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Rus Ordularına Ricat Emri verildi 
Rusya Fin hare -tı -
bahara kadar tatil ed ek 
ALMAN TİCARET HEYETİ REİSİ BÜKREŞTEN BERLİNE GİTTİ. 

Almanya, Romanyaya 180 lokomotif üç 
bin vagon gönderecek. 

LEN .NGRAT 
Londra, 23 [Radyo) yenrniyecekleri zamanla an-

Romanyada bulunan Alman laşılacakhr. 
ticaret heyeti reisi KJodiyus Çünki deniz yolJarı tama 
Romenlerle ticaret muabe· mile kapalıdır. Britanya tu· 
desini imzaladıktan sonra nadaki mürakibi kiralamıı· 

f\li lNTAKASI BAŞ KU -
MANOANI AZLEDiLDi.-

Rükreşten ayrılmıştır . tır. 
Londra, 23 [Radyo ] Kara yoJunu Rusya ka 

Romen petrol ihracatının pamıştır. 
bugünkü şerait dahilinde Alman hükumeti Roman· 
ancak 4,S - 5,5 milyon ton ' yaya 1 O lokomotif, üç bin 
o~~cağı t~bmin .. ediliyor. vagon göndermeği kabul 
Boyle olduguna gore Alm.tn etmiştir. Fakat bu fedakar· 
yanm petrol ihtiyacının üçte lık Almanyanın kara vası 
biri temin edilebilecektir. talarmın büsbütün azalma -

Alman Romen malları sına sebep olacaktır. 
memleketlerine taşımak hu Daladiye, Millet ve vatan 
suıundaki güçlükleri venip (Sonu ikinci $ayfada) 

Paris. 23 (Radyo] Kı-
zılorduda yirmi beş bin ya 
ralı, 35 bin hasta vardır. 

Paris, 23 1 Radyo! İkin-
ci İsveç gönüllü kafilesi Stok· 
holmden Finlandiyaya hare 
ket etmiştir. 

Paris, 23 1 Radyo} Le 
ningrat mıntakası orduları 
kumandanı Kr _mline da 
vet olunmuştur. 

FRANSIZ PARLAMETOSU 
1940 Sen;sıifa'f"P Masrafı c)illrak 250 

\filyar Krediyi Kabul t~tti. 
'' Majino Hattı 

Paris, 23 {Radyo! Par 
lamento; dün öğleden son· 
ra toplanmış ve hükumetin, 
harp masraflara için istediği 
krediler hakkındaki layiha 
yı müzakere etmiştir. Bu 

rnünasebetJe başvekil Edvar 
DaJadiye, uzun uzadıya iza 
hat vermiş, harp dolayısile 
hükumetin aldığı fevkalade 
tedbirleri bildirmiş ve ez

cümle şunlar. söylemiştir: 

Dünyamn en alicenap 
"c centilmen miıleti olao 
tbüttefikimiz İngilizlerle yan 
Yana harbediyoru:t. Harbe, 
lıarbarhğın kurbanı olan 
nıilletleri kurtarmak için 
girdik. HitlerciJerin propa 
a-andalanna ve Moskovadan 

Jura Dağlarına Kadar Uzatıldı. 
" evvel silah fabrikalarımızda 1 çıkan seslere kıymet ve 

ehemmiyet vttrmiyoru~. De
faa tla sozünü tutmamış olan 
Hitlere itimadımız yoktur. 
Başladığımız harbi zaferle 
bitireceğiz ve bunda inanı 
mız vardır. Hükünıet. lazım 
gelen biitün tedbirleri al 
mıştır . Habin bidayetinde 
ve belki de bazı hatalar ol 
muştur. Fakat şimdi, her 
şey yoluna girmiştir. ı> 

Daladiyc bundan sonra, 
deniz, hava ve kara kuv
vetlerinden bahsetmiş ve 
Frausız milletinin, miJJi mü
dafaa kuvvetlerile iftihar 
ettiğini söyledikten sonra 
şunlan ilave etmiştir: 

Harpten bir iki hafta 

çalışan amelenin miktarı on 
beş bin kişi idi Şimdi, tam ı 
dokuz yüz bin kişi ordumu
za silah ve mühimmat ye 
tiştirmek için çalışıyor. 

