
GÜNLÜK SİY AS! GAZETE On dördüncü vıl: 2"8 
• 

Garp cephesinde: 

ürk-Sovyet 
tnüzakereleri 

~aat Vekilimiz d; Moskovaya gidiyor. 

ŞİDDETLİ DENİZ MUHA
REBELERİ OLUYOR. 

Üç Alman, bir İngiliz harp gemisi batt1. 

ta. .. ~bkara, 14 [ A.A.) •• Moskovada Sa· 
~ilti ile Molotof arasında vuku bulan 
~Qfnıe hakkında mütemmim malumat 

\' cut değildir. Yalnız görüşmenin dos

Ankara, 14 (A.A.) İngi 
Jiz · Bahriye Nazareti dün 
üç Alman denizaltısının 

batırıklığını bildirmektedir. 
Yine bu Nazaretin diğer 

bir tebliği de Royal saffı 
harp gemiıinin Alman de 
nizaltıları tarafından batı_ 

(Sonu llçtincO sayfada) 

lskandinavya mem· 
leketleri konferansı 

~tç, Norveç, Finla~di;;·ve Danimarka devlet 

· leri ayın 18 nde İstokholmde toplanacaklar. 
-----------·· ...... ··----------

"' lsveç bazı mıntakalarda kısmi seferberlik ilan etti. 
~ t4 'ra, 14 [A.A.J - İs yet kumandanı Rulin Eıton- bala Moskovada bulunmak· 
~:'Orveç, Danimarka ve 1 yadaki üılerio kumandanlı- tadır. 
\~P• deYlet reisleri tını derubde edecektir. Londra, 14 [Radyo) 
~ telcizinde İıtokhol 1 Tallin, 14 (Radyo] Yu- Birleıik Amerika Devletleri 

~konferans akdede karı Adigedeki Almanların Cumburreisi Ruzvelt bu gün 
~. Bq toplantının Ya.Iİyetini t.edkik etmek üze gazetecileri kabul ederell: 

1 henüz teabit edil re gelmif f>ulunan Himler Molotofa bir mesaj pnder 
l,~-·~la IMraber ya- Almanyaya dönmüttÜr. diğini, Rusyanın Finlandiya 
~•ndınaYya memle . _ . 

Ankara, 14 !Radyo) - ıle anla,mak uzere muahha-
teaanilt ve bita -

teyidi detil. aynı 
bu ınemleiletleri 

~ 'Cl.11 harbin ve l•kan

~ daş ticaretine ih· 
İti zorl•ldara kartı 

\ ~ it&ftetek tedbirle
tıratramcla yer 

ltopeahatdan bil 
etllr. 

"•, 14 (A.A. f ı •. 
~ 

filDalinde kwni 
'fi Ult ilin edilmif tir. tf•t sınıflar da ailill 

l'lll irılawlarcLr. 
"· 14 !ıladye) - Sov-

Litvanya askeri ekıpuleri ne bir hal çaresi bulmasını 

ITALYA 

Bazı gemi seyrüse
ferlerini men etti. 

rica etmiştir. 
Ankara, 14 [Radyo) -

Litvanya cumhurreisi, bun 
dan böyle merkez hüldime
ti Vilnoda temsil edecek
tir. 

Londra, 14 !Radyo! 
Ankara. 14 (A.A.) - Finlindiya reisicumhuru ya 

ltomada netredilen bir emir- kında çıkmış bulunan harp 
name ile Sicilya ve Pantel · halinde mecburi aıkerlik ral 
leria adaları kara sulannda kcllefıyet kanununa rır~ ti 
ıerek ltal1an, ıerek ecaebi 1 ile 64 yaf arasındaki kadın ve 
yapurlann husuıt mtiaade erkekleri mecburi mlkelle· 
olmaksızın seyrlteferleri fiyet vazifelerine 4avet et-
y•Hk edllmifffr. (Sonu üçüncü sayfada) 

nldığını ve bin iki yüz lli
şilik mürettebatıadan ~İ•
diye kadar üç yüz yet•ilf 
beş kişinin kurtarıldıiını 

bildirmektedir. 
Pariı, 14 [Radyo) - 84ı 

sabahk i F. :ınsız tebliği : 

Mozelin şarkında ıeee 

sakin geçmiştir. Cephe•i• 
her iki tarafında topçu fa· 
afiyeti olmuştur. 

