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ingiliz Krahnın N el Müna
sebetile Söylediği mesaj. 
~ YV ALIK, ISPARTA, İZMİR VE ÇANAKKALEDE ZELZELELER K R A L 
ı\yvahkta iki fnbıik,\iıılı hltC,lSifolmZi! Hava, deniz ve kara 

"""'=--====== 

biııaları11 ç<ılıları )rıkıl•Jı. ordulan efradını 

İNSAN ZA YİA Ti YOKTUR. selamladı. 
Londra, 25 IRadyol 

Ayvalık, 25 (Hususi] -
kazamızda. bu sabah saat 
8,30 da. 7 saniye süren şid
detli bir · zelzele olmuştur. 

ZelEeieden iki fabrikanın 
bacaaı kısmen yıkılmış ve 

baıı evlerin çahları .hasara 

Uğramistır. İnsanca zay!a t 
Yokfu:r. 

Ankanı, 25 !RadyoJ 

l 
• 

Bu sahalı 3,23 de Ispartada ,.\y, alık f ılı ika!:ı.rırıın uz ı'..;t; n uô•iini'şii 
g'Üriiltü ile karışık bir zel çatlnmı}tır. İzmirde oldukça kuvvetli 
Zele olmuştur azı binalar Çanakkale, Küçükkuyu, zelzı:- le hi<:olunmuştur. 
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ltt•a •&• a.ı!aa .. · F. Kı ' ı·ı l l · D 'Ed. l IVEKfLLER VEYETİ;ı ın tatarı er eme erme evam ıyor ar 

ı Cumhurreisinin Ri- ı. Yeniden 14 Rus Tayaresi Düşürüldü. 
' Yasetinde toplandı t 
' . Ankara, 25 1 Hususi} - t 
ı icra VckilJt .. ri heyeti, bu- t 1 
t gün 11.30 da Başveka- 9 
t ı:t binasında Çumhu~rei :ı 
t ı1miz Milli Şef ismet lnö- t 

Bazı Mıntakalarda . Rus taya
releri sivillere ateş açtı. 

'

t nüniin Riyasetinde topla 91 
narak çalışmıştır. t __________ .. 

Stalin ve Saraçoğlu 
arasında teati olunan 

telgraflar 
Ankara, 25 [Radyo! 

StaHnin 60 ncı yıldönümü 
lltinaıebetile Hariciye Ve 
kili111iz Şükrü Saraçoğlu ile 
~\tmaileyh ara. mda telgraf 
G.t teati olun rrıuşlur. 
~ 

Kayıp olan bir Al-
man vapuru 

Montevideo, 25 [Radyo! --
1 ~lnıan Bandıralı Habiland 

~•puro ~eç~ul. bir semte 
<>ir11· gıtmışhr. 

B.. Yapur epeydir göı ha
Pli altnıda idi. 

Paris, 25 IRnd) o] - Fin 
Iandiya ı esmi tebliğine ııa

zaran, ilk iiç haftalık mu 
harebelerde birçok Rus bö 

lükleri imha olunmuş 200 
tank tahrip veya esir alın 
mış, düzünelerle tayarı:~ dü 
şiirülmüş. yiizlerce ı•ıitı alyöz 
alınmıştır. 

Yine bu tebliğe :rnzaraP, 
Sovyetler Mannerlı im nılis 

tahkem mevkii k:nşısmda 
ve Karellide ağır ~:ayial ver 

mişlerdir. Rusların F,in hat 
larmı yarmak için yaptık 
ları bütün teş"'bbi.islcr her 
tarafta akim kalmıştır. 

Harekat işi şiındi Finlilere 
geçmiştir. Finlili!r her ta 
rafta taarruza devam edi
yor, Ruılar çekiHyor. 

Aksayi şimalde, Ruslar 
ricate devam ediyor. Rus 

kıtaları Finlandiya öncülel'İ 

tarafından sıkıştırılmakta
dır. 

