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ugünMilletler konseyi toplanıyor 
----==----... --------------------

Av AM FiNLANDiYA ABLUKA AL TINDA .. 
Kamarası 

13 Kanunda hafı bir 
celse aktedecek. 

B. ÇI:.MBERLA YN 
Londra, 8 ( Hadyo ) -

ÇilınberJayn, Avam Kamara 
1llın lJ biriııci kamır.da :ıafi 

bir celse akted . cc:R-ini haber 
\·ernıiştir. Top!. nt~da silah 
'-'~ıiydinin görüşülect ği tah-
'nın edilmektedir. 1 

Bu hafta s .tlı giinü hava 
Gaı.ırı, perşeıııbrye Çember
layn vaziyet hakkında iza
qatta bulunacaklardır. 

Atina civannda gizli 
bir radyo istasyonu 

Loııdra, 8 [Radyo) -
Yunan polisi, Atina civarın 
ta. gizli bir radyo istasyonu 
eşfetmiştir. Bu radyo mer

tezinin kom"iniı.tlerin ala· 
~dar olduğu anlaşılmış, ge · 

tıış mikyasta tcvkifat yapıl
tnıştır. 

~it Alman vapuruna bir 
~us denizalhsi ateş etti 

Londra, 8 l Radyo J Al 
tılan bandıralı bir vapur, 
Üto limanından çıkarken 
bir Sovyet denizaltı ı tara 
fından üç mermi atılmış, bun 
dilll son,.a gemi durdurula 
tak, Sovyet bahriyelileri ge· 
~iye girmişler geminin ve
& kalarını kontrol etmişlerdir. 

Fin Radyo Habercisi Diyor : ....................................... ._ ... ___ __ 
« Düny«t liiiçiik ~""iııl<lllflİ)r8)r(l (~()nül

<leı1 IT<tzlıı Bi ı· Şt~)r \ T (' rmel idi r. » 

Rus tayarelerinin yüzde otuzu hasara uğramış. 
Londra, 8 1Radyo1 

Finlandiyadan roytere gelen 
haberlere göre, Rusların Fin 

lilerin MandNhaim müstah
kem hattı ıı yardı!darı hak
kın da ki haberler kati yet le 
tekzip olunmaktadır. Bu 

müstahkem mevki otuz ki
lometre derinliğinde olup 
tabii manialardan başka her 

türlü kayak ve tuzaklarla 
doludur. 

Paris, 8 [Radyo! - İn· 
giltere iki iiç senedcnberi 

Finlandiyaya silah gönder 
mekte idi. Şimdi Finlandiya 
birçok tayare ısmarJanıışhr. 

Ruslar, Fin arazisinin or 
manlık olması dolayısile ta 
yardcrden istifade edeme 

Fasist meclisinin Bal-
• 

kanlara dair kararı. 
Londra, 8 IRadvol 

İtalyan yüksek Fa~ist mcc 
Hsi dlin gece g~ç vakte ka
dar müzakerel~re devam et 
miştir. Bu tophntıda, hari
ciye nazırı iki buçuk, Mus 
solini bir buçuk saat söz 
söylemişlerdir. 

Bugünkii tebliğde, İtalya· 
(Sonu ii~·üncii s<iyfad~t) 

Mille ler Ce • 
ın 

Bu toplantısına büyük bir ehem
miyet veriliyor. 

Milletler Cemiyeti binası 

Londra. 8 IRadyoJ - Bugünkii Milletler Cemiyeti 
konseyine büyük eh~mmiyet verilmektedir. Bu toplan· 
tının, Rusya ile Finlandiya arasında sulh teş bbi.isüne 
vesile olması muhtemeldir. 

Paıis, 8 !Radyo] - Ordi yazıyor: 
Fransa ve İngiltere, Sovyet!erin hareketini takhih ede

cek, fakat Rusya ile münasebetlerini kesmiyeceklerdir. 

mekle ve Finliler icadettik. 
leri hususi bir aletle Rus 
tayarelerini tesirli bir ateı 
altında bırakmaktadır. 

Ankara, 8 [RadyoJ 
Buzların çözülmesi Karelli~e 
Veladoğada askeri harekatı 
zorlaştırmaktadır. 

Kopenhag, 8 (Radyo) -
Finliler torpido ve botlarla 

Murmanska hucum etmiş, 

Ruslara epey zayiat verdir
miştir 

Londra, 8 (Radyo)- Rus 
lar kar yüzünden büy• 
müşkülata uğramakta ve kı 

~Sonu üçiincli sayfada} 
-

Ftr~lfil~OZ 
R©ı~y©~Y 

TÜRKÇE 
Neşriyata başladı. 

