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İrinci içtimaını bugün yapacak. 
' 
ıurşef Mühöm-ıal;:·N~tıı.ıık SöyDDyec~kUer 

'f~kara, 31 [Radyo! - Büyük Millet Meclisi yarın (bu - . -- --- • --. - • .- --

~,lt ••at ıs de altıncı de\'re birinci içtimaına başlıya Italyan Kabınesınde Istıfalar 
t. 
~ -
1 ~"m~d.e şunlar vardır: Sekiz Nazırla Genelkurmay Başkanı 
2 Rcısıcumhurun Nutku, • ' , 

l - Meclis reisi intihabı. Vazıfelertnden ayrıldılar. 
~ - Riyaset di vanı intihabı, 
~. vekilleri 'idare amirleri ve katipler. 

dyomuz., meclisin bu celsesini salondan neşredecektir. 

CUMHURREİSİMtZ 
8ayram münasebetile kıymetli bir 

h tabede bulundular. 
~llıhurreisi Mi lıi Şef faası için kimsede şüphe 
l( • dün Cumhuriyetin bırakmıyan çetinliği ve 
'cı yıldönümü mlina· hazırlığı ile, muvaffakiyet 
' ti.~e Ankarada yapı· li bir imtihan suretinde 
"-i 4.u viik geçit merasi geçirdi. 
llıij~ . başlanırken Türk A7.iz milletim, 
~ trrıe karşı radyo ile Gelecek sene senin bu 
,. ... n Yurda yapılan aşa- sarsılmaz vasıflarına, in 
•oq•k· h '-1 1 hitabede bulun- saniyet aleminin, da a 

tl•tur· ziyade dikkat edeceğine 
~YUk Türk milletine, emin ol. 