Dün 14 Sovyet tayaresi 
düşürii!mü"ı. tür. 

Paris, 25 jRadyol Bazı 
mmtak~larda Sovyet taya 
releri sivillere ateş açmış
lı:!rsa da olen yoktur. 

STALİN 
~ 

Tiirk"'Rus müzakere· 
lerinin başlamasını 

enırelmiş 
Be:grad, 25 1 Radyo) -

Moslrnva<lan haber v rili-
yor: 

Stalin, bir miiddettenberi 
inkıtaa uğramış bulunan 
Türk Rus müzakeı·elerinin 
tekrar başlaması için lizım 
gelen makamata emir ver· 
miştir. 

İngiliz krnlı o ncı Çorç, No 
e! dol:::; :si!L. bugiin 2, 15 te 
radyoda bir nutuk söyliye 
rek, bütün İngilizlerin bay 
ram mı tebr·ik etmistir. 

Kral, nutkunda d~niı, ha
va, kara kuvvetle ini selam
lamış, c büyük v~ kudret
li Allah dt:ii,imiz ve yar
dımcımız olsun,. di) e sôzie
rini bitirmiştir. 

Londra 25 [Radyo) -
Kralın Noel tebrikine ilk 
cevabı uzaklarda bulunan 
bir Brilanya ~em;c;inden gel 
miştir. Bu mesajda gemici
ler bu kış günlt>rınde Jeniz 
de nasıl yaşadıklarıı 1 canlı 
bir şekilde anlatmaktadır
lar. 
. İkinci cevap, Fran.,adaki 

.lngiliz cep~ıc:sind<'n gelmiş 
ve zabi!l~rl nefaler aile
lerine selam gönderrni !er· 
dir. 

Bir İngil!z tayaresinin pi 
Jotu d:ı, yüzl rce metre yük
sel<ten selamlarını yollamış 
tır. 

Bundan sonra tebrikier 
bir çiftçiden, isko..,yuda bir 
k·lbile r. is?nden, Avustu· 
ralyadan, Kanadadan, Hin 
dista ndan ve er. nihavet ce 
nubi Afrıkanın bir Ji~nanın
da çalışan bir denizciden 
gelmiştir. 

Hess, Hitler namı na 
nutuk söyledi 

Londra, 25 [Radyo) 
Hess, Hitler namına Noel 
münasebetile bir nutuk söy 
lemiş, Alman milh tinin Füh
rere göstl!rdiğ·i yakmlıktan 
bahsederek <c harp edenler 
Almanları parçaiaınak ve 
imha etmek istiyorlar. )ı De-
miştir. 
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Halk evi Köycüler Şubesinden bir B~NDIRM~~~KESIR M~5} 
heyet pazar günü Ergemeye gitti. Asabi bir hava içersinde geçen btı 
Heyet, köyün muhtelif ihtiyaçlarını tetkik ve oyunu Bandırm~ılar 3-1 kazand•· 
hastalannı muayeneden sonra dönmüştür. 

1 
Bu maç, Balıkesir takımının çahşbnlma· 

. Halkevi köycüler. şube- Bu konuşmalardan fevka dıgv ini QÖSİerdİ 
ıınden Doktor F ahrıye Al lide mütehassis olaıı köylii .. .. . ' O 
taylı , Veteriner Müdürü Se ler, köyün kalkınmasında P~ı~r gunu, Bandırma ıle ve birinci devrede 1 
Hm Yatagv an ve Şube Baş H Ik . . 

1
.. .. .. v .. şehrımıı takım l arı arasında Bandırmalıların lehine bitti 

a evmın uzumlu gordugu l · ·ı · fl 3 1 
kanı Ahmet Kocabıyıktan b·· .. . .. . yapı an ıh a ı maçı, -

utun ışlerde ınuttefıkan 8 d ı ı k d 
müte.şekkil bir heyet, pa- an ırma ı ar azan ı. 

