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GÜNLÜK SİY ASİ GAZETE On dördüncü yıl : 2526 

üzaker erı 
• ~t_nliindiya- Sovyet 

f l='t-an~ı~ <gıı§l~~t~U<®ırü nük.ib>ünOük. ~ö~t®ıröy©)ır. 

ti I~ diya, Heyetine Veni Tali a 
L 
~ 0ldra, 6 fRadyo] - Londra, 6 [Radyo! - olan gazeteler dünkünden 
Sıı:deı.beri Finlandiya ile Finlandiya ajansı bildiriyor: daha nikbindir. Leon Blum 
~n/~tler arasında hiç bir Sovyet - Finlandiya mü bir makalesinde, Finlindiya
~tt ak~re olmamıştır. He- 1 zakereleri normal ceryan et- nın hareketini sena ediyor 
~~ F'ınlandiyadan cevap mektedir. Hiikfınıet Mosko- ve diyor ki: 11 Üç milyonluk 

f.'·ttnektedir vadaki heyete yeni talimatı bir millet ültimatom formül-

Volhyac k. 
Sovyet sefiri 

Japon hariciyesife 
temaslarda 

lı 'illa d. l · ı· h J kt d l . . k b 1 t . B h ~o~\t n ıya ıeyetı, sveç, azır ama a ır. erını a u e mı yor. u a 

1 

Ankara, 6 [Radyo J 
tılti ~ç, Hollanda sefaretle- Paris, 6 [Radyo 1 - Fin rekctten daha asil bir nü- Sovyet sefiri, Japon harici-

1
~ landiya meselesile meşgul mune olur mu?» ye nezaretini ziyaret ederek, 

1 Japonya ile Moskova ara· 

tıgılı· z ahrı·ye Nazırı Ço·· r· :~~d:r:~~~a~i~:re~ö:;lşa~~=: 
sının da ıdhal edılmesını 
söylemiştir. 

"İl lngiltereye Döndü. Ameri~a-Jap~n gö-
~ rusmelen. 

1 •ı • F N 1 Ankara,' 6 [Radyo] -

gı z, ra SIZ Bahriye az et- f:::t~t~tı~:~;kl·~cf~ri~~ 
yaptığı görüşmeler, Japon • e ı a 

im hay 
t)~;~lıdra, 6 [Radyo! 
>,td 1 ekspres gazeteıinin 
•ı~t ~ına göre. İngiJiı Bah 
~'tt:ı ltırı Çörçil. Pariste 
~~t:ıi ~ti esnasında Fransız 
httı~ llezaretile müttefik 
t1:ill~I er~le, Alman Korsan 
~ı~ 1 Crıni imha edecek bir 'lfl .. 
~ lt> Uzerinde görüşmüştür. 
'~/1dra, 6 !Radyo] 

~ı~, 1~e Nazırı Çörçil, 2 T eş
~~:11•den 5 teşrinsaniye 
/lltı t Pariste kalmış ve 
"l~f: ' 1z Başvekili Dala 
~~ ' Başkumandan Gam-
~'1r deniz, hava orduları 
lıJ 11 ~Uarile istisarelerde 

tılt\uştur. 

A. Fon Papen 
~ı~kara, 6 [Radyo] -

llı:ı ~nYanm Ankara Elçisi 
~~ ~ 'Pen, Belgrada gelmiş 
it~ \lrlda bir giin kalarak 

l t. 0sltv ricalile giriişmiş 

Gem l· ı e rı·n ı· efkarı umumiyesini şiddetle 
ı alakadar etmekt,.<lir. 

nı or ar. 
Bu göriişmelt'r, yalnız is

tişari mahiyette olduğu, kati 
hiç bir tekliflerd~ bulunul
madığı bildirilmektedir. 

