
On dördüncü 

Cumhuriyetin Muazzam Bir Eseri 
~ivas-Erzu·ruın oemirv -

ıu merasimle açıldı. 
~~·· 21 l Radyo 1 
·~ "'ııı dün en büyük günü 
~I ~ Erzurumun iştiyakJa 

..,. . 

~ ~1i'i DemiTyolunun kn
~ "'-asimi, tebiatm pek 
~' .. davrandığı bu yerde ~ 
~--~11>ir havada mub
~ bir dekoT içinde ya 

BOYOK ESERE AiT 
RAKAMLAR ve NOTLAR 

f Sivas - Erzurum demiryolunun ovalık mmtaka 
sında l>eber metre tulde va,ati 18 metre mikabı. Si 

' • ~rkenden h,11\ istas-
~Olunu doldbrmuştu. 
~tin şehir taklarla, dö 
~ ~e süslenmişti. Nefe 
s_~1 sarmış gibiydi. 

vas - Erzurum demiryoJunun arızalı mıntakrasmda beher 
metre tulde vasnti 35 mC"tre mikabı toprak tesfiyesi 
iti yapılmıttır. 

t Hattın beher kilometresine 10.000 lira ınebani 

masrafı isabet ctmittir. 

Sı Fırat içinde yapılmış o '. aıı 50 60 metre açıklı 
ğında bir demir köprünün orta ayağı (temel ve ele 
yasyoniyle birlikte) vasati (40000) liraya ve bir kenar 

Sonu iiçüncü sayfada) 

~ ';\hleyin erkenden ge 
4~cl • ve 7 de gelen ikinci 
~L"'.trı sonra Nafıa, Mü
~~t, Maarif, Adliye Ve-
~.~ c h ~~~~~=--~-.~MU~~-------
' um uriyet Halk sıl oldu . .VekiJJerimiz, Vaı i hırı, Matbuat erkanı tara· 
t~ , -Katibi Umumisi, Şii t' ~l.>evlet Reisi ve azala ve diğer vilayet erkanı, da- fından karşılandılar. 
\ t illbil bulunan tren 9,30 ha evvelki trenlerle gelmiş Nafıa Vekili, yanmda di-

""•um istasyonuna va bulunan Vekilet Mü•leşar (Sonu üçüncü •ayfada) 

