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HOLLANDA SU BENTLERiN. ACTI 
~elçika kabinesi dün gece 3 saat

. ten fazla müzakerelerde bulundu . 

. INGIL TERE VE FRANSA HOLLANDA iLE BEL
~KAYA YARDIM EDECEKLER MI? 
\r Londra, 11 [ Radyo J - 1 ğini ve ordunun harekete - --

~fal F aruğa Hollanda bentleri açmıştır 1 geçmek üzere hazır olduğu- Milli Piyango b • •k . Müdafaa tesisatı lamamile nu. haber vermektedir. 
ır suı ast. IU altındadır. Örfi idare ilan edilen yer- Dün sabah çekildi. 

~ • Amıterdam, 11 [RadyoJ - lerde' gemi seferleri menedil 80,000 . lı'rayı 26766 
~ tnahye memuru Muhffaıa t6Jkilatı arttml- mi~tir. 
'alın üzerine bir mıştır. Era:ıinin ıu altında lngiltere elçisinin Londra· numara kazandt 

Yi dolu şişe attı. bırakılması müdafaa tcşki dan çağrıldığı hakkında 
~-~~' 1l I R d l 8 . litma ait binaların ani bir verilen haberler asılsızdır. 
~~)t ra, Ma yo K 

1
11 bcaskınla it~alinc mani ol Holllndeıtnın aldığı tedbir 

"'- ·, Jllemu ru ıs ı r r• ı k .. d. l · b b. · ı· l k 
~ "'11.(urı •. • • d l ma ıçıo ır. crın R e ı gız ı tutu ma -

f ~fit~ ~zenne ;'~yı ~ u Londra, 11 [Radyo! ta, bir telaş eseri mi olduğu 
t~ ~ ~l e: mış.hr: ~ hat şışe Gazeteler orduya hazır bu izah edilmemektedir. Gaze 