lk_ .... sene milli bayramı, Türk milletini, onun 
~j"Yanın fevkalade hadi kahraman ve şanlı ordu-
~ ~t İçinde bulunduğu bir sunu, vatan i!ltikbalinin 
~ "1.~nda idrak ediyoruz. kıymetli müjdesi olan 
~ ~11 milletlerin varlık genç evlatlarımızı muhab 
tı ttUsu içinde yaşadıkla- betle selamlarım. 
~ seneyi, milJetimiz, Aziz vatandaşlarım, on 

~~~· nifaksız bera- mı hepinize kutlu olsun. 
)'tı ile güveni, millet ha- altıncı Cumhuriyet bayra· ı 

~ve \'atan müda- fa. a.] 

Ticaret 

~ili istifa etti. 
~:tara, 31 jA.A .) Hir 

"' tttcr.beri rahatsız bu 
~: l'icaret Vekili ve An 
~.,. l'tıebusu Cezmi Erçin 
~ ... 
L~ • rınm devamıaa ve 

~ ihtiyacına mebni ve-
~ ••tifesioden istifa et

tı-. üçüncii savf ada 

DEVLET 
Resim ve heykel ser
gisi Maarif Vekilinin 

bir nutkile açıldı. 
Ankara, 31 l .A.A.] - Bi 

rinci devlet resim ve hey 
kel sergisi bugün öğleden 
sonra sergi evinde Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücelin 
(Sonu üçüncü sayfada} 

Ankara, 31 !Hususi 
Romadan gelen haberlere 
nazaran, İtalyan kabinesinin 
yedi Nazırı ile Ge nel Kur 
may Ha~kct m istifa etmiştır. 

Genel Kuı may Ba kanı Par 
yani 8 scn~denbcrı bu va 
zifede ça l ışmak t<, idi . 

Paryani yerme Afı-ika 

kuvvetleri Başkumadanı 

Pratzyani t ayin !.! dilmiştir 

İstıfanın s ·bebi hakkmda . 

miisbet bi r malumat elde 
edilmemiş olmakla beraber 
bu hadiseye biiyiik bir ehem
miyet a tfed ilmektedir. 

Değişen Nazırlar şunlar

dır: 

Karparasyonla r , Maarif, 
mübadele \e Dövi1 1 ınüna· 
kale , nafıa , bunlardan ma~ 
da Hava müsteşa rı il~ Bat
vekalet müsteşarı da istifa 
etmişlerdir. 

CUMHURiYET BAYRAMI 
Şehrimizde büyük merasimle kutlandı. : 

Kahraman askerimizin ve mek
teplilerin geçit resmi pek ~ J 

mükemmel oldu. 

ifa} ı . ıııa iştim!, eden Parti! lrr 

Cumhu riyetimizin on al 
tıncı yıldönürnü şehrimizde 

her senekinden daha iistün 
bi.. co~·kunlukla kutlanmı.ş· 

tır . 

Saat 9,30 dan itibaren. 
Valimiz Recai Gü~eli, Vi: · 

(Sonu ikinci sayfada' 
1 



Sayfa : 2 TÜRKDİLl 

SEHİR HABERLERİ 
CUMHURİYET BAYRAMI 
Şehfimizde büyük merasimle kutlandı. 

Kahraman askerimizin ve mek
teplilerin geçit resmi pek 

mükemmel oldu. 

Baynımrfa ·ıeyuck oyn ıy:ınlnr 

c&a, tarafı birinci sayfada l etmişlerdir. 

IAyet salonunda, protokol Askeri bandonun çaldığı 
wra5ına göre, tebrikatı ka- İatiklal marşı herkes tara
hul et~eğe başlamııtı. Teb- fından derin bir sükunet iç 
rikat 10,30 za doğru aona inde dinlendi ve hep bir 
nmİf ve Vali merasim mey- a;ızdan onuncu yıl mar 
Clanına gelmiştir. şı söylenmiştir. Ondan son· 

Bu esnada geçit n.smine ra valimiz refakatindeki ze· 
iftinlc edecek kıtaat . mek- vatfa, Osmanlı bankası ya
tepliler, tctek~üller evvelce kınında hazırlanan tribünü 
t.eıbit olunan yerlerini almış teşrif etmişlerdir. 

bulunuyorlardı . BüyOk bir Arbk bu eınada istasyon 
.eyirci kalababğı, Millikuv önündeki kıtaat harekete 
vetler caddesi boyunca, in- 1 geçmiş bulunuyordu. Piya 
tiaam içinde, yerlerini işgal demizin geçişi çok munta 
etmişler. 1 ıam oldu, bu intizam ve 

Saat tam 10,30 da saat disiplin karşısında göğüsleri 
••desindeki işaret düdüğü kabaran bütün halk kahra
•e- fabrika düdükleri çaldı. man Mehmetciklerimizi sık 
~erkes ve nakil vaııtaJarı sık alkışladılar. 
~nlulap ve eğemenlik uğrun- Piyadeden sonra geçen 
da canlarını verenlerin ha- motörlü kıtaJaramızın mü
tualarına sayiı olmak üze- kemmeliyeti bütün göğüsle 
rt bir dakika oldukları yer ri iftibarl• kabartmıştır. 