Majino hattını, Majinonun 
hayatında tavsiye ettiği gi
bi jura dağına kadar uzat 
tık. Bir ordu, ancak iyi is 
lihkamlar arkasında iyi har· 
bedebilir. Bir iki ve batta 
üç değil, daha çok istihkam
lar yapacağız. Büyük harp 

te Marn harbini kazandık. 
Fakat buna rağmen, düş 

manı topraklarımızdan çı 

karamadık. Bunu nazarı 

dikkate alarak, şimdi kuv
vetli istihkamlar yapbk. ,, 

Kumandanın, Fin hareki 
tı hakkmd:ı izahat vermek 
üzere çağırıldığı tahmin ofun
ma ktadır. 

Paris. : 3 1 Radyo} T J 
lindeıı gelen bir habere gö 
re, Fin haık hükumeti reisi 
Moskovaya çağıttlmıştır. Ko

tinin, Sovyetierin bir askeri 
sefere başlamasına büyük bir 
amil ' lduğuodan muvaheze 
edilmelct edir. Kosininin hudut 
harici edileceği söyieniyor. 

Londra, 23 f Radyoj 
Deyli tdgraf gazetesinin 
yazdığma göre, Sovyet or 

dusu Leningrad mmtakası 

kumandam Meoekof azle -
dilmiştir . 

Ankara, 23 IRadyoJ 
Havas: Leningrad mmtaka
sı Başkumandanının a~le 

dildiği hakkındaki haberle 
ri Moskova ne teyit ne tek 
zip etmemektedir. 

Londra, 23 [Radyo! 
Rus tebHği: Rusların muyaf~ 
fakiyetsizliğini tev:le çalış

maktadır. Dün akşam ne.ş 

rolunan tebliğe göre, mu 
vaffakiyetsizlik sebebi ola
rak Finlandiyanın arızalı, 
sık ormanlı oluşu Manner-

haym mü .. tuhkem ha tbnın 
Zigfirit kadar kuvvetli o) 
duğu zikrolunmaktadır. 

Londra, 23 [Radyo) 
Asi Fin hükômetioin bulun· 

(Sonu üçiincü sayfada) 
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NE Ş R 1 YAT: 

ŞEHfR HABERLERİ Çocuk Ve Genç Ruhu .. 
Psikoloji Doktoru • ~11>;: 1UU1W11111111mnnmım•ı11111111m•11111111111111H1M1111 Talat ,. ın bu eseri, l' 

10) kuı'uttur. 

Kır koşularının ---
İkinci haftas1. 

Koşulara bugün Ko
şuçınarında devam 

edilecek. 
Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğü tarafından ter· 
tip edilen kır koşularmm 
ikinci ha ftasma bugün de 
devam edilecektir. Küçük ve 
büyük yaştaki gençler, iki 
grup üzerine ayrılarak ko 
fuçmarı mevkiinde 3000 ve 
5000 metre mesafede koşa 
caklardır 

Bisiklet 

Koşulanna bugün de 
devam edilecek. 
Bölge tarafmdan tertip 

edilen bisiklet te~vik müsa 
bakaları çok rağbet gör. 
mektedir. Bugün, son yarıŞ 
saat onda kırk kilometrelik 
mesafede yapılacakttr. 

Bu yarışta birinci, ikinci 
v~ üçüncü g den er, gelecek 
hafta şehrimizde, bi.itün ka 
u kulüplerinin iştirakile 

yapılacak final maçına gire 
ceklerdir. 

Wi 

Maarif Müfettişi şeh
rimizde. 

Maarif Vekaleti müfettiş· 
lerinden bay Ekrem dün 
fehrimize gelmiş ve teftişle 
re başlamıştır. 

KADIN 
Yüzünden arkadışı 

yaraladı. 
Oruçgazi mahallesinden 

Aziz oğlu tabağ Süleyman 
ile arkadaşı Sakarya mahal 
le.inden Ahmet, Çakmak 
mevkiinde kendilerine ait 
bağ kulübesine, Edr~mitli 
Ümmühan isminde bir ka 
danı götürmüşler ve nedense 
Süleyman ile Ahmet ara 
ımda bir kavga çıkmış ve 
Süleyman taşıdığı tabanca· 
1101 çıkararak Abmede atef 
etmiş ve sağ ayağından ya 
raladıktan aoııra kaçmı.fhr. 

