEHiR HABERLERİ l Gemisi mürettebatı 

BİSİKLET 

Yarışları pazar günü 
muvaffakiyetle yapıldı 

Bölgenin tertip ettiği, bi 
siklet teşvik müsabakaları 
nın ilk haftası pazar günü 
havanın yağmurlu ve yolla
rın çamurlu olmasına rağ 

men muvaffakiyetle yapıldı. 
Yarışlara saat onda İn

hisarlar idaresinin önünden 
ba landı ve Paşaköyüne gi· 
dilip gelindikten sonra, Hal 
kevi önünde nihayet verildi.. 

Yirmi bisikletçinin iştirak 
ettiği bu yarış, çok zevkli 
oldu. İtiraza mahal verilme
mek için hakem heyeti bi
sikletçileri otomobille takip 
etti. 

Otuz kilometrelik bu ya 
rışın birinciliğini, bir saat 
on bir dakikada Süleyman. 
Ovacık, ikinciliği 1, 12 daki
kada Sabri Biriz, üçüncü 
Jüğü de l, 12,48 de Ferit Ôz
aşçı kazandılar .. 

Önümüzdeki hafta da üç 
bisikletçi ayni dereceleri 
muhafaza ederlerse, final 
yarışında şehrimizi temsil 
edeceklerdir. 

P. T. T. Memurlan 
arasında terfi ve 

tayinler 
Vilayetimiz P. T. T. Mü

dürlüğünde çalışan memur 
larao bazıları, gösterdikleri 
çalışkanlıktan dolayı birer 
derece terfi ettirilerek baş
ka yerlere tayin edilmişler
dir: 

Kepsüt Şefi Necmi Ekin 
ci Sarıköy şefliğine, Kepsüt 
şefliğine Balıkesir merkez 
memurlarından Şükrü Kıra 
cıalan, Murat Koç Eskişe 
lıair istasyon şefliğine, Fini
ke şefi Ferit Susığırhk şef
liiine, Bllhkesir memurla
rından Tahsin Türkyeo Eş
ae şefliğine, Bandırma me· 
murlarından Ömer Yavuz 
Dumlupınar ıefliğine, Edre · 
•İt memuru Nedim İntepe 
de Bozcaada şefliğine tayin 
edilmişlerdir. 

ıuıııuııuıiIDuiı-nıunı-uıı-ııuııı-ınıı11-111-nıııı-ııııa __ A_n_k_a_r_a_d_a_ tarafından batın idi 

Kepsüt şosesi «Yüksek Teknik Mek-
T amire muhtaçtır. tebi» kurulacak. 

Kepsüt, [Hususi] Balı-
kesir · Kepsüt arasındaki 
şöse, bakımsızlık yüzünden 
seyrüseferin işlemesine ma 
ni olmaktadır. Bu hal böy 
le devam ederse, şöse ta
mamen muattal bir vaziye 
te girecektir. 

Yolun hemen alelekser 
yerlerinde büyük çukurlar 
açılmış ve son yağan yağ 

murlarla da bu çukurlar su 
larla dolarak geçilmez bir 
hale gelmiştir. Senelerden
beri taşları kırılmış ve yal 
nız tesviyei turabiyesi için 
beklenen yolun, biran evvel 
yapılmasmı alakadarlardan 
bekliyoruz. 

Yol, bugünkü halini mu 
hafaza edecek olursa, bir
çok kazaların vuku bulaca· 
ğı da şüphesizdir. 

111ıııııııınıııuııııııııuwıııııııııııınııııııımıııwııuı 

Halkevinin 
Akşamki köylü gece
si çok alakalı oldu 

Halkevimizin her hafta 
pazarsi gecesini köylüye tah· 
sis ettiğini ve bu münasebet· 
le köylülerimize faydalı ve 
onların işine yarayacak şe 
kilde flim ve konferanslar 
verildiğini evvelki sayıları
mızda yazmıştık. 