1 ~kovada bulunan HARİCİYE VEKİLİMİZ AN
·~elimize bir kabul KARAYA VASIL OLDU 

. 
" resmı 

~~'llcara, 21 (Radyo} 
~~~·~da bulunan Ziraat 

~-"1..ıde refakatindeki 
tı 1-, Sovye Rusya yaban 

~ '-erıaleketlerle Kültürbir
'- t~is cemiyeti tarafın
' bir -kabul resmi tertip 
)~ i"' ve buna bazı Sov
tt~~ itaat Halk Komiserliği 

"-~·· Moskova Sefirimiz, 
\t-.._~rirler, muıiki,inaslar 
~ etnıişJerdir. 

~o Hitlerle görüştü 
~~ '-ltara, 21 [Radyo) 

istasyonda Meclis reisi ve Başvekil tarafın
dan karşılanan vekil halk tarafından 

hararetle alkışland1. 
Ankara, 21 IRndyoj -

Moskovadan dönen Harici
ye Vekilimiz Şükrü Saraç 
oğlu bugünkü İstanbul eks 
pre~ine takılan hususi bir 

vagonla 9,20 de Ankarilya 
geldi. 

Veının mebYs 
ırllam~edlerı 

C. H. P. Genel Başkanlığı-
nın beyannamesi. 

Ankara, 11 {A.A. ' 
Kastamonu mebusu Hüs 

nü Açıksöıün ölümü do 
layısile boşalan Kastamo 

nu mebusluğuna eski ls 
tanbul mebu!'tt eski Baş 

vekil Rauf Orbaym Genel 
başkanlık divanınca nam-

zetliği kararlaşhrılmışbr. 
Rauf Orbaym hakkında 

evvelce İzmir istiklal 

mahkmesi tarafmdm1 ve
rilmiş olan rnahkümiyet 
kararının refi için vaki 
müracnat üzerine yapd 
mış olan hukuki te kikte . .. . .. araya gırını~ oıı:uı umumı 

af kanunları i"'na t olunan 
fiili bertaraf e t iğ i gibi 

mahkemenin iadesini de 
srayri mümkün kılmış ve 
mahkeme iade edilcbilir!"e 

idi beraatioin muhakkak 1 
olacağı kanaatin~ varıt 

mış olduğu görü lmüştür. 

Sayın ikinci müntehiblere 
bildirjr ve ilan ederim. 

Urfa mebusu Ali Saip 
Ursava:ı;m ölümü dolayı · 

sile boşalan Urfa mebus
luğuna Nafıa VekiJeti 
demiryolları in.şaat daire 
si Rs. Muh. Razi Soyeria 
C. H. P. Gn. Başk . Di•a
mnca namzetliği kaTar 
laştırılmıştır. Sayın ikinci 
müntehiplere bildirir ve 
ilin ederim. 

C. f I. P. Genel Ba kan 
Vekili Başvekil 

Dr. Refik Saydam 

'· ..,-..rı'!anın Büyük Elçisi 

~ '~n Berline gider git
-"" flıtlerle birkac Hat 

ltac yapmıttır 

İstasyonda Mı:clis Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil 
Refik Sayd<ım, VekiHer, 
Parti müstakil gurup baŞ-:'.' 
kanı Ali Ra11 a Tarhan, me 
buslar, Hariciye Vekaleti 
Mü!teşarı Numan Menemen 
dojlu, F raosız •e İngil~ 
Büyük elçileri, Kor diploma-

H. VP · ıl i Şükrü Saraçutlu 
tik, Ankara Merkez Ku 
mandam, Zabitan, Vali •e ı (Sonu üçüncü uyfada) ._ _________ _. 
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Sokaklar çok karan· lhl~liifil li1fil ôy~lt: v~rDDcece~k 
hkta kahyorl Güreş federasyonu, alakadar bölgelere bir 

Bir müddetten beri şeh- tamimle, güreşe lazım gelen ehemmiyetin 
rin cadde ve sokaklarında 
elektrik la:r.balarının birer verilmesi hususunda direktif verdi ve bir 
direk aşırı yanmadığını gö- çalışma proğramı gönderdi 
rüyoruz. Tasarruf maksadi Her sene bir inkişaf gös- çalıştırarak idmanlı bu 
le yapıldığında şüphe bulun teren güreş sporumuza bir lundurmak, 
mı yan bu hareketi takdir hız vermek ve yetişmiş gü Yeni yetişecek gençlere 
etmekle beraber bazı sokak- reşcilerimizi de idmanlı bu sivrilmek ve inkişaf etmek 
Jarm tamam ile karanlıkta lundurmak düşüncesile böl- imkanı hazırlamak ı hiç birin 
bırakılmasını doğru bulmı ge güreş faaliyetleri için, cilik kazanmamışlar arasın 