çalışacaklarına söz vermiş H il · h zar günü, Ergime köyüne avanm güze iğı sa a 
riderek. köy halkı ile lerdir. ya binlerce spor meraklıla-
muhtelif mevzular üz .... rinde Son olarak, Dr. Fahriye rını topiamıştı. Takımlar, 
konuşmalar yapmışlar ve Altaylı, nahiyenin hasta ka tam !Jaat 15 te alkışlanarak 
hilhaua köy kalkınması dınlarını muayene etmiştir. ı sahaya çıktılar ve mutat 
temizlik işleri, ziraat, Bu kadınlardan ikisinde 1 merasimden sonra, şu şekil 
arıcılık, tavukçuluk ve muh- hastalık teşhiz eden doktor, de yerlerini aldılar. 
klif hayvan hastalıkları bunları dvrhal Memleket Balıkesir: Vedat, Mahmut, 
lzerinde tetkikler yapm ış- hastahanesine göndermiştir. Ali, Hulki, İbrahim, Münir, 
lardır. Heyetin, bu nahiyeye gi Salim, Hikmet, Hiisevin, Sa-

Bunlardan başka, milli ta·h 1 ·ı · dişi, köylüleri çok memnun ' smaı 
sporumuı: olan güreş ve ci Şufırinin hakimliği altın-
rid oyunlarının faydaları ve etmiştir. Köylüler şubesi da ilk akını Balıkesir ta-
bu sporun ihyası için ge bundan sonra da sırasile di k ımı yaparak, ta Bandırma 
rekli tedbirler alınacağı bil ğer nahiyeleri de ziyaret ede-

d1rilmiştir. ccktir. 

P. T. T. 
Müdürlüğünde açılan 
memur ve müvezzi 
kursu, dün sona erdi 

Adli tebligatın posta ile 
yapılacağını ve bu münase- • 
betle P. T. T. Müdürlükle· 
rine yeniden memur ve mü· 
•euilcrin alındığını Ye 

banlara on beş günlük bir 
kura açılarak mesleklerini 
alikalandıran işler üzerinde 
ders verildiğini evvelki 
aayımızda yazmıştik. 

Elliyi mütecaviz memur 
Ye müvezzi için şehrimizde 

açılan bu kurs, muvaffaki 
yetle neticelenmiş ve dün 
P. T. T. Müdürü Melih En 
gioin kısa bir söylevile ni 
hayet bulmuştur. 

Kursu ikmal edenler, bu 
fiindcn itibaren tayin edil 
dikleri yerlere gideceklerdir. 

Sporcul~r --.... 
Bu akşam Halkevinde 

çaylı bir toplantı 
yapacaklar. 

Halkevi spor koJunun ter 

tip ettiği t<Sporcular gecesi» 

bu akşam saat '?O de yapıla

caktır. 

Şehrim;zdeki bütün spor 

cular bu toplantıya davet 

edilmiştir. Gençlere muh 

telif spor mevzuları üzerin-

1 
de konferans verilecek Ye 

yine ı.ynı mevzular içinde 1 

samimi hasbiballerde bulu 

nulacakhr. 

Gençler, milli oyunlarla 

spor hareketleri yapacaklar 

ve son olarak da güzel bir 

film gösterilecektir. 

· Köylü Gecesi 
Her hafta muntazaman ' oynanmıı ve bundan sonra 

7apılmakta olan Halkevin- Selim Yatağan hayvan haı
deki «Köycüler g~cesi)) ~k: talıkları ve Eminittin Çelik
şam da çok neıeh g~çmıştır. öz de okuyup yazmanın ehem 
. ~6yl0 y~rtdaılar~ .. T~pi., miyeti hakkında faydalı birer 
•mınde bır perdehk pıyea konferans Yermişlerdir 

kalesine kadar indi. Top, 
beş dakika iki taraf oyun 
cula rının arasında gidip gel 

di. Bundan sonra, Balıkesir 
lileri Bandarma kaJ si önün 

de görüyo uz. Forvetlerinin 
beceriksizliği birçok gol fır 
satlarıııı kaçırttı. 

