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Yurdun Her Tarafında Felaketzedelere Yardım Başladı 

Erzincan KBmilen Harap, 
Sayısız ölü, Varalı Var 
ZARADA 1.500 ÖLÜ VAR 

Zelzele Mıntıkasındaki Valiler icap Eden Pa
rayı Zıraat Bankasından Derhal Alabilecekler. 

Ankara, 28 (Huıuıi] -
Milli yarcl1m komiteıi bu sa 
ı,.latan itibaren faaliyete 
leçaıiıtir. 

Milli yardun komitesi ilk 
)ardına olarak Kııılaya 20 
t,ia lira vermiftir. 

Ankara, 28 [Husuıi) 
Dahiliye Vekili Faik Ôıtrak 

)le Sıhhat Vekili HulU.i Ala
ta., bu sabahki trenle zel 
lele mmtakasma hareket 
tbniflerdir. 

Batvekil Refik Saydam 
istaıyonda hazır bulunmuş 
lardır. 

Ankara. 28 (Radyo] 
Zel7.ele zayiatı hakkında alı 1 

•ao haberler şunlardır. Yal 
tnı ba rakamlar kati olma
Ylp muvakkattır. 

Sıvaı viliyeti zayiatı: 
Hafik kazasında 200 ya

talı vardır, 13 ev yık!lmış
br. lbaatada f20v) ölü var 
.&ır. 

Bayburtta 16 ölü vardır. 
Zarada huar pek çoktur. 
'1.aıeaef ölenlerin miktarı 
lSOO dir. Bin bina yıkılmış 
·tar. 

Milli Şef 
Diyarıbakıra hareket 

ettiler. 

Ankara, 28 1 Radyo] -
Geceyi vagonlarında ge
çiren Cumhurreisi ismet 
İnönü Elaııgta 9 da ista
yona çıktılar, merasimle 
karşılandılar. Kara rağ
men yaya olarak Şefimiz 
belediyeye, Partire, Kız 

enstitüsüne gitmişlerdir. Is 
met İnönü öğle yemeğini 
Umumi Müfettişlik evinde 
yemişler ve müteakiben 
Diyarıbakıra hareket et
mişlerdir. 

=---
Giresun vilayetinde de 

basar fazladır. 

Ankara, 28 [Radyo) 
Milli yardım komitesinin te
şekkülii yurdun her tarafın 
da memnuniyetle karşılan
mıştır. Para, yiyecek, yatak 
takımı gibi şeyler yurdun 
her tarafından Kızılay şu 
belerine gelmeğe başlamış 

.Su ıeb~inde 50 ölü var 
dır. Koyulhisarda hasar ve 
l.ıyiat pek çoktur. 

i tır. 

Enincan viliyeti zayiatı: 
Erzincanda hemen kimi· 

lea şehrin harap olduğa, 
tehir laalkıaıa üçte ikisinin 
Yaralı bulunduğu bildiriliyor. 

· ? es-canda 6 ölü, 8 yarali, 
? r•bzoa merkeziDde 
tcı,ıerde birer aıu yardır. 
't' alıfıkebir kua•ıada 37 ev 
-._•en, 20 e~ kıamea yı 
1sıta11t.r. 

Ankara, 28 [Huıusij 
Ankara yardımsevenler ce 
miyeti bugün saat 17 de 
Yenişehir Cumhuriyet Halk 
Partisi kaza binasında top 
lanmlflardır. 

Ankara, 28 1 Radyo ] -
Dün sabah Dikilide 18, Ö
demişte 8 saniyelik iki zel 
zele daha hissolunmuttur. 

Ankara, 28 İ Radyo ) -
DGnkü zelzele Yozgatta da 

(Sonu üçüncü sayfada) 

MİLLİ ŞEFİMİZ 
ERZİNCAN VALİSİNE TELGRAF ÇEKTi 

Türkiye Cumhuriyeti Harabelerden Mamt1• 
reler Çıkarabilir. Bizi Müteessir Eden; 

Nüfus Zayiabmızdır. 
Ankara, 28 {Husuıil lakete pek müteessir ol· 

Tetkik seyaha tiPde bulunan durn. Bütiın millet E~ıin· 
M'IIA S f' · ı· t j .. ·· canla çok yakından al•"• 

ı ı --ıe ımıı smc nonu, d I kt d 
• • w ar o ma a ır. 

zelzele habermı aldıgı an 
danberi büyük bir a!ika 
ite hadisatı takip etmekte 
ve müteınadiyen Ankaraya 
icabeden talimatı vermekte 
dir. 