Bandırma • Balıkesir 

Takımları 

Bugün karşılaşıyorlar. ! 
Bir buçuk ay önce, 1 an· 

dırma ile Balıkesir takımla 
rı arasmda yapılan bir maç· 
ta, Bandırmaltlar bir oyun 
cu oynatamamaktan müte
vellit itiraz ettiklerin ve Lik 
heyetince de maçın tekrar 
lanacağmı yazmıştık. 

Bu itilaflı maç, bugün sa 
at 14 te Ali Hikmet Paşa 

stadında yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Ban 
dırmalılar bu maça en kuv 
vetli kadrolarilc iştirak ede 
ceklerdir. Buna mukabil, 
şehrimiz takımınm bugiin çı 
karacağı kadro şu oyuncu 
larden teşekkül etmektedir. 

İsmail Mahmut, Ali. İb
rahim, Münir, Hulki, Sala· 
hattin, Hikmet, Salim, Hü
seyin, Şaban. 

ANKARA 

Cevdet Demiray 
Biskoloji doktoru Ziya Ta- 1 daki sosyal vaziyeti, tefek 

Jat Çağıl "Çocuk ve genç kürün inkişafı, çocuk ve ki 
ruhu., adı altında bize de tap ... 
ğerli bir eser vermiş bulu- Dördüncü, son fasıl 14 
nuyor. 204 sayfa tutan ki 21 yaşa gençtik çağına ay· 
tap, insan ruhunun herkes nlmıştır Çocuğun ilkokul 
ce bilinmesi lazımgelen en tahsilini bitirip hayata ka 
mühim devirlerini aydınlat· rışhğı veya orta tahsile geç 
maktadır. Bu aydınlatışta, tiği devrin ruhi vaziyetini 
güzel bir tasnifin, öz bilgi· anlatan bu fasılda tema• 
lerin yer aldığını görüyo edilen mevzularda şunlardır: 
ruz. Blug; menfi çağ, 'müsbet 

Kitaba şöyle bir göz at· çağ, içe dönme; hissiyat, 
mak, onun pedagoji kütüp irade, zihni faaliyet, içtimai 
hanemiz için mühim bir boş- vazivet, tenasüli hayat, <liin 
luğu doldurmuş olduğunu ya ~e hayat görüşü, gençlik 
belirtmeğe kafidir. "ve meslek ... 

Kitap dört fasıldan mü- Görülüyor ki: "Çocuk ve 

teşekkildir. genç ruhu,, gözlerimizin öaU· 
Birinci fasılda; yeni do ne insan ruhunun en mühim 

ğan çocuğa (Süt çocuğu , devirlerini açıklamaktadır. 

tahsis edilmiştir . Birinci yaş Bu kitap; muayyen bir 
çocuğunun hareketl~ri, ih meslek adamının kitabı de 
sasları, taklidi, idrak ve ğildir. Ondan bir ilk. orta 
dikkati, hafıza ve tasavvu okul öğretmeni ne derece. 
ru, mekan telakkısi, irade· faydalanabilirse, bir ana, 

Halkevinde muvaffa- sinin başlangıcı, oyun, haz baba da. kısaca bir aile mu· 

1 b 1 ld ' ve elem, lisan tekamülüne hiti de aynı derecede fay kiyet i ir temsi veri İ 1 
ait esaslan çiziyor. dalanabilecektir. Onun için 

Akşam, Halkevinde mu- 1 Burada; çocuğun lisan te· <•Çocuk ve genç ruhuı) nu 
1 vaffakiyetli bir müsamere kimülü dört devir halinde herkesin kitabı olarak tarif 
verilmiştir mütalea edilmektedir. Bu etmek en doğru bir 1ıörüş 

