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Bir Alman Gemisi, İngiliz Donanmasından Kurtulmağa Çalışıyor. 
- uqrp«!ffiD 9 -~ 

Almanyanın en büyük vapurlarında Kol mbos-
daiı sonra Almanlar bir iki gemi daha ka ettiler. 

ı.:ondra, 20 (Radyo] - Londra, 20 [Radyo] - ' tır. 1950 tonluk Burj vapu 
Dün Sıroka isimli bir Fı·an- Bir Alman harp gemisi da- ru ile Danimarkanın kayıbı 
S•z muhribinin bi r Alman ha, İngiliz donanmasıım. sekizdir. 
tahtelbahiri da~a batırdığı. elinden kurtulmağa çalış Paris, 20 !Radyo! 
nı Fransız bahrıye nezaretı kt d 1 Dün Almanyanm Klombos 
b'ld' kt d' ma a ır. 

ı ırme e ır · adlı en b .. y. k T ıransa tJan-
Müttef ı kJeri n şimdiye ka- Oruka isimli bu gemi 

dar batırdıkları Alman tah kendisini takip eden gemi- tigi, lngi'izl rin eline düş 
1 memek için kendi kendini 

tetbahirlerinfo sayısı kırk, lerden kaçarak Floridaya 
kırl<beşi bulmaktadır sığınmıştır. ı batırmıştı ı. Bu vapur 3~.581 
. Londra, 20 !Radyo) - Londr a, 20 (Radyo] tonluk olup Biremen ve Oru· 
Is,,!çrede Nobetuger gaze- pa vapuılarındansonra ge 

Beş bin tonluk Dusendo:-f ı · 
• ı b' t1r. 

tesinin Berlinden atoığı ır isimli Alman va. puru yaka- B · At I k 
habere göre, Büluher adlı n gemı :"ı. man arın en-
Alman gemisi İngilizler la- lanmıştır. Bu gemiye silah di ellerile batırdığ·ı gemile-
rafından b3 tırlmış!ır konacak ve kuJlanılacaktır. rin 18 ncisid'r Geminin mü-

Bu gemi 1937 de İkmal Londra, 20 [Radyo] retteba tı bir Amerikan harp 
edilmiş olup on bin tonluk · 2750 tonluk bir Danimar- gemisi t afın<la.ı kurtarıl · 
tur. ka vapuru bugün batmış t'Hstır. 

BELÇİKA KRALI - Uri 
Karelyada Sovyet T aarruzlan Akim Kald1. 

he başvekili ve bari· R 
ciye nazırı görüştüler. usyada Manerhaym Cemiyetine 

H il" d t hl"k .8 I MensupOlanlarTemizlenecekmiş 0 an a 8 1 881 8 - Londra, 20 [Radyo] - sığınmışlardır. 
Çikayı da tehdit ediyor Karelyadaki Sovyet taarruz Ankara, 20 [A.A.) - Fin-

ları akim kalmıştır. landiya cephesinde Rusla-

Londra, 20 !Radyo! - Onluda Rus bombalari)e rın şimalden yapmakta o! 
Belçika kralı Leopold, dün ateşlenen binalar elan yan dukları harekat oldukça 
gece başvekil ve hariciye maktadır. in ıı işaf eylemiştir·. 
ııazırile görüşmelerde bulun 

muştur. Hariciye nazırı iza 
hatta bulunarak «Müstakil 

bir Hollandamn mevcudiye 

ti Belçika için elzemdir. Hol 
landa meselesi bizi de ya 

kından alakadar eder. Bel 

çika mecbur olmadıkça bi

taraflığını bozmıyacaktır . ., 
Demiştir. 

Ankara, 20 [Radyo} -

Belçika hariciye nazırı mec 

liste Milli Müdafaa için lü 

zumlu eşyanın jhracınm 

llıenedildiğini, bazı madde

ler, madenJe'r hakkında mu 

harip1erle müzakereler cere
Yan etmekte bulunduğu ve 

Belçika ile bitaraflar arasın · 
da ticaretin serbest oldu 

ğunu söylemiştir. 

Ruslar dün, bütün büyük Ruslar bu harekat esna 

Fin şehirlerine bombalar at 

mışlardır. 