~üyük Millet Mecli- Yakı da ir lngiliz Hey-
sınde, Ankara mua· • A .k G.d k 
hedesi encümenler etı me 1 aya 1 ece . 
de tedkik ediliyor. 
Ankara, 6 IHususiJ - Bu 

gün, Büyük Millet Meclisi 
Refet Canıtezin başkanlı-

Almanyanın Korkunç Silahlar 
Bulduğu Yalandır 

ğında birbirini müteakip iki Londra, 6 [Radyo) -

Viyana soka klan na 
yapıştınlan afişler. 

celse akdetti. Birinci celse· İngiltere bugüne kadar bir 
(Sonu üçüncü sayfada) 

İhracı menedilen 
mahsuller 

Ankara, 6 (Radyo} 
Verilen bir kararla, birçok 
toprak mahsullerimizin ih 
racı menedilmiştir. 

Hükumetimiz, balkın ildi 
[Sonu iiçündi sayfadaJ 

kaç bin tayare satın almış 
tır. İngiltere Amerikadan 
evvela tayare teminine de-

vam edecek, yakında bir 

İngiliz heyeti Amerikaya 
giderek yeni siparişler ve 

cektir. Amerikanın peşin 

para ile muamele görmesi 
İngiltereyi düşündürmemek 

(Sonu üçüncü sayfada) 

Ankara, 6 1 Radyo) -
Viyana sokaklarının birçok 

yerlerine muhtelif çapta ve 
resimli afişler yapıştırılmıtbr. 

Afişlerin bazılarında şu 
cümleler yazılıdır: 

118una . ne kadar daha 
tahammül edeceğiz.» 
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H i R HA RLE 
Bayram münasebe

tile teati edilen 
teller. 

Cumhuriyetin 16 ıncı yıl
dönümü bayramı münasebe
tile Balıkesir Beden Terbi 
yesı bölge başkanı Vali 
Recai Güreli ile Genel Di
rektör General Cemil Ta
ner arasında teati edilen 
tebrik yazıları. 

General Cemil Taner 
T. C. Başvekalet Beden Ter-

biyesi Genel Direktörü 
ANKARA 

Cumhuriyetin 16 ıncı yı 
lım büyük sevinç tezahür-
leriyle kuthyan vilayetimiz 
Gençlik ve Spor teşkilatı-

mn saygı ve tebriklerini 
kendi tebriklerime ekliye· 
rek arzederim. 

Vali 
Beden Terbiyesi Ba 
lıkesir Bölge Başkanı 

Recai Güreli 
Beden Terbiyesi Bölge 

Başkanlığına 
BALIKESİR 

Hakkımda gösterdiğiniz 
hissiyatın müteşekkiriyim. 
Sporculara selam ve hür 
metterimin iblağma. tavas
sut buyurulması ricasiyle, 
hürmetlerimi sunarım. 

Genel Direktör 
Tümgeneral 
Cemil Taner 

Bu yıl Ayvahkta zey
tinler çok zarar gördü 

Ayvalık, [Hususi! - Son 
hafta içersinde tekrar ya 
ğan şiddetli yağmur ile do 
lu, zeytin mahsüllerini bir 
hayli hasara uğratmıştır. 

Bu yıl kazamızda ardı 
kesilmeyen bu gibi afetler 
den halkımız çok mütezar 
rırdır. Bunun için zeytinci 
ler, biran evvel ınalisulleri 
ni topJamak fikrindedirler. 

Nikah akdı 
Kırtaıiyeci Fehmi Tümer 

ile Ömer köyünden is Pail 
ltızı bayan Rukiyenin dün 
öğleden sonra belediye sa 
J«tnunda aile ve dostları hu 
2uırunda nikahları kıyılınış
br. Yeni evlilere saadetler 
dileriz. 

' 

TAŞLIK BAYIRINDA TARİHi~elediye ınec~:1 

. ESERLER BULUNDU. 1 ikinci topl~~tısıO~e-
parak, yenı ışler dİ· 

Bu mıntakada rastlanan mezarlar ve Se- rinde kararıar verd,1e 
. 1. · Bele 

k 1 d'kk İ .... 1.. Beledıye mec ısı baş· rami parça an şayanı f 8 goru uyor. Reisi _Naci Ko~an~ııPj~tif' 
Halkevi Müze Tarih ve Dil j Bundan başka, Taş ocak kanlıgında 14 uye~ın. i~tr 