Akşam, Halkevinin salo 
nu ağzına kadar köylü va 
tandaşlarımızla doluydu. 
Halkevinin İstanbuldan ye
ni getirdiği çok istifadeli 
bir flim gösterildi ve bunu 
müteakip de, hayvan has 
tahkları hakkında bir kon 
ferans verildi. 

m- a:a wa•• 

Paltuyu nasıl çalmışlar. 
Akıncılar mahallesinden 

Osman, satmak üzere To 
katlı oteline götürdüğü on 
beş lira değerindeki bir pal 
tuyu, otelde bulunan tiyatro 
cu Zihni, Nazmi ve Sefer 
adındaki şahısların, paltuyu 
çaldıklarını şikayet etmiş ve 
iddia tahakkuk ettiğinden 

mezkür şahıslar yakalana· 
rak adliyeye verilmişlerdir. 

Günden güne sayıları ar 
tan fabrikalarımızın ve di 
ğer endüstri müesseseleri 
mızın teknik kadrosunu 
hazırlamak üzere yurdumuz 
da bir yüksek mektebin 
kurulması, esas itibariyle 
kararlaştırılmış bulunmakta
dır Haber aldığımıza göre. 
bu maksatla alakalı veki · 
Jetler mümessillerinden mü
rekküp bir komisyon çalış 
malarma başlamış bulun 
maktadır. Bu tesis için 
Meclisten tahsisat istiyecek 
olan kanunun avans projesi 
bu komisyon tarafından 

vücuda getirilecektir. 
Verilen malumata naza 

ran, bu yüksek mektep An 
karada kurulacak ve teşki
lat itibariyle Berlindeki 
meşhur Tcknike Hochschul
eye benzeyecektir. 

Bcrlindeki bu yüksek 
mektep dünyanın herlara
fmdan gelen talebeleri yük
sek mühendis yetiştirir. 

Birçok Türk gençleri de 
burada tahsil görmüşlerdir. 
Ankarada açılacak olan 
Yüksek Teknik Mektebinin 
tam teşkilatlı olacağı ve 
1941 ders yılına kadar ye 
tiştirileceği zannolunrnakta
dır. 

Fazla içmiş 
Yenice mahallesinden Sa

lim oğlu terzi Necati is
minde birisi, evvelki akşam, 
şerhoş olarak çarşıda reza 
Jet çıkardığından ve bekçi 
Hilmiye.de hakarette bulun 
duğundan yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

14 Lirasını çalmış 
. Anafartalar mahallesin 

den sabıkalı takımından 1 
Hüseyin adındaki şahıs, Ulus 
otelinde misafir İnegöl ka
zasının Yenice mahallesin
den şöfer lsmailin paltosu· 
nun cebinden 14 lira para· 
smı çalıdığı iddia olundu· 
ğundan suçlu yakalanarak 
adliyeye verilmiştır. 

Bir İngiliz gemisi de 
bombalarla batırıld•· 
. Londra, 18 !Radyol. ; 
lngiltcre Şark sahillerıo 

• • •• karaya oturan bir lsveÇ 
purunun mürettebatı kar• 
ya çıkmıştır. 

Londra, 18 [Radyo] ili 
Srenite adh f ng\liz geOI 
Alman tayareleri tarafınd•' 
batırılmıştır. TayareJer ge 
miye 18 bomba atmışlard; 
Geminin mürettebatı k 
tulmuştur. 

Londra, 18 (Radyo) A' 
tonio ve Trifi1a adlı >J. 
man gemileri İngiliz ge-;: 
leri tarafından yakalaO ti 
caklari sırada mürettebi 
tarafından batmlmıştır. 

Şimdiye kadar Almaol•tt 
ran i7 vapuru, mürettebi 
tarafından batırılmıtu' 
Kırk vapurda batırılmış fi 

ya esir alınmıştır. 

İngiltere adaları sahil· 
lerinde Alman 

tayareleri. 
Londra, 18 {Radyo] . 