~ rnequşhr . .,,,a ıs ya- l I · · · ·ıd· (S ·· ·· ·· f d ) tu. tıtn1 t B .k h unu ması tçtn emır veı ı ı- onu uçuncu say a a 
~' ı~t· Ş ır. u sut ast a-

~~~;7~~e c;.~7ı ;.:~;,·n~ M ün i h su i ~asdı hakkında tahkikat 
1

"~' •rnucazadesi Krıhn • 
bt' ~ •tiqdc llullJnuyflrdu. infilak Vukubulduğu anda 
ı ~~sız Cumhurreisi İçerde 180 Kişi Vardı. 

lng;ti~ Kraliçesi Ankara, 11 [Radyo 1 - reği vardı. Hitletin nutkunu 

Milli piyangonun dün, ilk 
keşidesi saat onda İstanbut 
da çekildi. Büyük ikramire
lerin hemen hepsi daha ilk 
çekilişte çıkmaştır. 

Kazanan numaraları Y• 
zıyoruz: 

80,000 Lira 

26766, 
20,000 Lira 

18188, 
(Sonu ikinci sayfada\ tadyoda nutuk Alman istihbarat nezareti söylediği kürsü bu dire,in 

, bildiriyor: önünde bulunuyordu. 

Münihte suikastın vuku- İnfilak tam burada olmuş İnşa Edilecek 
h ~~ • söylediler. bulduğu, müstatil şeklinde ye burası tamamen yıkılmış 

olan birahanenin ortasında tır. infilak neticesinde aan-~ fit, 1 l (RadyeJ - Fraa
~. 'ttisicumhuru Lebrön 
~~ti,in yıldönümü ~üna
ı1tlll: radyoda bir nutuk 
l 1ftir. 

• ~ ()l\d 
~ tt t•, 11 ( Radyo J 
t'li Ce saat yi rmi birde 

t t~!~ E!izabet, Arrnistisin 
'~lnü rnünasebetile bir 

~ ~~-~apmışhr. 

ı ~T Şefimiz için 
~ Elçiliğinde bir 

r,~ tifal yapıldı 
'" iiçüncü sayfada! 

bir dvvar ve bir temel di · (Sonu üçüncii sayfada) 

Garp Cephesinde Mevzii iki Hücum ..... -~-.... 

Almanlar bir mikdar ilerledik
ten sonra geri çekilmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Pariı, 11 [Radyo} Ak-
~amki resmi tebliğ, iki mev 
zii hücum yapan Almanla 
rm bir miktar ilerledikten 

sonra geri çekilmek mecbu 
riyetinde kaldığmı bildir 
mektedir. 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Limanlarımız beş Sf!~ 
ne zarfında ikmal 

edilecekler. 
İ;tanbul 11 (HuhusiJ -

Hükiiınet, limanlarımızın luıa 
bir zamanda inşasına kar~r 
vermiş ve bunun içi • ~er 
türlü hazırlığı yapmııtır. 

Limanlarımızın inşası bef 
senede ikmal edilecektir. 

inşa edilecek limanl•r, 
Trabzon, Samsun, İzmir, 
Amasra, Ereğli, Zonguld,~, 
lıtanhul ve lsken4erun~y~. 
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SEHİR HABERL E Rİ 
Belediye meclisi 

Dördüncü içtimaını 
da yaptı. 

Belediye meclisi, dördün
cü içtimaını eltin Naci Ko· 
danazm Başkanlığında ya· 
parak yeni birçok kararlar 
aldı. 

Ruznamede mevcut mad· 
delerin bir kısmı tetkik ve 
müzakere edildikten sonra, 
Münakalat Vekaleti tarafın 
daa yaptmlan köprünün 
Atatürk Parkına kadar olan 
sahasının tesviyt>si ve yapıla
cak yolların masrafı için 1000 
lira verilmesini, bilumum ti
carethane ve dükkanların 

açılıp kapanma zamanlarının 
tayin ve tahdidi hakkında

ki evrak okundu. Bu husus· 
taki kanuni yollar tetkik 
edilmek üzere meselenin ge 
lecek toplantıya bırakılma-

sına, müruru zamana uğra 
yan 6769 lira 28 kuruş tan 
zifat vergisi, 512 lira 75 ku · 
ruş tenvirat, 3098 lira 32 
kuruş kara vesaiti nakliye, 
176 lira 35 kuruş süs kö
pekleri resimleri ile 58 lira 
95 kuruş müceddeden yapı 
lan lağım ve kaldırımların 
nısıf masarıfı inşaiyesine iş 

tirak hissesinin ki ceman 
11615 lira 65 kuru~ 
bakayanın belediye usulü 
muhasebe nizamnamesinin 
5 nci maddesine tevfikan 
terkini kabul edildi. 

Yüksek talebe yurduna 
vardım edilmesi için baş
k.anlığın gönderdiği dilek 
çe okunarak bütçe encü 
menine havale edildi. 

