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arelli ve Ladogad Ru T rr zu 
\~USLAR FiNLANDiV AVI 
'l<iVE A VIRMAK iSTiyO 
~•v~ IFônO~ndôy©lya 50 ~©>mlbaırdoman .. 

Yeni bir Alman propagandası 'f'eıyı§lır~~D V©>OOadı. 
(",o·· Ankara, 6 [Radyo] - kayaklı oldukları halde 11i-
\l YA R ÜS YAN J N GÖZ Ü Diin gece neşrolunan Sov- lahJarını kulıanabilmektedir 
~ yet bültenine göre, Kızılor- 1 ler. Ruslar da kayak kullan-
l Ü R K ı· Y E D E ı• M ı• Ş ! du Karellide 26 l kilometre makla beraber Finliler gibi 

(Sonu ı mci ~ayfadrı) 
\.. ilerlemişlerdir. Sovyet kıta 

1 ~vlfifi)n~D 1iü1rkDerDe lan Finlandiyalı mühendis-
~ ler tarafından hazırlanmış 
"tllJl~ft~llrOlf\1 ©J©~lt ©O©ll\::Jlc:1 olan Manderhaim Müstah-

~ 

~lYJln)l\Jl Y<§l~Oy©lf'a 

\ıl0ndra, 6 [Radyol ye müteveccih olduğunu ile-
~~~itnların son propagan- ri sürüyor? Sualin cevabi 
t lltından biri Rusların ya basit, gaye Rusların nazar-
ı~ ş 

kem hattına yakın mesafe
dirler. 

Karelide harekat vukubu 
lurken Helsinki ve diğer 
şehirler halkı sükunet için
de siperler kazıyorlar. Bir
kaç gündür kesilmiş bulu-

çevirmektir.}) nan kar tekrar başlamıştır. 

~d arkta, bilhassa Anado- larını Saltıktan Anadoluya 
~~il harekete geçme fikrin 

01dukJarıdır. 
dti 1 ınanyaya göre, Rus he 
~ı~.' Türkiye ve Balkanlar-

Tay.nis gazetesi, Türkiye Paris, 6 !Radyo] - Fin-
siyasetinin temiz olduğunu, Jandiya bugün istiklalinin 
Türklerin Ruslarla iyi ge- 21 nci yıldönümünü kutla-
çindiğini ve hiç bir ihtilaf maktadır. 

~:ı~Yrnis Almanyaya şunu ları olmadığını söyliyerek Paris, 6 [Radyo] - Fin-
~~ ~Yor: ''Almanlar, Rus «Türkler hukuklarından da landiyalılar kayaklardan fev 

~nin neden Türkiye __ v_az __ g_e_çm_e_zl_e_r ._ıı_D_iy_o_r_. ___ k_a_l_a_de_i_st_if..,..a_d_e_e_tm_e_kt_e_v_e 

İsveç efkarıumumiyesi Rusya aleyhinde 

t AKAT HÜKÜ 1ET TEENNi iLE 
HAREKET ETMEK iSTiYOR 
L(Q)cctl~D M ltlı~t©ıltılk~m M~vkôü 

(Ô) O l\JI [f\) ©l llJJ a irc§lkvöy~ 
~Q;~tis, 6 (Radyo) İstok-
};'~dan bildiriliyor: 

~~~,.t~landiya yolile İsveç 
i4t· •ne bir taarruz olması 
!\~kaline karşı, Lodel müs 
~i ~rn mevkii takviye edil 

~~· "e buradaki askerlerin 
l,~ tllniyetleri kaldırılmıştır. 

tç efkarı umumiyesi bi 

taraflıktan ayrılmak İ!itemi · ı 
yorsa da hükfımefkarşısına 
Rusyadan ~aada büyük bir 
devletin karşısına çıkmasın· 
dan çekindiği için teenni 
ile hareket etmektedir. 

Londra, 6 ( Radyo ) :_ 
Danima katlan bildirildiği

ne göre, Finlandiya mesele 

sinde Danimarka bitaraflık
tan ayrılmıyacaktır. 

Londra, 5 {Radyo) İs-
veç hükümeti kırk bin kişi 
yi sahil tahkimi için çağır 
mıştır Sahillerde bütün fe
nerler söndürülmüştür. Al
and adası civarına mayın 

dökülmüştür. 