Dün geceden itibaren 1-a 
ris Radyosu 31,35 metre 
kısa dalga üzerinde saat 
8,30 dan itibaren Türkçe 
neşriyata başlamıştır. 

Akşam bu münasebetle 
istasyon merasimle açılmıf· 

tır. 

Evvela Fransa Dahiliye 
Nazırı Alber Saro Fransııca 
bir hitabede bulunarak, İs
met İnönüne selamlarını yel-

' lamış, Ata türkün cenaıe 
' merasiminde An karada gir · 
düğü heyecanı ve ondirt 
sene evvel Ankarada bulun · 
duğu zaman bulduğu 111ii-

[ Sonu üçüncü sayfada] 
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Gönende muhtarların iştirakile 

büyük bir toplantı yapıldı. 

Senelerdenberi bozuk olan koca köp
rünün de tamirine başlandı. 

Gönen, [Hususi! - İki 
gün önce kazamıza bağlı 

kcylerin yeni muhtarlara, 
kaymakam Hakkı Güngörün 
başkanlığında toplanarak, 
faydalı birçok karar veril
m.i~ ve icabeden direktifler 
Yerilmiştir. 

Bugün en büyük ehem 
miyetini, köye ve köylü ve 
ren hükümetimizin yeni al
clıiı kararlar kaymakam ta 
rafından yegin yegan an 
}atılmış ve bilhassa köy okul 
)arının biran evvel ikmal 
edilmesi ve 940 yılında ya
pılacak nüfus sayımınpa köy 
evlerinin numaralanması ve 
b.. Rıeyanda köy etrafında 
yetiştirilmekte olan fidan 
lıLdara azami itina göste 
rHmeıi toplantının esas nok 
taJarım teşkil etmekte idi. 

Bu arada, valimiz Recai 
Gürelinin iki ay evvelki zi 
yaretlerinde köylüye, fuzuli 
masraflardan çekinmemesi-

Kocabıyık çiftliğindeki 
koyunlarda çicek 

hastalığı. 
Şehrimize yarım saat me 

ıafede bulunan Kocabıyık 

çiftliğindeki koyunlarda çi 
cek hastalığı çıktığı veteri 
ner müdürlüğü tarafından 

haber almmış ve derhal ma
halline gidilerek icap eden 
tedbirler alınmıştır. 536 ko 

yuna aşı yapılmış ve 34 ko
yun da tedavi altına alın 

mıştır. 

Tayin 
Devlet Demiryolları Üçün

cü İşletme Müdürlüğü ka
lem amirlerinden Bedri Öz 
men, Ankara Devlet De· 
miryollan Umum Müdürlü 
ğii kalem şefJiğine tayin 
edilerek dünkü Kütahya 
tıenile yeni vazifesine git 
miştir. 

' ne dair söyledikleri köyle 
rimizde tatbik edilmeğe baş
lanmıştır. 

Koca köprü tamir 
ediliyor. 

Gazetemizin neşriyatile 
yakından alakadar olan kay
makam Hakkı Güngör ve 
belediye reis! Hakkı Akça 
nın gayret ve himmetlerile 
yıkllmak üzere bulunan ko 
ca köp ünün amirine baş
lanmıştır. Bu yüzden bütün 
Gönen halkı sevinç duymak
tadır. 

Kaymakam köyleri 
teftiş ediyor. 

Nazariyattan ziyade ame 
liyata ehemmiyd veren ça 
hşkan kaymakam1'1l1Z, iki 
gün evvel civar köyleri tef
tişe çıkmıştır. 

Her gittiği köyde, köylü 
ile yakından alakadar ola
rak dertlerini dinlemekte ve 
ona göre icap eden tedbir-
leri almakta dır. 

Mekteplerde I 
Senelik spor müsa- 1 

bakaları. 
Ankarada ve bütün Tür

kiyede lise, ticaret lisesi ve 
muallim ınekteplerile sanat 

mektepleri arasında spor 
müsabakaları bu yıl da ge-

çen seneki gibi olacak ve 

mahallerinde tanzim oluna 

cak programa göre tatbi 
kına hemen geçilecektir. 

Futbol ve voleybol müsa
bakaları için lik heyetleri 
nin kura usulii ile tesbit 

edecekleri fikstür ilan olu 
nacaktır. Müsabakaya işti 

rak edecek talebeden lisans 
aranması müsabaka heyeti 
ne bilrilecektir. Lisansız 

oyuncusu bulunan takımlar 
her ne suretle olursa olsun 
müsabakalara alınmıcaktır. 