)erde kaldılar ve saygı ile 
.akit etmitlerdir. 

Bunu mftteakip Valimiz 
yanmda Kolordu Komutanı, 
Parti mifettifi, Parti ve Be 
ldiye reialeri bulanduiu 
J,alde Cumhuriyet meydanın· 
4a toplanmlf bulunan kıta
at ve mekteplilerin önün
den geçerek ayrı ayrı hep· 
sinin bayramlarını tebrik 
ettikten sonra kendilerine 
tef...ik olunan mahalle avdet 

• 

Aıkeri kıtala1dan sonra 
izcilerin ve mekteplilerin 
takım cephesile geçit resmi 
baıJadı. Geçidte bilhassa 
liae luz talebesile ilk okul 
talebelerinin büyük intizamı 
takdirle karşılanmış ve kü
çük mekteplilerimiz sık sık 
alkıılanmışlardır. Mektep 
lilerin arkuından temiz ve 
yeknesak kıyafetle rile Genç 
lik Kulübü nazan dikkati 

~ b 
Şehir Meclisi bugün , Cemil T anerin UU': 

toplanıyor. gemize teşekk~ t 
Belediye kanununun 54 Beden Terbiyesi. ~ ~ 

ncü maddeıi mucibince şehir na göre, bütün vıl•r' @l. 
meclisi bugün saat 15 te mizde kurulacak ol•~ f 
mutat T eırinsani çitimamı 1 lik teşkilatının ilk ..,, 
yapacaktar. . liyetimi~de teşekkil ~ 

Bu . topla~tılda Dıvan 1 rek iyi randıman a f ~ 
Heyeti, ınechs ve Da· rnfina1ebetile Geptl ,1 
imi Encümen aıahklan se- rektörlük bölgeıuİJ' ,~ 
çimleri yapılacal&:, hesap ~ d k" t 1 fı aöncW' 
kati tetkik edilerek reisin ıı a 1 

• gra e I~ 
senelik mesai raporu oku- Ba!ıkesir Bölge Başkan~ ·:J 
yacak Ye 1V39 yıla bütçesin ilk Gençlik KulôP~ 
de bazı fasıllar arasında ~~ 
münakale" icra edilecektir bOtün balıeniz '~ 

kurmak ,erefini k• ~ 

Mektupçumuz Bitli
se nekledildi 

Ankara, 31 IHususil 
İki senedenberi Balıliesir 
mektupçuluğunda bulunan 
Süleyman Alemclaroğlu Bit-
Jise, Mardin mektupçusu 
Asım da Bahkeıire naklo· 
lunmuşlardar. 

Hatkevi kuslan bu
gün faaliyete geçiyor 

olmana7.dan dolayı ,,,JI 
ve teşekkürlerimi su .-. ...l 

Tümf•~I 
CEMİL r~r~ 

izcilerimiz Anka 
döndüler. / 

Cumhuriyet bayraaıt' ~ 
nasebetile Anka ray•~ 
li1e ve ö;retmen "" 
izcileri dünkü Küta~~~ 
nile şehrimize dönmufll'- ' 

Bu günden itibaren Hal- K d k ası 
kevinde Fransızca, İngiliz 3 in 3VQ I' ~ 
ce, Almanca. piyano kura- HisariçimabaUe.i•~.- lıı.! 
ları faaliyete geçeceklerdir. ı·h k S dk 1·ıe ls~t/ 71 
Ş. d' k d F ı ızı ı ı a 
ım ıye a ar ranıızca . . ~ ~~ 

kursuna 80, İngilizceye 64, raaı H~ıme bır aıı:ı y,.. 
Almancaya 17, piyano ders- , 11na. · tu~ut~llf ve ~ ~ 
lerine sekiz kişi kaydedil • Hahmeyı bırkaç 1' , 
miştir. Şan ve koro denle bıçakla yaralamıştır. 1. 
ri için kayd devam etmek !ki kavgacı kadı~~ 
tedir. laaarak adliyeye ver• 

1.. celp ediyordu. Gece, fener alayla~ 1 
Sporcuları cemiyetler, es- rin muhtelif caddele fi. 

aaf teşekkülleri takip etti la9mışlard1r. Viliyet ;;l:ı 
ve merasime bu suretle ni hndan, viliyet salo•f. f... 
hayet verilmiştir. •erilen balo çok neşeJi ;/ 

Öğleden sonra Halkevi miş ve sabaha kadar / 
hoparlöründe verilen konfe nilmiftir. ~ 
ranslar halk tarafından ali Halkevinde de bayrl~~ 
ka ile takip edilmiştir. giai adh naiUi bir ~· 

Şebirin muhtelif yerlerin bir perdelik komedi ..J 
de bandolar çalmış. milli mıtbr. ~· 
oyunlar oynanmıştır. pazartesi günü b' 1 

Gece ~birin tenYiri de heyecanı bütün fidde~rf 
fevkalade olmuştur. Şehiriıa vam etmif, ve 2 deO ",j 
arkaıma düşen tepenin en kadar Halbvi hopar '.6 
bikim nokta81Ddaki <110. alb• 'ı konferaular Yeribaifı ~ 
rakamı 16zil uaakJardaa de Halkevinde fli91 I' 
kendisine çekiyordv. rilndttir . 



~iaciteırin 19S9 -- 'fÜRKOİLi 

!POR: 
ISazar Günkü Maç 
~etnir$J>or 3-1 şehrimiz Ge~Çiik""K~lübünü yendi. Eskişehirliler 