yoruz. federasyon baz1 tedbirler da veyahut bir yaş hududu 

Bdediyemizden biç olmaz- alınmasını lüzumlu görmüş bularak bu yaşın dununda 
112 bu sekilde tamamile ka- tür. olanlar arasında müsabaka 
ranlık içinde bulunan yer- Federasyon, faaliyetlerini lar tertibi suretile 
terdeki lambaları yakmasını yakından takip ettiği böl- 3 - Civar bölgelerle ve 
rica ederiz. gelere bir program vermek- bilhassa tekniki yüksek böl-

UIUIRllDUlffiOllOllllllllllllIDllUllUIUllUllllU te fayda görmüş, bunun için gelerle temas yapmak sure-
• bazı esaslar tesbit olunmuş- tile yetişmiş pehlivanların 

HALK E VJND E tur. tecrübe ve görgülerini artı 

Akşam bir aile top· 
lantısı yapıldı. 

Halkevi kış çalışmalarına 

Birinciteşrinden itibaren baş
lamış bulunuyor. 

Bu münasebetle Ar şube· 

i kendi azalarını tanıstır 

mak mtık'löadile ilk toplantı 

ını akşam yapmıştır. 

Ekserisini öğretmenler teş 

il eden bu toplantıyı, Hal

evi başkanı Sadık Deniz, 

kısa ve fakat çok veciz söz
lerle açmış ve hazıruna te-

$-ekkür etmiştir. 
Bundan sonra, Halkevi 

cazının cald1ğı muhtelif ha. 

alarla geç vakitlere kadar 

eğlcnilmıştir. Çok samimi 

bir hava içer.sinde geçen bu 

aile toplantısı her aym son 

afta ında tekrarlanacaktır. _ ...... __ 
Edirnede pasif korun-

1 

ma tecrübesi yapıldı. 
Ankara, 21 !Radyo] -

Editoede dün gece ışıkları 

a&ndürme ve maskeleme tec· 

rübesi yapılmıştır. Tecrübe 

yirmi dakika dcYam etmiş 

ve muvaffakiyetle neticelen
ıniştir. 

1 

Bölge ajanlarının gö7- racak müsabakalar tertip 
önünde tutarak yapacağı iş ederek memleket güreşine 
lerin en mühimleri şunlardır: lüzumu olan ehemmiyet ve 

1 Yetişmiş göreşçiJeri rilecektir 

Vali Muavinimiz ter- Lik maçlarının birinci 
fi etti devresi bitti. 

Ankara, 21 [Hususi] 
Dahiliye Vekaleti kanunu 
terfi müddetlerini dolduran 
vali muavini, Kaymakam ve 
Mektupçuların terfilerini 
yapmlştır. 

Vilayetimiz Vali Muavini 
Abdülkadir Şükrü Keskin 
de 70 liradan 80 liraya ter
fi etmiş bulunmaktadır. 

939 910 Senesi Balıke-
sir bölgesi Lik maçlarının 

birinci ~evresi geçen hafta 

nihayet buldu. 
Üçer kulüple A ve B gü 

melerine ayrılanlardan şehrimiz 
Gençlik Kuliibü A ve Hav
ran Gençlik Kulübü de B 

gümelerinin birincisi oldular. 

'
·zcı'fer bugu··n Anka- İkinciteşrinin on beşinde 

tekrar ikinci devre ba~hya-

raya gl'dı'yor cak ve yine bu iki kuhip ' l kazanırsa Birincikaounun 
Cumhuriyet bayramnıd~, 1 ilk haftasında şehrimizde 

Ank~rad.a _yapılacak -~eçıt karşılaşarak 940 senesi böJ-
resruınc ıştırnk etmek uzere l w t h kk k 

h - . 1. . ~ ge şampıyon ugu a a u 
şe rımız ıse ve ögretmen d kt" 

k 11 d 48 k
. e ece ır. 

o u arın an zer ı =========== şilik bir izci kafilesi, müdür -= e ___ ..... 

ve beden terbiyesi muallim Bayramda kimsesiz 
!erinin refakatinde bugünkü 1 

Kütahya trenile Ankaraya yavular. 
gideceklerdir. 

------- Mesut ve bahtiyar yav· 

Kl·ralık deg"'ı'rmen l rularmızın bayramlıklarını 

1 

hazırlarken kimsesiz yardı · 
Çift taşlı Mendehure de ma muhtaç yavruları da ha 

ğirmeni bahçe, dutluk ve tırlamanızı Çocuk Esirgeme 
arazisile birlikte icara veri- Kurumu saygıyla diler. 