Romen -Alman 
Ticaret müzakereleri 

tekrar başladr. 
Ankara, 6 !Radyo] 

Kabine buhranı dolayısile 
inkıtaa uğrayan Almanya 
ile Romanya arasındaki ik 
tisadi müzakereler tekrar 
başlamış bulunmaktadır. Al
man iktisat heyeti reisi Klo
diyus matbuat mümessilleri· 
ne iyi neticeler elde edece
ğini bildirmiş, fakat güçlük· 
)erini de gizJememiştir. Mark 
kıymeti üzerinde ihtilaf var · 
dır. Almanya markı 50 ley 
olarak tesbit etmek iste
mektedir. 

Şimdiki halde Almanlar, 
petrol, hububat ve soya fa
sulyesi alışını evvelki anlaş
ma esaslarına göre arttırmış 
!ardır. Hergün beş tren Al 
manyaya bu maddeleri nak
letmektedir. 

Bahriye Nazırı 
Çorçil avam kamara

sında beyanatta 
bulundu. 

Londra, 6 (Radyo) - İn
giliz Bahriye Nazırı Çörçil 
avam ka:narasında, günlerin 
deniz hadiseleri hakkmda 
dün öğleden sonra izahat 
verdi.· 

Manyatik mayinlerin, her 
şeye rağmen muvaffak ol 
madığını bildirdi. 
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-•niıı•ıııı ....... • 11•••1, ' MiLLETLER CEMİYETİNİN TOPLANTIS~. 
Ş~lhılır H~~~rO<eırö 1 Buna muhtelif bakımlardan btJ

.. ••ıııtuıııınıuı111t111t1uı111111ınoııııuııuııııııııııııuıııınııııınıımunmıumwııııııuıı ı& 
Kayak ve kış sporlarına ya- yük ehemmiyet atfolunuyor··j• 

Londra, 6 !Radyo 1 - Mil- ları Finlandiya nıese~~:•tltf 
kında başlanacak letler cemiyeti konseyinin alakadar olarak Mıl J 

v C . . d. edile' - cumartesi günü yapacagı eımyetme tev ı lal~ 

Sındırgı ve Dursunbey kulüpleri bu içtimaa, birçok noktalardan olan bir çok meseı~ı~yre •' 
ehemmiyet atfolunmakta kında Norveç hancı r· 

sporun bütün malzemelerini dır. Çünkü bu toplantı. bir zırı ile görüşmek üzere ~t ft 
çok meseleleri hatırlatmak şembe günü Osloya 1 

hazlflamaktadlflar. tadır. Birinci mesele İtalya ceklerdir. 

Beden terbiyesi genel di
rektörlüğünün P.mrile, bölge
mizde kayak ve kış sporla
rına ehemmiyet verilmesi 
için icabeden tedbirlerin 

alındığını ve yakında bu 
işin de başarılacağını evvelki 
sayılarımızda yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre, ilk 
olarak Sındırgı ve Dursun· 
bey kazalarındaki gençlik 
kulfıpleri bu işe başlamış 

bulunmaktadırlar. Bu spora 
ait malzemenin ikmali için 

yeni birçok sparişler veril 
miştir. 

Coğrafi vaziyetleri pek 

Gömeçte 

Büyük Deve güreşle
ri yapılacak 

Gömeç, (Hususi] - Na
hiyemizin Gençlik Kulfıbü, 
ayın 28 nci pazar günü bü 
yük bir Deve güreşi yap· 
mağı kararlaştırmıştır. 

Her sene hu mevsimde 
yaptırılmakta olan Deve gü
reşleri, pek çok rağbet gör
mektedir. Kulub, halkımızın 
gösterdiği bu alakadan ce
saret alarak bu müsabaka 
yı tertip etmiştir. Bu mü 
nasebetle Bürhaniye, Ed 
remit, Karaağaç, Ayvalık 

ve Güredeki devecilerin bu· 
susi surette beslediği pehli 
van Develer bu güreşe da
vet edilmişlerdir. 

Güreşlerin zevkli ve ala 
kalı olması için azami ted
birler alınmakta ve diğer 

yerlerden 'tle pehlivan Deve· 
lerin iştiraki için muhabere 
devam etmektedir. 