c çok muvaffakiyetli bir oyun gösterdiler. 
~ '-ııa~uriyet bayramı mü 1 b, ilkin bizimkiler bunu itibaren hakimiyet Eskife
~)G~tıle, tehrimi~ Gençlik dışarı atmak suretile yüzde hirlilere geçti. Eskitehirliler 

'*I 6- Eskişehir arasında yüz bir golü kaçırdılar.. bizim kaleyi mütemadiyen 
~rı maçı Demirsporlu- Oyun bundan sonra. De çıluştırıyorlardı .. 

v,
1
.I kazanddar. mirsporluların lehinde cer · Bir aralık sağ açıkların 

~ '• Korkomutan, daire yan ediyordu: Bir haylı teb dan gelen bir pası sol açık· 
~ '•aa ve ylzlerce hal· likeli anlar yarattılar .. Bi- Jan önünde kimsenin bulun· 
~ 0nliade yapılan maç, zimkiler uzun ve havadan, mayışından istifade etti ve 
' tt •ibayete kadar zevk· onlar ise kısa paslarla oyu sıkı bir şutla takımına gali 
lt~ti. na hakim olmak iltiyorJar biyet golünü kazandırdı. 

tınci devrenin on daki dı. 3S nci dakikada Eskişc 
ııı._ hlüstesoa, hemen oyu 35 nci dakikada, Demir birlileri yine bir hücumda 
~ d'• 
htı ••er dakikalara Demir· spor soJ açığı hofsayt bir görüyoruz. Sağdan ortala 
'iti. \lJarıa lehinde cereyan 

1 
vaziyette ik~n ortadan bir nan bir şaodeli •ol açık gü-

~ . pas geldi. ileri bir hamle ıel bir Vole vuruıile ağ 
~ '-ırsporlular, ,ehrimir: ·ı b' . k'I . .. d h lara takıverdi. 3-1 gilti bir 
~'tnıraa nazaran gerek : e ve ızı7 ~ erın .mu a a· galibiyet temin eden Demir-

' 

ili'- .. k ' f .t. e etmeme en yfizünden sı- l l b' d h -•d 
I{ .. c gere ıe ne es 1 ı ıpor u ar ıraz a a açu ı 

ti!t, fa-• "d" B'Jh kı bir şutla ilk golü yaptı. 
!\ 41a ı ı.. ı as T 8. . 
~ hra hafJarile orta op santrede.. ızımkiler 
~~tının f le l"d 1 bu gole kızmakla beraber 
:~ ey a a e an aş 
ti . l"j oyunun seyrini de bir durğunluk göstermedi ı 
~~1ri10rdu. Şunu itiraf et- le~, .bilakis dah~ a~.ıl~ılnr .. 
~ liıarudır ki: Demirspor- Lakın semeresız hucumler 
' r toplu olarak çah,mış ve kate önünde fazJa pas 

~tıJ•tnılf bir takımdır. latmalanndan bir çok gol 

lar iae de hiç bir netice ver 
medi. 

Bu arada bizimkiler şah
si hücumlarda bulundular 
ve nihayet top ortada oy 
oaoırken hakemin bir dü 
dOğü oyunun bittiğini ilan 
ediyordu. 

S.yia : 3 

Tıcaret Vekili 
istifa etti. 

(Baştarafı birinci sayfada} . 
ntiş ve yerine Aydm MiSb"· 
su Nazmi Topcuoğlu1tu1J 
tayini yüksek tastike iktj-

ı ran eylemiştir. 

Devlet resim ve 
heykel sergisi 

açddı. 
(Baştarafı birinci sayfa4a) 
bir nutku ile açılrwaıbr ve 

açdış merasiminde Baıvekil 
Dr. Refik Sa,~~ ila v-. · 
killer, mebuslar, tellırimjJJde · 

ki büyük ve orta el~ier 

vekaletler ileri a-deoleri 
yerli ve yabanct .. atlM.ar: 

mümessilleri baur bulunmuş 
!ardır. 

Hakaret etmiş 
Aygören mahallew.de• 

terzi Şükrü serhof olanak 
aynı mahallede oturan naa

nifaturacı Yusufa hakaret 
ettiği görülmiif ve yakata · 
narak hakkında tutulan ey-

rakla adliyeye verilmiftir. 
h\ tu;•iz takımına gelince; fırıatl. nnı kaç11dılar. 
~ttı •e daha evvelki se Halbaki Demirsporlular, 
~htdeki. oyuncuları bugün gö~er~k ve y.erinde mDdaha 
~ P ~hniş bulunmaktadır. lcrıle ısabetlı şutlar atıyor· 
~ t-i elemanlarla toplu lardı. Gençlik kulübü rüzgar 
'~'ıiyette antreman yap- üstünde olmasına rağmen, 

Çandır köyü ihtiyar heyetinden: 
Köyümlize ait çayır ve mera açık artırma suretile ıica 

ra verilecektir. isteklilerin ihale tarihi olan 16 11-939 per· 
tembe günü şartnameyi g6rmek ve ihaleye iştirak eY.ek 
ilzere heyetimize müracaatlan ilin olunur. 

~ n tqkiJ edilen takamın yegine şutunu Ne 
~~~eler ver?'iyeceii mu- ~t~ni~ aya~ile atabildi. 