şubeJeri üyelerinden müte larının bulunduğu bayır, kile Teşrinsani ikıncı 
şekkil bir komite, Balıkesi- münferid bir tepedir. Ke maını yapmıştır. J' W 
rin takriben beş kilometre narlarında taş yığınları Zabıt hulasası ok~r~ııte0 

tifakla kabul edı. tef Şimalinde ve halen taş ocak ve tuğlalı dıvar izleri var l 2 eı ·te 
sonra, mec isin n bttı 

tarının bulunduğu ve vadi- dır . Orta taraflarda bina rin Toplantısı müna5e "4i!I 
lerle çevrili T aşhk bayırında, intibamı veren tümseklikler Reisicumhurumuz ve JJsıO 
bir ay önce bir tedkik ge- bulunmaktadır. Şefimizle Başvekile, ııt~~f· 
zisine çıkmışlardı. Balıkesir ovasına, Şamlı, tazimatını bildiren te ;tcııO 

Bu bayırın dibinde ovaya Uçpmar yollarına hakim bu- ı lara gelen cevaplar 0 ıı,tcV 
inen susuz derenin kalker lunması itibarile buranın ta· muş ve hürmetle a'f 
kısmında oyulmuş büyük bir rihi bir müstahkem mevki ol dinlenmiştir. "'' 
çukur görülmüştür. Oyuğun ması ihtimali de vardır. Ruzname mucibin~e, ~ıı.f Y~ 

b. k G k t ·· · d kı varideden yemek[i.k el t. agw zı munazam ır a pıyı ere epe uzerm e, ge- ..,e, ' 
lara dair ta)iınatuav· .. dı l•J andırmaktadır. rekse mail satıhlar üzerin- 1 nakliye ta~ifesi h~k~•(ıerı 'ıı 

Burasının, eski devirlere deki tarlalarda bulunan Se- 1 elektrik kılovat ucr yert 
ait iki mezar olduğu anla- ramik parçaları, Grek, Ro ticarethanelerin ınu~1,S' 
şılmaktadır. Halen çobanlar ma, Bizans saaatını göster- saatlerde açılıp kapıtO~;ıı' 
buranın içersini boşaltarak mektedir. Hatta siyah renk- kasaplar talimatna.38 ~ıl 
kendilerine sığnak yapmış te bazı parçalar Eti Sera ek maddeler ve 9 

1
j,o 

!ardır. miklerine benzemektedir. masraf bütcesinde . yııPJ_,ı 

HALKEVİNDE 
·~----

Şap hastahğı hakkın
da flim ve konferans ' 

verildi. 
Birkaç akşamdanberi Halk

evinde gösterilmekte olan 

1 
u Şap hastalığı. flimi, dün 
akşam da köylüye tekrar 
edilmiş ve bilahare veteri
ner müdürü Selim tarafın
dan da aynı mevzu üzerin-
de bir konferans verilerek, 
köylümüzün bu hastalığa 
karşı Alacağı tedbirler izah 
t:dilmiştir. 

Koyunlardaki uyuz 
hastalığı na karşı ted-

Bir resim satıcısı 
Bir ay, 50 lira para 
cezasına mahkum 

edildi. 
Bitlisli Abdülmelek~ismin · 

de bir şahs, iki gün evvel 
şehrimize gelerek, büyükle
rimizin fotograflarını satar-
ken, kendisinin partice su 
reti mahsu!ada gönderildi
ğini mevzuu bahs ederek 
fotoğrafları yüksek fiatla 
sattığı zabıtanın nazarı dik
katini celbetmiş ve derbal 
yakalanarak karakola geti 
rilmiştiı;. 

Yapılan tahkikat sonun 
da, adliyeye verjlmiştir. 

Dün yapılan duruşmasm 
da, satıcı Abdülmelek, bir 
ay müddetle hapis ve 50 li-

bir aflndı ra~a .Pa.ra cezasına mahkum 
• edılmıştır. 