Senenin ilk Deve güreşi 
ni yaptıracak olan Kulübün 
bu teşebbüsü nahiyemiz 
de memnuniyetle karşılan 

mıştır. 

müsait olan bu iki kazamız
da bu sene kayak sporlan· 
na batlanacaktır. Bölgemi 
zin de temin ettiği öğret-

men, Şefik Çakır yakında bu 
kazalara giderek tedkilder 
de bulunacak ve hilahara 

bölgenin bütün kulfıplerin 
den toplanacak kalabalık 
bir sporcu kafilesi, ya Dur-

sunbeye veyahutta Uludağa 
giderek on beş, yirmi gün 
kalacaklardır. 

Tam mevsiminde başlanan 
bu kıymetli sporun bölge 
mizde de ihdası gençlerimizi 
çok sevindirmiştir. 

Yeni Defterdar geldi. 
Vilayetimiz defterdarlığı 

na tayin edilen Trabzon 
defterdarı Ali Reşat dün 
İstanbul yolile şehrimize ge· 
lerek yeni vazifesine başla-
mıştır. 

Tayin 
Vilayet evrak kalerni ka 

tiplerinden Ali Rıza Ayva· 
lık Alibey nahiyesi katip 
liğine, nahiye tahrirat ka 
tibi Şeref Kalkancı da ev 
rak kalemine tayinen nakil 
edilmişlerdir . 

Rezalet çıkarmışlar 
Gündoğan mahallesinden 

şoför muavinliği yapan Hi· 
dayet ve arkadaşı Bekir 
fazlaca içmişler ve Dinkçi 
ler mahallesine giderek ka 
hvelerin önünde bağınp ça 
ğırmak suretile istirahatı 

umumiyeyi selbederek reza 
let çıkardıkları zabıta tara
fından görülmüş ve iki sar· 
hoş arkadaş yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. 

nın alacağı hattıharekeltir. ---------~ 

Habeş harbi sebebiyle Mil Ruslar Finlaıt-
letler Cemiyetinden çekilen f' 
İtalya, Milletler Cemiyeti diyayı ikiye art 
esaslarına göre, 11 kanu -
nuevvel tarihinde azalıktan 
tamamen çıkmış sayılacak 

tır. Fakat Milletler Cemi ye 
ti 9 ve 10 kanunuevveJde 
toplanacağına göre İtalya 
isterse, Milletler Cemiyeti 
konseyine aza olarak işti 
rak edebilecektir. Ve siyasi 
mahfiller, İtalyanın, konse 
yin bu toplantısına iştirak 
edip etmemesini İtalyanın 
takip etliği veya edeceği 
siyasetle alakadar görme 
rnektedirler. 

Yani, İtalya isterse, gene 
MiH tler Cemiyetine aza 
gönderecektir. 

Diğer bir nokta da Le 
tonyanın vaziyetidir. Bu hü
kumet te bugün Milletler 
Cemiyetinde azadır. Şimdi 
Sovyet hükümranlığına da 
hil bulunan bu hükumet te 
Milletler Cemiyetinde azalı 
ğmı muhafaza edecek mi 
dit? 

Üçi.tncü mesele, konseye 
riyaset meselesidir. Bu dev
rede konsey reisliği sırası 
Yugoslavyanındır. Fakat : 
Yugoslavya, konseyin bu 1 

mühim toplan tısında mesu 
liyet mevkiinde bulunmak 
istemediğinden ve bunu bil 
dirdiğinden riyasl!t vazifesi 
ni sıra usulii ile Belçikanın 
ifa etmesi lazımdır. Konse 
yin bu toplantısına Avrupa 
daki aza devletlerden baş
ka Türkiye, Çin, İran, Bo 
livya, Peru, Yeni Zeland 
hükumetleri iştirak edecek
lerdir. Yeni reis için karar 
verilinciye kadar riyaset 
vazifesini B. Döva)era ifa 
edecektir. 