Cumhurreisi, Erzincan Va 
lisine yolladıkları telgrafta: 

"Erzincanın uğradığı fe 

ARADA, SiS.ADA: 

· Cumhuriyet hükumeti, ha 
rabelerden mamureler çı
karabilir. Fakat en fada 
teessürü n üzü mucip olan. 
nüfus zayiatımııdır.,. Denil
mekte ve .. bütün devlet me
murlarının fedakarhk ve va
zife severlikle yardım etme-
leri,, İstenilmektedir. 

Büyük Felaket Karşısında 
BALIKESİRLILER 

Memleket meselelerinde fevkalade hassas olan ve 
bu uğurda canını, malını fedadan çekinmiyen halkımı
zın bundan on beş yirmi gün evvel Dikili felaketzede · 
leri için gösterdiği alaka hepimizin göğüslerini kabart
mıştı. 

liu defa vatanımızın maruz kaldığı tehlike dar bir 
çerçiveye inhisar etmemiş, daha umumi ve daha feci 
bir felaket vukubulmuştur. 

Herbirimiz ııcak odalarımızda oturur, sıcak bil 
yemek bulabilirken, binlerce vatandaşımız kar, 
çamur içinde; fırtına, yağmur altında gözleri önünde 
cereyan eden dram karşısında iztırap çekiyor. Bu inaaa .. 
ların çoğu, en yakın akrabalarını, can yoida,larını da 
kaybetmiş bulunuyorlar. 

Bugün, hiç birimiz gözlerimizin önünde, b• iztırap 
manzarasını canlandıramıyacak kadar kalı yürekli de
ğiliz. 

Nitekim dündenberi bütün Bahkeıir bu memleket 
acısının müşterek yükü altında ezilmektedir. 

Diğer taraftan işitiyoruz ki, feliket liaberiai 
duyan vatandaşlarımız derhal ve içlerinden gelen bürllk 
bir arzu ile MiUi Yardım Komitesine koşmaktadırlar. 

işte, bugünki elemimiz arasmda teaeJli bulclufumu& 
bir nokta varsa, bütfin halkımızın bu felaket karfısmda 
toptan harekete geçmiş bulunmalarıdır. 

K. D. 
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Ş~HIR HABERLERi 

s muınH'Rlllımm~~~11iDE~mwMil0ınLwr·v7ROıM-KO'Mi'ITSı 
TE KÜL E Tİ 

Komite, gece ve gündüz daimi surette va
tandaşlanmızın para ve mal olarak yapa
. cakları teberrulan kabul edecektir. 
Mılli yardım omitcsi ı e 

· i Abdülhalik Reııdanın bü
iön Vilayetler dün yapmış 1 

oldukları tamim üzerine, Par- 1 

•i idare heyeti reisi, Vilayet 
•akamile temas ederek şeh 
Yimiz milJi yardım komite
sini tesbit etmiştir. Bu mil 
}i vazife için çalışacak ze-

1 
'V& tın isimleri şunlardır: 

veznedarı İsmail Tiridoğlu, 
Parti Vilayet İdare heyeti 
azasından Ra im Çağan. 

Komite, gece ve gündiız 
daimi surette, Parti bina
sında hazır bulunacak ve 
vatandaşlarımızın gerek pa-

ra ve gerekse eşya ve yi 
yecek olarak yapacakları 

tebcrruları Kızılay makbuzu 
mukabilinde kabul edecek 
tir. 

Vilayd ve Parti, bütün 
mülhakat teşkilatlarına da 

Vali muavini Abdülkadir 
Keskin, Vilayet Parti Reisi 
!Pertev Etçioğlu, Belediye 
Reisi Naci Kodanaz, Hal 
lırevi Reisi Sadık Deniz, Kı· 
:ulay Kurumu Reisi Niyazi emir vere~ek ~c~ha~ _faa_li
Akyürek Kızılay ikinci rei-

1 

y_elc geçılmesını bıldırmış 
s-~ Necati Ugur, ticaret oda- llr. 

st reisi İsmail Hakkı Var· 1 Dün Parti idare heyeti 
nalı, Parti Vilayet İdare 1 ile bazı tüccarlarımız der 
~yeti azasından Hasan Kap- hal yardımlarda bulunmuş-
bnoğlu, Kızılay Kurumu 1 lardır. 