Gençlerin oynadığı «Tipi •ı dört devirde çocuğun dil l olur. Çocuğu tanımalıyız. Bu 
ismindeki bir perdelik fa bakımından geçirdiği inkişaf 1 tanıyış, yalnız öğretmenin 
cia piyes ile "Has bahçe., merhaleleri !!Özden geçiril- vazift•si değildir. Onunla 
komedisi sık sık alkışlan· mektedir. birlikte belki de daha fazla 
mışhr. Komedide i bilhassa Bunu takip eden fası), 2- ailenin vazifesidir. 
Yaşarın jestleri halk üze· 7 yaş yani ikinci çocukluk Anne, baba şefkati ço· 
rinde iyi bir sempati uyan devrine aittir. Burada da cuk ruhunu aydınlatacak 
dırmışhr. Bu piyesler, iki bu çağdaki çocuğun; vücut tek vasıta değildir. Baıı 

1 

gece daha tekrar edicektır. inkişafı: Oyun, oyunun ehem· ailelerin bu şefkatin ardın· 
miyeti, dünya görüşü, mu- da çocuklarını çok defa ka

l Omuzundan yaralamış hayyelesi, hafızası, dikkati, ranlıkla;a attığını ·görmü 
Gün doğan mahallesinden iradesi, resim ve el işi ile yor muyuz? 

arabacı Haydar ile Sakarya olan ilgisi tetkik edilmek «Çocuk ve genç ruhu» 
mahalfesinden Mehmet ara - tedir. nun muharriri kitabın baf 
sanda bir kavga olmuştur. Üçüncü fasıl; 7 · 14 yaş. tarafına yazdığı başlanğ-.ç 
Bu kavgada Haydar bıçaği· Yani mektep çağı (Çocuk ta şöyle diyor: 
le Mehmedi sol omuzundan 

luk ı devrini canlandıran «Yaşamayı; düz bir ced-yaralıyarak kaçmıştır. Hay· 
dar bilahare zabıta tarafın· ve bilhassa ilkokul öğret- vel tahtası, güzel yontul· 

menleri için çok dikkate muş bir taş gibi, her nok dan yakalanarak aaliyeye 
degv er şu mevzuları topla · tasının aynı olduğunu san verilmiştir. 

------------- maktadır. mak ne kadar yanlıştır.>l 
Fransız Parlamentosu Çocuk ruhunda inkılap Ne yazık ki, bir çokları 

{Baş tarafı birinci sayfada) 

için herşeyi kabul edec'!ğiz, 
demiş ve layiha reye kona 
rak, 1940 harp masrafları 
için 250 milyar kredi veril· 
meıi hakkındaki layiha, ha 
zır bulunan 536 mebusun it
tifakiyle kabul olunmuştur. 

oluyor, çocuk . vücudu baş mız yaşamayı böyle telakki 
kalaşıyor, dünya görüşü de ediyoruz. Ve onun içindir ki, 
değişiyor, realiteye merak, çocuk hayatının mubieJif 

1 resim ve elişi, ihsaıların devrelerinde muhtelif teu· 
kuvvetlenmesi: Aydetik, vü- bürlerini göz önünde bulun-
cut inkişafı, çocuğun aile durmuyoruz. 
v<? mektepte geçimi, sınıfın- Önümüzde duran bakika-
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jlls ordufarma rical e~~-v--en-.J-d_i_.: _B_a_lı_ke-s-ir-i~r.-.a----B-al-ık_e_s-ir_i,.,,,.cr-a..__.;.·-
ı::l taralı birmci .ayfadal tütmüştür Petsamoda mulıa- memurluğundan: memurluğundan: 
-r Teriyoki, Finliler ta · rebeler devam ediyor. I Kasaplar mahallesinden Beyköyünden Veli oğlu 
!.lnd~n muvaffakiyetle Denizde havada h .. cum- Ahmet Hamdi Selçuka 200 İbrahime 16555 kurut ve 
b~{anmıştır. lar olmuşt~r Düşman ~aya- li~a ve masraf ~orçlu Ka~a- masraf borçlu Savaştepenia 
<>ndra, 23 {Rad o) 1 . 1 k t d h"I' d oglan mahallesmde mukım Aşag-ı mahallesinden Mua 