Oslo, 6 [ A.A.] - .Resmen 
bildirildiğine göre, lsveç ve 
Danimarka hariciye nazır 

mak istiyot·
1 [Baş tar af ı birinci sayfad'e~ 

layıkile istifade edeıneıll 
tedirler. 'il 

Paris, 6 (Radyo) fiııl:~ 
diya mültecilerinin İsveÇe ~,t 
nı devam etmektedir. f~ ~t 
mülteciler arasında tı~ 
asker yoktur. ~ 

Londra, 6 Radyo - ı 
gelen haberlere göre, l(af 
yarın adasiJe, Ladog~ ~ılı 
lü civarında şiddetli bır 
taarruzu başlamıştır. / 

Ankara, 6 ( Rady~) -
Amerikanın eski reistC~jl 
huru Hovr Finlandiya ,e' 
para toplıyan teşkilatın 
isliğini kabul etmiştir. / 

Londra, 6 , Radyo ) fi' 
Amerika reisicumhuru, 

4
634 

borç taksiti olan 'l3 de 
doların Finlandiyaya i•·jıı1 
sini kogreden istiyecel 

beyan etmiştir. f.Ji'' 
Paris, 6 (Radyo) - ıef 

akşam Romada Rusya • J* 
hine tezahürat yapıldı. ~1111 
hiç bir müdahalede b&1 
ma'Cli. 

Ankara, 6 !Radyo} . ..ı 
• 1 ~~ 
ltalyada Finlandıya .'e·tıç' 
yapılan nümayişler gıtl• ~' 
artmakta ve .zabıta Jllll 

d.,. 
vemet göstermemekte 1 ~I' 

Cezri tedbirler dolaY'ce 

alakasını kesen Roma. ~·· 
nevreye en bağlı aza bİ~ 
dar Sovyet istilasını talı 
etmektedir. 

Ankara, 6 !Radyo] " 
Rusya, Finliindiyaya le' & 
iki noktadan taarruza g;" 
miş bulunmaktad·r. Rll5.jıt 
nrn gayesi Finlandiyayı ~•' 
ye ayırmak olduğu tab 
ediliyor. 

Ankara, 6 [Radyo) 

t 

t 
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Göringin gazete~deki bir makale. Alman Tayyareleri Paris Üze

rinde uçmak istediler. Almanya ihracat yapmalı 
~-

veya ölmeli İngiltere sahillerinde mayin döken 
londra, 6 (Radyo] - Ma· 

teş;t( Göringin gazetesinde 
~eşrolunan makale, Alman
~ada galeyan uyandırmıştır. 
f ll ınakaleyi yazan Her Her· 
'ti şöyle diyor~ 

lar yine bu limanlarda yığılı 
bulunmaktadır. "Hitler, Al 
manyaya ihracat yapmalı 

veya ölmeli demişti. Ablu 
ka ııın neticesi olarak herşey 
ölüme doğru gidiyor.» 

Bu makale Göringle Hit
ler arasındaki tezadı göste
ren güzel bir delildir. 

bir tayare düşürüldü. 
Londra, 6 [Radyo] - İki 1 

Alman tayarcsi İngilterenin 1 

şimal sahilleri üzerinde uç
muşlardır. 

vukubulduğu Lüksenburgdan 
bildirilmektedir. 

Londra, 6 lRadyo] İn · 

'•Hakikati görmeliyiz. Al
~i\n ticaret vapurları bita
~manJarında kalmış, mal 

============================= 

Bu tayarelerin buralara 
mayin döktükleri zannolun
maktadtr. Tayarelerden biri 
denize düşmüştür. 

giltere kralı 6 ncı Jorj İn
giliz kıtalarını teftişe devam 
etmektedir. Kral bazı lngi. 
liz kıtalarile beraber Fran
sız kıtalarını da gözden ge 
çirmiştir. . Teşekkür 

h Iki aydanberi Tifodan ra· 
h a.tsız bulunan ve Memleket 
a.ıtanesinde tedavi edil-

'lıekte olan eşim F ahriyc 
Kard~ş, hastahane ve işlet 
~e Doktorlarından Raif De 
~İta ip, Nefi Vural , Şınasi, 

Uzaffer ve EsatJa hemşire 
:e .hastabakıcılannın gös· 
ttdıkleri yüksek alaka ve ih-

tı .... a · · d . .... rn netıcesın e tamamen 
'Yileşmiştir. 
Kıymetli Doktorlarımıza 

~0nsuz saygı ve sevgilerim 
b: .teşekkür etmeği bir borç 
llırirn. 