Ruznamede görüşülecek 
başka bir madde olmadı 
ğındao içtimaa nihayet ve 
rildi. 

.... 11uııııınıııııını!llDl111nımmm 

Yarın Bayram 
Yarın, Ramazan bayramının 

ilk günüdür. Bu münasebet 
le gazetemiz bayram devam 
ettiği müddetçe intişar ede 
miyecektir. 

Karilerimizden özür diler 
bayramlarını kutlarız. 

........ ,,.w .. 

C. H. P. -
Na~iye kongreleri de

vam ediyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi, 

nahiye kongreleri d evam et 
mektedir. 

Kaza idare heye i reisi 
Vasıf Ispartalı, bir hafta
danberi Yeniköy, Konakpı 
nar ve Pamukçu nahiyeleri-
ni dolaşmış ve nahiyeleri 
alakadar eden bazı dilekleri 
dinledikten sonra veni c;e· 
çimler yaptırmıştır. Yeniköy 
idare heyetine seçilenler: 
Ramazan Şensoy. Hiiseyin 
Erdem. Mehmet Ayşin, İb · 
rahim Zeybek, Ahmet Ulu. 

Konakpınar: Ahmet Gür 
pınar, Şükrü Kaya, Kadir 
Tekeli, Mehmet Serpen, Mu 
harrem Tartar. Pamukçu: 
Halil İbrahim D ede, Meh 
met Ali Alkan, Ahmet Ço 
ban, İzzet Pekdar, Nazmi 
Akbaşda yeni idar.e heyetine 
seçilmişlerdir. 

Milli Piyango 
Baş tarafı birinci sayfada) 

15,000 Lira 

14506, 
12,000 Lira 

31217, 
10,000 Lira 

25698, 
5000 Lirayı da 

31822 ve 24467 nu• 
maralı biletler kazan· 
dı. 

3000 Lira kazananlar 
5552 7221 22291 23899 

28211 

2000 Lira kazananlar 
973 5545 8JS8 9680 

10490 18574 23773 25861 

1000 Lira kazananlar 
1493 1910 2282 2464 
5114 9626 13296 15484 

16686 17160 18403 19627 
211)66 21457 22699 23196 
23595 24182 25837 25967 
28033 28305 29735 30170 
30353 30055 33659 35084 
:47807 39277 

Lik Maçları 

Bugün başltyor. 
İlk maç, buQün Bandırma 

ile şehrimiz kulüpleri 
arasında yapılıyor. 

Lik mcı çlarının ikinci dev
resi bugün Ege ve Marmara 
güıneleri arasmda başlıya 

caktır . 

Ege giimesinde, başka 

kulfıp iştirak etmediğinden 

bu gümenin birincisi Havran 
olmuştur. 

Marmara gümesinde de, 
şehrimiz, Bandırma ve Gö
nen Gençlik kulüpleri var 1 

dır. İ ı k maç bugün Bandır
ma i.e şehrimiz Gençlik ku
lüpleri arasında, Ali Hikmet 
Paşa stadında saat 15 te 
yapılacaktır. 

İnhisarlar idaresine 
memur ahnacak 

Kırtasiyecilik 
Hakkında bir tarnifll 

Dahiliye Vekaleti ~ar~~. 
dan viiayet ve beledıy• ~ 
kırtasiyecilik bakkın~a ifti'' 
bir tamim gönderılllt sıl'' 
Bunda, vekaletten ya nte 
istifsar ve iıtihzahı 111

0efl 
zammın yazılara çok ··ttJ 
ceva ) alınamadığı, nıu ,p 
dit takiplere rağme~ ce~ııi~ 
sız kaldığı, iş sahıpl~~ 
haklı olarak daha ~ 
makamlara şikayete dit· 
kaldıkları bildirilmek~e 1' 

Vekalet herhangi bır 1 ol' 
k . d a • 

zıya va tın ~ ceva~. bbif 
madığı takdırde mu9e dol 
leri hakkında tloğrudafl tt' 

ruya ;-ekaletçe takibi~~~· 
vessül olunacağını bilc:lır 
tedir. " 

N F ŞRİYA ' 

Çocuk 
v rıJ

Çocuk Esirgeme "'o b 
tarafın dan nf;şrolurı~af1~•1.if 

Dün öğrendiğimize göre, mec mıanın l62 "~.• /t'Y 
inhisarlar idaresine kadın Ebt:di Şef AtatürkuP il~ 
ve erkek memur ahnacaktır. hatırasını anmak üzere ft.l' 
Girme şartları, bayram er- şar etmiştir. Bu sayıd• rtı't 
tesi çıkacak nüshamızda türke ait birçok lıı•Y ,~~ 
bildireceğiz. vazılarla, resimJ~r "' 

Orta mekteplerden Fiyatı beş kuruştur. rı 

meslek mekteplerine ·ingiliz Dominy~~ 
gele:0!~:1~enin Nazırları Fra'n~ 

Maarif Vekaleti, orta Paris, 11 (Radyo),,, 
mekteplerden birinci yokla Fransız Başvekili Dal~( 
mayı müteakip meslek mek· İngiliz Dominyonları rJ'I, 