Yol vergisi 
-

Hakkında yeni bir . 
proje 

Nafıa Vekaleti yollar 
lıtanununa ek bir kanun pro· 
jesi hazırlamaktadır. Proje 
Yilayet hususi idareleri ta-
11afından alınmakta bulunan 
yol parasının iradı fada 
olanlardan muayyen bir nis
'bet dahilinde biraz daha 
fazla alınmasını, umumi büt-

!eden yollar için ayrılmak
ta olan tahsisatın arttırıl 
masını, yol parası olarak 
\ahsil edilen paramn tama 
men yollara sarfını temin 
edecek hükümleri ihtiva et
•ektedir. 

Vekalet, butıun için evvel
ee hazırlanmış bulunan bir . 
'rojeyi bugünkü zaman ve 
ihtiyacı uygun bir şekle 
ıokmayı göz önüne almıştır. 
•roje önümüzdeki günlerde 
Başvekalete verilecektir. 

BİSİKLET 
Koşularının 

Finalı, pazar günü miil
hakat kuluplerinin İş· 
tirakile şehrimizde 

yapılacak. 
İki haftadanbcri şehrimiz 

ve mülhakat kulfıpleri ara
ınnda yaptırılmakta olan bi
siklet tesvik koşuları sona 
ermiş ve netice alanların 

isimleri bölgeye bildirilmiş 

tir. 

Pazar günü, kazalard~n 

gelecek bisikletcilerle şeh 
rimizdekiJer arasında final 

yarışı yapılacaktır. Burada 
birinci gelene bir bisiklet, 
ikinciye bir kolsaati, uçun 
cüye de bir bisiklet fen eri 
verilecek tir. 

Bu yarıslara iştirak etmek 
üzere dün, Gönenin Sarı 
köyiinden iki bisikletci genç 
gelmiş, diğerleri de bugün 

Gönende İnhisarlar 
Bir köy katibi, dere
den geçerken boğu

luyordu 

Barut memuru ve bek• 
çisi tevkif edildi. 

Gönen, lrtususil - Üçün 
cü mıntaka köy katiplerin 
den Salih Vecdi, cumartesi 
günü yılbaşı işlerini kapat 
mak üzere Balcı köyüne git 
mişti. Yine aynı günfin ge· 
cesi Balcıya yakın Muratlar 
köyüne de uğramak zarure
tinde kalmış ve beygirine bi
nerek gece yola çıkmıştır. 

Her iki köyü, birbirinden 
ayıran Kocaçay deresi, bir
kaç gündenberi yağan yağ 
mur)ardan bir haylı kabar 
mıştır. Köprüsü olmıyan ve 
mubakkakki suyun i~nden 
geçilrnrsi icabedeo köy ka 
tibi b~ ygirini dereye sürmüş 
ve tam ortaya gelince sular 
beygirin boyunu aşmış ve 
katibi akıntı alıp götürmüş 

tür. 
Beygir, yüzerek karşı tara 

fa çıkmış isede, zavallı ka· 
tip, şiddetli akıntılarla mü 
cadeleye başlamıştır. Bu sı 

rada, Muratlıdan gelmekte 
olan yolcular, bu hadiseyi 
görmüşler ve boğulmak üze
re olan katibi güçlükle kur· 
tarabilmişlerdir. 

Hususi muhasebe ve 
tahsil memurları köy-

lerde 
Sene başının yaklaşması 

münasebetile kazamızın tah
silat işlerini arttırmak üze
re hususi muhasebe ve ma· 
liye tahgil memurları, nabi 
ye ve köylerdeki tcthsilab 
kontrola çıkmışlardır. 

Gönende kar 
Kazamıza iki gündür ya 

ğan karlar, tamamen erimiş
tir. Şimdi havalar soğuk ve 
fırtınalı devam etmektedir. 

ve yarın şehrimize gelmiş 

bulunacaklardır. 

Koşu, Paşaköyü ile inhi· 
sarlar arasındaki 30 kilo
metrelik şo!lede yapılacak 
tır. 