Balıkesir İstasyon Şefi 
Adnan Kardeş 

TORKDiLI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 
Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 
\'ı =-S lığı: 800, altı aylığı 400 kr. 

ayısı (3) kuruştur. 
~lres: Ballkesir 'l'ıirkdi/i 

~0Ytcr İstokhlmdan bildi 
r'} ı İyor: 

l 50 İtalyan bombardıman 

1 ~Yaresi hava yoliy]e Fin
a.ııdiyaya gelmiştir. 
D·~ondra, 6 [Radyo] 
~Un Fin hava kuvvetleri 
lltınansktadaki hava üss·· 

t llne hücum ederek 60 Rus 
~Ya.resini tahrip etmiştir. 
t il~e.llide de 64 Rus taya
~:s~nıo tahrip edildi. İki bin 
l"ışınin telef olduğu bildi 

11 tnekt d' e ır. 

1, londra, 6 [Radyo] - Fin 
tta.lldiya körfezinde bir ada· 

e~~ ~uslar tarafmdan işgal 
t •ldığini Finlandiyalılar iti-
<lf etmektedirler. 

İngilterede yapılan 
gemilerimiz 

Ankara, 6 [Radyo J 

Donanmamız için İngiltere 

de inşa edilmekte olan de

nizaltılardan ikisi ilkbahar 
da biterek gelecektir. Dört 

destroyer ile iki mayin ge

misinin inşaatı devam et 
mektedir. 

Londra, 6 [Radyo} Ak 
şamki Fransız tebliğine gö· 
re, Almanlar garp cephesin 
de baskın teşebbüsünde bu 
lunmuşlar, fakat netice ala
mamışlardır. 

Son günlerde bilhassa fa· 
aliyet Viainburgda artmış 

tır. Almanların gayesi esir 
almaktır. 

Şimdiye kadar olduğun 
dan ağır bir topçu ateşi 

Paris, 6 !Radyo] Al-
man tayareleri dün Paris 
üzerinde uçma teşebbüsün
de bulunmuşlar, fakat ta· 
yare dafi toplarının ateşi 

karştsında muvaffak olama· 
mışlardır. 

Londra, 6 !Radyo) At-
man Luskoma gemisi Atlan
tikte İngiliz gemileri tara -
fından esir alınmıştır. 

Baf ıkesir sulh hukuk hakimliğinden: 
Açık ;rttırma ile paraya rın ve irtifak hakkı sahip tırmada, bedeli satış istiye 

çevrilecek gayri menkuliin !erinin gayri menkul üzerin nin alacağına rüchani olan 
ne olduğu: Sağı ve arkası deki haklarını hususile faiz diğer alacaklılar o gayri 
Kantar oğlu Sarı Mehmet ve masrafa dair olan iddia menkul ile temin edilmiş 
ölümü ile veresesi evi, Solu ]arını işbu ilan tarihinden alacakları mecmuundan faz 
Cemile hissesine müfrez ev itibaren yirmi gün içinde laya çıkmak şartile, en çok 
le Zefihanın satışından Mal evrakı müsbitelerile birlikte arttırana ihale ediiir. Böyle 
müdürü Rasim evi, önü yol- memuriyetimize bildirilmele- ' bir bedel elde edilemezse 
la çevrili. ri icabeder. Aksi halde hak· 

Gayrimenkulün bulundu . ları tapu sicilile sabit olma 
ğu mevki, mahallesi, soka dıkça satış bedelinin pay· 
gı numarası: laşmasından hariç kalırlar. 

Takdir olunan kıymet: 4 - Gösterilen günde 
beş yüz arttırmaya iştirak edenler 

Arttırmanın yapılacağı arttırma şartnamesini oku 
yer, gün, saat: 8/İkincika muş ve lüzumlu malumat 
nun1940 almış ve bunları tamamen 

1 - İşbu gayrimenkulün kabul etmiş ad ve itibar olu 
arttırma şartnamesi 6/12/939 nurlar. 
tarihinden itibaren 81 No. 5 Tayin edilen za-
15 ile Balekesir İcra daire manda gayrimenkul üç de-
sinin muayyen numarasında fa bağırıldıktan sonra en 
herkesin görebilmesi için çok arttırana ihale edilir. 
açıktır . İlanda yazılı olan- Ancak arttırma bedeli mu
lardan fazla malumat almak hammen kıymetin yüzde 
istiyenler, işbu şartnameye yetmiş beşini bulmaz veya 

ihale yapılamaz ve satış ta
lebi düşer. 