lecektir. Taliplerin sahiple -~-~ 
rine müracaatları. 

22 Biriaciteşri!P 

Irak BaşveJölİ 
'( 

Refik SaydaJ1l3 bt 
mesaj yolladı· 

Ankara, 21 [Rad.Y~ aı; 
Türk - İngiliz - FraP deS' 

abe 
taraflı yardım uıcı felı~ 

münasebetile Irak .bat f?eff 
Nuri paşa Başvek!I ao<fe< 
Saydama bir mesaj g V 
miş ve bu muabedede~ojd 
layı Jrak balkının ~01161~ 
memnuniyeti bildirlfl~' _.ıJ 
bükümetini böyle bır dot'f 
hede imzaladığından 
tebrik etmiştir. ~ 

Batvekil Refik s-: 1 
da bir teşekkür telgr• 
miştir. 

~·'=""--"' ,,t 
Cephelerde s ,_~ 

Paris, 21 (Radyo] blif 
.. tt ~ fam neşrolunan resJJIJ ııef 

Sar - Müzel arasında . ~ 
kolları · faaliyetinde b•;~ 
esir alınmıştır. Aynı b0. f"' 
mevzii topçu faaliyet• 

kubulmuştur. -~' 
Cephede heyeti il~·~ 

yesile gece sükünet ıçl 
geçmiştir. 

ıc:x;:;ı:--~-< -0-iklr.:iil=i, "A'r~udova ve G 
meç zelzele felaketzedt 
ferine yardıma koştınııt· 
Sayın Balıkesitl~., 

Dikili kaza.sile v-i1', 
yetimizin Armudof'~ ~ 
Gömeç uahiyderıı> tJı 
vukua gelen şidde , 
zelzeleden evleri yJıı!~ 
rak açıkta kafan of 

yüzlerce facia kurbıı , 
nın iztirabmı çeJ(~ 
yurddaşlarımıza şebt1~ 
miz namına yapılaı' 
yardım için Kızılay -~ 
miyeti tarafından t~r;
küJ ettirilen kooııs)' , 
faaliyete geçerek h~, 
sever halkımızın te 

11
, 

rüleriai tesbite bs-1 
mıştır. 

Sayın Balıkesirl~ 
Her hususta gli6~ 

diğin yüksek haOJ•f e 
ve fedakarlığını bu ~ 

d . . il" re e esırgemıyece."' 

den emin olar.ıılt J/ 
milli ve vatani y3·~ 
ma seve seve i.ştJ. 

edeceğini umuyoru:-,./ 
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Cumhuriyetin 
~tafı birinci sayfada) 
~ .'kil arkadaşları bu
"~2ll halde mekteplilerin 
)'1ı tn geçerek merasimin 

muazzam bir eseri 
1 T ayareler sivil halkı 

tanıyacaklar 

~ ittllğı yere gelmiştir. 
'~darı sonra Erzurum 
~di:.t reisi, belediye mü
~ı_ 1

• ,,ali tarafından nu
\ r ı6yJenmiş, bunu na
l •c1t·ı· • ~, l 1 ının çok veciz nut-
~ •kip etmiştir. 

'ı)~~fı. vekiliıni:ı, Cumhu
\ıd~ kuruluJunda ecnebi 
~l e bulunan 4176 kilo-

t~ d 
~tı emiryolumuz oldu-
\• sonradan bu yollar 
'1tı t tarafından satm ahn
\tr a beraber 3193 kilo· 
'-ttı Yol yapıldığım ve bu 
' e 7)69 kilometrelik bir 
~•~olumuz olduğunu, bu
,, Uolln 6939 kilometre 
'iıt·d~,,Jet tarafandan işle-

t! •nı söylemiştir. 
~. ctrada vekil, Sarıka
\tt Erıurum arasındaki dar 
~ Yerine normal hat ya 
~'• •iuıı ve Reşan, Bitlis, 
•:'~tı, Van derniryolu ve ·'il c . ~ ' ezre, lran demir-
i.. lltıa 
·~1ı ın yapılmakta oldu 
~ ~iijdelemiştir. 

~ıtkıt Atatürkü ve Milli 
llııı· 

' ı hürmetle adede-
\i .. ~6ll . "h . "fti erme nı ayet ver-

t Bundan sonra mek-

BÜYÜK ESERE AİT -
RAKAMLAR ve NOTLAR: - (Baştarafı birinci sayfada) 
ayak da vasati (600001 liraya mal olmuştur. 

11a 388 inci kilometreye ait 120 metre açıklığındaki 
demir köprünün ağırlığı 750 tondur. Bu köprünün kir 
gir kısmı hariç olarak yalnıL. demir malzemesi ı monta
jiyle beraber) 189.000 liradır. Sivas - Erzurum hattının 
krakteristik mümeyyiz vasfı, kargir inşaat işlerinin ce 
samet ve kesafetidir. Umumi masrafın yüzde 40 nı ve 
batta bıızı mıntakalarda yüzde 50 - t>O şını kargir' in 
şaat işleri teşkil eder. 