Şehrimiz İnhisarlar BaŞ' 
müdürlüğü barut depos• 

memuru Ömer, İnhisarlar• 

ait bir parayı kendi üzer• 

ne çek kestirmek suretile 

zimmetine geçirdiği, yapılaCI 

tahkikat neticesinde meyd•' 
na çıktığuıdan, müddeiunıd' 

milikçe tevkif edilmiştir. 

Deponun bekçisi Mustaf• 

da, barut sandıklarrnm ~i
ni boşaltarak yerine delDİr 
ve saire gibi şeyler koydaı 

du anlaşılmış ve o da yaka' 

lanarak adliyeye teslim eelil 
miştir. -------NE.SRIYAT: 

Yeni Adam yedi 
yaşında 

Yeni Adam bu hafta çıka• 
261 nci sayısı ile yedi yatı· 

na girmiş bulunuyor. Bu 
sayısında çalışma tarzını ve 
yazı kadrosunu okuyucula
rına tanıtan gazete Fikret 
anketine gelen cevapları 

neşre devam ediyor. Yaşar 
Nabi, Sadri Ertem, Ahrnet 
Hamdi Tanpınar, Sabahat
tin Ali, Necip Fazıl, Hakkı 
Süha, Suphi Nuri llefiniıı 
Fıkret hakkındaki diişiince 

terinden başka muhtelif fi 
kir ve· sanat yazılan var 
dır. Yeni Adamı tavsiye 
eder, daha uzun ömürler 
dileriz. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

• 
Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Y Ilığı: 800, nltı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
-= A dreJJ: Halı lı6$lr TtJrlidili 



""29 Birincikanun 1939 

Ücretli memurlar 
Ne şekilde terfi etti

rilecekler 
Maliye Vekaleti yeni ba

ltın kanununun muvakkat 
~ınci maddesi mucibince 
11trece ıntıbak.ı yapılan 

~tretli memurların ne şekil· 
~e terfi ettirilecekleri hak-
Lnda yeni bir karar ittihaz 

t\nıiştir. Alakalılara tebliğ 
~d len bu karara göre, me 
tlı'Urun almakta olduğu üc 
tttle tesbit edilecek ücreti 
,,.asındaki fark 25 ayda 
~t:~bit edilen derece üzerine 
ll)dirilmekle beraber bu de
l'ttenin tesbitinden artan 
•tne ve küsüralı ile farkın 
~lalesi için geçecek müddet-
t memurun daha yukarı 
~receye terfi edebilmesi 
lç.ln müktazi üç veya dört 
•enetik müddetin hesabında 
'~tara alınacaktır. 

İ.ntibaktan artan müddet 
:tsbit olunan ücretin intıbak 
_,rıhine kadar filen alındı-

lı Dlüddetten fazla olduğu 
ltktirde bu ücretin filen 
~hndığı tarihin, iotıbaktan 
'rtan müddP.t tesbit olu 
h~rı ücretin intibak tari-

hle kadar filen alındığı 

.._iiddetten noksan olduğu 
i.:tkdirde intibak hükümleri 
lie göre tesbit olunan ücre 
e hak kazanıldığı tarihin 
Illıafevk dereceye terfide 
~ebde ittihazı icap edecek 
-~r. 

Tesbit edilecek ücreti al
'.ılıakta olduğu iicretten fazla 
{iması halinde memur al 
fllıakta olduğu ücreti muha
~aza edecek ve bu ücretler 
birinci maddede yazılı üc 
>etlerden birine tetabuk edi-
0rsa o dereceye, etmeyor 

!·a buna en yakın dereceye 
barem kanununun neşri ta
tı hinde almakta olduğu üc 
:etle dahil olmuş sayılacak
tır. 

Bu vaziyete göre memur 
.oar1n mafevk dereceye ter
~lerine mebde ittihazı lazım 
Relen tarib, kanunun neşri 
tarihinde almakta bulunduk
~lrı ücretleri filen almağa 
aşladıkları tarih olacak ve 

tu ücretin kanunun birinci 
·Jlladdesinde vazıh ücret de 
•ecelerinden birine uymama
~. halinde memura bir üst 
~recenin ücreti verebilmek 
fızere salahiyetli makamca 
1.te f'· r n yapılacaktır. 
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İlk Hint bölükleri Finliler iki koldan ilerliyorlar 
Fransaya geldiler. 