Londra, 20 [Radyo] 

Moskova radyosu bu sabah· 

ki neşriyatında, Rusyadaki 

Mannerhaim gizli cemiyetine 

mensup olanların Finlandi 

ya hareketine karşı Sabotaj 

hazırladıkları için komünist 

partisi içinde temizleme 

yapmak Jazımgeldiğini bil 

dirmiştir. 

Paris, 20 [Radyo! Bu 
sabah Helsinkide hava teh 

likesi işareti verilmiş, Fa 

kat tayareJer görülmemiştir. 

Tayarelerin cıvardan geç

tikleri zannolunmaktadır. 

Halk sükunetle sığınaklara 

sında karada ve suda gi
den yeni bir tank kullan

maktadır. Finler de yeni bir 

dafi topu kullanmakta ise 

ler Je bunun pek az oldu 

ğıı kaydediliyor 

Büyük Millet Mecli
sinin dünkü toplantısı 

Ankara, 20 [A.A. J Mil-

Jet Meclisi bugünkü top 

lantısmda, meşhut suçlarda 

tatbik edilen seri usulü mu

hakemenin ağır cezay! müs 

telzim cürümler teşmiline 

ait kanunu tasvip eylemiş 
tir. 

On dördüncü yı: 2561 

Çem erlayn 

Londraya döndü 
~ 

Büyük haı-p Şurası 
Finlandiya .. Rusya 

meseleleri hakkında 

kararlar verdi 
P aris, 20 (Radyo}- Diin 

Fı-ansada toplanan biiyük 
harp şurasının Rusyaya kar
şı alınacak tedbirler Fin· 
landiyaya v2r:lacak muave· 
net hnkk ııda görüşüldüğü 

zannolunma ktadır. 
Cephede <İ İngiliz kuvvet

lerini tdtiş etmek üzere bu
raya gelen İngiliz Başvekili 
Çemberlayn Londraya av: 
det etmiştir. 

Stalinin 60 ncı yılı 
Ankara, 20· [R dyoj -

Tas ajansı bıldiriyor: 

S.ovyet memleketi 2 1 Ka
nunevvelde Stalinin· 60 ncı 
yılını teside hazırlamyor. 

Moskova, t eningra d, Ki 
yefde hüyiik ihtilalcinin ha
yatına nit scrgi!~r açılmak
tadtr. 

Stalinin ha\ atına ait bir 
eser bir milyon niisha ola· 
ra k basılmıştır. 

Graf Speenin kapta
nı ölü bulundu. 

Londra 20 [ Radyo 1 
Montevideo !imam ağzında 

batırılan Graf Sı:ce gemisi
! nin kaptanı öiü olarak bu · 
1 
lunmuştur. Kaptanın yazdı 

ğı bir mektup ~ le geçmiş

tir. 

Papa Milletleri sulha 
davet edecek 

Londra, 20 !Radyo] 
Niyöz. Kronik! gazetesi. Pa
panın nocl arifesinde bir nu
tuk söy li yeceğini, milletleri 
sulha davet edeceğini ve bu 

esnada Almanya ile Vatikan 
arasındaki münasebetten de 

bahsedeceği zannedilmektedir. 
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şEHRiMiz Lokantalar- suLH 
G~nçlikKulühü da yemekler 'mah~e~018ria8ı;yehu 
Sa~~~i~~,.~~i~~~.~l~~,~~I fena d 1 r. ~~~ı~~~e ~::::!!~ 
Salihli G ilrbüz Spor Kulübü terin uzun boylu tali• 
7 ikinci kanunda Salihlide • 
bir maç yapmak üzere şelı 
Timiz Gençlik Kulübünü da
,·et etmiştir. 

ihtikar Devam Etmekte.. ki önlenecek 

Bu temas Kurban bay· 
raıınııda iade olunmak şar
tile bütün masraflar Salih\i
kre ait olacaktır. 

Gençlik Kulübü, bu tekli
fi şimdilik kabul etmiş bu 
lunmaktadar. Önümüzdeki 

isminin yazılmasını iste
miyen bir zabn gönderdiği 
bir mektupta deniliyor ki: 

"Ortalıkta devam edege 
len ve sonu nereye varaca
ğı belli olmıyan fiat yük

selişlerinden istifade eden 
lokantacılanmız, gerek ye 

haftalar içersinde lik maç· meklerini ve gerekse yağ 
Jarı da ikmal edileceğin• larım değiştirdiler. Bu yüz
den şehrimiz takımı id- den birçok kimseler mide 
m"'nlı olarak bu seyahate J ıerinin bozulduğunı:lan şika-
gidecektir. yetçidirler. 