1 re en mem e e a ı ın e, A t Al k.. .. d H" 
ıL h.ırekatındaki Rus za harekat sahasında baskın r~u Otkan oybun ben u- tafa Zeybekin bu borcun 
·~t, f · ı·ı · b t1 25 seyın anın u · orcun d d 1 b ~~idir .m tere ms e e lar yapmıştır. dan dolayı mahcuz ve ta- an o ayı ma cuz tapuca 
~ Helsinki ve müteaddit puca haziran 321 tarih ve ı defter 5 sahife 27, numara 

' lltiı , 23 [Radyo! Fin- merkez, üzerinde Kuulhaç 41/42 numara ve defter 63 8 ve 11929 tarihile mukay· 
-~İya tebliği: işareti bulunan üç hastaha- sahife 17 /6 7 de kayıtlı Ar yet Savaştepenin Ücedere 
~ arellide düşman hü ne bombardıman edilmiştir mut Alan köyünden Gedik- mevkiinde 15 dönüm ve be-
~ farına devam etmekte 300 den fazla Rus ta- ler mevkiinde şarkan yol, her dönümü 5 lira mubam 
t, yaresi bu hücumlara iştirak şimalen mezarlık, garben men kıymetli tarladaki nı 
~\'yet kıtaları cephenin etmiştir. Hüseyin tarlası, ceouben sıf hissesile tapuca D. 7. 
~llf yerlerinde püskür· Tayare hücumları netice Hacı Ömer oğJu (Muhsin - Sahife 75 No. 1 ve 12/938 
~~Örelim ve tanıyahm. Bu, sinde 16 ölü. 43 yaralı var Memiş) değirmeni ile mab- tarihile mukayyet ve diğer 
b <! «çocuk ı) denilen varlı- dır. On bir tayare düşiirül- dut ve takdiri kıymet zabıt tarla ittisalinden 20 dönüm 
~il çözülecek birçok prop müştür. varakasında yazılı vasıfları ve beher dönümü 5 şer lira 
"'lttlt!ri bulundug-unu tek p haiz ve 2000 lira mubam- muhammen kıymetli tarla· 
" aris, 23 [ Radyo ] 

~l'l•ı .. y.or. Bu proplemleri el· R k men kıymetli değirmen yeri ntn tamamı aşağıda yazılı 
us ltaları, Fin kıta· b · lıg ·ı .. · ·· ve e nıye ve arazisi aşağıda şartlar ve açık arttırma ile t 1 ı e çoze . ım, çozme· larma karşı bir çevirme ~ ·çalışalım. yazılı şartlarla ve açık art- satılacakhr. 

t- hareketi yapıyorlardı. Rus · tırma ile satılacaktır . 
.., i koloji doktoru Ziya lar bu harekette muvaffak B Birinci arttırma günü olan 1~1~ irinci arttırma günü ı •t Çağıl; bu eserile cid olabilselerdi Finlileri ikiye 25 / 25

1
1/940 tarihine tesadüf 

~il ~ ld b k b olan /1 940 tarihine tesa- eden perşembe günü saat 
ı.ı u yo a üyü İr böleceklerdi . d··f d b 'llıtn u e en · perşem e gunu 15 de Balıkesir icra daire-
!\ atmı•br. Çocuk nedir? B · k d F saat 15 de Balıkesı· r ı" cra 11ıı • u vazıyet arşısm a in · d t - d ı· 
t \l nası l tanıyahm? Ona sın e yapı acagın an ta ıp · 
~~ başkumandanlığı son nefere dairesinde yapılacağından l h b I 'ıı t~ı ·vazifelerimiz nelerdir? erin o gün azır u unma-
'111>' kadar dayanmalannı ordu- taliplerin ° gün hazır bu- ları ve arttırma şartnamesi 
~'ç'ıat onu hangi yollardan lara emretmiştir lunmaları ve arttırma şart ilan tarihinden itibaren ber 
,.~ ltdikten sonra hayat ku · · ı - t h" d 't' ~~1 1

· b Tanladan, Kiikeye Fin namesı 1 an arı m en 1 1 kes tarafından görülmek 
l' na atıyor. şte u ve haren herkes tarafından gö- u"zere ı'cra daı'resı'nde açı'-
~ll b b k neferleri taşmmış ve Finliler ~ ~··.a enzer soruları u i rülmek üzere icra dairesin 