teplerine gelen talebenin htrını müstemlekat ~ ı 
aldıkları notları 5 esasına Eden ile birlikte k• r"• 
göre yeniden tesbit etmiş- I miştir. Daladiye, bini~/, 
tir. Yeni notlarda 10 ve 9 lo metre uıaktaki ~ 
numaralar 5 numara, 8 ve ' ketlerde İngilterenin b I~ 
7 numaralar 4 numara, 6 ve kü davası için milyD~J 
5 numaralar 3 numara, 4 insanın gösterdiği bfv J. 

' Ye 3 numaralar 2 numara önünde duyduğu b~ 
? 1 l d l 1 

ifade etmiştir. ~ 
- ve numara ar a nu- 1 ~ 
mara sayılacaktır. r·------- t' 

B. 1 Sevgi ve şeflı' 
ır çuval pamuk çalmış~ I'' 

.. Susığulık kazasına bağlı 4 muhtac yavrıJ..,t"ıı 
Omerköyünden Mu9 tafa oğ Q Şen ve mesut y• ... 11~ . 4 b 111h" ~J' 
Ju izzet, yoğurt pazarında ~ınııır k açyra I< .~ 
Süleyman Yumurtacının ma- t azır arKen, ocu I""'~ I 
ğazasmdan bir çuval pamuk • dge~e urulmunudna~'~ t ugu yavru arı ·,41 
çalarken zabıta tarafından t dirmenizi Kurum 511' 
görülmüş ve İzzet çaldığı ~ d·ı 

1111 ı er. 
pa mukla rla birlikte adliye· ~-------
ye teslim edilmiştir. 
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liollanda su bentlerini açtı. 

~ 1•rafı birinci say fa dal edildiğine nazaran, Belçika 
''~ de daha fazla birşey ile Hollandanın arasında 
•-tlbaırıaktadırJar. Resmi askeri muahede mevcut de· 
~qaf·ı 
"li ı ler izahat vermekten 
~lla et ınek tedirJer. 
J t taraf ta ne gibi ha 

~ tr cereyan ettiği düşü
~ekt'edir. r,. 

it l'ls, 11 !Radyo) - Ord· 
~t~let_esi.. iki asırdanberi 't ~ı~mıyen Hollandanın 
~le thnı stayi,le bahset
t.,_ 11 sonra lngiltere ve 
'ı~lnın HoJlandaya ga 
~.· Verdiklerini hatırlat 
.., tildır. Hiç birşey tesa 

r-.' bırakılmamıştır. ,.a . 
~ tıs, 11 ! Kadyo] - Bel 

'~ ~abint!si başvekilin baş
lı •aında toplanmış saat 
t~ iten gece yarısını çeyrek 
~o:Ye lradar görüşmüştür. 
'el ~Şınaların mevzuunu bey
.... ~ılel meseleler teşkil et
~ tır. Fakat hiç bir tebliğ 
:olunmamıştar. 

" aşvekil ayrıca müdafaa 
dt '1

'
1
•• ve hariciye nazırile 

~Orüşmüştür. 
L ~. lldra, 11 [Radyo] 
~·ı· ~- 'tı tı matbuatı Hollanda-
~·ı bitaraflığına hürmet 
ti 

1 
ecek memleketlerden bi 

'tı olduğunu hatırlattıktan .. :ta, Hollandanın bugün 

ttt
1

1 
•• b~r bitarafhğa riayet 

lgını kaydetmektedir. 
D 0rıdra, 11 [RadyoJ 
~Yli H'erald vazıyor: 

ti liollandanın. istilası bir 
lıa 

~, h:,et olacaktır. Fakat Na-
ti Ukfımeti o kadar çok 
flİl}'A • l • • k' b ~~ ıı::~ ı~ ~mışhr ı unun 
~ ~~ıyetı olama.z. Hollan
~~ ıstila etmek Iogiltereye 
t~ UQı için yapılacak bir 
•ıJitbbüatür ki, lngiltere bu 
~ba karşı da koymasını ... 

J>, . . 
l~ rıı, 11 [Radyo 1 - lngi· 
ıt ierıerallerinden Ersniker, 
~ Qllanda ve Belçika hudud
tı;hıda yapılan askeri tab
"-•ttan bahsederken, Al 
~-1~1arın gaz bombaları 
~ ilnırlarsa bu memleket
i, ~en geçebileceklerini söy-

l!ııf tir. 
s 

t~ 0 n. alınan bazı haberlere 
~ e, lngiliz hükumeti, Hol
\ "daya bir muhtıra vermiş 

\1 bi ) r taarruz vukuunda 
ı,'r~ırn isterse derhal yapı
ttıını bildirmiştir. 
Siyasi mebafilde rivayet 

ğildir. Bununla beraber, Al
manların bir taarruzu kar
şısında her iki devlet düş
mana karşı birlik hareket 
edecektir. 

Almanyanın, Belçikayı bir 
tarafa bırakarak, İngiltere 
ile karşılaşmak üzere doğ 
rudan doğruya Hollandaya 
yükleneceği söyleniyorr. 

Münib suikasdı 
hakkında tah

kikat 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