Pek kısa süren ve hiç bir 
netice vermiyen bu akınlar

dan sonra, Bandırmalıların 
güzel paslar)a ilerlediklerini 
görüyoruz.. Oyunun ya vat 
yavaı Bandırma lehine cere
yan ettiğini ve tehlikeli akın
larla Balıkesir kalesini sı 
luşhrdığını görmekteyi:ı·. 

Bandırma takımındaki bu 
anlaşma, Balıkesirlileri bir 
hayli şaşırttı. Esasen zayıf 
bir kadro ile çıkan Balıke 
airlilerde, teknik namına bir 
fey olmadığı gibi, anlaşama
dıkları bari~ bir surette gö
ze çarpıyordu. 

Bandırmalıların mütemadi 
hücumları , oyunun 35 inci 
dakikasında semeresini gös 
terdi. Sağaçıkları vasıtasile 
ilk gollerini yapmağa mu
•affak oldular. Bu gol her 
iki tarafı da gayrete getir 
di ise de, vaziyet üzerinde 
biç bir değişiklik yapmadı 

İkinci denede, ! alıket&' 
takımında ufak bir tadilJt 
yapılmıştı. Buna rağmea l' 
kım aynı anJaşamamaıl~ 
içersinde gidiyordu. 8aoc1ıl"' 

malılar bu devrede daba ıe· 
ri... Oyun sertliğe d.ft-' 
gidiyor. Hakem, kararları• 

da mütereddit.. 15 inci d• 
kikada Bandırma aleyhine 
bir penaltı oldu. Hakem ne .. 
dense bunu 18 çizkisi üıc· 

rinde ceza vuruJuna tah\#İl 
etti Sıkı bir ~utla gol oldlJ 
ise de iki vuruşla olmadıj• 

için gol sayılmadı. ( ! ) Ha· 
kemin bu karan, BahlıleJİt 
talumını büsbütün asabilef 
tirdi. Beş dakika ~mnra, Bao 

dırmalılar, ikinci golleriai dl 
atmağa muvaffak oldulat• 
İki sıfır galip va&İyete geÇell 
Bandırmalılar, bir kdt .. 

oyuncularını miidafaaya al· 
dılar. 

Bir aralık Balıkesirliler -ot 
tadan bir akın yaptılar ye .,_ 
golle neticelendi. Goli• 
verdiği şevk, BahkeairliJıltl 
gayrete getirdi ve on dakİ 
ka top, Bandırma kalesi i• 
ünde 9ynandı ise de netice .. 
siz kaldı. 

Bu sıkı çenberden •urtll 
lan Bandırmalılar topv sai 
açıklarına geçirdiler. Şahsi ili' 
hücumla Balıkesir lr:alesill' 
inen açık, müdafiin çarp•• 
sile yere düştü ve hake,. 
bunu penaltı cezasile dut 
durdu. Bu fırsatta, Baadar 
mahlara iiçüncfi golü ka• .... 
dırdı. 

Oyun, bundan sonra, aı• 
bi bir ha •a içersin de ~ere 
yan ederken hakemin u.a•ll 
bir dildüğil oyunun hittijitli 
ilin etti. 

Balıkeıirin hu matlMi,e-
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lil e, her iki takımın .sayıları 
~Usa vi olduğundan bu maç 
' 1r daha tekrar edilecektir. 