t 1333 Metrelik tünelinin beher metre uzunluğu 
900 liraya yapılabilmiştir. Tüneller açılırken bir ço~un 
dan su çıkmış ve bu sebeple arzani, tulani drenaj ga · 
leriJeri ve hendekleri yapılmıştır. 

P Erzincan ovasının bataklık mmtakalarında yer 
altı sularının alçılı olması sebebile oralarda yapılan te 

~ mel inşaatmda simanfondü ve traslı çimento harcı kul-
1 Janılmı~br. 

tt 374 üocü kilometredeki betonarme köprünün or 
ta ayak temelinin hafriyatında 240 beygir takatinde 
motörlü tulumbalar çalıştırılmış ve kesson ancak bu 
suretle sağlam zemine indirilmiştir. 

4 Fırat içindeki büyük köprü temelleri; çakıJlı ze· 
minlerde alçak su seviyesinden 10 metreye kadar ata· 
ğıya indirilmiştir. 

• Sivas Erzurum hattının yalnız çok arızalı kı
sımlarında 250 metre nısıf kuturlar kullanılmışhr. Di-
ğer mmtakalarında asgari nısıf kutur 300 metredir. 

Paris. 21 (Radyo} 
Fransız Hava Nezareti Al
man tayarelerinin halk ta
rafından tanınmasını temin 
için bir tebliğ neşredilmiş 
tir ' 

Londra, 21 lRadyo) 
İngiliz Hava ve Emniyet 
Nazaretleri tebliğ etmiftir. 

Stasfort üzerinde dlia 
akşam Alman tayareleri gö
rülmüş tehlike işaretleri Ye

rilmiştir. Tayareler bomba 
atmadan geçmİ§lerdir. Kı
sa bir müddet sonra ikinci 
bir işaret verilmi§tir.• ı 

~ 

Erdek asliye hukuk 
hakimliğinden: 

Erdeğin Yalı mahallesin 
den Mehmet oğlu Ali Kaleş 

ayni mahalleden kansı 

Ömer kızı Haşime Ayşe 
aleyhine açmış olduğu bo 
şanma davasının icra kılın 

makta olan mubakemesio 
de Haşime Ayşenin ikamet 

gahı bulunmadığı cihetle 
kendisine ilanen tebliğat 

tepli bir kız nutuk söylt>miş, 
bunu müteakip kurdelii ke 
silerek yol resmen işletmeğe 
açılmışbr. 

Yeni yapılmış bulunan 

yap1lmasına karar verilip 
14/10/939 çarşamba · günii 
mahkemede hazır bulunması 
ilanen bildirildiği halde gel
mediğinden muhakemenin 

Halkevi, Vali konağı, mü 
fettişlik binalarının da kü 
şadı yapılmıştır. 

- gıyabında devamına ·Ve mu-

~tnanya taarruz için bazı nok
~ tılarının ikmalini bekliyormuş 

Hariciy e Vekİ- hakemenin 8 11-939 çar 
şamba saat 10 na taıikma 

li Ankaraya va- karar verilmiş .olduğunda. 
· J Jd muayyen günde Ayşe Ha 

&nılacak işler arasında yarım milyon ya
~ rah alaca:< bir hastahane de var. 

Si O U. şimeoin gelmediği taktirde 

\ı1~k•ra, 21 ( Radyo J - şiddetli bir hava, denizaltı 
lt_~de~ biidriliuor: taarruzu yapılacaktır: 

\il- trın şimdilik yeni bir Almanların Lehıstan 
\ti ll~a bulunmıyacağı ka- harekatında zayiatı 
~ıtt evcuttur. f I 
iti' er, bütün hazırlığın az a 

,.._
1
•nden, noksanların ta Londra, 21 [ Radyo } 

~~, ittı Almanyanın Lehistan hare-
l;' lllas1ndan ı-onra ta-
\ "'it geçebilir. Bu hususta katındaki zararı Alman res-
\,., 11t • mi tebliğlerinde gösterilen 
~t o.ıc hazırladığı söylen- mikt?.rdan çok fazladır. 

(Baş tarafı birinci sayfada) 
Belediye reisi Nevzat Tan 
doğan, Emniyet müdürü ve 
Matbuat mümessilleri, kaba
lık bir halk tarafından kar 
şılandılar. 

Hariciye Vekilimiz istas
yonda hararetle alkışlandı. 

Dostluk muahedesi 
milletler cemiyetinde 

tasdik edildi 
Londra 21 (Radyo] 

Türk ingiliz - Fransız üç tdir 
~. . . 

'>ıı.." .. 
1 ı.; s e gore: 

~l~.Majino hattında şü