Müsabakaların mektep 

Vilayet 

Encümeninin verdiği 
kararlar 

Vilayet Daimi Encüme
ni Vali Recai Gürelinin Baş 
kanhğında toplanmıştır. 

Vilayet l<öylerinde istih
dam edilecek eğitmenler 

ücreti ve masrafı olmak 
üzere Maarif Vekaletinden 

verilen 4130 liranın idarei 
hususiye bütçesine irad ve 
masraf kaydı ve yeni barem 
kanunu mucibince teşkil edi· 

len kadro dolayısile maaş

ları yükselen sıhhat memur 
larının maaşlarının tesviyesi 
için sıhhat bütçesinde yapı 

lan münakasaya ait karar 
name istihsal olunmak üzere 
mazbataların tazmini, Balı-

kesir Memleket hastahaoe
sin in su yolları için müba 
yaa edilecek demir boru işi 

ne talip çıkmadığından bir 
ay zarfında ve talibi zuhu· 
runda ihalesi yap·lmak üze 

re hir ay müddetle pazarlı 
ğa bırakılmasını, Balıkesir 

- Bandırma şosesinin 18, 25, 
2fi ve 27 nci kilometrelerine 
çekilen taşların 949 lira 
mukabilinde emaneten kırdı 
rılması ve bu meyanda mer
kez ve kaza ilk mektepleri 

için soba vesaire mübayaa · 
sı kararlaştırilmış ve devair
den gelen diğer masraf ev
rakı tetkik olunmuştur. 

Susurluk elektriği 
yaptırılacak. 

Susığırlık, 8 (Hususi 
Kazamıza yaptırılacak olan 
elektrik te'sisatının kanal ve 
teferruatı ile su köşkü işi 

ayrı ayrı pazarlığa konul
muştur. 

sporuna yaraşır bir şekilde 
azami vekar ve ciddiyetle 
cereyanı için talebeye daha 
evvel lüzumlu telkinlerde 
bulunulacaktır. Her müsa 
bakadan sonra lik heyetle
ri müsabaka raporunu ha
zır lıy acaklar . ve Maarif Ve
kaletine göndereceklerdir. 

9 Birincikanun 1~ 

Almanların 
Bahrdığı bir geıni yii" 
zünden F elemenkte 

infial ...,, 
Londra, 8 (Radyo] 

Çarşamba gecesi Tayıod'0 

adlı Felemenk gemisinin 1>'"
1 . li• 

tırılması Felemenkte iti 

A ıatt• uyandırmıştır. iman dı 
bunu bir nümayiş olsu~. t· 
ye batırdıkları ileri ıuti 
mektedir. ----İngiliz ihracatı yüzde 

elli arttı. 
Lo ı dra, 8 !Radyo] - f,r 

giliz iktınt nazırı beya:11•t' 

ta bulunarak, lngiJiz ibr• 
•• catmın harpten evvelki ". 

ziyetini bulduğunu söyleıôİf 
tir. İngiliz ihracatı harpte" 

sonra yüzde sekiz düş.ı0iif 
tü. ingiliz ticareti ikincite.f 
rinde artmıştı. 

Bugünkü gazeteler ~ 
miktarın daha a rttırıl(ll'f 
lüzumundan balı>cdiyor Jat 

Almanlar İskandinav ~; 
milletlerine çatıyor. ~ 

Londra. 8 !Radyo) ""' 
Naziler İskandinav hükiı 
metlerine hücum etmekte' 
dir. Aynı zamanda Ahn•tl 
hükümetinin Rus Finaeaı· 

diya meselesinde methaidıf 
olmadığı iddiası şayanı d•k 
kattir. 

İngiliz harp istikrat1 

1 tahvilleri rağbet 
goruyor. 

Lovdra, 8 [RadyoJ- İn 
giliz hükümeti tarafında" 
çıkarılan harp istikrazı tah' 
villerinden 21 milyon 250 
bin İngiliz liralığı satıJrrııŞ 
tır. Henüz büyük kıymette' 
ki tahviller satışa çıkartfrrı.1' 

dığından bankalar ve müef 
seseler tahvil almak içitl 
beklemektedirler. 

Bir ay içersinde ke
silen hayvanlar. 

