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ERZINCANDAN YARALl -TRENI HAREKET ETTi 
AllASVA, GiJMÜŞHANE VE Sll'ASTA ZEl .. ZF .. -

LE FASILALI DE\1 tlM li Dİ\ OR Maarif Vekili lzmirde 
Dost Milletler Teessürleriıii Bildirdiler. 

Aııllcara. 29 [Radyo) 
81yük MiJlet Meclisi, bugün 
ŞclllSettin Günaltayın Ri 
Ya setinde toplanmıtbr. Re 
İt, arlladaılanna şu nutku 
•&ylemiştir: 

<4 M11bt-erem arkadaşlar, 
felaket sabasandan gelen 
halterleri birçok vatandaşla 
rı•ıan hayata göz yummuş 
l>•ı.adajunu bildirmektedir. 
IJJecliti. bu va taşların ha tı · 
t'llannı anmak için, 2 da 
it.ika ayakta ıüküta- davet 
'eliyorum. 11 

Meclis bu teklifi kabul 
~tllllt •e vatandaşlanmızm 
hatvalarını taziz için iki 
daldt&:a ayakta sükut etmiş 
lır. 

ARkara, 29 (RadyoJ -
Afran büyllk Elçisi, 28 Ki 
~evvel tarihli Hariciye 
Vetriliae gönderdiği bir 
lbelrt11pla, çok samimi bir 
•lirette Afgan milletinin te 
'Sstlrlerini bildirmişti. Sefir, 
-)'llJ zamanda ufak bir yar
dını otmak üzere beş yüz 
liranın kabulünü rica etmiş 
lit. Afgan Sefirinin bu sa 
lbittıı hisleri Ankara muhi 
ti1tde çok i;i bir tesir bı
taft•1tbr. 

I londra, 29 1 Radyo ] -
lıirfltere Kralı Jorj, bugün 
ş, .. ~ Anadoluda vukubulan 
f~ltketten duyduğu derin 
tecasftrü İsmet lnönüne bH 
dirrniflerdir. 

Çeınbeliyn ve kabine ali

~· ve teeHürlerini bil~irme.~ 
"•ua.nda Türk iyedelu lngibz 

l>Gylk elıMsini h vzif etmiş 1'.-, T" 

w_Bu~nkü gazeteler, Tür· 
"1"deki zelzele ile meşgul 
Oluyorlar. Taymis diyor ki: 

" B.ron Tiirkiyenin ıür
'tie yardıma kotabilmeıi 

dostlarının ve müttefikleri 
nin yegane teselliııidir.» 

Atina, 29 [Radyol- Baş 

Muvakkat Planço 
Ankara, 29 IRadyo) -

Dünkü rakamlardan ma· 
ada feJiket mıntakuın 
dan gelen rakamlar şun
lardır: 

YOZGAT: 
36 Ölü, 120 ev 

AMASYA: 
71 Ölü, 

GÜMÜŞHANE: 
34 Ölü, 334 ya

ralı 
ORDU: 
22 Ölü 

TOKAT: 
500 Ôlü, 900 ya

ralı 
SiVAS: 

125 Ölü, Kemah
taki tahribat mü
him değildir. 

vekil Metaksas1 Anadoluda 
vukubulan zelzele felaketi 
dolayısile Elen milletinin 
teessürlerini Türkiye hüku
metine bildirmiştir. 

Paris, 291Radyo) Cum
hurreisi Lebron, Türkiyenin 

uğradıgı felaketten dolayı 
Fransız milletinin teessürle
rini Türk milletine bildirmiş
lerdir. 

Paris, 29 !Radyo]- Pa 
ris belediyt! reisi Pariı, bü 
yiik elçimiıe telgraf çekerek 
Parislilerin teessürlerini bil
dirmiştir. 

Ankara, 29 !Radyo) -
Amasya, Gümüşhane, Sıvas-

1 

ta fasılalı zelzeleler devam 
etmektedir. 

Ankara, 29 {Radyo] 
Demiryolunun bozuk olma· 
sı doJayısiyJe yolda bekli 
yen iki tren Erzincana var
mıştır. 