dalye parçaları dıŞarı fırla-

mıştır. İnfilak vukubulduğu 
anda içer ide 180 kişi bulu 
nuyordu. 

Yine istihbarat nezaretin 
den bildirdiğine göre, Münib 
suikast hadisesini tedkik 
eden komisyon azası üç mıs

line çıkarılmıştır. 
Londra, 11 [ Radyo J 

İstihbarat bürosu ekisperleri 
bombanın parçalarını tedkik 
etmiş, bu parçalardan bom 
baların hariçten geldiği an
laşıldığmı bildirdiği söylen 
mektedir. 

Garp cephesin
de mevzii iki 

hücum 
(Baş tarafı birinci sayfada) 

Paris, 11 IRadyoJ - Ha 
vas: 

İki gündenberi cephede 
Almanların faaliyeti artmış 

bulunuyor. Dün de Alman 

lar ani bir taarruz hareke
tinde bulunmuşlardır. Bu-

nunla beraber bu taarruz 
bir alayla yapılmış, bu iti · 
barla harekat geniş bir ma
hiyet göstemiştir. T eşriniev
vel hareketinde derhal ric 
at eden Fransız kuvvetleri 
bu defa yerlerini terketmiş
ler ve Alınanlar sağlam bir 
mukavemet hattı karşısında 
kalmışlardır. 

Her türlü ihtimale karşı 
dikkatle hazırlanan piyade 
ve topçu paraj ateşi karşı
sında kalan düşman gerı 

çekilmiştir . 

TÜRKDILI Sayfa 3 

Ebedi Şefimiz için 
Berlin elçiliğinde bir ihtifal yapıld1. 

Ankara, 11 [Radyo) 
Berlin büyük elçiliğinde, 
Atatürküa ölümünün yıldö
nümü müoasebetile bir top 
Jantı tertip olunmuş bu 
toplantı bütün sefaret er 
hanı ve Almanyada bulu · 
nan bütün vatandaşlarımız 
bu toplantıda hazır bulun 
muşlar, salonun bir köşe 
sine konup süslenen Ata 
nın resmi önünde buşü ile 
eğilmişlerdir. 

Bertin ateşemiliterimiz ve 
elçimiz Hüsrev Gerede Ata 
nın hayatını ve eserlerini 

anlatmışlardır. 

fzmir. 1 l (Hususi! Dün 
İzmirdeki konsoloslar Ata 
türkün heykeline gitmişler, 
ve burada Halkevi namına 
bir heyet tarafından karşı-

la omışlardır. Konsoloslar 
Atatürkün hevkeline bir çe 
lenk koyduktan sonra logi-
liz konsolosu Ebedi Şefimi
zin yüksek dehasını tebarüz 
ettiren bir nutuk söylemit 
tir. 

Halkevi namına bir heyet 
konsoloslara teşekkür etmiş-
tir. 

Bahkesir askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyacı için aç k eksiltmeye konulan 10,S 

ton zeytin yağı için yapılan ilan noksan olduğundan ye· 
niden eksiltmwye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4725 Hra olup muvakkat 
teminatı ~54 lira 38 kuruştur. 

3 ihale 22-11-939 çarşamba giinü saat 10 da Ba-
lıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartları görmek istiyenler her gün gö 
rülebilir. 

5 - Taliplerin belli belgeler ve muvakkat teminatla 
rile birlikte komisxona müracaatları. 4-1-353 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 Kütahya ve B, hkesirde yapılacak (4) adet cep-

hanelik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedel l076 ı lira 24 kuruştur: 
3 Muvakkat teminatı 807 lira 10 kuruş olup iş 

toptandır. 
4 İhalesi 20 11 /939 pazartesi saat 11 de Balıkesir 

kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İlan, keşif, fenni ve hususi şartnameler Bahkesir 

kor satan alma komisyonunda her gün görülebilir. 
6 Taliplerin belli belgeler ve bu gibi inşaat işleri 

yaptıklarına dair ehliyet vesikalarım ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona makbuz mukabili teslim 
etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki geçikmeler 

1 ~uteber değildir.' 4 1 - 357 

' Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden~ 
3. S. R. Muvakkat 