J) t b' l Ah' ti .. o kadar ani bir taarruz ha- de açık bulundugW u tayı"n bulunduğu tayin edilen bu 
' am ır sa 8 ıye e çoz- günde arttırma bedeli gay 
l!ltt d' lf d d k ı reketi yapm;şlardır ki, Rus- d'l b d ~:.a, e ır. a e sa e ve a ı- e ı en ugün e aı ttırma rı' menkulün mahamme". 
~ r H k lar bu vaziyet karşısında b d ı· · k t" u tıı • er es onu seve seve e e ı gayrı men u un mu ~11" k f şaşırm ıılar ve mitralyöz ate hammen kıymetinin yüzde kıymetin yüzde 75 (yüzde 

~L ıaca tar . Muhteli gra · b · ') b 1 d ~ı f şi altrnda biçilmişlerdir. Bu 75 (yüzde yetmiş beşini) yetmış eşışı uma ığı 
ı. er ikirleri canlandır takdirde en son arttıranm 
~~ktadır. Ayrıca kuşe ka , nun üzerine Rus erkanı har bulmadığı takdirde en son 
'\Q biyesi çekılme emri vermiş arttıranın teahhüdü baki taahhüdü baki kalmak üze 
~t il basılmış güzel resim . kalmak üzere arttırmanın re arttırmanın 15 gün daha 
~i de kitabı siis!emektedir. tır. 15 gün daha temdit edil temdit edilmiş olacağı ve on 
~Cl ç v ı 3188 k .. Paris, 23 !Radyo) - Nor· b 9 >i agı • çocu uze miş olacağı ve on beşinci gü. eşinci günü yani /2/940 
tl~e ı "b · veç ve İsveçten gelen ha ~ yapı an tecru e netı nü yani 9/-21940 tarih cuma tarih cuma günü ayni saat-

i. · !lde ."Çocuklar ve genç· berlere göre, Ruslar ricat gunu ayni saatte gayri te gayri menkulün ençok 
~ n k ı ? ederek mühim miktarda si· \ e o uyor ar . ., eserini menkulün en çok artbrana arttırana ihale edileceğini 
~~dana getirmişti. O kü lah ve malzeme bırakmış· ihale edileceğini ve satış pe· e satış peşin para ile olup 
~ kitap; :i 18 yaş ara lardır. Bir Sovyet tayaresi şin para ile olup ancak ancak müşteriye icabı ha 
~ 4daki çocukların hangi kar fırtınası esnasında Hel- müşteriye icabı halinde bir Jinde bir hafta kadar me. 
~tleti, hangi çağlarda sinkiye on beş bomba atmış- hafta kadar mehil verilece bil verileceği yalnız satıf 
·~ '-duklarını ortaya orijinal tır · ği yalnız satış günü ihale günü ihaleye kadar yüzde 
~1 rttuvaffak bir şekilde aç- Paris, 23 fRadyoJ Fin ye kadar yüzde 7,5 (yüzde 7,5 (yüzde yedi buçuk) pey 
''tlışh .. orduları başkumandanı Man yedi buçuk) pey akçesini akçesini derhal yatırmak 

~ D~ğerli biskoloji dokto nerhaim Noel münasebetile derhal yatırmak lazım gel- lazım geldiği ipotek sahibi 
~ ~I n duraksıı ve mE"todlu orduya bir mesaj gönder - diği ipotek sahibi alacak alacaklılarla diğer alaka-

''"" d' k d mı'ştir . Bu ınesaı· da şo"yle lılarla diğer alakadarların darların gayri menkul üze 
..a.ı :•lasmm şim ıye a ar · k ı ff • d k' 
"''41.{- deniliyor: gayrı men u uzerın e 1 rindeki haklarını hususile 
\ R'U gibi bundan sonra haklarını hususile faiz ve faiz ve masrafa dair olan 
~Veni eserler vereceğine ' wBu imtihanın sonuna ka · masrafa dair olan iddiaları · iddialarım evrakı müsbite 
'Ç tııyoruz . En yakın misali dar gitmezsek içimizden hiç nı evrakı müsbitelerile bir )erile birlikte yirmi gün 
D~uk ve genç ruhu•> dur. birinİP ne yurdu ne ocağı likte yirmi gün içinde icra içind icra dairesine bildir 