Avcılar kulübünün yıl- 1 
hk toplantısı yapı

lamad1. 
Şehrimiz Avcılar kulfıbü· 

nün yıllık toplantıaı akşam 

icra edilecek-ti. Ekseriyet 
olmadığmdan bu toplantı 
ayın 27 nci çarşamba akşa
mına bırakılmışhr. 

Tayinler 
1 

Gaziantep vilayeti şöseler 
baş fen memurlarmdan Be
sim Işın 60 lira maaşla şeh
rimiz: şöseler baş fen me-

murluğuna, Bayburt orta 
okul tabii ye öğretmenlerin · 

den İsmail şehrimiz lisesi 
tabiiye öğretmenliğine tayin 
edilmişlerdir . 

Halkevimizin yeni 
iki karan 

Halkevioin, köylü kadın
lar için açtığı polikiliok 
köylü erkeklere de teşmil 
edileceğini haber aldık. 

Bundan sonra Halkevi 
hoparlöründe ha vadiıler 
okunurken geçecek coğrafi 
isimler hakkında da izahat 
verilecektir. 

Birçok eşya fiatlarında 
bir fazlahk görüyoruz. La
kin, sebze ve yağların en 

nefisi memleketimizde çıktığı 
halde, neden nebati yağlar 

kullanılıyor. 

Ala ve ucuz tereyağları, 
ta dükkanlarımıza kadar ge-

liyor. Tatlı ve altın sarısı 

gibi zeytin yağları da vilayc 
timizde istediğimiz kadar 
bol ve ucuz.. Günlük ihti-

Mektepler 

Sene başından itiba~ 
ren on gün tati1 

yapacaklar. 
Şehrimizdeki 

Öğr e tmen 
Lise ve 

oku 1-
larile ilkmektepler, birinci 

kanunun 30 ncu cumartesi 

günü öğleden sonra başla 

yıp ikinci kanunun 8 nci pa

zartesi günü bitmek üzere 

on günlük bir sömestr tati li 

yapmalarmı Maarif Vekaleti 
/ 

bir tamim ile maarif mü-

dürlüğüne bildir'llİştir 

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

yaçlarnnızı temin ettiğimiz 

bu gıda maddelerini heran 
bulabiJiriz de ... 

Bunda biraz da belediye
mizin ihmali var. Son gün
lerde, herşeyde olduğu gibi, 
lokantalarda da ihtikar baş-

ladı. Kontrolsuz ve kendi 
haline bırakılan esnaf, böyle 

günlerden istifade ederek 
elindeki ma1ı istediği fiatla 
satıyor. 

Artık belediyemizin, es 
naf üzerindeki faaliyeti ne · 
dense gözükmiyor. Normal 

zamanlarda değil, ancak bu 
gibi haller karşLsında be 
lediyenin müteyakkız dur
ması icabetmez mi? .)) 

Çok yerinde olan bu söz
leri biz de teyit ederken be 
lediyemizin esnaf üzerinde 

oynıyacağı rolü ve tatbik 
edeceği cezaları görmek is 
tiyoruz. 

Zirai kalkınma 
İçin vilayetlerde alı

nan tedbirler 
Avrupada başlamış olan 

harp dolayısile dahiliye ve

kaleti vilayetlere bir tamim 

yapmış ve bu tamimle her 

sahada dikkatli ve basiretli 

çalışmakla beraber zirai 
/ 

kalkınma i.şine ehemmiyet 

verilmesini bildirmişti. Vila

yetler ekim işinde halkı teş

vike ve ziraat vekaleti ile 

temas ederek zirai kalkın 

ma etrafından tedbirler al-

mağa başlamışlardır. Vila 
yetlerce alınan ve alınacak 

olan tedbirlere ait raporlar 

dahiliye vekaletine gelmeğe 

başlamıştır. 

Adliye Vekaleti tarafm 
dan mahkemelerin süratle 
faaliyette bulunmaları ve 
davaların sürüncemede kal· 
maması için mühim bir ka
nun projesi hazırlanmıştır. 