İlk yarala treni Erzincan 
dan hareket etmiştir. 

Bir yardım katarı Erzurum 
dan hareket etmiştir. 

Ankara, 29 (Radyo] 
Başvekil, zelzeleler mmta 

(Sonu ikinci sayfada) 

ARADA SIRADA: 

İzmir, 29 [Hususi! - Ma
arif Vekili Hasan Ali Ylee( 
dün gece saat 2 de izmwe 
gelmiştir. Vekil bir müd4et 
şehrimizde kalacaktır. 

Mussolini Papayı zi
yaret edecek 

Paris, 29 !Radyo) M•ı-
solini gelecek perşembe gl
nü Papayı ziyaret edecek- -
tir. 

Mussolini geçen gün, Pa
panm sarayı ziyareti mera · 
siminde hazır bulunnıaroı,ta. 

Onların teselli membaı 
Canımızı, malımızı, herşeyimizi kendisine emniyet 

ettiğimiz toprak, Anadolunun şark mıntakasinda merlıa 
metsiz bir sinsilikle ihanette bulundu. 

Her yeni haber, muztarip kalplerimizde yeni ve bü
yük yaralar açıyor. 

Daha iki gece önce, hiçbir şeyden şüphe etmiye
rek, her türlü tasadan azade binlerce insanın bu ani 
felakete yakalanışı kadar göz yaşartıcı, yürek yakıcı 
ne vardır? 

Yağmur, kar ve rüzgar altında, çamur yığınları 
içinde bir insan görürseniz yüreğiniz· sızlar. Hele bu 
insan size kan, duygu rabıtalarile bağlı biri ise, tees
sürünüzün hududu olmaz. 

Bir insana her şeyi mahvolmuş, en yakınlarından 
bir anda ayrı düşmüş görürseniz müdhiş bir acının ze 
hirile kıvranırsınız. 

Halbuki bugün, Anadolunun düne kadar mesut ia
sanlan, bu iki felaketin yükü altındadır. Şu anda ıo
guğun, karın, yağmurların ve fırtınaların kamçıladajı 
anasız, babasız aç yavrulaT; yavrusu, önünde cansız ya
tan gözleri yaşlı, hıçkırıklarla boğulan analar, babalar 
var 

Bu çalışkan, gani yürekli insanların iki gündür 
döktükleri yaşlar, yıkılan evleri için değil, sönen ocak
ları içindir. 

Şarki Anadoluda tabiatın oynamış olduğu facıa, iki 
yüzlüdür: Ölenler çoktur, fakat yaşıyan ölüler de çok ... 

Yaşıyanların maddi ve manevi varlıklarını kemiren 
acılar ne ile dindirilir? 

Şüphesiz, onların manevi iztıraplarıoı hiçbir kuv• 
vet yok edemez, bununla beraber bugün onlara uzatb· 
ğımız ve uzatacağımız yardım elleri bu zavallı kardet· 
lerimizin yegane teselli membaıdır. 

K. D. 
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Mektepler 

Bugün yılbaşı tatili 
yapacaklar. 

Lise birinci ve ikinci dev· 
11Jeri, yılbaşı münasebetile 
.lokuı giinlük bir tatil ya
j&a.ta klardır. 

Tatil bugün öğleden son 
ra başlıyarak ikincikanunun 
8 nci pazartesi sabahına 
kadar devam edecektir. 

İlkokullar iJe öğretmen 
ekulu her sene olduğu gibi 
hn yıl da üç giinlük bir ta 
~il yapacaklardır. 

Şehrimize 
Yağan sürekli yağmur

bardan mülhakatla 1 

muhabere güçleşiyor. 

dı 

Vali Muavininin ·yaretinde 
Partililerin ve Halkın iştiraki- . 

le bir toplantı yapılarak yar
dım meseleleri görüşüldü. 