Mevkii Hududu: Hektar 
Tilrkdili kö. de Şimalen Karadere 100 
Manastır ocağı c ı:nuben Ayayani, 

şarkan Kumbur 
nu takiben Salataş 
hat mü~takim gar 
ben Lebiderya 

nisbiyesi 
Lira 
5812 

t~minat 
Lira 

435, 90 

Erdek kazası hududu dahilinde ve yukarıda evsafı ya
zılı bir parça granit taş ocağı 3 sene müddetle icara ve· 
rilmek üzere açı~ arttırmaya konulmuş ve on gün müd
detle temdit edildiği halde talip zuhur etmediğinden 
30-11-939 tarihine rastlıyan perşembe ıünü saat 15 de 
ihalesi yapılmak üzere bir ay müddetle pazarlığa bırakıl 
mıştır. 

•' 

fsteklilerin muvakkac teminat akçelerini idarei hususi 
ye veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek-
tuplarile mali durumlarını gösterir, ticaret odasından tas 
dikli vesaiklerile birlikte •iliyet makamında müteJekkil 
daimi encümenine miiracaatarı ilin olunur. 

.. 
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8 ay ram için her nevi şeker Ve şekerlemelerinizi (ŞEHİR ŞEKElt· 

CİSİ) Reşat Dadandan tedarik ediniz .. 
En büyük fabrikaların en iyi ve nefis mamulatını ancak burada bulabilirsiniz. 
~ FiYAT DA O NiSBETTE EHVENDiR. ,/ 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: Balıkesir Vilayet Daimi Encümeni~d~ 
1 - Balıkesir Sındırgı yolunun 34+60 ı ncü kilomet 1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 26+344 ncU. t4f 

resinde ahşap köprünün tulani döşemelerinin t amirine ait met resi~de 6,60 açıklığındaki ahşap köprünün tabi;~~ 
961 lira 60 kuruş keşif bedelli iş açık eksiltmeye konul- nin betonarmaya tahviline ait iş açık eksilmiye koııu 
muştur. 

"J Bu i'e ait evrak şunlardır: 
Keşif hülisa ve mesaha cetvellerile baymdırlık iıleri 

genel ıartııamesi ve mukavele projesi olup istiy~ nler bu 
evrakı her gün Balıkesir nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

J Ekıiltme 16-11-93 f tarihine raslıyan perşembe 

ıP,9ü uat 15 de daimi encümen huzurunda yapılacaisn 
da'l isteklilerin vakti muayyeninde mezkur encümene mü
raeaatlan 

4 Taliplerin bu işe ait 172) lira 191 kuruşluk mu 
va\lkat teminatını hususi muhasebe veznesine vatırdıkla 
rına dair makbuz veya bu miktarda şayanı ka-bul banka 
ntektubu ile ihaleden en az ıekiz gün evvel Halıkesir va 

1 Hliğine müracaatla evvelce bu işe benzer 1000 liralık it 
yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederek alacakla-
rı ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasile birlikte yu 
kartda yazılı gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü-
raca4tlan ilan olunur. 4 1 - 346 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bal.kesir - Sındırgı yolunun 58+ 400 ncü kilomet 

reıindc Cehennemdere köprüsünün 288 lira 50 kuruş ve 
34+750 nci kilometresindeki köprüsünün 375 lira 56 ku
r~, ss+soo ncü kilometresindeki ahşap Simav köprüsü· 
nüe 264 lira 16 kuruş ve Bah~esir - Biğadıç yolunun 7 + 
600 ncü kilQmetresindeki ahşap köprünün 316 lira ki ce· 
mao ı·l44 lira 22 kuruş keşif bedeli tamirat işleri açık 
e-kıitt.neye konulmuf tur. 

2 - Bu ite ait evrak şunlardı r : 
Ketif hülasa ve mesaha cedvelleri, bayındırlık işleri 

genel ~artnamesi ve mukavele projesi olup istiyenler bu 
evrakı her iÜn Balıkesir qafoı rvüdürlü;ünde görebilirler. 

l - Eksiltme 16/11 939 tarihine raslıyan perşembe 
günü saat l f> de daimi encümen huzurunda yapılacağından 