Vilayetimizin merinos mm- ' __ _.._.. 
takalarına dahil köylerinde Çamaşır çalmış. 
uyuz hastalığına tutulan hay- Kepsütlil İbrahim, Yeşilli 
vanlara karşı koruyucu cıvarında Halimağa hanında 
banyo tatbikine başlanmış arkadaşı garson Mehmede 
ve bu güne kadar yedi ban- ait bir bavul çamaşırı çal~ı
yo merkezinde 13726 koyun ğı iddia edildiğinden, lb 
banyodan geçirilerek hasta rahim yakalanarak adliye-
hktan kurtarılmııtır. ye verilmiştir. 

münakalenin tashihıne ıd~ 
•t o 1 evrak okunmuş ve aı eôİ· 

ğu encümenlere havale 

miştir. . rdel~ 
Encümenlerin çahşabll g~ 

için 8 111939 çarşanıb~tıJ'g 
1 

nü saat 20 de toplanı ıe'e~ 
ve encümenlerden ge bd' 

k .. k . 1'3 . evra muza eresı efl 

olunarak celseye son fi 

miştir. ( 
ı~' Sarkıntılık yapn11Ş 0~ı 

Ege mahallesinden Ab 1911 
lalr ·ve arkadaşlan MuS b'§ 
ve Muzaffer admdaki ~~,,~ ~I 
lar, aynı mahallede ot / ltt 
Sabri kızı Zekiye ile Ab 1r 
k1zı Emineye sarkmtshk ~~9 
tıkları iddia ve şikayet 0ııl' \ 
duğundan suçlular Y8~ ıl ~ 
narak adliyeye verilıJSİ.f ~ 
dir. ı4 

r ----- ...... ~ , te f ıı 4 Sevgi ve şefka 1 
: muhtac yavrul4J~,.f 
it Şen ve mesut ya11t~1ııı 1 
t rınıım hayra mhkl~.' 
t hazırlarken, Çocuk ofi' f 
1 geme Kurumunun 1' i~ I 
t duğu yavruları da se,~ll 
t dirmeoizi Kurum sa1 
it diler. .-.., ...... .., .... ..,. 
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~hiliye Vekilimiz Yeni bir Alman de- ıl~~~~~ı+~ç;iM+',. 
~alatyaya gitti. nizaltısı battı. ! · Fitre ve zekatınızı Tii~k Hava 1~ ~~~kıra, 6 !Radyo! Londra, 6 !Radyo) - .. Kurumuna veriniz. 

,_.liye\'ekili Faik Öztrak, Bremen tezgahlarından çı il 
)~'ta vilayetin umumi ih· kan yeni bir Alman deni- Müftülükten: Ilı! 
V~.1 arını gözden geçirmiştir· zaltııı dört T eşrinevvelde ~ Rasathane müdürlüğünün tesbiti vechile 13 ikin- 1i 
ht 1 

.. Partiyi ve şehrin di baştmıştır. iti citeşrin pazartesi günü şeker bayramıdır. ~ 
~~0rülecek yerlerini zi· Fransız-İngiliz tayare• ·~ Ticaret odası başkanlığından alınan kentimizin 
\ı etmiş ve akşam lerinin muvaff akiyetli ; rayicine göre fitre kıymetleri a~ağıda gösterilmiştir. 

1 
~tYaya hareket etmiştir ~ Herkesce malum oJduğu vechile yurdumuzun mu-

Zrtf d k 1 uçuşları ~ hafaza ve müdafaası için lazım olan silahlardan bi-lr e a P para Ankara,. 6 [Radyo) ~ risi ve belki en birincisi tayaredir. Tayarelerimiıi her 
~apa 1 k 1 d Fransız - IngiJiz tayareleri ~ türlü sebeblerle çoğaltmak milli bir borçtur. Başka ı 
it . n ar ya a an 1. muvaffakiyetli keşif uçuşları ~ milletler var kuvvetlerini tayareye sarfederek hava 

\,:•r (Hususi! - Bugün, yapmışlar ve değerli vesi- ~ kuvvetlerini günden güne arttırmaktadırlar. 1 
il kalpazanlık yapan ka!arla muhtelif yerlerin fo. Saym halkımızın da mükellef oldukları fitre ve 