Erzincan ve havalisinde Dün akşam, Parti men 
vukubulan büyük zelzele fe- suplarının ve halktan bir 
laketi karşısında kalkımızın kısınınm iştirakile, partide, 
gösterdiği sonsuz alaka her- vali muavini Abdülkadir 
şeyin fevkindedir. Keskinin riyasetinde parti 

Milli yardım komitesinin başkanının da hazır bulu ı
şehrimizde teşekkülünün ilk duğu bir toplantı yapdmış 

·· .. d h. h lk ve felaketzedelere yapılacak gunun e, şe ır a ımızm ı· . . 

~ d ! A d. yıyecek, gıyecek yardımları • 
yaphgı yar mı ye mnu, ye ı 1 .. • d .... ··ı .. t" ı . . .... uzerın e goruşu muş ur. 
!>ın lıraya balıg olmuşhıı· · Halkımızın eski veya ye. 

Bir haftadanberi, fasılasız 
yağmakta olan yağmurlar
dan, nahiye ve köylerle mü 
nakalat ve muhabere güç
ltikle temin edilebilmekte-

ilk günde Y.a~tla~ ~~ ~ar- ni, verecekleri her nevi gi 
, dım Balıkesırlıluın umıde yecek eşyaları en kı . 

di~ . 
Balıkesir ovası kamilen 

ıu altındadır. Birçok kışlık 

mahsuller bu yülden zarar 1 
r6rmüştür. 

rin fevkinde yar<lımd.ı bu sa bir zamanda vagonlarla 
lunacaklarını gösterm.ekte zelzele mıntakasına sevkolu· 
dir. nacaktır. 

Vilayet Daimi ncümeninin 
Toplantısı 

Vilayet Daimi Encümeni, kabul edilmiştir. 

Y ıh haftalık mutat toplantısı Bu"lardan başka, temdit 
1 aŞI vati muavini Abdülkadir edildiği halde istekli çık-

BalOSU Keskinin başkanlığında ak· mayan Erdekteki iki parça 
1 tet.miştir. granit ocağına yine talip 

Y J k 1 ilk olarak devairden ge çıkmadığından pazarlıkla 
apı mıyaca . len bazı sarf evrakı üzerin- ihale edılmesine karar ve-

Yılbaşı gecesi, Şehir Ku- de tedkikat yapıldıktan son- rilerek toplantıya son ve 
fübü tarafından verileceğini ra, açık eksiltmeye konulan rilmiştir. 
yazdığımız « Balo » , yurdu· Balıkesir - Bandırma yolu- ' -==::ıcıı:ı===---
muzda vukubuıan büyük zeı nun 4 6 ncı kilometreıe- Erzincandan yarah 
aele felaketinden dolayı geri rindeki 2700 metrelik bozuk 

bırakıJmıştır. şoesnin tamirine talip çık treni Wareket etti 
Kadın kavgası 

Akıncılar mahallesinde 
oturan Eskişehirli Rukiye 
Ersöz, komşusu Çankırılı 
Rabiye ile ufak bir mese 
leden dolayı kavga etmiş 
ler ve Rukiye elin· geçirdi
ği süpürge ile Rabiyenio 
kaşına vurmak suretile 
yaraladığından zabıta ta 
rafından yakalanıp adliyeye 
verilmiştir. 

madığından bir hafta tem
dit edilmiştir. 

Balıkesir - Güngörmez · 
İvrindi yolu üzerinde İvrin· 
di köprüsü ve Balıkesir Ed-
remit yolunun 36+250 nci 
kilometresindeki geçit ver· 
miyen köprülerinin emane
ten ve Ayvalık - Edremit 
yolunun Ilıca - Bürhaniye 
arasında Bostancı köyünden 
geçen bir kilometrelik kıs 
mm pazarlıkla yaptırılması 

[Baş tarafı birinci s;ıyfada] 

kası cıvarındaki Vilayetlere 
kendi ihtiıaçlanndan fa2la 
ilaçların süratle zeJzele mın
takasma yollanmasını em
retmiştir. 

Ankara, 29 !Radyo) -
Bugün İzmirde 11,5 te iki 
saniye, Dikilide 8 saniye sü
ren şiddetli bir zelzele ol 
muştur. 

Uşakta 16,5 ta bir yer 
sarsıntısı olmuştur. 

Sındırgı . 
HALK EVi 

Yılbaşında büyük bir 
müsamere verecek. 