Parİ8, 14 (Radyo! Din 
iSonu iiçüncü sayfada) 

Moskova - Sofya ha
va seferleri müza

keresi. 
Moskova, 14 (Ra<:~ oj 

Moskova · Sofya bav-A hat
tının tekr.-r kti,adı için mi· 
zakerelerde bulunmak Uure 
buraya gelmiş bulunan si
vil tayareci Albay Boyder 
Moıkovadan hareket ehn~~ 
tir. 

Moskovada mühim sİJ••İ 
görü,melerin voltu '-uldGtu 
.şu !ırada malıa•ele im-
7asına imkan bulunmadığın · 
dan mllzakcler talik olua
mu,tur. Esasen Sofya-M ... 
kova bava hattının ehem-

\ Sonu ikinci sayfada~ 
..... . - 9'4• -·· 

Çemberlaynın nutku 
Almanyada inf lal 

~ uyandırdı. 
Londra, 14 (Rad10} 

Alman gazeteleri Çenılter
liynm nutkuna y e asabi1et 
hiddet dolu cevaplar veri 
yorlar. 

Alman matbuat şefim 
beyanatı Amerikaqa infial 
uyandtrmıttır. 



ayfa : '2 TÜRKDİLİ 15 Birinciteşri!2!~ 

. İ---$15-iR_H_Ai-ER_L_E-Ri---. ) Dikilide hafif sarsın
tılar devam ediyor. 

lzmir, 14 (Hususi] - Ev
velki gün Dikilide 3 zelzele 
daha kaydedilmt~tir. 

. -------------------------------Köy okullarının sınıf ve öğret· 
İzmir valisi, Kızılay umu 
r müfettişi zelzele mahal· 

li de tedkiklerde bulunmak 
orere Dik.liye gittiler. Diki 
lide yeniden yapılacak evler 
zebeleye dayanabilecek ka 

. dar mukavim, tek katlı ola 
cakhr. 

Enkaz altında kalmış olan 
tütünler tamamen çıkarıl-

tır. Tütiin piyasası açılır 
açılmaz bunlar satılacaktır. -
Moskova - Sof ya ha
va seferleri müza-

keresi. 
(Batlaraf ı birinci sayfada) 
aiyeti olmadığı da söylen
•ektedir. 

Yalnız:, Albay Boyderin 
gidi !İya i sondajlar yapmış 
olması mümkündür. 

İki erkek bir kadını 
döğmüşler. 

Dinkçiler mahallesinden 
011man ve arkadaşı Ana
fartaJar mahallesinde otu 
raa bahçevan~ Tevfik ile bir
likte akrabası olan ve Dink
çiler malıallesinden Mehmet 
Ali kızı Emineyi bila sebep 
d6ğdükleri iddia ve şikayet 
edildiğinden suçlular yaka
lanarak adliyeye verilmiş 
ferdir. · 

Vali taş ocaklannı . 
teftiş etti. 

Vali Recai Güreli CU· 

ma günii Y cniköy civarın

daki ta~ ocaklarile Ban
dırma yolunun inşaatını ted 
kik etmek üzere Susığırlık 

Sultançayırma kadar git 
mişlerdir. 

Vali geç vakit şehire 

dönmüşlerdir. -
Nahiye müdürleri ara

sında nakiller. 
Durak nahiyesi müdürü 

Sedat Küpelere, Küpeler 
nahiye müdürü Zihni Özalp 
Durağa nakledilmişlerdir. -
Mecburi spor mükel
lefiyetindeki gençler 
bu gün çalışacaklar. 

Btden terbiyesi mükellefi
yetine giren gençler bu gün 
saat 9 da Ali Hikmet Paşa 
stadında Lise ve Muallim 
mektebi beden terbiyesi öğ
retmenlerinin nezareti altın
da spor hareketleri yapa-
caklardır. 

Üç saat devam edecek 
olan bu sporlar, bir çok kı
sımlara ayrılmış olup her 
biri fasıla ile yaptırılacaktır. 

Bu gün Gönen ve şehrimiz 
Gençlik Kuliipleri karşılaşıyor. · 
Uzun zamandan beri oyunlarını görmedi
ğimiz Gönen gençlerini bu gün sahamız

da yapacakları maçla aralarındaki 
farkı g~rmüş olacağız. 

Bu lıafta 939 - 940 yı
h Balıkesir bölgesi lik maç 
lannıtı üçüncü haftasıdır. 

Bu gün ıehrimiz ve Gönen 
Gençlik Kulôpleri arasında 
Ali Hikmet stadındaki 
maç saat 15 ·de yapılaeaktır. 