4-1 - 148 

1) lkh, netekım öyle oldu. Bın.ncı devreyı 1;0 Demir 

~ CIJti111porfolar ne kadar ı •porlular kazandı. Bahkesir askeri satın alma komisyonundan: 
' ,.~•1-şddarsn, bizimkiler . """ 1 - Bahkeıir birliklerinin ihtiya~rı olan &f&pa 
l'~e bozuk oynadılar. hinci devreye biıimkile· cias ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek maddesi ka,-L: 
~"••ımıEa atılan golle- rio akını ile başlandı ise de, zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

~~İli de anJaşamamaıhk Demi~sporlula.r bunu kola~ 2 - Tahmin edilen bedelleri yine aşağıda ve muvak· 
rtdcn ileri gelmiştir. hkla ıade ettıler. Oyun bı kat teminatları röıterilmiştir. 

'-~•·ın t k 'k ı_ rinci devreye nazaran daha 3. Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve saatler· 
f\~ ~ e nı .111:ısmı: 

\';Y'-na tam saat 15 de iyi.. den bir saat evveline kadar kanunun 2-3 madde.i•d~ 
tt'"• Galata•arayından 15 nci dakikada sağ açık 1 ~österilen vesikaları ve. muvakkat temina~larıoı havi tek-
\'~in h k r·. d b Hüıeyinin ortaladığı topu 1 lıf mektuplarına Babkeaır sabn alma komıayonuna maklMr; 

l\d1 • em ıgın e •t· k'" "k H.. . f k 1 mukabili teslim etmeleri lilzumu ilAn olunur. (Postada 
~ . uçu us~yın. u a bir vaki gecikmeler muteber deiildir.) 

9- ~ÇÜk Kulübü takımı plise vuruşale dk ve ıon Muhammen Muvakkat Miktarı Cinci 
,~~Unculardan teşkil edil golümüzü yaptı: Bu golün bedeli: teminatı: kilo: İhalesi: Saat: 
~ şevkile on dakıka daha oy· 8320, 00 624, 00 64, 000 Bulgur 2/11/939 J 1 de 

~fet, Mahmut, Sami, Ali, un lehimize çevrildi. Bizim Per,embe 
' • Niyazi, Salim, Hüae· kilerin onlara nazaran 9250, 693, 75 185, 000 Yalaf 3111/939 16 4• 
'1 ~e«:ati, Selibattin, Hü - daha küçük olması · Ye Cuma 
f "· 1 ayaklarında topu fazla bek 10000, 00 750. 00 40, 000 Sığır eti 3/1 l 939 11 dıe 
1~ on dakika, bizim letmeleri yüzOnden birçok Cuma 
"~ h1 lzim oyaadı. Ve bat- fırsatlar heba oldu. 8100, 00 607, 50 '17, 000 Pirinç 4/111939 H de 
' b·.._,.por aleyhine Yeri· Bu ina kadar takımlar Cumarteai 
,~ filikik, güzel bir JUt mütevazin bir tekil arzedi· BuaJara ait evsaf ve ~rtlar hıer pn komisyonda gö· 