\11~~·~ yakalandı. Bunlar- tograflarım almışlardır. zekatlarını Hava Kurumuna vermeleri rica olunur. 
~ ırınin evinde kalp pa · Aynı zamanda Almanlar ~ Cinsi: Kuruş: iM 
~~aPrnakta kullanılan ma- da Şimal mıntakalarda Buğday 8 ı 

• er bulundu. uçuşlar yapmışlar, bu taya B w d unu 11 
\)il 1 l · b" k B 1 "k ug ay m ç Ular adliyeye verildi. re erın ır ısmı e çı a • ~ A 12 
Bı'r y hududundan ve diğerleride ~ K rpa .. .. 67 Unan Vapuru Şimal denizinden gelmişler· ~ Huru uzum 166 !J 

d' a:.n urma ~ 

l." battı. a:İçika, Berlini pro- ~"H<f.:4ıl~~ 
~~ıı. dra, 6 [Radyo] - Bir testo etti. 
~ bllan vapurunun Atlantik- Ankara, 6 !Radyo) - Al 
~d·r~ltığı habe:- verilmek- man tayarelerinin sık sık 

l~g·ı· 1 ız heyeti Ameri-
' kaya gidiyor. 
~d· tilrafı birinci sayfada) 

il', 

~:tıdra, 6 [Radyo] -

tlı t başlayalı iki ay oldu
ı,\lj alde Alrnanyanın hala 
~--~et göstermemesi hayret 
\~f 1 "1'1laktadır. Siyasi 

.\ı elfer diyor ki: 
~ 't ~anyanm muvaffakiye
~ l'ı bir harekete inhisar 
..._ ~tdu. Ordusu bir taar 
~ l. 
~i Çın hazırlanmıştı. Hal-
,, ilt~ık bütün ümitler 
~· düşmüştür. 

~tı~•t.ler, şimdi büyük dev · 
~t1 k elde etmek, küçük 

'\ı 0 tkutmak istiyor. 
\~ ~ilnya, korku tevlit et
tt~ı kçi~ balestik ve kim 
~ d eşıflerden bahıediyor
~t. il hunların hepsi yalan-

"11 .. 
~~tun iki nokta tebarüz 
l bulunmaktadır: 

~tiıı·...._ Alman hava kuvvet· 
\81

1~ kuvvetli olduğu id-
~ <>t bir iddiadır. 

~\ıı l 1-fava kuvvetlerini art
ı.~ı "riltere ve Fransa 
~il~ıaı~a Almanların bava
~~ hakimiyeti imkansız 

t~l111ittir. 

Belçika üzerinde uçtukların 
dan hükumet, elçisi vasıta 

sile, Berlini protesto etmiş 
tir. 

Büyük Millet 
Meclisinin 

( Baş tarafı birinci sayfada) 
de encümen intihabı yapıl 

dı. İkinci celsede intihap 
neticesi teb'iğ edildikten 
sonra, Hariciye Vekili Türk 
İııgiliz- Fransız muahedesi· 
nin müstaceliyetine binaen 
Hariciye, Milli Müdafaa encü
menleri tarafından derhal 
tedkikile meclise sevkini is 
tedi. Ve bu teklif kabul 
olundu. 

Meclis çarşamba 
tekrar toplanacaktır. 

günü 

İhracı menedi
len maddeler. 
Baş tarafı birinci sayfada) 

sadi menfaatlerini gözönün 
de tutarak, bezeiya, nohut, 
darı, pamuk, kepek, zeytin 
yağı, her nevi konserve, 
çavdar ve kayın ağaçlarını 

ihraçtan men ve lisansa ta
bi tutulanhırdan da, balmu
mu, kenevir, yumurta, zey· 
tindanesidir. 