15 Kişilik bir sporcu ka 
fileıai akıam Gönenden şeb 
rimize gelmifler ve kuliiplü 
a.rbdqlan tarafından kar
fılaıallUflardır. 

Bu rG• yapılacak maçta 
.,.larlm;z Gençlik Kuliibfi 

gaJip gelecek olursa Mar
mara gümesinin birincisi ola 
caktır. Gönen geçen hafta 
Bandırmaya 1 - 4 yenil
mişti. Bu gün Gönen takımı 
yeni elemanlarla takviye 
edilmiıtir. Balıkeıir Gençlik 
Kulôbü iıe bunlara nazaran 
çok eski sporculardan mü
teıekkildir. 

Yıllardan beri Gönen genç
lerini aabamızda görmediği 

ı' mizden tahminlerde hulun 
mak batalı olur. 

men vaziyeti tesbit edildi. 

Her sınıf haftada 24 saat ders yapa~~~ 
'Maarif Vekilliğinin köy yapılacaktır. Yalnıı li ~· 

okulları için hazırlamı~ ol nıflı ve tek öğret111eJ1 
.duğu müfredat proğramı okulları ıl ~ 
bu ders yılı başından itiba Bu okullarda bir 1 11 ti 

t tb.k b 1 k b" · "d ı'• 01' ·,., ren a ı e aş anaca tar. ırıncı en geçoı ':f .,.... 

Yeni proğramın ne şekilde le be bulunacağındtıll• e1i4J 
tatbik edileceği, Vekillik ta- larla ikinci ıınıf ve Y le lı' 
rafından bir tamimle bütün okula gelen talebeler 

ktır· 
okullara bildirilmiştir. Bu rinci sınıf kurulacıı de" 6' 
tamime göre: Sınıfların biri öğle ;11 

1 Yeni açılacak olan ce, diğeri de öğledell f f,, 
köy okullarında yalnız bi olmak üzere, her 51111~ ~ 
rinci sınıf bulunacaktır. Bu- de üçer saat kultür d d• , 
rada her gün üç, dört saat birinci sınıfta hııftıa ı' 
kültür dersile bir saat zi- gün, ikinci sınıfta iK..,. ~ 

k uıer ~ 
raat ve i~ olma üzere, haf- birer saat olmak I•''' 
tada yirmi dört saat ders 

1 
raat ve iş dersi yap• 

I Dikili, Armudova, 
Gömeç f elaketze~ 
delerine yardıma 

kosunuz. , 

Sayın Balıkesirli! 
Dikili kazasile vila-

yetimizin Armudova ve 
Gömeç nahiyelerinde 
vukua gden şiddetli 
zelzeleden evleri yıkıla
rak ~çıkta kalan ve 
yüzlerce facia kurbanı
nın iztirabım çeken 
yurddaşlarımıza şehri 
miz namına yapılacak 
yardım için Kızılay Ce 
miyeti tarafından teşek 
kül ettirilen komisyon 
faaliyete geçerek ha
yır sever halkımızın te
berrularını teıbite baş
lamıştır. 

Sayın Balıkesirli! 
Her hususta göster

diğin yüksek hamiyet 
ve fedakarlığını bu kere 
de esirgemiyeceğinden 
emin olarak bu miJli ve 
vatani yardıma seve 
s~ve iştirak edeceiini 
um~yoruz. 

tır. ~ 
Üç sınıf olan köY ,f 

b" Jarına gelince tale ıôt''' 
ayrı dershaneleri do f İ( 
mıyacak, birinci sı0~11. 
ayrı bir eğitmen "er•,~ 
tir. Talebe çok 01i ı 
takdirde birinci sıOJ 'I 
ikinci ve üçüncü 51c'f 
arada tedrisat yaP11 ll 
Biri öğleden evvel, ,~ı 
öğleden sonra çalışa~ 

Yeniden açılması d ,ı #. 
len dördüncü sını~d/ 
aynı şekil tatbik ~ 
ve azsa üçüncü ~nnıfl• 1f 1 
ber birinci ve ikinci sı' '/ 
bir arada olmak rıı~re ~V 
öğleden evvel, diğer• ~I 
den sonra ders görece f 

1. "' J ·Tek öğretmen ı "· 
sınıflı köy okulların 1~,i 
yeti de şu şekilde 
tır: ~ 

İlk devre bir araY'' /, 
ci devre de bir araY'tJt·, 
rek tedrisat yapacak t' 1 
suretle yine her de~ '/. 
öğleden evvel, diğeri ~ki 
den sonra ders gt>tt!'ı/ 
Öğretmen fazla old~~ 
dirde müfredat prol~ 
uygun .olarak öğret ·~J 
arasında taksim '1J 
biri öğleden evvel. ~ 
öğleden sonra der• jJ 
caktır. Dershane ad V' 

ve öğretme• iki ol~"r,I 
dirde normal tedrit't 
labilecektir. 