6 Gayrimenkul kendi-
sine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse iha 
le kararı fesholunarak ken-

disinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse ar 

• zetmiş olduğu bedelle alma· 

ğa razı olursa ona, razı ol 
maz veya bulunmazsa he 
men on beş gün müddetle 

arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttlrana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve ge-

çen günler için yüzde beş
ten hesap olunacak ve fa · ve 81 dosya numarasile me satış istiyenin alacağma 

muriyetimize müracaat et rüchanı olan diğer alacak· iz ve diğer zararlar ayrıca 
melidir. lılar bulunupta bedel bun hükme hacet kalmaksmn 

2 - Artbrmaya iştirak ların o gayri menkul ile te memuriyetimizce ahcıdan 
için yukarda yazılı kıymetin min edilmiş alacaklarının tahsil olunur. Madde (133) 
0/ 0 7,5 nisbetinde pey veya mecmuundan fazlaya çık Hane yukarıda gösterilen 
milli bir Bankanın teminat mazsa en çok arttıranm ta- 8/1/940 tarihinde Balıkesir 
mektubu tevdi edilecektir ahhüdü baki kalmak üzere 
(124). arttırma on beş gün daha 

3 İpotek sahibi ala- temdid ve on beşinci günü 
caklılarla diğer alakadarla- ayni saatte yapılacak art 

icra mumuduğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen art
tırma şartnamesi dairesin · 
deki satılacağı ilan olunur. 
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Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyesi İnhisarların 
Tam 80 Derecelik Kolonyaları Gelmiştir.+ Şişeleri 100 Kuruştur. Tuhafiyeci Kadri Albayralı 

Orman Çevirge müdürlügv ünden: ~~~~~~~~~19! 
~. 4. 1 Balıkesir Vilayetinin merkez kazasının mezar- ~ ' D Q K T Ü R 

lık devlet ormanından 1772 kental meşe odunun 20 f.A.'. 
gün nıüddetıe açık artırmaya çıkarılmıştır. m.. F h · Al I 

2 - 9dunun beher kentali 8 kuruştur. : a rıye tay ı 
3 - ihale 14/ 121939 tarihine müsadif perşembe • 

ginü saat ıs de Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla ~ KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM 
taktır tTI 

45 Muvakkat teminat 10 lira 63 kuruştur. ~ BİRiNCİ SINIF MÜTEHASSISI 
Satıs orman kanununu nmuvakkat 6 ncı mad- ~ 

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna ,~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 
meyi. ~örmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaat- PAZAR rıONÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAl 
lan ılan olunur. 4 - 1 - 383 ' UL 

D O . il 3 .. ,. 1 t M"d" I""" d • 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KAB . emıryo arı ncu ş e me u ur ugun en: L. vE TEDA vi ED~R. 

sayılıA::~::u~5~:y::iu::;~e:~!: üt~v5f~~=:~~~etl:?t~~~ - ~· ~~:~~+~:+:It.1tl.~~Jtı~J0:~~1Aı!i9' 
ma ~~retile kiray~ verilecekti~. Arttırma ~alıkesirde Orman Çevirge müdürlüg" ünden: 
3 ncu İsletme bınasınasındakı arttıma komısyonunda 
11/12/939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 1 f t alıkesir Vilayetinin merke1 kazasının E~ 

S ı'k b b d l' b. · · d h'l 22l 50 cık devlet ormanından 1604 kental meşe odunun -ene ı mu ::ımmen e e ı ma vergısı a ı , .. _ 
liradır. İstekliler 16,60 lira muvakkat teminatı Akhisar gun muddetle açıkartırmaya çıkarılmıştır. 
· t · B 1 k · d ı· l · 2 Odunun beher kentali 8 kuruştur. 
ıs ayonu vezneııne veya a ı esır e ş etme veznesıne · b" 
yatırarak alacakları makbuzla ve kanuni manileri ol- 3 ihale 14/12/939 tarihine müsadüf perşem ~ 
~adığma dair vesika ile birlikte yukarıda tayin edilen günü saat 15 de Balıkesir orman müdürlüğünde yapı la 