Bu layiha ile, asliye ha .. 
kimi bulunmıyan yerlerde 
sulh hakimlerine asliye hu
kuk işlerini görmek salibi 
yeti verilmektedir. 

Bugün, bütçe zaruretleri 
ve eleman azlığı dolayısiyle 
ancak kazalarda asliye mah-

kemesi teşkil edilebilmiştir. 

Ancak kaza dışında ikamet 

eden kimselerin asliye mah 
kemelerinin kazasma dahil 

işler için nahiyeden ve köy· 
lerden kaza merke~ine ka
dar gelmeleri icap eb ekte 

ve yaş, kayıt, isim tashihi 
ve irs hisselerinin tayini gi 

bi vatandaşların hususi hal

le~iy le alakalı ve süratle 
görülmesi icap eden dava 
ların neticelenmesi bu yüz 

den gecikmekte idi. Yeni 
tedbirle bu geçikmeler müm 
kün olduğu kadar önlene-

ı cektir. 

Kurnazlıkla ihtiyarın 
parasını çalmış! 

Dün gece saat 18,30 da 
Kepsüdün Hotoşlar köyün 
den Çerkez İsmail oğlu Hü 

seyin, Cumhuriyet mahalle· 
sinde cami Civarındaki çeş
meden ahdet olmakta olan 
Kütahyalı 68 yaşlarındaki 
ihtiyar bir adama, para boz
durmak istemiştir. İhtiyar 
parayı boımak için mendili 
ne bağladığı liraları çı 

kardığı vakit, Hüseyin der · 
hal mendili kaparak kaçmış· 
tar. Zavallı ihtiyar, vaziyet 
ten zabıtayı haberdar etmiş· 
tir. Hırsız aranmaktadır. Ça · 
iman para, 94,5 liradır. 

~ı 
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İKTISA T SAV AŞI 
Eminittin Çeliköz 

a k - '..! - 1 Gene Cumhuriyet devrin· 
. 

11 
uvvet milletimiz fert- de zirai sınai istihsalatımız 1 

e . ' ' aıt olarak bankalarda akıllara hayret verecek de 
•\'(:ut olan tasarruf yeku- recede artmıştır. 

tr~n .miktarı yü~ _milyon S~_vg~H ~inleyicilerim, 
Si .lır~ı~nı geçmıftı:'. Turkıyenın açık pazar ik · 
q·l:ıtn ıçın bu da kafı de- tısadiyatından müstakil mil 
~ ıt. Bu milyonların sayı· let iktısadiyatına geçişini ve 
t daha çoğaltmak lazım- bu yolda geniş adımlarla 
fl:· . ilerlediğini elle tutulur de 

~ıı . yerlı malı kuHaomak recede aşikar olarak ıörü 
, 0evi sanac sayılıyor gi yoruz. 

~idi, Cumhuriyetin bahıa - Şahsi olarak kendimizi 
1 

ulusa{ ekonomi ve art- vazHelendirmeliyiz: 
~ltı.a kurumunun himmeti Milletimize, ıuôrlu bir yoJ 
'- rı olarak bugün, yerli daf olarak devletile bera 
~1 olmıyam kullanmak ber yürümesinde çok müı 
~ . sıkıyor. Her.şeyin yerli 

1 

bet ve yararlı hizmetleri 
~ı aramak milJi bir vicdan olan ulusal ekonomi ve art
takcu. ha1ine gelmiştir. Bu 1 tırma kurumunu takdir ve 
~ büyük bir kazançtır. takdis etmekle beraber, 
te~~u bulmakta müşkülat da 

1 
onun göstereceği ve işaret 

tlnıiyor. edeceği yollardan ayrılmı -
~ Pt1Uşterek gayretlerimizle yalım. 
~ecek ve giyecekl~rimizi İstihsalitı çoğaltmak ve 
t,/şahyacak milli endüstri istihlakitımızı azaltmak bi-
t~'I. de vardır ve bu güoden ricik şıarımız o]sun. 
"ne de inkişaf etmektedir. Herşeyin yerlisini bulmak 