itteklilerin vakti muayeninde mezkur encümene müracaat· 
ları, 

4 TaJipJerin bu işe ait 93 lira 31 kuruşluk muvak" 
kat teminatı hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu mikdarda ıayanı kabul banka mek· 
tubu ile ihaleden en aı sekiz gün evvel Balıkesir valiliji
ne müracaatla evvelce bu işe benzer 1500 liralık iş yap
tıklarına dair referanslarım ibraz ederek alacakları ehli 
yet •eıikuı ve ticaret odası vesikasile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saa tte vilayet daimi encümenine müracaat 
la1'ı it An olunur. 4 - 1 - 34 S 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Ma.b.aflesi: Sokaiı: Cinsi: Mevkii: Senelik icarı 
A(artlı Ali Hikmet Paşa Dükkan Hapishane içi 401 lira 
S~bnihiur Tahta pazarı Dükkan Tahta p11zarı 18 lira 

Bir .sene müddetle kiraya verilecek olan iki dükkanın 
cetveli yukarıya çıkarılmaştır hin olunur. 4 1 35!1 

' tur. 
2 İşin keşif bedeli 1700 liradır. 
3 - Bu • işe ait evrak şunlardır: ~ 
Proje, keşik hüliusı, mesaha cedvelJeri, B•Y111 #_ 

işleri genel şartnamesi, eksiltme şartnamesi ve ~ukN~ 
örneii oluH is' İyenler bu evrakı her gün Bahke5ır 
Müdürlüğünde ıörebilirler. -~ 

4 Eksiltme 16/11/ 939 tarihine rashyan per~, 
' günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapıl• iJ 

dan isteklilerin vakti muayyende meıkµr encümene 
racaatları, ~ 

5 lstekJilerin bu işe ait 127 lira 50 kur ;,;.· 
muvakkat teminatını hususi muhaıebe veznesine yatı~ 
larına dair makbuz veya bu miktarda fayana ka1'u1 dl 
ka mektubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Bah." ti' 
Valiliğine müracaatla e•velce bu işe benzer 1500 )iri ~
iş yaptıklarına dair referJnı ibraz ederek alacakları eif

4 yet vesikası ve ticaret oda11 vesikası ile birlikte 1~ 
karıda yazılı gün ve saatte Vilayet Daimi Encunıe'9 
111üracaatları ilan olunur. 4 -~ 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümenind~n: . 
1 - Bandırma - Gönen yolunun 5+400 ncü kiloırac~tP&t 

sindeki ahıap tahliyeli köprünün betonarmeye tahvilirıe f 
iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İtin ketif bedel\ 674 lira 59 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak ~onlardır: . ~ 
1'e.1if bül@sa ve me~ha cedvelleri, Bayındırlık 1~ ~ 

genel şartnamesi; eksiltme şartnamesi ve mukavele pr0~ 
olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa rn~' 
lüğünde görebilirler." r 

4 - Eksiltme 16-11-939 tarihine raılayan perf~ 
günü saat 10 da daimi encümen huzurunda yapılac•~ 
dan isteklile rin vakti muayyende mezkur encümene Od 
racaat l arı , 

5 - isteklilerin bu ite ait 50 İira 59 kuru~luk t~,. 
natını Hususi muhasebe veznesine yahrdıklarana dair 111 it 
buz veya bu miktarda pyanı kabuJ banka mektubu 
ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir valiliğine 111~ 
caatla evvelce bu i'e benzer 500 liralık bir it yapt~ 
rına dair vesaik ibraz ederek alacaklıtrı ehliyet vesiV
ve ticaret odası vesikası ile birlikte yukarıda yazılı ~ 
ve saatte vilayet daimi encümenine müracaatları ilin O" 
nur. 

~~~~~~~~~~---~ 
Çand1r köyü ihtiyar heyetinden: 
Köyümüze ait çayır ve mera açık artırma suretile ~ 

ra verilecektir. isteklilerin ihale tarihi olan 16 11~939 ~ 
şembe günü şartnameyi 'örmek ve ihaleye iştirak e~ 
üzere heyetimize müracaatları i lan o:un ur . 

4 - 1 - 348 

Baaddatı yer: Tür.ıdili matbaası-8 ... ıkeıir 