'"ıs bi .. TÜR KD İLİ 

1 

~rmciteırin 1939 

' Türk· Sovyet ~;:esinde 
ınu•• zakerelerı• (Baştarafı birinci sayfada) 

akşamki harp tebliği: 
Hava sisli ve yağmurlu 

dur. Cephelerde faaliyet za 

liraat Vekilimiz de Moskovaya gidiyor. ~=~;.ğ~1;a::r~:t!! k~~=:~:~ 
t (Baıtarafı birinci sayfada) kiyetsizliğe uğramışlardır. 

«lııe cereyan ettiği ve yakında bir görüş- Londra, 14 [Radyo) 
"-e · d h l "' İngiliz şantiyelerine baskın nın a a yapı acagı söylenmektedir. 

A. yapmak istiyen Alman ta-
nkara, 14 [ A.A.) •• Moskova ziraat yarelerile lngiliz tayareleri 

h :tgisini ziyaret etmek Üzere Sovyet arasında bir ha va muhare-

l~~umetinin daveti üzerine Ziraat Ve- besi vuku bulmuş, bir Alman 
ıqJ M tayaresile büyük bir Alman 1 uhlis Erkmen, yanında mebuslar idroaviyonu düşürülmföştür. 
~e gazeteciler olduğu halde yarın fstan- İngiliz hava kuvvetleri hiç 

ltfdan Odesa yolile Moskovaya gide- bir zayiata uğramamışlar 
~~ktir dır. 

I
' · Londra, 14 [Radyo) 

~kandı·navya memle- Royter ajansının Fransada \) harp sahasında dolaşan 
muhabiri şunları bildirmek-

k eti eri konferansı te~~~nsızkasabalarındamü· 
~ · him miktarda erzak, mühim-

t
. tarafı birinci sayfada) lsveç kraJı Güstav, Norveç 
1 mat göze çarpmaktadır. Bü· 

l r. ve Danimarka krallarile tün kasabalar maskelenmiş-
• 

0 tadra, 14 1 Radyo] Finlandiya cumburreisini 
~ k N D tir. lh. ralı, orveç, ani- buraya davet etmiştir. Kral · '""'k Muhabir ziyaret ettiği bir """ha krallarile Finlandiya larla Finlandiya cumhurre · "" tayare karargahının şayanı 

Urreiıine birinciteş isinin ve 4 devlet hariciye 
!l 18 hayret bir şekilde aoaske-

~d nde bir konferans nazarlannın, önümüzdeki 
~ ttnıek üzere bir teklifte çarşamba günü mühim bir lenmiş oluşunu hayranlıkla 
~:11.rnu,tur. Bu teklifte İs- konferans akdederek, vazi· anlattıktan sonra yeni tip 
~ı~~•nav devletlerinin son yeti konuşacakları söyleni- bir mitralyözün montajı ya-

'\ll!I ı pılmakta olduğunu haber 
·~t' c er karşısındaki va:ıi- yor. 

ı' görüşülecektir. Krallar, derhal Stokhol- veriyor. 
~'-~tıdra, 14 1 Radyo! - ma hareket edeceklerdir. 1 Bu silah düşman ta yare 
~- itıdiya murahhasları Pariı, 14 (Radyo) Fin lerine karşı müdafaa busu-

~ b.l\k ıunda çok işe yaramakta-
~ 1.1 funetile ba~ka bir iindiya kabinesi değişmiş 
Aı_~kerede bulunamamıştır. ve derhal milli ittihad kabi- 1 dır. Bundan tayareciler pek 

.... " ı memnun olup, fogiliz taya-~, Şı dağına göre Finlandi nesi teşekkül etmiştir. 

Sayfa : 3 

Kiralık değirmen 
Çift taşlı Mcndehure Uc 

ğirmeni bahçe, dutluk ve 

arazisile birlikte icara vedfe
cek tir. Taliplerin sahipleri
ne müracaatları. 

----------- -
Kayıp mühür 

Zat tatbik mühürümü 
kaybettim. Yenisini alaca 
ğımdan hiikmü olm.adığı ilAn 
olunur. 