'd b •r taarruz için, Zig 

~)C) tttı arkasında yarım 
~,: Y•ralıyı istiap edecek 

Qi 'neler tesis edilecek
\ d t.raf araziye, taarruz 
~ 0lcunıılrnıyacakhr. 

Bir çok Alman tayaresi tarafh yardım muahedesi 
ve tankı hasara uğramıştır. Mılletler Cemiyetinde tescil 

\ ~- Britanya babriyesi
'fl ve deniz üslerine 

ı unların tamiri uzun zama- olunacaktır. 
na muhtaçtır. Rusya • Finlandiya 

Tayarecileri bu harpte bü görüşmeleri. 
yük kahramanhk göstermiş-

. Helsinki, 21 !Radyo) -
ferdir. Tayareciler irıza vu- 1 Finlandiya murahhası bugün 
kuunda paraşütle atlama , Moskovaya hareket edecek 
mıtlar, tayarelerile düşman 1 ve Finlindiyanın kararları
tayareleri üzerine yüklene- 1 nı Moskova hükümetine 
rek birlikte mahvolmuşlardır. bildirecektir. . 

davanın gıyabında rüiyyet 
olunacağı tebliğ makamına 
kaim olmak iizere ilin olu 
nur. 

TORKDILI 
Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Nefriyat anüdiiri 

FUAT BIL'AL 

Yıllığ"ı: 800, altı ayhtı 4'4)() kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adres: Balıkesir l'ürkdili 
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Devlet Demiryollan 3 ncü İşletme Müdürlüğünden: 1ı" 
Yeri, mikdar ye muhammen bedeli, muvakkat teminatı aşağıda yazılı cedvelde gösterilen balast 2490 sayıla 

na tevfikan kapab zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 31/10 939 salı günü saat 16 da Balıkesirde İşletme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır· ~ 
l!teldiler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuılarıoı .,e 'ğıJ'_ 

mektuplarım havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat veçbile hazırlıyarak ib•1~ ,. 
olan 31110/939 tarihinde saat on beşe kadar eksiltme komisyonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bll" 
lan liz.amdır. · 

Bu baptaki şartname ve mukavele projesini Balıkesirde İşletme yol baş müfettişliğinden 
Bir metre 

parasız alabilirJer 

Muhammen lıi''' 

Ocağın yeri: 
İa.ir - Bandırma hattı 

Kilometresi: 
Y eniköy cİYarı 

258 - 268 

Cinsi: 
Yarmalardan 

küskü ile 

Bahkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla eksilmiye konulmuş ve ihale günü 

talip çıkmadığından bermucibi kanun tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan Bandırma, Suıığırlık ve Kütahya bir
H•lerinin ihtiyaçları olan 525 ton un ck!l'i)tmeye konul· 
.-ıflur. 

'.2 - Her yere teslim edilecek unlarm 
au•akkat teminatları aşağıda yazılıdır . 

3 - İhale 30/10/939 günü saat 16 da 
Sabi:ı Alma Komisyonundayapılacaktır. 

miktarı ile ve 

Balıkesir Kor 

'4 - Evsaf ve şartlar İstanbul, Ankara Ltvazım Amir· 
liği Ye Balıkesir Kolordu Satın Alma Komisyonlarında gö
rtlebilir. 

5. - Eksiltmeye konulan 525 ton unun toptan teklif 1 
yapdacağı gibi her garnizona ait miktar içinde ayrı ayrı 1 
teklif ve ihale yapılabilir. 

6 Taliplerin muvakkat teminatlarını havi teklif 1 

1nektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ba- ~ 
ltlıesirde Kor Satın Alma Komisyonuna makbuz mukabili 
teslim etmeleri lüzumu Hin olunur. (Postada vaki gecik
meler muteber değildir . ) 

İhale edilecek 
mikdar 

metre mikap: 
5000 

mikibınm 
muhammen 

bedeli: 
110 Kr. 

bedel Mu"• t 
tutarı telllio' 