~·egerli ve sayan hocamı kalacaktır . ., dairesine bildirmeleri aksi meleri aksi halde hakları 
'ç ltniyetle tebrik ederken Paris, 23 (Radyo! - Son halde hakları tapu sicilleri tapu sicillerile sabit olma
~,~C\Jk ve genç ruhu •) nu gelen haberlere göre, Ruslar le sabit olmakıkça sataş be· dıkça satış bedelinin pay
~l"tt.l\ıı öğretmen arkadaşla- harekatı ilkbahara kadar delinin paylaşmasından ha laşmasından hariç kalacak
'" ;I\ değil, bütün münev · durduracaklardır. Ruslar riç kalacakları ve satış gü- farı ve satış günü hazır 
~; ~rhı Ye ana, babaların ellerinde bulunan yerleri nli hazlr bulunmıyan müş- bulunmıyan müşterilerin vu 
"- 'lh, oLduğunu açıklamak- tahkim ederek muhafazaya terilerin vazgeçmiş sayıla - geçmiş sayılacakları itin 

teyk duyuyorum. çahşacaklardır. cakları ilin olunur. olunur. 

• 



Sayfa: 4 'ff>RKDILI 24 BirincikA- 1'~ ____ , ____________________________ __ 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir viliyetinin merkezi kazası dahilindeki 

Kadıpınan ormanından 910 kental meşe enkaz odunu 
10/1/910 tarihine müsadif çarşamba günü saat lS de sa
hlmak üzere 20 gün mildd .!tle açık artırmaya çıkarılmlf' 
tır. • 

2 Beher kentalin muhammen fiatı 8 kuruştur. 

3 Muvakkat teminat S lira 46 kuruştur. 
4 Satlf orman müdürlüğünde yapılacaktır. Şart 

name ve mukavele suretleri orada görülebilir. 
5 Sabt orman kanununun 6 ncı muvakkat mad 

desine göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır· Taliplerin 
ticaret odası vesikaları ibraz etmeleri şarttır. 

4 - 1 - 434 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vilayetinin merkezi kazası dahilindeki 

Karadikmen ormanından 1302 kental meşe kömürü 10/ 
1/940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de sa 
blrnak üzere 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarıl· 
maştır. 

2 - Beher kentalin muhammen fiatı 30 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 29 lira 30 kuru,tur. 
4 - Satış orman müdürlüğünde yapılacaktir. Şart 

name ve mukavele suretleri orada görülebilir. 
5 - Sabt orman kanununun 6 ancı muvakkat mad

desine göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Taliplerin 
ticaret odası vesikası ibraz etmeleri tarthr 

4 - 1 435 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Paıarhğa konan iş: Manyas - Aksakal yolu 

üzerinde ahşap Ergili köprüaünün 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 rashyan cumartesi 

günü ıaat 10 da Vilayet makamında müteşekkil Daimi 
Encümen huzurunda yapılacağmdan taliplerin muayyen 
g6n ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka 
mektubu ve Nafıa dairesinden alacakları ehliyet veaika
sile birlikte Daimi Encümene müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 406 
- - - ~ -----------------

Bahkesir Nafıa Müdürlüğünden: 
Bilrbaniye bükümet konağmın 3000 lira bedeli ke 

tifli ikmali inşaatı açık eksiltme sureti le ihaleye kon -
muttur 

1 Muvakkat teminatı 225 liradır. 
2 - Dosyesi Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - isteklilerin Nafıa Müdürlüğünden almış olduk

ları ehliyet vesikasını ibra:ı etmeleri. 
4 - ihalesi 8/1/940 tarihine müsadif pazartesi gii 

nü saat 16 da bükümet binası içinde Nafıa Müdtırliliün . 
de tqekkill edecek komisyonda yapılacaktır Taliplerin 
mezkür g6n Ye saatte komiıyona müracaatlara ilin olu-
nur. 4 1 423 

Balıkesir Nafia Müdürlüğünden: 
' Balya hilkümet konağınm 599 lira 33 kuruş bedeli 

kqifJi tamiratı açık ekliltmeye konmuıtur. 
1 Keşif evrakı nafia müdürlüğünde görülebilir. 
2 - Mu•akkat teminatı 45 liradır. 
3 - istekliler nafia müdürlüğünden alacağı ehliyet 