Paris, 28 (RadyoJ - İlk 
Hint taburları Fransaya va-
sıl olmuştur. 

Hint kuvvetleri Müslü 
manlardan mürekkeptir. 

Bu bölükler İngiliz kuv 
vetlerinin bulunduğu mmta · 
kaya sevkolunacaktır. 

Bu bölüklerin nakliyat işi 
katırlaria yapılmaktadır. F e
na havalarda motörlü kıta-
lann yerini katırlar tuta 
caktır. 

Gönüllü kafileleri Finlandiya
ya gitmektedir. 

l on<lra, 28 f Radyo 
Ladoga gölü şimalinde Fin 
landiya kuvvetlerinin 16 bin, 
Rus kuvvetlerinin ise 36 
bin olduğu bildirilmektedir. 

Kar fırtınalavı harekata 
mani olmaktadır. 

İsveç gönülliileri Stokholın· 
den hareket etmişlerdir. 

53 Kişilik bir Norveç gö 
-~ -~ 

nüllü kıtası hareket etmiş-
tir. 

Londra, ~8 !Radyo] -
Şiddetli bir fırtına Baltıkta 
gemilerin seyrüseferini tea 
tikeli bir hale sokmuştur. 

Birçok vapurlar limanlarına 
dönmüşlerdir. 

İki Finlandiya tayaresi 
\'cygilo adlı bir Estonya 

Erzincan kamilen harap 1 
adası üzerine bombalar at· 
mışlardır. 

r Bu ada Susari adasının 
1 45 kilometre cenubi garbi. 

[Baş tarafı birinci sayfada) 

bazı hasarata sebebiyet ver
miştir. 

Ankara, 28 1 Radyo ] 
Malatyada ayın 27 inci gü 
nü saat 22 de, bu sabah 
3,30 da ve 4,40 ta olmak 
üzere dört zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Ankara, 28 f Radyo l 
Trabzonda da 5 zelzel~ ol
muş, İ;kale, bir cami duva
rı, ba-ıı evlerin duvarları 

1 
yıkılmıştır. 

Ankara, 28 1 Radyo J -

27 nci günii sabahı Mardin 
ve Merzifonda zelzele his
solunmuştur, zayiat yoktur. 

Ankara, 28 [ Radyo l -
Tur halda bir sasıntı vuku · 
bulmuştur. 9 ölü ve 15 ya
ralı vardır. 

Ankara, 28 [RadyoJ 
Sıvasta yardım için büyük 
gayretler sarfolunmaktadır. 

Zara ve Hafike yiyecek, 
giyecek ve çadır gönderil
miştir. 

Y ol1ar karlarla örtülü ol
duğundan açılmalarına as 
kerter çahşnaktadırlar. İb· 
sala köylerine kardan yar 
dım edilememektedir. 

Doktorlar ağır yarahları 
tedavi etmek üzere mem
leket hastahanesine sevk 
etmektedirler. 

Ankara, 28 1 Hususi] 
Kızılay merkezi Ankarada 
üç mıntakada halkın teber 
rularını kabule başlamıştır. 

Ankara, 28 (Radyol 
4 ncü umumi müfettiş ge
neral Akdoğan hususi ka 
tarla Elazıgdan Erzincana 
hareket etmiştir. Bu katar 

da yiyecek, ekmek, çadır, 
kaput ve sıhhi heyet bulun 
maktadır. 

Ankara, 28 1 Hususi] -
Başvekil Refik Saydam 3 
ncü, 4 ncü müfettişlikler, 
Ankara ve cıvan Vilayet 
lerle, Erzincan Valiliklerine 
gönderdikleri bir emirle, hiç 
bir vakıt kaybetmeden zı 
raat bankalarından Valile 
rin lüzumlu parayı almaları 
ve Vilayetlerin ellerindeki 
malzemeleri derhal Erzin-

' cana göndermelerini tebliğ 
etmiş, Vilayetlerden gönde 
rilen para, malzeme listesi 
nin günü gününe Başveka 

lete gönderilmesi, mahalli 
işler hususunda Valilerin 
Başvekalete iz.that verme 
lerini istemiştir. 

i Ankara, 28 IHususil 

sindedir. 
Londra, 28 !Radyo] 

Finliler iki koldan Rus ara
zisinde 50 mil iJerlemi,Ier· 
dir. 