.. 
~ıedense, Balıkesir takımı 

hııden göne eski kadrosu 
ı.\li kaybetmektedir. Yeni 
"e artık futbolu bırakmak 
lıere bulunan oyuncularla 
t~tumm noksan kısımları 
' tılduruluyor. Halbuki bu 
Hnı şehirden daha iyi bir 
t,'9ım çıkarmanın imkanı 
i:rdır. Oyuncuların alaka-

'••bjı ve sporla alakadar 
~kamların bu elemanları 

1~ınal etmeleri, bu gibi mağ
) ·hiyeUere sebebiyet verdir 
~t:lrtedir . 
., Eskiden iiç kulup mevcut 
lltn, h~r takım, pazar gün-
•ii Madrodan daha kuvvetli 1 

'l'uncu l:ı. r çıkarta bili yordu. 
&ugün ise, bir takım çıkar 

ak için düşünülüyor. 
8•, Balıkesirde futbolun 

i'bnden güne öldüğüne de-
1-let ecler. 

l<ır koşularının 
ikinci haftası da pa

zar günü yapıldı. 
Pazar günü kır koşula 

tınan ikinci hafta~ı çok ali
lh oldu. Otuı yedi gen

' iştirak ettiği bu koşu 
;•da iyi dereceler elde edil 

>. 

r 3000 Metrelik koşuya iş- 1 
1'ctk eden 'erden Mehmet Kent 
~·52 de birinci, .. Muharrem 1 

~\ısa ikinci ve Omcr Fakir 
"klu da üçüncü olmuşlardır. 1 

6000 Metrede Hasan 19,58 
~t birinci, Ferit Özaşçı 

inci1 Behlül Tarihoğiu üçün , .. 
'---olmuşlardır. 

'lfiearet _v_e_s_a_n_a_y_i--1 

odasından: 
Balıkesir vilayeti rnerke 

·.oe bağlı Biğadıç nahiye
lldc beJediye binasındaki 

1fairei mahsusayı ikametga 
ticari ittihaz ederek 936 

lııhndanberi zirai istihsalatı 
· 'liırmak için ortaklarma 
•tdi dağıtma işile iştiğal 

tden 284 numaralı tarım 
~ttdi kooperatifinin üovanı 
'lıal"eti bu kere ı 284 numa · 
~lı Biğadıç tarım kredi ko 
'°l>eratifi) olarak tesçil edil ı 
cli'i gibi bu kooperatif na 1 
-.1'ba imzaya salahiyettar 
~Önetim kurulu başkanı ı 

•hir Olçum, yönetim ku
ıt'-lu üyesi Mehmet Sılay, ı 
"'~netim üyesi Cafer Ôzyi-

Edremit asliye hukuk 
mahkemesinden: 

Edremidiıı Tahta köyün
de oturan Bürhaniyenin Gö 
meç nahiyesinden Adalı Ali 
kızı Zeynebin rnüddeaaleyh 
Bürhaniyenin Gömeç nabi -
yesinden iken halen ne 
rede olduğu belli olımyan 

Caflr oğlu marangoz Meh
met aleyhine açtığı nafaka 
davasında müddeaaleyhe 
28/11/939 günü saat 10 da 
mahkemede hazır bulunma 
sı hakkında davetiyenin 
ilanen tebliğ edildiği halde 
gelmediğinden gıyap kararı 

verilerek muhakemeleri 
30/1/940 salı saat 14 de bıra
kılmış olduğundan müddea
leyh Mthmedin vakti mez
kürde ya bizzat gelmesi ve
ya bir vekili kanuni gön
dermesi, gelmediği veya ve
kil d\! µ'Öndermediği takdir
de bir daha muhakemeye 
kabul edilmiyerek muhake
menin gıyabında devam 
edeceği gıyab karan maka 
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Ticaaret ve sanayi 
odasından: 