Lir' Lira: ~ 
... 2 • .,,. 5500 ., 

4-1 v 
Tapu Sicil Muhafızllğından: 

Vilayeti: Mahallesi: 
Balıkesir Kasaplar 

Cinsi: 
Ev bd'tl Sağı kayaf A f11 

Kansı Havva, ,alo ,ti 
ğanJarlı Halil ~ • ıt' 
sı Halil İbrahill' ~ 1 
se~i Halimei Kef l1"' 
Mu~tafa ve Halil ,j 
him evleri öaö 1 ~I 

Hududu: 

Muvakkat Teminatı 
Lira Kuruş 
?015 62 
1?37 50 
1078 13 

Miktarı 

Ton 
250 
150 
125 

4 

Garnizon 
İsmi 

Bandırma 

Susığırhk 

Kütahya 
1 - 330 

Evsafı sairtsi yukarıda yazılı evin ' esasen sahipleft ( 
saplar mahallesinden semerci oğlu Mustafa ve diğer~~ 
kup iken Mustafanın 60 sene evvel ölümile karısı . ',' 
Ye oğulları Yakup ve Halil lbrahimi ve kızı Emine1' ti_ 
etmiş ve Y akubunda 50 sene evvel öHimile karııı ~ ti 
ve anası Ayşe kardeşi Halil İbrahim ve Emineyi te~dİ 
Vakur:? karısı Ayşnin de 40 sene evvel ölümile evl•

11 
I 

Halil İbrahim ve Emineye ve Yakup karısı Ayşet> ~ 
324 de ölümile ana baba bir kardeşi Hasa11ı terk A 
ve ~asanıoda 331 de ölürnile ~ğullan Mehmet 11e ıw/ 
ve lbrabimi terk etmiş ve Hatıl lbrahimde 927 de 3 ti/ 
le karısı Halimei Kevser ve evlatları Mustafa \e ~ 
İbrahiıil ve Şehveri terk etmiş ve Şehverinde 931 ~~ 
kire olarak ölümi_le anası Halimei Kevser ve kar 'il_ 

, Mustafa ve Halil lbrabimi terk etmiş ve bunlard•~ _ ~ 
neninde 935 de ölümilc evlatları Mehmet ve Bedtl'~, 
Ayşeyi terk ederek başkaca varisi olmadığını ve b',,,~ 
dan Ayşenin kardeşi Hasan bu evdeki hissesini tıı ~ 
25 sene evvel bu e•deki hissesini haricen 1 10 lir• ;{ 
mukabiiınde adı geçen vereseden Halil İbrahime J~t7 
beyan edilerek bu verese namlarına senet almak ifl~ 

-----------------------1 leri bu evde bunlardan başka.bir hak ve zilliyet ~ 

Bahkesir AskeriSatın AlrnaKornisyonundan: . 
1 Balıkesir merkez birliklerinin ihtiyaçları olan 

2JS ton sömikok kömürü kapalı zarfla eksiltmiye konul· 
11M14hlr. 

L - Tahmin edilen bedeli 7285 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 546 lira 8 kuruştur. 
-4 ihale 31/10/939 salı g6nü saat 11 de Balıkesir 

Ker 5atın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebi· 

lir. 

' - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminat· 
!arını baYİ teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir 
... t e•Yeline kadar komisyona makbuz mukabili teslim 
etmeleri lüzumu ilan olunur (Postada vaki gecikmeler 
_.teber değildir.) 

4 - 1 331 

sanda l?ufunan varsa mahallinde tahkikat yapmaak .. ~ 
28f10ı C)39 tarihinde mahalline memur gönderilectl'f 
yazı ile Tapu Sicil muhafızlığına veyahut mahall_,/irıe 
cek memu a müracaatları ilin olunur. , 

Edremit -Bostancı köyü muhtarlığın~8'1ı 
Edremit Bostancı köyü hududunda köyJer birJitı•-'., 

Derman Kaplıcasının ilç senelik icarı açık artırm-11 

nulmuştur. ~ 
Artırma 31/10/939 sah günü saat 13 de Edrel111t / 

1 makamlık dairesinde yapılacaktır. Artırmaya iştir~,/ 
cekler bedel muhammen olan 4500 liranın yüzde /·~ 

' akçasını malsandığıoa yahrarak makbuz almış ofac':J. 
Müzayede şartnamesini görmek istiyenlerin Bah1' '/ 

vilayet köy bürosuna, Edremitte kaplıca idare r0e~ 
ğuna müracaat etmeleri ilin olunur. 4 1 ~ 

BaS1ldıtı yer: Türkdili matbaası-Balı;,I' 