Gönenin Kalburcu 
köyü muhtarı 

Recep Cambaı: 

İngilizce, Fransızca, 
Almanca kursları 

HALKEVİ BAŞKANLIGINDAN: 
1 Teşrinsani 939 tarihin· 

den itibaren Halkevinde ya-

bancı diller kursu açılacak 
tır. Fransızca, İngilizce, Al-

manca otan bu kurslar ( A) 
ve ( ~" şubelerini camidir. 

(A Şubesine bHmiyenfer, '(8 ) 
şubesine bilenler girecektir. 
İşbu kurslara devam etmek 
arzu edenlerin 25 teşrinev· 
vel 939 tarihine kadar kayd
larım yaptırmak üzere isim
lerini Halkevi idare memur 
!uğuna bildirmeleri ilan olu · 
nur. 

relerinin Polonya tayareft ri 
gibi müşkülata uğranuya
cağmı söylüyorlar. 

\"~ı·llltırahhaı heyeti Rus Finlandiya hükumeti, ne . 
•flerini tedkik etmekte oluna olsun mukavemete 

karar vermiştir . 

Paris, 14 IRadyol 
bi '-h ier taraftan gelen 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

~'d ~tlere göre, Finlandiya 
ı 11'-dlarında 300 bin asker 
~ l'ltna.ktadır. 
~~01cholm, 14 [Radyo) -
~Ya gelen bir habere 
~ ra,. Finlandiya Adliye 

1ıo 1' 1 İstifa etmiştir. '"• . ~ tls, 14 [Radyol Ams 
t'tt'llı~a çıkan Telegraff 
~) leaı Ruıya ile Finlin 
~ •r•sında bir harp ol 

' t.kdirde, Ruı ordu 
~tara,. Polonyaya yaptığı 
)'bir- tenezıühe çıkamı · 
~itil! ve Finlandiya ara 

' " çok sarp olduğun 
~ll!Qk miitkülitla kar· 

a_ •rıaı yazıyor. 
tolrholın, 14 (Radyo) 

Amerika cumhurreisi Ruz 

velt, Sovyet şuralar 

cumhuriyeti reisi Kalenine 

hususi bir mektup gönder · 
miş ve Finlandiya ihtilafı· 

nın hüsnü suretle hallini ri
ca etmittir. 

Paris, 14 !Radyo! 
Amerika ıiyasi ve reami . 
mebafili, Rusya - Finlandi
ya ihtilafını büyük bir dik 
katle takip etmektedir. Bu 
nun' sebebi, halen Amerika 
da beş milyona yakın Fin
llndiyahnın bulunmasıdır. 
Bütlln bunlar Ruıyanın tek· 

1 lifleriDe kartı derin bir gayı 
duymaktadır. 

1 - Kor ihtiyacı için 25 ton fasulye, 25 ton pirinç, 
30 ton bulgur (M) fıkrasına tevfikan pazarhkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlığı ayır ayrı 19/10/939 günü saat 16 da 
ıatan alma komiıyonunda yapılacağından taliplerin mll
racaat etmeleri. 

2 1 - 334 

Bahkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

Balıkesirdeki kor ihtiyacı için vekaletin umumi vasıf. 
Jarı dahilinde olmak ve 15 gün içinde teslim edilmek pr
tile 400 ton un kanunun (M) fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/10/939 ılnll saat 11 de yapılacak· 
tir. 

2 - 1 J 3) 



Sayfa : 4 TÜRKDILi 

Bahkesir Askeri Satln Alma Komisyonundan: ~ • 
J - Kapab zarfla ekıilmiye konulmuş ve ihale günü TURKD İli MA TBAASJ 

talip çıkmadığından bermucibi kanun tekrar kapalı zarfla ___ ıİ" 

ek•iltme1e konulan Bandırma, Suıığırhk ve Kütahya bir- Viliyet matbaası, TürkdiJi matbaası adı aiti 
Jilderinin ihtiyaçlar. olan 525 ton un eksiltmeye konul gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiıtir. . 

·ı , • .,e 
14 Seneden beri munt~.zaman çıkan ve kart e il• ,.Oftur. 

2 - Her yere teslim edilecek unların miktarı ile ve 
muYakkat teminatları aıağıda yazılıdır. 

3 - ihale 30/10/939 günü saat 16 da Bahkeıir Kor 
Satın Alma Komisyonundayapılacaktır. 