ı, kale direiine ~r.p- yordu. 30 ncu dakikadan . r'1el»ilir. 4 - 1 :t37 
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$tayfa 4 TORKDİLİ 

...: ~r-ıo·· ~if~ff.lts~ -~~~~~Ii!·~~~~~lf~ttı'•RJl!ra"" 

~! ·~ 
IWM!NCI~~:~· ~ 

DOKTOR 
KADRİ YETKİN 

~ ; 
~ : ~ Fahriye Altaylı 

DOKTOR 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI ~ ~ KADIN HASTALIKLARI VE ooGlJrıl ~ it 1 PAŞA CAMİİ KARŞISINDA ~ ~ BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSIS 
Muayenehane: İGNECİ SOKAGl No: ~ · ~ ~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 'f 

.. • • . ., r v ~· , ~ 
1 

• • 11 , •• ~ , ~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN 5AA L 
lm1*~~~ ~J+-~i+J.9~~~f+:~~J+:~~Et; ~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABU 

Balıkesir Ziraat müdürlüğünden:· ~ VE TEDA vi EDER. 

Mülğa Kepsüt ~iraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe ~~~~~~.+'J'.+:~~~~~~~~~~~~lf.(t 
y~ncalık ve çayırlar 25-1 0939 tarihinden itibaren iki se " j, .. t • •• • • ·• •• ~• ._. •• • ~ı ... 1 

ne rwüddet 'e icara verileceğinde taliplerin ihale günü olan 
] 0-11-939 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 342 

,. , ~~l~~~!~.~;~al.~t~~i~!nu~~~y~~~~~d~~: ! 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: el 

1 

1 

metresinde 6,60 açıklığındaki ahşap köprünün tabliyesi 
nin betonarmaya tahviline ait iş açık eksilmiye konulmuş· 
tur. 

2 İşin keşif bedeli 1700 liradır. 

1 - Balıkesir - Sındırgı yolunun 58 t-400 ncü kil0111 
,, 

resinde Cehennem dere köprüsünün 288 lira 50 kur~t Jcıl' 
34+750 nci kilometresindeki köprüsünün 375 lira y o~· 
ruş, 58+ 500 ncü kilometresindeki ahşap Simav. k0 P' 1 
nün 264 lira 16 kuruş ve Bahkesir - Biğadıç yolun°0

• rl 
600 ncü kilometresindeki ahşap köprünün 316 lira ~1 ç~ 
man l'l44 Jira 22 kuruş keşif bedeli tamirat işlerı 1 

\ ~ 
eksiltmeye konulmuştur. ~ 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Proje, keşik hülasası, mesaha cedvelleri, Baymdırhk 

i~leri gen.d şartnamesi, eksiltme Şartnamesi ve mukavele 
ôrneği olup is iyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünde görebiJirler. 

4 Ekgiltme 16/11 / <J39 tarihine rashyan perşembe 

günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapıJacağm

dan isteklilerin vakti muayyende mezkür encümene mü 
racaatlnrı, 

5 İste klilerin bu işe ait 127 lira 50 kuruşluk 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: .,ıırl \ 
Keşif hülasa ve mesaha cedvelleri, bayındırlık 1 wı ~ 1 1 I' 11'" •\l, 

S?enel şartnamesi ve mukavele projesi olup istiyen e e' L · ' ·ı ( ~it 
evrakt her giin Bahkesir nafıa müdürlüğünde görebı 1 

... ııe ~ er .,t, 
3 - Eksiltme 16/11 9J9 tarihine rasJıyan pe~Ş d' ~ 

ları, ~· 

günü saat 11 de daimi encümen huzurunda yapılacagıfl ,ı "
isteklilerin vakti muayeninde mezkur encümene ınüra'' 6 