.. tt tt k . .. t t l . caktır. gun ve ıaa e ar ırma omısyonuna muracaa e me erı 
lazımdır. 4 - Muvakkat teminat 9 lira 62 kuruştur 

Bu işe ait şartname İşletme Müdürlüğünden ve Ak- 5 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı mad· 
hisar istasyonunda parasız alınabilir. 4 1 377 desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartn• 

meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne müracaa: 

Belediye Reisliğinden: 
1 Elektrik kilovat ücretleri hakkında 23/11/939 

tarihinde gazete ile yapılmış olan ilanda Kuvvei muhar 
rikede Teahhütsüz kilovat ücreti sehven 16,5 kuruş ya · 
zılmış isede kabul edilen tarife (17,5) kuruş olduğu tas · 
hih olunur. 

2 - Belediye meclisinin Teşrinsani toplantısında 

kabul edilen elektirik kilovat ücretleri 23/11/939 tari
hinde gazete ile ilan edilmişti. 

Meclis kararı mucibinde 2 nci teşrin makbuzları ye
ni tarife üzerinden tanıim edilecektir. 

Abonmanların Kuvvei muharrikede gerek teabhüt 
lü gerek teahhütsüz olarak hangi şekli tercih edecekte 
rini elektrik mlidürlüğüne bildirilmeleri ilan olunur. 

3 1 - 396 

Balıkesir Orta Okullar Satln Alma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Tahmin Mnvakkat 
Cinsi: Azı Çoğu: bedeli teminatı Eksiltme 

Lira Lira şekli 

Takım elbise 350 400 6800 510 Kapalı zarf 
Bah~<esir ortaokullar ihtiyacı olan yukarıda ya

zılı takım elbise onbeş gün müddetle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. ihale~i 22/kanunuevvel/1939 cuma günü saat on· 
beşte Balıkesir maarif müdürlüğü odasmda yapılacaktır. 
2490 numaralı kanunun tarifatına uygun olarak hazırla · 
nacak teminat ve teklifleri havi mektuplar ihale günün
de nihayet saat 14 de kadar komisyon başkanlığına ve
rilmiş bulunacaktır. Şartname ve nümuaelerin her gün 
öğretmen okulunda görülebileceği ilan olunur. 

4 - 1 - 397 

lan ilan olunur. 4 - 1 - 384 ~ 

Balıkesir vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkecıir Sındırgı yolunun 34+600 kilD 

metresindeki ahşap köprünün 960 lira 60 kuruş ss-ı-4()1) 
ncü kilometresinde Cehennemdere köprüsünün 288 lir.J 
56 kuruş ve 34+750 kilometresindeki Simav köprüw· 
nün 375 lira 56 kuruş, 58-l-500 ncü kilometre· 
sindeki ahşap Simav köprüsünün 264 lira 16 kuru.f. 
Balıkesir Bigadıç yolunun 7+600 ncü kilometresindek 
ahşap köprünün 316 lira ki cem'an 2204 lira 82 kuro4 
keşif bed!!lli tamirat işlerine 27/12/939 tarihinde istek 
çıkmadığından 28/12/939 tarihine kadar bir ay müddet· 
le pazarlığa çıkarı)mışhr. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Keşif hülasa ve mesaha cedvelleri, Bayındırlık if 

leri genel şartnamesi ve mukavele projesi olup iıtiyea' 
ler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa dairesinde gör ' 
bilirler· 

3 - Pazarlık 28/121939 tarihine rastlıyan PerşeJ11' 
be günü saat 15 te daimi encümen huzurunda yapılaca· 
ğmdan isteklilerin vakti muayyeninde mezkur encümene 
müracaatları. 

4 Taliplerin bu işe ait 165 lira 40 kuruşlu 
muvakkat teminatını Hususi Muhasebe veznesine yatır· 

dıklarına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kab11l 
banka mektubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel B• · 
lıkesir vilayetine müracaatla evvelce bu işe benzer 20()(> 
liralık iş yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederelı: 
alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasilt 
birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte vilayet daimi eıı · 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

Bası1dıtı yer: Türkdili matbaası-Balıkeıiı 