Dün İngiltercnin şark sala* 
li açıklarında Alman taY' 
releri görülmüş ve püskilt 
tülmüştür . 

Alman tayareleri ilk de' 
fa olarak Britanya adalatı: 
na yaklaşmak cesaretilJI 
göstermişlerdir. 

' 
Büyük Millet MeclisJ 
çarşambaya toplan•' 

• cak 
Ankara, 18 [Radyo] "' 

Büyük Millet Meclisi bugOI 
Mazhar Keremin Başkaol• 
ğmda toplanmışsa da ekte' 
riyet bulunmadığından d• 
ğılmıştır Meclis Çarşalll 
baya toplanacaktır. 

Rezalet çıkarmış 
Aygören maballeıin~~ 

şoför Selihattin diin P 

şam, şerboş old11ğu haldi 
Ulus otelinin kabyesi ... 
gelmiş, bilisebep kahveoi1 

camlarını kırmak ve bağ•1 
çığırmak suretile rczalr 
çıkardığı zabıta tarafınd1 
görülmüş ve yakalaaar• 
adliyeye teslim edilmittir· 
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İKTISA T SAV AŞI 
Eminittin Çeliköz 

t l' asarruf ve yerli malı haf- hancılar, bütün efradını teç 
~as~ tnünasebetile öğretmen biz ettiler. Bütün şiddetile 
h lllınittin Çelikozün Halkevi yeni bir harp, yeni bir ateş 
0Parlörile verdiği bir söy- Türk diyarı ufuklarında par· 
tvı asağıya koyuyoruz: lamağa, gümlemeğe başladı. 
~eğerli kardeşlerim; Bunun gümbürtüsü Avrupa 
.r~inde yaşadığımız günler, şehirlerini kaynaştırdı. Çok 

llıılJj iktısat ve tasarruf haf- acı duyarak söyJiyelim ki, 
tası dır, bugün ikincisinin bizi uyuşturdu. 
1Çİnde bulunuyoruz. Onuncu Bu harp, bu şuurlu kay 
defadır ki bu mesut bu ya- naşma iktısat savaşıdır. Bu 
tatıc1 , bu 'uyandırıcı dakika- kavga, tasarruf savaşıdır. 
ları } aşıyoruz. Bu boğuşma, zenginlik sa-

ç k b .. "k k 1 1· h h vaşıdır. o • uyu a p ı emşe . 
tiler· itiraf etmek gerektir ki, 

ım, 

Hep beraber, köylere dö- bunda muvaffak oldular. 
ile ım yüz yıl evveline ait «Avrupada buhar ve ma-
bilgil 'rimizi yoklıyalım. c) kin~enin sanayi: tatbik edil 
~arnank; hayatımızı bir göz mege başlamasıle açılan ye-
Öııüne getirelim: ni istihsal devri. Osmanlı 

A d b h 
Saltanatının sarsılmasında 

vrupa a u ar ve ma k 1 d h" 
kin · · t tb'k d'l ve yı ı masm a en mü ım 

enın sanayıe a 1 e 1 bir amil olmuştur. O zaman· 
llıesile başlıyan yeni istih k" · t ı k h d ti 
saı . . . ı ımpara or u u u arı 
.. devrınden ('V\'elkı halı içinde, kendine yeten ve 

ltııt~ bir düşünelim: hatta yabancı memleketlere 
. Ferdin, köylünün, şehirli ihracat yapabilen, fakat el 

llın kısaca Türkiin nasıl ya tezgahlarına dayanan bir 
Şadığını, bütiin milletin na sanayiye malik bulunuyor· 
s~J saadet ve refah içinde duk. Bir yandan Avrupada
Yurudiığünü, ne kadar çok ki teknik inkılaba ayak uy
\'e kaç türlü tezgahlar1mız durmamak yüzünden bir 
•ldugunu biraz tasavvur et yandan da kapitülasyonlar 
lntk, düştüğümüz daha doğ neticec:inde Osmanlı im para· 
tuau düşürüldüğümüz gafJe torluğu, makineleşen garp 
tin koyuluğunu belirtmeğe endüstrisinin açık pazarı ha 
kafidır tine gelmiş ve memleketi· 