'ittı 
~" 4 Taliplerin bu işe ait 93 lira 31 kuruşluk rfltl~' 
~t 

~i 
ti'-ıj 

''f ~-ıl 
~ 

muvakkat teminatını hususi muhasebe veznesine yatırdıli
larına dair makbuz · veya bu miktarda şayanı . kabul ban 
k:t mektubu ile ihaJ~deu en az sekiz gün c vvel Balıkesir 

Valiliğine müracaatla evveice bu işe benzer 1500 liralık 

iş yaptıklarına dair referans ibraz ederek alacakları ehli
yet vesikası ve ticaret odası vesikası ile birlikle yu 
kanda yaıılı gün ve saatte Vilayet Daimi Enciimenine 

kat teminatı hususi muhasebe veznesine yatır<:tııdıı e~ 
dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul ban~ll ~il 
tubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir ~alı ,ıı 
ne müracaatla evvelce bu işe hen zer 1 SOU liralık JŞ 1 b ı 
tıklarma dair referanslarını ibraz ederek alacalCJarı eıJI 
yet vesikası ve ticaret odası vesikasile birlikte yuk3 r ,t 
yazılı giin ve saatte vilayet daimi encümenine rnür9 '; 

ları ilan olunur. 4 - 1 - ~ ~-( ___ __..;._ ___ ~ '· •liracaatları ilan olunur. 4 - 1 - 343 
-·-- ~ 

· Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: ,, ' 
1 - Bandırma - Gönen yolun~m 5+4000 ncü kilo.metre- l Balıkesir Sındırgı yolunun 34+60 ncü kiJorı' 

14
t \ 

sindeki ahşap tabiiydi köprünün betonarmeye tahviline ait resinde ahşap köprünün tulani döşemelerinin tanıirirıt İ \~ 
iş açık eksilt.meye konulmuştur. ııoıı ' 

2 - İşin keşif bede li 674 lira 59 kuruştur. 960 lirn 60 kuruş keşif bedelli is.aç ı k eksiltmeye b: 
muştur: • 

3 - Bu iş e ait evrak şunlardır: f~ 
B k l Bu işe ait evrak şunlardır: . ıl 

Keşif hülasa ve mesaha cedvelleri, ayrndırlı işleri Keşif hülisa ve mesaha cetvelieri!e bayındırlık if tı' ' 
geael şartnamesi . eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi 1 ' 

genel şa1rtnamesi ve mukavele projesi olup istiyen.e. tel 
olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa müdür b ıır 

evrakı her gün Balıkesir nafıa müdürlüğünde göre 1 j/, 
lüğönde görebilirler. e"'° 

4 - Eksiltme 16-11-939 tarihine raslayan perşembe 3 Eksiltme l6· 11-939 tarihine rashyan perŞ ~ 
günü saat 10 da daimi encümen huzurunda yapılacağın günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapıla~-· 

dan isteklilerin vakti muayyeninde mezkür encümene 
dau isteklilerin vakti muayyende mezkur encümene mii-

racaatJarı. , 
racaat:arı, k ti 

· 4 Taliplerin bu işe ait [72] lira 191 kuruşlu ~· 
5 - lslcl !ilerin bu işe ait 50 lira 59 kuruşluk temi- vakkat teminatını hususi muhasebe veznesine yatırdı ,.~ı 

•ahRı Hus~ısi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair mak rına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ~'fi 
buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ile mektubu ile ihaleden en az sekiz glin evvel HaJ.kesıt lı i 
ihaleden en az. sekiı: gün evvel 82llıkesir valiliğine müra - , liliğine müracaatla evvelce bu işe benzer 1000 Jirafıjıl', 
caatla t vvelce bu işe ben:t:er 500 liralık bir · iş yaptık1a yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederek aJaC' f'. 
rıaa dair vesaik ibra!' ederek alacakları ehliyet vesikası rı ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasile birli~te 'ti 
ve ticaret odası vesikası ile birlikte yukarıda yazılı gün karıda yazılı gün ve saatte vilayet daimi encümenıot 
ve saatte vilayet daimi end.imePİne miracaatları ilan olu- racaatları ilan olunur. 4 1 - 34'1 
aur. 

4 1 - 344 Bıısıldı~ı yer: Tiirkdıli matbaası-Babk~ 

•• " )ı 