•eıikaıı •e muvakkat teminatile komıiyona milracaatları. 
4 İhaleıi 9/1/940 tarihine müaadif talı ılal ta· 

Balrkesir Orta Okullar Satln Alma· 
Koriıisyonundatı 

Ortaokullann kapalı :aarf ile eksiltmeye k~ 
çoğu 400, azı 350 takım elb meye ihale gibi& ola• 
Ki evvel/1939 da biç talip çıkmadıtından, 2490 fi/il//# 
ralı eksiltme kanununun 40 ncı maddeıi mudbi.ce r' 
zarlığa bıralulmıfbr. Muvakhat teminah 510 liradll·,, 
zarlığın 8/Ki. Sani/1940 pazarteai gönü saat oJlll/!! 
Kültür direktörlüğü odasında müteşekkil komi91_., 
yapılacağı ilan olunur. _____.,.,,,,, 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Açık ekıiltmeye konulan İ.f: Bahke1ir o'-. 

ve çocuk bakım evi ve köy ebe mektebi kalorifer İJ" 
satı olup ketif bedeli 5681 lira 34 karu, ve •••' 
teminatı da 426 liradır. 

2 - Bu işe ait bilumum fenni evrak her pn .,M. 
daresiade görülebilir. 

3 Eksiltme 25/12/939 tanbine raahyan paaaj 
günü s!lat lS de vilayet makamında mliteşekkil • 
encümen huzurunda yapılacağından talip olanların ,_;-, 
olunan gün ve saatte muvakkat teminatlannı yat.,1/1 
!arana dair makbuz veya bu miktarda tayanı kabul .,,,. 
ka mektubu ve bu işe benzer 50CO liralık İf yap~ 
rıaa dair alacakları ehliyet ve ticaret odası vuilı~ 
birlikte daimi encümene müracaatları iJin olunur 

4 - 1 .. '}, 

---------~------------------------~-~ 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Açık ekıiltmeye konan it: 1322 lira SS k.ıJ. 

ketif bedelli Gönen sıfat istasyonunun i.<mali İ9faa~ 
ait 9'7 liralık kıımı olup muvakkat teminata 75 lira.il' 

2 - Bu işe ait dosya her gün nafia daireaind~ fi'; 
rülebilir. 
. 3 - ihalesi 25/12/939 tarihine rastlaya• paza_~ 
günü saat 15 de Yİlayet makamında miiteşekllil dılİ"':. 
encümen huzurunda yapılacağından talip olanlann tıtl'. 
edilen gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatar~ 
larma dair makbuz veya bu miktarda ,ayanı kabul.,
ka mektubu ve nafia daireminden alacakları ehli1et fi 
sikasile birlikte daimi encOmene müracaattan ilin ~ 
nur. 3 1 400 _,,/ 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye koaulan it: Balıkesir Bı' 

dırma yolunun .38+090-456 ncı kilometreJerindelri ~ 
fezlerin abtap tahliyelerinin betonarmeye tahvili iti ~ 
kefif bedeli 780 lira 28 kuruf ve muvakkat temiutt r:. 
59 liradır. · 

i - Bu işe ait dosya her giin nafıa daittainde / 
rillebilir. 

3 - Eksiltme 25/l'l/939 tarihine raslayan :;:1J 
tesi günü saat lS de vilayet makamında mit 
daimi encümen huzurunda yapılacağından istek~ 
muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlannı y•~ 
dıklarına dair makbuz veya bu mikdarda PJ••• ~~ 
banka mektubu •e nafia dairesinden alacaklan elallr'_ 
vesikasile birlikte daimi enclmene milrac:aatlan ili• t11 
nur. 4 -- ] -- 411 
at lS de nafia mGd&rlnk oda11nda mlltetelddl .~ 
yonda yapılacağından taliplerin mt:zkur giıo Ye ~ 
komiayona milracaatları ilin olunur. 4 1 - O 

Baaıldıtı yer: Tirlldill .. tbw1-a.1ı....r 