) Artık, yerli malı aramak ve almak ve yarını düşüne
t ~ seçmek tabii bir hale rek hazırJıklı bulunmak için 
~mittir. Arttırmak yolun daha ziyade uyanık ve ti 
d da zihinler hareket halin- tiz oJmak "Amentü,, müz 
tdi-r. olsun .. 
l) Sözümü bitirmeden önce, ,eğerli dinleyicilerim, 
1tfk huzurunuzda Milli Şef İsmet 

~ tısadda istiklal» şıarı ioönünü, milletin yegane Is-
) 1• aramızda yeni bir ahlik, meti Cumhurreisimizi derin 
b~tıi bir telakki tarzı, yeni saygı ve sı.-vgi ile anarım. 
~ •r İdeal, yeni bir cidal mev- Hoşça kalın günleriniz şen 
~~il olarak yapılmasında, olsun degerli hemşehrilerim. 
~'-sal ekonomi ve arttırma SON 

11rurnunun onbir seneye 
r.'1daşan devamlı ve sistem- Ticaret ve Sanayi 
: faaHyeti bir rol oynamış odasından: 
•r. Balıkesir vilayeti merke · 

'Yerli malı kullanmak ve zioin Çay mahallesinde Vic 
~r-. biriktirmek mefhumla- daniye sokağında (8 numa 
tııı h rah hanede oturan Türkiye 
ı.. ı alk arasında ,uurlu ve . b d 
"'Oda hareketi haline getir Cumhuriyetı ta aaam an 
"-ek olup Milli Kuvvetler cadde-
) te, kurumun bütün mem . ıindeki 54 numaralı dükka-
~k.ete yapılan şubelerile yap- nı ikametgahı ticari ittihaz 
t~" .olduğu nefrİyat, telki~, ederek 934 yılındanberi 
ihır ve propaganda faah- E t 'l'kl · 1· ı tt'V · · ) ti 1 mane çı ı e ış ıga e ıgıoı 

d~ eri çok hıılı ve çok fay b d M t r. v J ,1 . A • eyan e en us a a og u 
1 bır amıl olmuştur. lbrahim Kulkatın ünvanı ti-

1'.titletçe hasıl oian uya- careti bu kere ( Emanetçi 
"dclığı açıklatmak için tek İbrahim Kulkat) olarak tes 
t-r edeyim ki: çil edildiği gibi bu ünvanın 
. Cumhuriyetin ilanmda ya- imza şekli de Türkçe el ya

k• 1923 yılında bütün han- zısile (lbrahim Kulkat] ola· 
(;larda tasarruf mevduatı rak ticaret kanununun 42 
b ) ~ilyon Türk liraıı iken . inci maddesine göre ~ahke-
~gQn. bankalarda eıhasa sir Ticaret ve Sanayı Oda 

•tt olan tasarruf tevdiatı sanca 19/ 12 / 939 tarihinde 
>'~künu (100) milyon lirayı j ıicilin 1116 sayısına kayde-
•flllışhr. dildiği ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Sattnalma Komisyonundan: 
Cinsi Makdır Zamanı ilk teminatı 

kilo Lira 
Nohut 11000 4/1/940 perşembe saat 10 106 
Makarna ] 2000 » » » » » 11 225 
BuJgur 22000 » » » » « 15 248 

1 -- Bandırma garnizonu için senelik yukardıa 

cins ve mikdarJarı ve teminatları yazılı erzak hiEaların
daki gün ve saatlerde tüm satın alma komisyonunda 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameleri her gün mezkur komis
yon da görülebilir. 

3 - 1 - 428 
------------------------------------ -~~--~ 
Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 Tayare alay garnizonunda 4059 lira 26 kuruş 
keşif bedeHi tel örgü tahdidi yaptırılacaktır. 

2 Eksiltmesi açık eksiltme usulü iledir. 
3 Eksiltmesi 6/1/940 cumartesi günü saat 10 da 

merkez komutanhğmdaki satmalma komiıyonunda ya
pılacaktll'. 

4 - Muvakkat teminatı 305 liradır. 
5 - Keşif; plan ve şartnamelerini görmek isti yen · 

ler hergün, eksiltmeye girecek olanlar kanuni vesaik 
ile birlikte ihale günü muayyen saatte Kütahya satı-
nalma komisyonunda bulunmaları. 4 1 - 430 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kütahya Tayare alay garnizonunda (56443) lira 
(62) kuruş keşif bedelli iki erat pavyonu yaptırılacak 
tır. 