Ticaret ve sanayi 
odasından: 

Balıkesir vilayeti merke
zine bağlı Ergama köyünde 
[3} numaralı binayi dairei 
mahsusayi ikametgahı tica 
ri ittihaz ederek 936 yıhn
danberi zirai istihsalab ·ar
tırmak için ortaklara ~redi 
dağıtma işile iştigal eden 

1 308 numaralı tarım kredi 
kooperatifinin unvanı tica 

1 reti bu kere [308 sayıh Ba 

1 kacak tarım kredi koope 
ratifi] olarak tesçil edildiği 
gibi bu kooperatif namına 

da imzaya selahiyettar f Yi 
netim kurulu başkanı İs
mail Sezer, yönetim kurulu 

· Milli yardım komitesi reisi 
Abdülhalik Renda bütün Vi
layetlere bir tamim gönder
miş, derhal Vilayet merke
zinde azami yedişer, kaza 

1 larda beşer kişilik komite · 1 
1 lerin teşkil olunmasını, Va- : 
I lilerin komite mesailerine 

asbaşkanı Ali Kara ve Yi 
netim kurulu üyesi Mehmet 
Köse) olarak ticaret kanu 
nunun 42 nci maddesine gö-

ı azami yardımda bulunma 
larını bildirmiştir . 

Ankara, 28 [Radyo) 
Erzincanda enkaz altından 

'ı şimdilik 110 ölü, 135 yara· 
lı çıkarılmıştır. 

ı 
Kışlalardan mada binalar 

yık1lmıştır. 

1 

Mülhakatta şimdilik 300 
ölü enkaz altından çıkarıl
mıştır 

Orduda 15 ölü vardır. 
Dükkan ve fabrikaların ya 

rıdan fazlası y•kılmıştır. 

re Balıkesir ticaret ve sa · 
nayi odasınca 20112/939 ta
rihinde siclin 1117 sayısına 
kaydedildiği ilan -0lunur. 

Vatandaş! 
Zelzele felaketine uğ
rayan kardeşlerimize 

yardım et 
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KIRTAS VECi ~ i TURKDILI MATBAASI 
KADRİUZKUR = ı ı 

1 = 1 ;;;;;; -----

=ı Paşacami caddesinde her türlü kır- : ~ Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı all1nd~ 
tasiye levazımını ucuz olarak temin e ~ gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 
edebilirsiniz.. · ~ ~ 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karileriııt 

l Mektep deftri _ Kitap _ Her çeşit kağıtlar s § hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle dah• 

ıınnın~ıunooıuuı~nnıuınnuıııuuııunııııınnıınnuuuuınınıı~nııı~nnnunuuunl 1 ~ g•n~Ô~~~Llağ~~AASI 
Bahkes1r Asken Satın Alma Komısyonundan: i _...._. __________________ ır.:ıı=_ ..... _~..:mıı-------

Ucuzt temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına c.e.· 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ko· 
nulmuştur. 

1 - Askeri ihtiyacı için 300 ton un kapab zarf ~ 
1tMlile ve 940 ağustos sonuna kadar taksitle alınmak ~ 
auretile eksiltmeye konulmuştur. ~ 

= 2 Muhammen bedeli (39000) liradır. Muvakkat a 
tenıin~tı (2925) liradır. = TÜRKDİLİ MATBAASI 3 Eksiltme kapalı zarf usulile ve 11/1/940 per- 1 
şembe günü saat 10 da teklif mektupları saat 10 ka- e: 
dar teslim etmiş olacaklardır. fji Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe· 

4 Evsaf ve şartlarını görmek istiyenler her gün 53 kilde hazırlar. 
iş saatinde Edremit satın alma komisyonunda görebilir- ~ DİKKAT· M tb · 1 ·ı IAk d h l .. iti 

4 
~ • a aa ış erı e a a a ar er ur 

ler. 1 418 = h b . . d .. d'I l'd' ----------------------- = mu a erat ıçın şu a rese muracaat c ı me ı ır: . 
I = Bahkesir Daimi Encümeninden 

Bandırma - Gönen yolunun s+4r·o nci.i kilomet· 
resindeki 5 metrelik köprünün ahşap tahliyesinin beton
armeY.e tebdili eksiltmeye kon :nuştur. 