Kendimiz yapıp kendimiz mizdeki ~l sana!lan birer bi-
giy1· d k y· ki · · rer tasfıyeye ugramış ve bu yor u . ıyece erımız . • . _ .. 
dek d' il "d' T" ıktısadı gerıleme ve çozul-

en ı ma arımız ı ı. ur ·ı h h k ı k · k"· me ı e ema en o ara sı 

un kılıç sallayışı kadar. yasi ve askeri inhitat da, 
sanat kılıcı da keskin, hü- Cihan harbinden sonraya, 
llerli ve ünlü idi. Son mütareke senelerine ka 

Bütün dünya birleş i: dar bilinen safhalardan geç 
At üstünde, süngü önün- miştir. 

de; top ateşi, yangınlar hum· - Devamı var -

},aralar, bombalar altında, 
1'irkü yenmeğe, düzbüz et
keğe çalıştılar. Ne müm-

iin? .. Türk bu.. Mağlup 
edfürmi hiç? .. Avrupalılar: 

< - Kaya gibi Türk, çelik 
fıbi Tiirk, mağlup edilemez 
Türk ne yaman bir millet!•> 
Oiye kafaları önlerinde, ne 
Yapacaklarını şaşırmış bir 
1-alde düşünürken mütefek 
kirleri, filezofları, o 
k•ca Türkü yere vur-
lllak sırrını buldular, yaka 
!adılar Kahraman ırkımın 
fÖrünmez cephesine pusu 
k•rdular. 

Bilinme~ noktadan, gizli
clen gizliye hücuma başla 
tlılar. 

O sır, o anahtar iJe ya-

Fin kıtaları Şi
mal cebhesin
den çekiliyor 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

dan menuniyet duyduğunu 
bildirmiştir. 

Cumhurreisi Finlandiya
nın muvaffak olması için 
malzeme ile yardımda bu 
lunulmasım istemişlerdir. 

Calliye, askere hitaben; 
((Cesaretinizden, kahramao
hğmızdan dolayı sizlere te· 
şekkür ederim» demiştir. 

Paris, 18 (Radyo] - Fio
lindiya Cumhurreisinin göz 
desi Bayan Calliye de askere 
hitaben Radyoda bir hita 
bede bulunmuştur. 

TÜRKDlLI Sayfa: 3 

Almanya Urugovayı protesto etti 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

Montevideodaki bir İngiliz 
ileri geleni, Graf Speenin 
kurtulmasına Urugovay ka 
nunlarınm sıkılığı mani ol 
duğunu söylemiştir. 

Ankara, 18 JRadyoj 
Graf Speenin , tamiri için 
Orugovay tarafından icabe 
den mühletin verilmemesı 
yüzünden Orugovay ile Al
manya arasında bir hadise 
çıkması muhtemeldir. 

Londra. 18 [Radyo) -
Graf Speenin Montevideo 
limant ağzında batırılması 
gemilerin takibettikleri yo 
lun kapanmasına sebep ol 
muştur. 

Bu hareket Montevideoda 
derin bir infial uyandırmış· 
tır . 

Londra, 18 [Radyo J -

Montevideoden haber veri-
liyor: 

Admiral Von Graf Spee 
krovazörü, saat 21,35 de 
yanında Takao adındaki 

Alman nakliye gemisi ol
duğu halde, yoluna devam 
etmiştir. Krovazörün dire 
ğinde bayrak çekilmişti. Bir 
aralık nakliye gemisinden 
ayrılan Alman krovazörü, 

ilerliyerek gözden kaybol 
muştur. 

Paris, 18 fRadyol - Mon
tevideodan haber veriliyor: 

Admiral Graf Speenin 
hareketinden evvel krova 
zörün mürettebatından 700 
kişi ile bütün erzak Takao 
adındaki Alman nakliye ge
misine na ldedilmiştir. 