2 - Eksitlme kapalı zarf usulü iledir. 
3 Eksiltmesi 9/1/940 salı günü saat 11 de mer· 

kez komutanlığında yapılacak . 
4 - Muvakkat teminatı 4075) liradır. 
5 - Ketif, p!Aa ve şartnamesini görmek isti yenler 

her gün, ihaleye girecek olanlar kanuni vesaik ile bir
likte teklif mektuplarım ihale günü saat 10 da komia 
yona makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

4 - 1 - 431 

Ballkesir Nafia Müdürlüğünden: 
Balya hükumet konağının 599 lira 33 kuruş bedeli 

keşifli tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - Keşif evrakı nafia müdürlüğünde görülebilir. 
2 - Muvakkat teminatı 45 liradır. 
3 - İstekliler nafia müdürlüğünden alacağı ehliyet 

vesikası ve muvakkat teminatile komsiyona müracaatla-
rı. 

4 İhalesi 9/1 /940 tarihine müsadif salı günü sa-
at 1 S de nafia müdürlük odasında müteşekkil komis
yonda yapılacağından taliplerin mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

4 1 - 426 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Bandırma karnizonu için senelik 23000 kilo 

Pirinç 4/1/940 perşembe günü saat 16 da tümen satı 
nalma komisyonunda kapalızarfla satın alınacaktır. 

2 İlk teminatı 621 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyonda 

görüle bilir. 
4 isteklilerin belli saatinden bir saat evveline 

kadar kanuni ~ekildeki teklif mektuplarım komisyona 
vermiş olmaları şarttır. 3 - 1 - 429 



Sayfa: 4 TORKDILi 2 l Birincikaoun 

Balıkesir Orta Okullar Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmin Mnvakkat 
Cinsi: A7.ı Çoğu: bedeli teminatı Eksiltme 

Lira Lira şekli 

Takım elbise 350 400 6800 510 Kapalı zarf 
Balıkesir ortaokullar ihtiyacı olan yukarıda ya

zılı takım e lb's onbeş gün rnüddetlc eksiltmeye çıkarıl
nll§tır. İha.lc i 22/kanun uevvel/1939 cuma günü saat on· 
bqte Balıkesir maarif müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
1490 numaralı kanunun tarifatına uygun olarak hazırla 
nacak t minai. v t klifleri havi mektuplar ihale günün
de nihayet ı;aat 14 de kadar komisyon başkanlığına ve
rilmiş bulunacaktır. Şartname ve nümunelerin her gün 
öğretmen okulunda görülebileceği ilan olunur. 
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Balıkesir Tapu Sicil Mu haf ızllğından: 
Hududu Mahalesi 

Akıncılar M. 
Cinsi 

Ev Sağı: Adile oğlu Mehmet, solu 
Kelleci oğlu Ahmet, arkası: 
Kurtdereli Hahim, önü: yol 

l!vsafı sairesi yukarıda yazılı hanenin yeri esasen 
boş hali iken 93 harbinden sonra Rumcliden hicret 
eden muhacirlere ev yeri olarak meccanen verildiği sı 
rada bu yeri de 305 yılında ev y~ri olarak hükumet ta
rafından meccanen Rusçuk muhacirl~rinden Celil oğlu 
Aliye ev yeri olarak tevzi edilerek üzerine kendi nakdi 
zatisile mücedde ten hane inşası suretile o tarihten be 
ri bila niza ve bilfi fasıla Hüsnii niyetle tasaıruf ve te 
melliikünde bulunmakl.ı ııamına tescil talebinde bulun
duğundan bu yeri 1 mülkiyeti hakkında mahalline 29/ 
12/939 tarihinde t:ıhkik memuru gönderileceğinden bir 
hak iddiasında bulun ın la r varsa ilan gününden evvel 
tapu sicil muhaf zhğma veya gününde 'mahalline gele
cek memura müracaatları ilan olunur. -------- - -------------

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Balıkesir - Bandırma şosesinin 24 800 ncii kilomet

resinde yeniden yapılacak 4.00 metrelik köprünün ahşap 
tahliyesinin beton armeyc tahvi i açık eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Keıif bedeli 1383 lira 91 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminatı 104 liradır. 
J - Bu ite ait dosya hergün daimi encümende ve 

nafia müdürlüğünde görülebilir. 
4 istekiilerin bu işi yapabileceklerine dair nafia 

mildürlüğünden alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme
leri. 