Bu karar her taraf ta 
memnuniyetle 
tır. 

karşılanmış 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyaçları olan aşağıda cins ve miktar

ları yazılı iki kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedel ve muvakkat teminatlarile 
ihale günleri yine aşağıda gösterilmiştir. Evsaf ve şartları 

her gün komisyonda görülebilir. 
3 Eksiltme Balılreıir Kor Satın Alma komisyonun 

da yapılacaktır Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar kanunun 2-3 maddeaiade 
gösterilen vesaikleri ve muvakkat teminatlarını havi tek
lif mektuplarını komisyona makbuz mukabili teslim etme
ı~ri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki geçikmeler mute
ber değildir.) 
LR. KR. LR. KR. 
1' edeli Muvakkat Miktarı ihalesi Sa atı 
Muhammen teminat 

7040 528 00 
Ton 
22 

Cinsi 
Sabun 21/111939 Salı 1' de 
Şehri· 21/11/939 Salı 11 da 6710 503 25 30,S 

ye ma
karna 

4 - 1 - 3-!9 

Edremit asliye hukuk hakimliğinden: 
Edremidin Hallaçlar kö 

yünden İsmail kızı Merye

min kocası Hallaçlar köyün 

den Halil oğlu Süleyman 

aleyhine ikame eylediği bo

şanma da vasımn icra kılın 

makta olan mtihakemeainde, 

müddeialeyh Süleyman na 

mına çıkarılan davetiyenin 

ikametgahının meçhuliyeti 
hascbile bila teblii iade 

edildiğinden davetiyenin ila-

1 nen tebliğine karar verile 
1 rek muhakemeleri 11-12-939 

pazartesi giinü saat 14 de 
talik edilmiş olduğundan 

müddeaalcyhin vakti mez
kurde ya bizzat gelmesi ve 

ya bir vekili kanuni gönder
mesi, gelmediği ve vekil 
de göndermediji takdirde 
muhakemenin gıyabında de · 
vam edeceği davetiye ma 
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 
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B8hkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Balıkesir Sındırgı yolunun 34+60 J ncü kilomet 

resinde ahşap köprünün tulani döşemelerinin tamirine ait 
96$ lira 60 kuruş kt!şif bedelli iş açık eksiltmeye konul
muftur. 

2 Bu i'e ait evrak şunlardır: 
Keşif hülisa ve mesaha cetvellerile bayındırlık işleri 

genel şartnamesi ve mukavele projesi olup istiyenler bu 
evrakı her giin Balıkesir nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 Ekailtme 16-11-939 tarihine raslıyan perşembe 
ıünü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapılacağın 
dan iıteklilerin vakti muayyeninde mezkur encümene mü
racaatları. 

4 Taliplerin bu işe ait 172} lira [91 kuruşluk mu 
vakkat teminatını hususi muhasebe veznesine yatırdıkla 
rına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka 
mektubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir va 
litijine müracaatla evvelce bu ite benzer 1000 liralık it 
yaptıklarına dair referanılarını ibraz ederek alacakla- ı 
rı ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasile birlikte yu 
karıda yazılı gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü- 1 
racaatları ilin olunur. 4 1 - 346 

.Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeni~ 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 26+344 ncUlifJ 

metresinde 6,60 açıklığındaki ahşap köprünün tab ııtf1St' 
nin betonarmaya tahviline ait iş açık cksilmiye kol11l 
tur. 

2 İşin keşif bedeli 1700 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır: J llİ 

BayıP"" Proje, keşik hülasası, mesaha cedvelleri, I< "~ 
işleri genel şartnamesi, ekıiltme şartnamesi ve ~u ~,fi' 
örneği olup is'iyenler bu evrakı her gün Balıkesır 
Müdürlüğünde görebilirler. ~ 

4 Eksiltme 16/11/939 tarihine raslıyan per ~ 
günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapıl•' ~ 
dan isteklilerin vakti muayyende mezkur encümene 
racaatları,, ıJ; 

5 isteklilerin bu işe ait 127 lira 50 kur~ 
muvakkat teminatını hususi muhasebe veznesine yat~ 
Jarına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ~,,I 
ka mektubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Bal~ 'j> 
VaJilifine müracaatla' e•velce bu işe benzer 1500 JilelJIİ' 
iş yaptıklarına dair referans ibraz ederek alacakları f°' 

yet vesikası ve ticaret odası vesikası ile birlikte oi~ 
karıda yazılı gün ve saatte Vilayet Daimi Encii111