Londra, 18 [Radyo} Sa 
at yirmi dörtte Nevyorkta.n 
alman bir habere göre, Ad
miral Von Graf Spee, Uru 
guvay sularından beş mil 
ötede biribirini takiben işi-

tilen iki infilaktan sonra 
mürettebatı tarafından ba
tırılmıştır. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gaz.ete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 
Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

) ıl lığı: 800, altı aylığ'ı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
Adres: /Jnlıkesir Tı1rkdill 

Balya iskan Komisyonundan: 
Ayakkabı Yerli bazen Keyseri keten ı Dırıl) 

çift 

17 Erkek 
18 Kadın 
20 Çocuk 
Erkekler için 
ceket pan~n 

17 Takım büyük 
8 Takım küçük 

Metre 

150 

Kaput bezi 
Geyik marka .,_ 

112 Metro 

metre 

147 

Pulluk 
adet 

17 

Kazada yerleştirilen Doğulu muhacırlara yukarda 

1
. cins ve mıktan yazılı malzeme mübayaa edilecektir. Ta
liplerin 3/1/940 günü saat 14 de Balya kaymakamlığında 
müteşekkil 'skin komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

4 -1 - 416 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir Doğum 

ve çocuk bakım evi ve köy ebe mektebi kalorifer tesi · 
sah olup keşif bedeli 5681 lira 34 kuruş ve muvakkat 
teminatı da 426 liradır. 

2 Bu işe ait bilumum fenni evrak her gün nafia 
daresinde görülebilir. 

3 Eksiltme 25/12/939 tarıhine raslıyan paı:artesi 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daimi 
encümen huzurunda yapılacağından talip olanların tayin 
olunan gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdık
larına dair makbuz veya bu miktarda şayanı k bul ban
ka mektubu ve bu işe benzer SOCO liralık iş yaptık la 
rına dair alacakları ehliyet ve ticaret odası vesikalarife 
birlikte daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 -402 
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Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Merkez Kor insan hastahanesi müştemilatın

dan oJup yeniden yapılan paviyonun mütebaki aksamı 
yapılmak üzere 5680 lira 86 kuruş muhammen fiat iize
rioden kapalı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu inşaata ait keşif proje ve fenni şartna
mesini öğrenmek istiyenler ~er gün Kolordu Satınalma 
Komisyonuna müracaat edebılirler. 

3 İhale 21/12/939 Perşembe günü saat 15 te 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Talipler kanunun 2-3 maddesindeki vesaikle · 
rile muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona mak 
buz mukabili teslim etmeleri. 395 

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

zısınıo Paşmak ormanından 169 metre 3 kayın ağacı · 
na müddeti zarfında talip çıkmadı~ından 10 gün müd-
detle temdit edilmiştir. . 

2 - Satış Balıkesir orman müdiirliiğünde yapıla 

cakıtr. 

3 - Kayının beher metre mikabı 210 kuruştur. 
4 - İhale 21/12 939 tarihine müsadif pazartesi gü

nü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 26 lira 72 kuruştur. 
6 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı macl · 

desine göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır 

2 - 1 - 407 

·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 - ihalesi 30/ 12/939 tarihine raslıyan cumartesi 

günü saat 10 da Vilayet makamında müteşekkil Daimi 
Encümen huzurunda yapılacağından taliplerin muayyen 
gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdıklarına 

dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka 
· mektubu ve Nafıa dairesinden alacakları ehliyet vesika

sile birlikte Daimi Enclimene miiracaatlan ilan olunur. 
4 - 1 406 

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 
ke~if bedeli 780 lira 28 kuruş ve muvakkat teminatı da 
59 liradır. • 

2 - Bu işe ait dosya her gün nafıa dairesinde gö
rülebilir. 