Sındırgı Halkevi çalışma.· 
larına biiyük bir hızla de 
vam etmektedir. Temsil ke· 
lu gençleri yılbaşı gecesi mii 
nasehetile ( Yaşıyan Ôlti) 
piyesile (Arapça değilJDİr 

uydur uydur sliyle} komedi 
sini temsil etmek üzere her 
gece büyük bir samimiyet 
ve birlikle çalış naktadırlar· 

Smd.rgt halkı, Hallt:evinİil 
temsillerine büyiik bir rağ' 
bet göstermektedir. . 

Halkevimiz, cezaevinddc~ 
mahkümlara yeni harfleri 
öğretmek üzere C. Müddei· 
umumiliği nezdinde teşeb 
büste bulunmuş ve bir ikİ 
güne kadar alınan müsaade 
üzerine cezaevinde derslere 
başlı yaca ktır. 

Halkevinin her gün artaJ1 
faaliyeti şayanı taktirdir. 

Sındırgıhlar, Ş,ehrimiı 
Voleybol takıımn:u da' 

vet ediyorlar. 
Önümüzdeki pazar güıtiİ 

Hnlkevi Voleybol takınıite 
1 gençlik kulfıbü takımı ar•' 
sında bir voleybol maP 
yapılacaktır. Sındırgı Hal' 
kevi takımı, Balıke9it 
gençlik kuliibü Voleybol tıı 
kımile bir maç yapmak ii:ıe' 
re Bahkesirc emüracaat et 
miştir. 

Vatandaş! 
ıJ 

Zelzele felaketine ul" 
rayan kardeşlerimiıe 

yardım et .. 

• • ~ •••• • '!-, ~... .:,~ • 
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z lzele : 
iı 

11..,elakctzedeleriııe == 
· Y•ıı·,ııın l ... istesi ; 

L lRA ~ 
50 Pertev Etçioğlu Vilayet Parti Reisi 
.50 Naci Kodanaz Belediye Reisi ,_ 
10 Sadık Deniz Halkevi Reisi . 

100 Necati Uğur Parti Vilayet idare Azası = 
100 Hasan Kaptanoğlu ,, ,, ,, ~ 
50 Rasim Çağan ,, ,, ,, e 

= 25 Niyazi Akyür k ,, ,, _ 
5 Hacım Adaş Parti Vilayet katibi = 
5 Vasıf Jspartah Parti Merkez Kaza Reisi __ 

50 İsmail Tiridoğlu Parti Vilayet Kaza Azası ~ 
= ıııı.::.5 Türkdili gazetesi ~ 

_, İsmail Hakkı Varnalı Ticaret odası reisi r;= 

Ali Kırımlı uncu e 
Fahri Tavşanlı manifaturacı 

= Ali Osman şayakçı -
Ol> Ahmet Çömez ve Şeref Eğinli müteahhit = 

1- 100 İbrahim Uçak müteahhit = 

1 100 Lülfü Kıral attar ~ 
300 fialil Doğanlı kantariye tüccarı !§ 

1 200 Aziz İmanoğlu kantariye ti.iccarı ~ 1 
== 100 Dursunbeyli Hafız Mehmet manifaturacı -

1 g 200 Cemil Kabakçıoğlu ., 1 

I
= 150 /usuf Muhsinoğlu ., ~ 

100 Yusuf Şumnulu ,, == 

1 50 Komisyoncu Hakkı ~ 
50 Şıracı Tahir oğlu Sadık = 

5 100 · smail Hakkı Keçecioğlu iplikçi := 
~ 100 Cemal Köse Şehir sinaması müsteciri ;; 
1 500 Muharrem Hasbi Koray fabrikatör 
:S 100 Kunduracı Cemil Ali Beyoğlu s 
El 200 İbrahim Ça vuşoğlu kantariye tüccarı i 
El! 300 Haci Eminoğlu Ahmet ve mahtumları = 
1 100 Hüseyin Şahlan elektrikçi · 

e~ = ..... 50 Kamil Saraçoğlu manifa uracı 
200 Y ib h e 1 200 İs:':n"!~~~ o;~u iİbrahinı -tabak ; 