Balıkesir "'ilayeti merkc 
zinin Milli kuvvetler cadde
sinde (30) numaralı bina 
daki el ıireyi mahsusayı ika• 
metgahı ticari ittihaz ede-
rek 936 yılındanberi zirai 
istibsalatı artırmak için or
taklarına kredi dağıtma 
işile iştigal eden 259 nu-
maralı tarım kredi koope· 
ratifinin ünvanı ticareti bu 
kere (259 numaralı Balıke-
sir Tarım Kredi kooperatifi) 
olarak tesçil edildiği gibi 
bu kooperatif namına im 
zaya salahiyettar (Yönetim 
kurulu başkanı Tevfik Ba
şaran, Yönetim kurulu as-
başkanı lbrahim Sami Kay· 
yım, Yönetim kurulu üyesi 
Rasim Çağan, kooperatif 
direktörü Sami Ülgen) ola
rak ticaret kanununun 42 
nci maddesine göre Balıke
sir Ticaret ve Sanayi oda 
sınca 25/12/939 tarihinde 
sicilin 1119 savısına kay 
dedildiği ilan olunur. - ----ı 
ğit, kooperatif direktörü 
Ömer Erkal) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde
sine göre Balıkesir Ticaret 
ve sanayi Odasınca 22/ 12/ 
939 tarihinde siclin 1118 sa
yısına kaydedildiği ilan olu· 
nur. 

Balıkesir askerlik Şubesi 
Reisliğinden: 

316 Dahil 334 dahil doğumlu olupta henüz hizmet 
filiyesini yapmamış topçu, istihkam, muhabere, nakliye1 

ve tank sınıfından olan gençler bu kere celp ve sevk 
edilmek üzere 28112/939 tarihinde şubede ısbatı viieut 
etmeJeri ve bedel nakdi kabul ~diJmiyeceği ilan olu -
nur. ---------

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Balıkesir - Bandırma şosesinin 24+ 800 ncü kilo•et

resinde yeniden yapılacak 4.00 metrelik köprünün al.şap 
tahliyesinin beton armeye tahvili açık eksiltmeye k~a
muştur. 

1 - Keşif bedeli 1383 lira 91 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatt 104 Jirad1r. 
3 - Bu işe ait dosya hergün daimi encümende .ve 

nafia müdürlüğünde görülebilir. 
4 İsteklilerin bu işi yapabilecekleriae dair nafi& 

müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme
leri. 

5 - İhalesi 411/940 tarihine müsadif perşembe gü 
nü saat 15,30 da hükumet konağında vilayet daimi en 
cümeni huzurunda yapılacağından taliplerin muvakkat 
teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ve ehliyet ve
sikasile birlikte mezkür gün ve saatte müracaatları il~• 
olunur. 4 - 1 - 427 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundan.: 
1 Tayare alay garnizonunda 4059 lira 26 kuru, 

ke~if bedelli tel örgü tahdidi yapbnlacaktır. 
2 · Eksiltmesi açık eksiltme usulü iledir. 
3 Eksiltmesi 6/1 1940 cumartesi günü saat 10 da 

merkez komutanlığındaki satınalma · komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat ~eminatı 305 liradır . 
5 - Keşif; plan ve şartnamelerini görmek istiyen

ler hergün, eksiltmeye girec::k olanlar kanuni vesaik 
ile birlikte ihale günü muayyen saatte Ktilabya sab-
nalma komisyonunda bulunmalara. 4 1 - 430 

Bahkesjr Askeri Satın AlmaKomisyonundan: 
Kütahya Tayare alay garnizonunda ( ~6443) lira 

(62) kuruş keşif bedelli iki erat pavyonu yaptırılacak 
tır. 

'> Eksitlme kapalı zarf usulü iledir. 
3 Eksiltmesi 9/1/940 sah günü saat 11 de •er · 

kez komutanlığında yapılacak 
4 - Muvakkat teminatı !4075) liradır. 
5 - Keşif, plan Ye şartnamesini görmek istiyealer 

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

4 - 1 431 

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

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

2 İlk teminatı 621 liradır. 
3 - Evsaf ye şeraiti ber gün mezkür komisyonda 

görülebilir. 
4 isteklilerin belli saatinden bir saat ev•eline 

kadar kanuni şekildeki teklif mektuplarını komisyona 
yermjş olmaları şarttır. 3 1 42' 



Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Balıkesir - Bandırma şosesinin 4+0u0-6-+ 700 ncü 

kilometreleri arajimdaki ocaktan çıkacak taştan kırma 
taf itu~arı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ketif bedeli: 4817 lira 27 kuruıtur. 
'l Muvakkat temiu.ıtı: 362 lira 10 kuruştur. 
3 Dosyası 'Vilayet daimi encüm ninde görülebilir. 
4 - İsteklilerin 28/i2/93Y tarihine müsadif cuma 

ıönü ııaat 15 de hükumet binası içinde müteşekkil vi 
liyet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

4 1 - 421 

Bahkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş Bürhaoiye kazaıı 

merker.iode inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be
tleli 7488 lira 30 kuru~, muvakkat teminatı 561 lira 63 
kuruihır. 

2 - İhale 4/1/1940 tarihine rasthyaıı perşembe gü
nii aaat lS de vilayet makamında müteşekkil daimi en 
cUmen huzurunda yapılacaktır. 

3 İitekliler yukarıda yazılı gün ve saatte mu-
vakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya 
bu miktarda fayanı kabul banka mektuplarile ve ihale 
den Jikal 8 gün evvel bu iş için nafia müdürlüğünden 
ahamış ehliyet vesikalarile birlikte daimi encümene mü-
racaatlarıı ilan olunur. 4 - 1 - 415 

· Bahkesir Daimi Encümeninden 
Bandırma - Gönen yolunun 5+4 O ncii kilomet· 

reeiodeki 5 metrelik köprünün ahşap tabliyesinin beton
armeye tebdili eksiltmeye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli 620 lira 1 kuruştur. 
· 2 Muvakkat teminatı: 46 lira 57 kuruştur. 

3 Dosyesi daimi encümende görülebilir. 
4 İsteklilerin bu iş i ynpa bik ceğine dair nafia 

müdürlüğunden alacağı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri. 
S - İhalesi: 4/1/940 tarihine ınüsadif perşembe 

giinü saat 15.30 da hükumet binası içinde vilayet dai-
mi encümeni odasında müteşekkil komisyonda yapılaca· 
ğındao taliplerin teminat ve vesikalari le mezkur gün 
ve saatte müracaatları ilan olunur. 4 1 - 425 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Bahkeıir - Edremit yolunun 0-fiOOO-1O+ 000 ncı 

kilometreJeri arasına yol boyunil istif edilmek iizere ocak 
taşı nçık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Kesif bedeli 8280 Hradır. 
2 Muvakkat teminatı: 621 liradır. 
3 - Dosyesi vilayet daimi encümeninde görülebilir. 
4 - İsteklilerin bu işi yapabileceğine dair nafia 

müdürlüğünden alacağı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri, 
5 - İhalesı 4 ! 940 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 16 da hükumet binası içinde vilayet daimi 
eneümen odasında müteşekkıl komsiyonda yapılacağın
dan taliplerin teminat ve vesikalarile mezkur gün ve 
aaaltc müracaatJarı ilan olunur. 4 1 - 424 -----

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
CiHİ Makdır Zamanı İlk teminatı 

kilo Lira 
Nohut 1 JOOO 4/1/940 perşembe saat 10 106 
Makarna .) 2000 >) » » » » 11 225 
Bulgur 22000 ıı ı >ı » 11 15 248 

, 1 - Bandırma garnizonu için senelik yukardıa 

ciaı ve mikdc:rları ve teminatları yazılı erzak hizaların
daki gün ve saatlerde tüm satan alma komisyonunda 
açık eksiltme ile satın almacakbr. 

2 - Evsaf ve fartnameleri her gün mezkür komis-
yonda görüiebilir. 3 - 1 428 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 
Manyas hükumet konağının 1600 liralık ikmali.~· 

atı açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - Teminatı muvakkatası 120 lirıtdır. 