4 EYıaf ve şartlar lstanbul, Ankara Levazım Amir· 
Jiii ve Balıkeıir Kolordu Satın Alma Komiıyonlarında gö
riUebilir. 

5 - Ekıiltmeye konulan 525 ton unun toptan teklif 
yapılacağı gibi her garnizona ait miktar içinde ayrı ayrı 

telrlif ve ihale yapdabilir. 
6 Taliplerin muvakkat teminatlarını havi teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir 1aat evveline kadar Ba
lrkeairde Kor Satın" Alma Komisyonuna makbuz mukabili 
tealim etmeleri lüzumu ilin olunur. (Postada vaki gecik· 
meler muteber değildir.) 

Muvakkat Teminatı 

Lira Kuruf 
2015 62 
1237 50 
1078 13 

SIGINAK YAPTIRMAK 
iSTiYENLERE 

Tayarelerden korunma ta· 

)imatoamesine göre gerek 

evlerde ve gerekse müesse 
aelerin münasip mahallerin
de yaphnlacak korunma 

aığmaklarmı ehven Hatlarla 

· yaparUR. Yaptırmak istiyen 

Jeria adresime ıniiracaa t 

etmeleri ilin olunur. 

Ankara oteli kah· 
vesinde Selimiye 
•ahalleıinden Re· 
cep oğlu kuyucu 
Mehmet Kayadeler 

Miktarı Garnizon 
Ton ismi 
250 Bandırma 
150 Susığırlık 
125 Kütahya 

4 1 - 330 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yı llı!İı : 800, altı aylığı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

, ldres: llH/ıkt>sir 1'fırkdi/i 

hizmet eden « TÜRKDILI » gazetesi bu suretle dca 
geniş bir şekilde çahşmağa başlıyor: 

TÜRKDİLİ MATBAASI 
Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ,e· 

vap 
/ 
verecek, herkesi memnun ed~~k bir ~kle 1cr 

nulmuıtur. 

TÜRKDİLİ MATBAASI 11 Her yerden sipariş kabul eder ve istenilditi ~· 
• kilde hazırlar. 

DfKKA T: Matbaa itlerile alakadar her türll 

muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Bahkesİ' 

KIRTASİYECİ 

K AD R i UZ KUR 
Paşacami caddesinde her türlü ktl'

41 

tasiye levazımını ucuz olarak te..,fıt 
edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Ballkesir Evkaf Müdürlüğünden: 
!n•( 

Vakfı: Cinsi: MeYkii: Muhammen ayhk .......-
L. K. 

f maınzade Dükkan Örmeciler caddesi 15 00 
Lonca ca. Maiaza Anafartalar ca. 25 00 . lİ 

Yukarıda yazıh akaret icara verilecektir. lhale51 ~ 
birinciteşrin 939 pazartesi saat oa dörttedir. Talipl' 
Vakıflar idareıine gelmeleri ilin olunur. 3 1 ~ 

Devlet Oemiryollan 3 ncü işletme Müdürlüğünden: , 
Yeri, mikdar ye muhammen bedeli, muvakkat teminatı aşağıda yanlı cedvelde gösterilen balast 2490 AJıh kil41 

11ıa tevfikan kapalı zarf u•ulü ile ekıiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 31/ lO 939 ula günü saat 16 da Bahkeıirde İıletme binaıında ekıiltme komiıyonanda yapılacaktır. · :1' 
lttekliler eksiltme .şartnamesinde yazıla vesikalarla muvakkat teminat, banWa mektubu veya makbuzlarını ve t'fi 

•etftuptarmı havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat veçbile haı.ırhyarak ihale r ... 
oJan 31/10/939 tarihinde saat 011 beşe kadar eksiltme komiıyonu reisine malcbuz mukabilintfe teslim etmit bulaıt"1 
l•n lazımdır. ı · 

Bu baptaki şartname ve mukavele projesini Balıkeıirde i,tetme yol bat müfettitliiindeo paraiıa alabilirler. 

Ouinı yeri: 
İımir - Bandırma hatta 

K-ffomelreii: 
Y eniköy cİ•arı 

258 -168 

Cinsi: 
Yarmal•rdan 

lrft•kn ile 

İhale edilecek 
mikdar 

metre mikap: 
500I 

Bir metre Mtihammen 
mikibının bedel 

mabammen 
bedeli: 

110 Kr. 

tutarı 

Lira: 
5500 
4-1 

. . t 
Muva~ 
temin•t 

Lir•= 
412, st' 
3tt 

Buıldıtı yer: ~ürkdıli ~athaaıtı~~kdİ 