ı 200 Yilkup oğlu Mustafa tabak = 
ı:::: 50 Bahattin Abdüsselam oğlu tabak = 

20 ) Basri Baştoz kantariye tüccarı = 
= 1 O Cumalı Hafız Mehmet çivici ~ 

100 Cumalı Ahmet ve brahim çivici 
9 

lOJ Salih A ~cıoğlu Palas oteli =: 
100 İbrahim Bozukoğlu Saraf § 

-100 Şekerci Ahmet Nunuri ve mahtumları ~ 
200 İsmail Sefa Kasap oğlu müteahhit ~ 

I= s ~ı . . = 100 Ahmet araÇOJ? u çıvıci ~ 

1 10 Şaban Dolay Eczacı = 
10 Halim Demirel Dumlupınar mahallesinde !! 

1 ~~ ~:;!~:t~:=~d; ı:~fail ~ 
1 10 İbrahim İbiş Osmaniye mahallesinden ~ 

1 10 Yoğurtçu Asım ~ 
50 Manifaturacı Halim ve Vacip kardeşler == 

1 5 Bahçavan Kadir Mehmet ı= 
5670 == 
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Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Balıkesir Vilayetinin Sa 
vaştepe nahivc i merkezin 
d hükumet binasında dai· 
rei mahsusas nı ikemetgahı 
ticari ittihaz derek 931 yı 
lmdanberi zirai istihsalatı 
arttırmak içiu ortaklara kre· 
di dağıtma işite iştigal eden 
289 numaralı tarım kredi 
kooperatifinin ünvanı tica 
reti bu kere (289 numaralı 
Savaştepe tarım luedi koo
peratifi olarak tesci edil
diği gibi bu kooperatif na 
mına 'mzaya cıalahiycttar 

{ Yönetim kurulu ba kanı 
Necati Aytaç, yönetim ku
rulu üyesi Ha il Oktay, yö 
netim kurulu üyesi Mustafa 
Zeybek) olarak ticaret ka 
nuı unun 42 inci maddesine 
göre Balıkesir ticaret ve sa
nayi odasınca 29 / 12 / 939 
tarihinde sicilin 1124 sayr 
sına kaydedildiği ilan olu-
nur. 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi odasın an: 

Balıkesir vilayetinin KliJD 
süt nahiye merke2inde 14 
numaralı binayı ikametıalu 

ticari ittihaz ederek 936 yı 
lındanberi zirai istihsala tt 
artırmak için ortakl ra kre
di dağıtma işile iştigal eden 
319 numaralı Tarım kredi 
kooperatifinin iinvanı tica
reti bu kere (319 numaralı 
Kepsüt Tarım kredi kt>G 

peratifi) olarak tesçil edil 
diği gibi bu kooperatif na
mına imzaya salahiyettar 
Yönetim kurulu başkanı 

Cemalettin Kcçecioğlu, yö 
netim kurulu üyesi Muhar
rem Ispartalı, yönetim ku
rulu üyesi Sadettin Güneş) 
olarak ticaret kanununun 
42 nci maddesine göre Ba · 
lıkesir ticaret ve sanayi oda
sınca 29 12 939 tarihinde 
sicilin 1123 say1sına kayt 

Balıkesir Ticaret edildiği ilan olunur. 

ve Sanayi Odasından: Ticaret ve sanayi 
Balıkesir Vilayetinin Şam· odasından: 

lı nahiye merkezinde hükü-
met binasındaki dairei mah
susayı ikametgahı ticari it
tihaz ederek 932 yılından 
beri zirai istihsalatı artır 
mak için ortaklara kredi 
dağıtma işile iştigal eden 