2 - Dosyesi Nafıa Müdürlüğünde görülebilir 
3 İsteklilerin bu işi yapabileceğine dair N•~ 

Müdürlüğünden alacağı ehliyet vesikasmı ibraz etnıeld'· 
4 - İhalesi 8 / 11940 tarihine müsadif pazartesi ı' 

nü saat 15 de Balıkesir hükumet konağı içinde Nab
Müdürlüğü odasında teşelckül eden komisyon tarafıud':' 
yapılacağından taliplerin mezkür giin ve saatte teıtll" 
nat ve vesikası ile birlikte hazır bulunmaları ilan ot-

. nur 4 - 1 4~ 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyıinundalt 
Kor emrinde yaptırılacak inşaat, tamirat, tes~~· 

keşif, proje ve resimlerini tanzim ve mşaat' 
nezaret eylemek üzere 250 lira ücret dahilinde \'alışr01 

ya talip yüksek mimar veyahut yüksek miihendisc ibti 
' yaç vardır Talip olanların ellerinde nwvcut vesaiki' 

tasdikli suretlerini veya bizzat matluk vesaik 20 12 93' 
tarihinden 20 1 940 senesi ikinci kanuna kadar bir lif 
zarfında Balık,,sir kor satın alma komisyonuna müra~ 
at etmeleri ilan olunur. 4 - 1 - 417 _.-/ 

Balıkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 Açık eksiltmeye konulan iş Ayvalık kaıatl 

merkezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif ;,e· 
deli 7488 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 561 lira 6' 
kuruştur. 

2 İhale 4/1 /1940 tarihine rastlıyan per~cm~ 
giinii saat 15 de vilayet makamında müteşekkil daı1111 

encümen huzurunda yapılacaktır. 
3 İstekliler yukardrt yazılı giin ve· saatte nıır 

vakkat teminatlarını yahrdıkfarıııa dair makbuz veJJ• 
bu miktarda şayanı kabul banka mektuplarile ve ilı•' 
Jed\!ll lakal 8 gün evvel bu iş için n:ı ıa müdürlüğiiO 
den alınmış ehliyet vesikalarile birlikh:: c aimi cncürnePt 
müracaatları ilan olunuı-. 4 - 1 - 41 1 ___......., 

Balıkesir Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş, Sındırgı kaıa•1 

meı kezinde inşa edilecek ilkokul binası olup keşif be 
deli 7488 lira 96 kuruş muvakkat ~cminatı Sbl lira 6' 
kuruştur. 

2 İhale 4/l/1940 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 15 de vilayet makamında müteşekkil dai.oi 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 İstekliler yukarıda yazıl'! gün ve sa2 tte nıtı 
vakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ve'/• 
bu miktarda şayanı kabul banka mektuplarilc ve ih• 
leden Iakal 8 gün evvel bu iş için Nafıa Müdürlüğü• 
den alınpıış ehliyet vesikalarile birlikte daimi encümeoı 
müracaatları ilin olunur. 4 1 413 / 

----,,.....--~--·~--~=--~--,------~~ 

Balya - lhca köyü ihtiyar heyetinden: 
Balyanın Ilıca nahiyesi merkezinde kain Kapfid 

1/ 1/ 940 tarihinden itibaren iki sene miiddetle ıc.,
verilecektir. 15/12/939 tarihinden itibaı en ] 5 gün ırıücl-' 
detle müzayideye çıkarılmıştır. İhale tarihi 30 12/'39 
cumartesi günü saat 12 dedir. ihale Ilıca köyü ihtiy.,. 
heyetitarafından yapılacaktır. :;;artnamesi Balıkesir köt· 
cüler birosuuda, Balyada muhasebe idaresinde, lhcatt-
köy ihtiyar heyetindedir. Şeraiti görn:ı.: it :;,tiyenler bil 
makamlara müracaat etsinler. 4 ·- 1 - 40~ 

---..-- ---
Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-BalıkMir 
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