3 - Eksiltme 25 1 ~/939 tarihine raslayan pazar· 
tesi günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil 
tlait11i encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin 
muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatır

dıklarıaa dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul 
baaka mekt1;1bu ve nafia dairesinden alacakları ehliyet 
vesikasile birlikte daimi encümene 111üracaat1arı ilin olu 
llUr. 4 - } - 401 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Açık eksiltmeye konan iı: 1322 lira 55 kurut 

keşif bedelli Gönen sıfat istasyonunun ikmali intaatına 
ait 997 liralık kısmı olup muvakkat teminatı 75 liradır. 

Balı kesir Vilayeti Daimi Encümeninde~: 
3 Senelik rusumu muvakkat 

Mevkii· 
Türkili kö
yü Manastır 

ocağı 

nisbiyesi hı tarı terni0~ 
Hududu: Hektar Lira Kr. Lira : 
Şimalen Kara 100 5812 00 435 9 

dere, cenuben 
Ayayani, şar 

kan Kumburnu 
takiben Salataş 
hat müstakim, 
garben lebiderya 

1 - Açık artırmaya konan iş: Balıkesir vilayet ın 1" 
Erdek kazasının Türkdili köyü hududu dahilinde M,. 
nastır mevkiinnde yukarıda evsafı yazılı bir pa ça ~r•· 
nit taş ocağının üç senelik icarıdır. 

2 Artırma 25/12/939 tarihine rastlıyan pazar<~ 
si günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil dar 
imi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yuka# 
rıda yazılı gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçesi olan 435 lira 90 kuruşu vezneye yatırdıklart01 

dair makbuz veya banka mektuplarile mali durumlar "1 

gösterir ticaret odasından tasdikli vekalarile birıikte 
Encümeni Daimiye müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 405 _/ 

idare heyetinden: 
Cinsi Dönüm Mevki Hududu: 
Tarla 89 Halalca köyü Şarkan çifte yol. fİ" 

meralar mev- malen İslam, Tabit 
kiinde. ve kara Hasan, gar· 

ben yol, cenuben fil• 

tt 

" 80 

06 

zımbey. -

Ovaköy kara Şarkan dere, şima~eıı 
yer mevkiinde. Karacalarlı Ahmet .,. 

Ali tarlası, garbe• 
ark, cenuben köy. 

Ovaköy Kara Şarkan KaracalaÇh 
agaç burnu hacı Ahmet oğ. Ali 

şimalen H. İbrat-i•• 
garben Sadık, centt" 
ben muhacır Şabaın. 

1794 Lira 52 kuruş bina vergilerinin temini tahsili 
ıçın Bahkesirin E

0

skikuyumcular mahalesinden Hacı Mu 
• tafa ve biraderi Hurşit ve Recep vereselerinin şayiao 

mutasarrıf oldukları üç parça gayri menkulün satılma · 
sına tahsilat komisyonunca karar verilmiş ve idare lıe· 
yetince de 6/12/939 tarihinden 26/12/939 tarihine mü 
sadif salı _günü saat 17 ye kadar müzayedeye konulma· 
sına karar verilmiştir. • 

Arttırmaya iştirak edecek taliplerin mevcut kıyme· 
ti mukayyetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde dipo
zito akçesinin vezneye yatırılarak idare heyetine miira
caat ederse daha ziyade malumat almak istiyenlerİ• 

r 
Muhasebei hususiye varidat müdürlüğüne müracaatluı 

ilan olunur. 
4 - 1 - ai83 

2 - Bu İ§e ait dosya her gün nafia dairesinde p
rülebilir. 

3 - İhalesi 25/12/939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil dai•i 
encümen huzurunda yapılacağından talip olanların tayin 
edilen gün Ye saatte muvakkat teminatlarını yatırtYl-
Jarına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul baa 
ka mektubu ve nafia dairesinden alacakları ehliyet •e· 
sikasile birlikte · daimi encümene müracaatları ilan ehı-
nur. 3 - 1 - 400 

Basıldıtı yer: TürkdiH matbaası-Balıkesir 
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