52 numaralı tarım kredi 
kooperatifinin ünvanı tica 
reti bu kere ( 452 numaralı 
Şamlı tarım kredi koopera 
tifi ) olarak tescil edildiği 

gibi bu kooperatif namına 
imzaya salahiyettar (Yöne 
tim kurulu başkanı Hikmet 
Macit, yönetim kurulu üyesi 
M. Tevfik Ali Canset, yöne 
tim kurulu üyesi Kadir Can 
ve kooperatif direktörü Ha
san Varol) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde
sine göre Balıkesir Ticaret 
ve Sanayi odıısmca 29/ 12/939 
tarihinde sicilin 1121 sayı 
sına kaydedildiği •ilan . olu 
nur. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 
Neşriyat müdiirü 

FUAT BfL'AL 

Y !lığı: 800, ,.Jtı ;ı vlı~ı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 
'" Adres: Ballkesir Türlıdili 

Balıkesir vilayetinin Kep
süt nahiyesinin Mahmudiye 
köyünde heyet odıısmdaki 

dairei mahsusayi ikamet
gahı ticari ittıhaz ederek 
932 yılındanberi zirai istih
salatı artırmak için ortak
lara kredi dağıtma işile iş
tigal eden 550 numaralı 

Tarım kredi kooperatifinin 
unvanı ticareti bu kerre 
[ 550 numaralı Mahmudiye 
tarım kredi kooperatifi! 
olarak tesçil edildiği gibi 
bu kooperatif namına im
zaya selahiyettar [Yönetim 
kurulu başkanı Mehmet 
Çakıcı, yönetim kurulu as
başkanı Osman Kayaea11, 
Yönetim kurulu üyesi Os
man Şahin, kooperatif di
rektörü Mehmet Erol) ola
rak ticaret kanununun 42 
nci maddesine göre Balıke 
sir ticaret ve sanayi oda
sınca 29/12/939 tarihinde 
siclin 1122 say1sma kayde
dildiği ilin olunur. 

Kayıp tasdikname 
934 senesinde Balıkesir 

Orta okulundan aldığım tas
diknamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü ol 
madığı ilan olunur. 

Salahattin mahallui 24 
numaralı hanede Hakin 

oğlu Hasan Görıay 
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KIRT ASIYltCI 
KADRIUZKUR 

P.,.cami caddesinde 
tuire levazımır&ı ucuz 

her türlü kır· 
olarak temin 

ecl Llt!_L! • 
eDlllnlm&. 

Mektep deftri - Kitap - Her çetlt klDıtlar 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
25112/939 Tarihinde ilaalesi yapdmak üzere açık 

eksiltmeye konulan Balıkesir - Bandırma yolunun 38+ 
Oto • 38f-4S6 ncı kilom.etreleriacleki menfezletin ahpp 
uddiyelerinin betonarmaya talıVlline talip çıkmadığuı-
daa eksiltme 10 gün mllddetle uzatılmışbr. 

1 - Keşif bedeli 780 lira 28 kurut ve muvakkat 

2 - ~u işe t evrak nafia dairesinde görülebilir. 
temİllab 59 lirada~ 

3 - ihale 5 /940 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 15 te Daimi Encümende yapılacqından taliplerin 
mu•akkat teminatlaruiı yattrdıklarına dair makbuz •e
ya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu' ve Nafi-
a daireıinclen alacakları ehliyet veıikasile birlikte mü
racaatlan ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Cinai Makdır Zamanı İlk teminata 

k~ u~ 
Nolaat 11000 4/ 1/940 perşembe saat 10 106 
Makaraa 12000 )) >> ,. » » 11 225 
B•lrar 2!000 ) > , , )) ,. « ıs 248 

1 Bandırma garnizonu içib senelik yukardıa 
cins ve mikdarJarı ve teminatları yazıh erzak hizalann
da"i g&n ve ıaatlerde tüm satın alma komisyonunda 
~ eksiltme ile sabn alınacaktır. 