1 - Keşif bedeli 620 lira 1 kuruştur. 

2 Muvakkat teminatı: 46 lira 57 kuruştur. 
3 Dosyesi daimi encümende görülebilir. 
4 İstekiilerin bu işi yapabileceğine dair nafia ' 

midürlüğünden alacağı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri. 
5 - İhalesi: 4/1/9 IO tarihine müsadif perşembe 

günü saat 15.30 da hükumet binası içinde vilayet dai
lliM encümeni odasında müteşekkil komisyonda yapılaca· 
jmdan taliplerin teminat ve vesikalarile mezkur gün 
ve aaatte müracaatları ilan olunur. 4 1 - 425 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Balıkeair - Edremit yolunun o+000-10+ 000 ncı 

kilometreleri arasına yol boyuna istjf edilmek üzere ocak 
tafl açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli 8280 Hradır. 
2 - Muvakkat teminatı: 621 liradır. 

3 - Dosyesi vilayet daimi encümeninde görülebilir. ' 
4 - İsteklilerin bu işi yapabileceğine dair nafia 1 

müdürlüğiinden alacaS?"ı ehliyet vesikasmı ibrar: etmeleri, 
5 - İhale s1 4 ! /940 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 16 da hükumet binası içinde vilayet daimi 
encümen odasında müteşekkil komsiyonda yapılacağın
dan taliplerin teminat ve vesikalarilc mezkur gün ve ı 

saatte müracaatları ilan olunur. 4 1 - 424 

Bahkesir Nafıa Müdürlüğünden: 
Manyas hükumet konağmın 1600 liralık ikmali inta · 

atı açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - Teminatı muvakkatası l:lO liradır. 
2 - Dosyesi Nafıa Müdürlüğünde görülebiJir. 
3 - isteklilerin bu işi yapabileceğine dair Nafıa 

Müdürlüğünden alacağı ehliyet vesikasını ibraz etmeleri. 
4 İhalesi 8/ 1/940 tarihine müsadif pazartesi gü 

nü saat 15 de Balıkesir hükômet konağı içinde Nafıa 
Müdürlüğü odasında teşekkül eden komisyon tarafından 
yapılacağından taliplerin mezkur gün ve saatte temi· 
nat ve •esikası ile birlikte hazır bulunmaları ilan olu 
aor 4 - 1 - 422 

= i Türkdili matbaası • Balıkesir 

\1Umınnıınuıuuııınmımuınıınuııwııınııııııııııuuıııı1111ıım111Dn11uıııınıuıuıunuwuııın 
Ballkesir Nafıa Müdürlüğünden: 

Bürhaniye hükumet konağmm 3000 lira bedeli k~· 
şifli ikmali inşaatı açık eksiltme suretile ihaleye ko• .. 
muştur. 

1 Muvakkat temin~tı 225 liradır. 

2 - Dosyesi Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünden almış old4J" 
ları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri. 

4 - İhalesi 8/1/940 tarihine müsadif pazartesi ~i 
nü saat 16 da hükumet binası içinde Nafıa MüdürlüğiiO 
de te~ekkül edecek komisyonda yapılacaktır Talipleri• 
meı:kfır gün ve saatte komisyona müracaatları ilift · olııı· 

nur. 4 1 423 

Vilayet Daimi Encümen~nden: 
1 Pazarlığa konan iş: Manyas - Aksakal · yecU 

üzerinde ahşap Ergili köprüsünün tamiri olup ketif be· 
deli 762 lira 7 kuru~ muvakkat teminatı da 57 lira !. 
kuruttur. ı 

2 - Bu işe ait dosya Nafıa dairesinde görülebi,.f'· 

3 - ihalesi 30/12/939 tarihine rashyan cumartett 
günü saat 10 da Vilayet makamında müteşekkil Dairoi 
Encümen huzurunda yapılacağından taliplerin muayy~ 

gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdıkların• 

dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ~ank• 
mektubu Ye Nafıa dairesinden alacakları ehliyet vesika· 
sile birlikte Daimi Encümene rniiracaatları ilin llluo•· 

-4 - 1 - -+06 

Basıldıtı yer: Türkditi matbaaıı-Bahkeai.r 