4
e, 

müracaatları itan olunur. 4 -~ 

~ 1 - Balıkesir - Sındırgı yolunun 58+400 ncü kilomet 
reıinde Cehen nemdere köprüsüniin 288 lira 50 kuruş ve 
34+750 nci kilometresindeki köprüsünün 375 lira 56 ku· 
ruş, 58+ 500 ncü kilometresindeki ahpp Simav köprüsü· 
nii• 264 lira ı 6 kuruş ve Balıkesir - Biğadıç yolunun 7 + 
600 ncü kilometresindeki ahfap köprünün 316 lira ki ce
man 1'144 lira 22 kuruş keşif bedeli tamirat işleri açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: t" 
1 - Bandırma - Gönen yolunun 5+400 ncü kilo(lle J ~ 

sindeki ahtap tabJiyeli köprünün betonarmeye tahvilille ~ 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Ketif hülisa ve mesaha cedvelleri, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi ve mukavele projeıi olup istiyenler bu 
evrakı her gün Balık€'sir nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 16/11 939 tarihine raslıyan perşembe 
günii saat 15 de daimi encümen huzurunda yapılacağından 
isteklilerin vakti muayeninde mezkur encümene müracaat· 
ları, 

4 - Taliplerin bu işe ait 93 lira 31 kurutluk muvak
kat teminatı hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına 
dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul banka mek· 
tulsu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir valiliği
ne müracaatla evvelce bu ite benzer 1500 liralık iş yap
tıklarıaa dair referanslarını ibraz ederek alacakları ehli 
yet vesikası ve ticaret odası veıikasile birlikte yukarıda 

ış açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşin keşif bedeli 674 lira 59 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır: ~ 
Ketif bülasa ve mesaha cedvelleri, Bayındırhk f, 

genel şartnamesi; eksiltme şartnamesi ve mukavele P~f 
olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa 111 

lüğünde görebilirler. eJ' 
4 - Eksiltme 16-11-939 tarihine raslayan petf ~ 

günü saat 10 da daimi encümen huiurunda yapıl•'' "r 
dan isteklilerin vakti muayyende mezkfır encümene 
racaatıarı, ~ 

5 - İsteklilerin bu işe ait 50 lira 59 kurutluk t İ 
natım Hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair il'~ 
buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubll at' 
ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir valiliğine ııı ~ 

1 
caatla evvelce bu ite benzer 500 liralık bir iş y•Pt*; 
rına dair vesaik ibraz ederek alacakları ehliyet veftl. 
ve ticaret odası Yesikası ile birlikte yukarıda yaııh ~ 
ve saatte vilayet daimi encümenille müracaatları ili11 

yazılı gün ve saatte vilayet daimi encümenine müracaat· nur. .J 

ı 1 1 34" 

_•r_• B-~j-,~~-~jr-· asker-i-sa-tln_al.ma 
4

_-_l ._-_

34

-

5 

- ----------~ 
komisyonundan: Balık~sir Askeri Satın Alma Komisyonun~ 

1 - Askeri ihtiyacı için 30 ton lahna, 30 ton pırasa, 1 - Askeri ihtiyacı olan 8000 kilo kuru üıüfll 
31 ton ıspanak, 2 ton kereviz, 3 ton karnabahar, 3 ton eksiltmeye konulmu,tur. lı~,ı 
havuç açık eksiltmeye konulmu,tur. 'ı 2 - Tahmin edilen bedeli 1200 lira olup mu•' 

2 Tahmin edilen bedeli 3870 lira olup muvakkat teminatı 90 liradır. j' 
teminatı 290 lira 2S kuruştur. 3 İhale 20-11-939 pazartesi günü saat 16 d• 

3 ihale 20-11-939 pazartesi günü saat 11 de Balı lıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır .. J7ili': 
kesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 4 - Evsaf ve fartlar her gün komiıyonda g.öriile ti'' 

4 Evsaf ve fartları her gün komisyonda görülebi- 5 ·- Taliplerin belli belgeler ve muvakkat terni
11

' 
Mr. rile birlikte komisyona müracaatları. 351 

5 Taliplerin belli belğer ve mwvakkat teminatlarile 4 ı -
birlikte komisyona müracaatları. 

4 - 1 350 lasıkiıtı yer: Türkdili matbaası-Balıkefi! 