5 - İhalesi 4 1/940 tarihine müsadif perşembe gü 
nü saat 15,30 da hükümet konağında vilayet daimi en 
cümeni huzurunda yapılacağından taliplerin muvakkat 
teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ve ehliyet ve
sikasile birlikte mezkür gün ve saatte müracrtatları ilin 
olunur. 4 - 1 - 427 
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KIRT~SIYECI 1
1 KADRIUZKUR 

Paşacami caddesinde her türlü kır- 1 
tasiye levazımını ucuz olarak temin ı= 
edebilirsiniz. • 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 1 
=-

llllliillllDllUHllUM•BlllllDUllHlllmı••ınıııımmınıııııııınn•8' 

Balıkesir askerlik 
Şubesinden: 

316 Dahil, 334 dahi) doğumuna kadar olupta be~ 
hizmet fiilesini yapmamış topçu, süvari, nakliye, istihlı~ı 
muhabere ve tank erlerinin bu kere celp ve se"'~li' 
yapılacağmdan .şimdiden hazırlıklarda bulunma la'' 1 

olunur. 

idare heyetinden: 
Cinıi Dönüm Mevki Hududu: f 
Tarla 89 Halalca köyü Şarkan ~if1e yvt., 

il 

,. 80 

06 

meralar mev- malen islim, 1~ 
kiinde. ve kara HasaP• 1' 

ben yol, cennbeP 

zımbey. J 
Ovaköy kara Şarkan dere. şi ı • 
yer mevkiinde. Karacafarl Aho>~ 

Ali tarlası, g• 
ark, cenuben kB~ 

Ovaköy Kara Şarkan Karat ' 
agaç burnu hacı Ahmet ot ~ 

şimalen H. Jbra/ 
garben Sadık, c 
ben muhac1r .$aba~ 

1794 Lira 52 kuruş bina vergilerinin temini tahfl' 
için Bahkesirin Eskikuyumcular mahalesinden Hacı~ 
tafa ve biraderi Hurşit ve Recep vcreselerinin şaY...
mutasarrıf oldukları üç parça gayri menkulün satıl.
sına tahsilat komisyonunca karar verilmiş ve idare b( 
yetince de 6/12 U39 tarihinden 26/12/939 tarihine 1" 
sadif sah günü saat 17 ye kadar müıayedcye ltonuhı1" t 

sına karar verilmiştir. 
Arttırmaya iştirak edecek taliplerin mevcut kıv.-' 

ti mukayyetlerinin yiizde yedi buçuğu nisbetindc dip( 
zito akçesinin vezneye yatırılarak idaı e heyetine mii'' 
caat ederse daha ziyade malümat almak istiyenle,
Muhasebei hususiye varidat müdürlüğüne mürauatl•;I 
ilan olunur. 

Ballkesir Vilayeti Daimi Encürnenindflf' 
3 Senelik rusumu muvakk•: 

nisbiyesi tutarı temi ol 

Mevkii: Hududu: Hektar Lira Kr. Lira f(f lı 
Türkili kö- Şiı:nalen Kara 100 5812 00 435 9' fl 
yü Manastır dere, cenub~n 

ocağı Ayayani, şar 
kan Kumburnu • 

takiben Salataş 
hat müstakim, 
garben lebi derya 

11 - Açık artırmaya konan it: Balıkesir vilayetioiıl' 
E1'dek kazasının Türkdili köyü hududu dahilinde Mi' 
nastır mevlliinnde yukarıda evsafı yazılı bir parça g"' 
nit taf ocağının üç senelik icarıdır. 

2 - Artırma 25/12/939 tarihine rastlıyan pazarte 
si günü saat 15 de vilayet makamında müteşekldl dai· 
imi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin yuka' 
nda yazılı gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçesi olan 435 lira 90 kuruşu vezneye yatırdıkların• 
dair makbuz veya banka m~kLUplarile mali durumlarınJ 
gösterir ticaret odastndan tasdikli vekalarile birlikte 
Encümeni Daimiye müracaatları iliin olunu:. 

4 - 1 405 
Basıldığı yer: Türkdili matbaas1-Bahkesjr 