! - Evsaf ve şartnameleri her gün mezkur komiı-
Jöil•a girlle&ilir. 3 - 1 428 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
fs/12/939 Tarihinde ibaleıi yapılmak üzere aç* 

ekUJtmeye konulan Gönen Sfat istasyonunup ikmali ia 
faatman 997 liralık kısmına t•lip çıkmadığından eksiltme 
to gtin uzatılmlflır 

1 - Muvakkat temina ı 75 liradır. 
2 Bu işe ait dosya -1ia dairesinde g6rülebilir. 
3 - İhale 5/1/940 tarihine rasla an cuma günft sa-

at 15 de daimi encllmt!ta huzurunda yapılacağından ta-
liplerin muvakkat teminatlarını vatırdıklanna dair mak 
buz veya bu mikdarda tayanı .kabul banka mektubu •e 
nafia dairesinden alacakları ehliyet veıikasile birlikte 
müracaatları Hin olunur 

Baltkesir Kültür Direktörlüğünden: I 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş, Bandırma kazuı 
merkezinde inşa edilecek okal binasının zemin kati ol~ 
keşif bedeli 7909 lira 65 kuruş muvakkat teqainatı 593 
lira 23 k•ruştur. 

2 - ihale 11/111940 perşembe günü saat 15 de 
'f'illyet makamında mfttetekkil daimi encllmen huzurunda 
yapılacak tar. 

3 - isteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte mu 
•aktıat teminatlarını yaptırdıklarına dair makbuz veya 
bu lliiktarda şayana kabul banka mektuplarile ve iha 
leclea lalkat 8 glin evvel bu it için nafia •~ktörlüğila 
Baa ah••• ehliyet veıikalarile birlikte daimi enclimene 

caatları ilin olunur. 4 - 1 - 436 

TORKDb.J MATBAASI 

Viltyet matba.-. tlrlallli matlsaaaı adı altın 
gazetemd19:. ielateshicle faaliyete reçmiftir · 

14 Sea1cten beri mataz çaka• ve kariler· 
b;zmet eden • TORKDILI » guetelİ bq Aretle dalı 
geniş bir tekilde çahşmafa ba,hyor: 

TÜRKOILi 
Ucuz,. temiz ve alratle berke•in ihtiyaçlarma ce 

vap verecek, herkem memnun edecek bir tekle k 
nulmllflur. 

TÜRKDILI MATBAASI 
Her yerden sipariş kabul eder ve isteni 

kilde hazırlar. 

DIKKA T: Matbaa itlerile alakadar her 
mubaberat için f11 adrese mltraeaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası • Balık 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
20/12/939 Tarihinde ihaleai yapa)mak tbere 

eksiltmeye konulan tlahke•ir dotum ve çocuk b 
kalorifer teaisabna talip ıdur etmeditiaclen eklll 
10 giln milddetle mablmıştar. 

1 - Ketif bedeli 5681 lira 34 k-. n au 
teminatı da 426 firadır. 

2 - Bu işe ait bilumum enak 
göriilebilir. 

3 - Bkalltme 5/ 11940 tarihine ra•tlıyan cmba 
nii saat 1 S te Villyet makamında mütefekWI Da 
Enctlmen huzurunda yaptlacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlannı yapbrdıkla 
dair makbuz "")'a bu miktarda fayaaı kabul 
mektubu ve bu ite .benzer SOOO liralık İf yapblda 
dair Nafıa Miidürliiğiinden alacakları ehliyet •aİIE 
birlikte Daimi Encllmene milracaatları ilin ol•ur. 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Balıkeıir - Baddırma şosesinin 24 800 Deli k 

resinde yeniden yapdacak 4.00 metrelik klprOnln 
tahliyesinin beton anneye tahvili açık eksiltmeye 
mUftur. 

1 - Keıif bedeli 1383 lira 91 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminata 104 liradır. 
3 - Bu ife ait d08ya hergtln daimi encümende 

nafia mlkl&r1Dğ6nde görilehilir. 
4 lıteklUerin bu iti yapabileceklerine dair 

müd&rlliOnden alacaklan ehliyet ••ika11nı ibraz 
leri. 

5 - lha&• 41- taribi11e müsadif perfaDbe 
nü saat 15,30 da htitmet konağanda viliyet daUnt 
cümenl huzurunda yapılacağından taliplerin ma•• 
teminatlarını yabrdıklanna dair makba ve elW,et 
slkasile hirlikte mezkür gün ve ıaatte mUracaatlan 
olunur. 4 - 1 - 427 
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Basıldıtı yer: TGrkdUI matbaası-Balı 