Teşrinsani ayı içinde şeb ' 
rimiz mezbahasında 1245 
koyun ve keçi, 362 sığtt· "e 
S deve kesilmiştir. 
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~ 
tansız radyo-

~lt Türkçe neşri
.Yata başladı 
!.B;ış taraf1 birinci sayfada] 

1~\'~r dostları en ktymetli 
hatıra olarak sakladığı-

1 ~Ylemiş, bugün Türkiye- ı 
~ er dekorun değiştini 
~·~'~ Türkün sadık, cesur, 

'. lal sever karek terinin 
~i~ınediğini kaydetmiştir. 
"\"oyu müteakip, Paris 

1 
~iik Elçimiz Behiç dost 

~~tısız hükumetinin aldığı 
ut~rla Paris Radyosunun 

ı 4~1{Çe neşriyata başlama
t~ a.n memnuniyet duydu-
~ll söylemiş, «bu yeni 

laftiyat silsilesi iki milletin 
~'tluğunu göstermeğe saik 
s"ktır.» Demiştir. 

t~ Undan ıonra Sefirimiz, 

1, llıhureisi Lebrone teş~k 
~!lerioi bildirmiş, İsmet 

()tı .. 
~ Unc hürmetlerini tak-
~ etıniştir. 

ı- ay Behiç sözlerini (ya· 
~~ın Türk · Fransız dost 
~it) diye bitirmiştir . . 

~I llndan sonra, Türk istik
·~ Marşı ve Marscyyez ça
'ıl ı.ı.'Ş ve nerşiyata son ve· 
ltııHir. 

~aşist meclisi-
nin kararı 

'ı~ı:ıa~ tarafı birinci sayfada) 

~, Balkan hadiselerine la 
\ ~l kalmıyacağı kaytolun 

TÜRKDILİ 

Almam Tayalrelerl 
İngiltere üzerind0uçmak istediler. 

Fakat püskürtüldüler. 
·Londra, 8 !Radyo) Al 

man tayareleri müteaddit 
defalar İngiltereye geçmek 
teşebbüsünde bulunmuşlar 

ise de İngiliz avcı tayareleri 
tarafmden püskürtülmüşler 
dir. Yine bugün İskoçya sa 
hillerinde üç Alman tayaresi 

Ankara, 8 [A.A.l Yük 

1 aek Faşist konseyi dün ge
ce toplanmış ve bir tebliğ 
neşretmiştir. 

Bu tebliğde İtalyanın mu 
hasematın başlangıcından. 

beri tuttuğu hattıhareketi 
yani gayri muhariplik va
ziyetinde devam edeceğini 

bildirmektedir. 

FllfilOS!uııdlya Haricfia 
ye NazırOaıro 

Finlandiyanın Milletler Cemiyetine yaptığı 
müracaatın doğurduğu neticeleri görüştüler 

Londraı 8 [Radyo) - İs · doğurduğu neticelerin tet· 
veç, Norveç, Danimarka ha kik edildiği ve İskandinav 
riciye nazırlarının Oslu top 

lantısı hakkında Danimarka 

hükumeti bir tebliğ neşret · 

miştir. 

Tebliğde, bu toplantıda 

Finlandiyanm Milletler Ce 
miyetine yaptığı müracaatın 

Emniyet 
Müdürlüğünden: 

S/1'2 ·939 günü pazar ye· 
rinde polis devriyeleri ta· 
rafından bir mikdar para· 
nın bulunduğu anlaşılmıştır. 

Sahibinin Emniyet mü-
tlürlüğüne müracaat etmesi. 
ilan olunur. 

milletlerinin bu toplantı için 

ellerinden geleni yapmağa 

karar verdikleri bildirilmek 
tedir. 

Milletler Cemiyeti hak

kında ve diğer meseleler 
üzerinde de görüşülmüştür. 

Rezalet çıkarmış 
Börekçiler mahallesinden 

Sacit oğlu Ali isminde bir 
şahıs, evvdki akşam fazla
ca içmiş ve umu mi evlerden 
birine giderek rezalet çıkar 
dığı zabıta tarafmdan gö 
ri~lmüş ve Ali yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

'"t d ~· " ır. Kayıp nüfus cüzdanı 
~ 1tılandiyadan bahsedil- TORKDILI 
~ltıekted· ve askerlik vesikası 
}:ı • ır. 

~, .arıs, 8 [Radyo] - Pöti I Kırklarelinden aldığım ve 
tıziy gelirken yolda hem nüfusu· 
&.. en yazıyor: mu hemde askerlik terhis 

~, llyijk Faşist meclisi Rus tezkeremi zayi ettim. Yeni 
tı. t~ketine karşı cephe al· 
'llşt • sini alacağımdan eskisinin 
)' lt. ltalya bugün Rusya hükmü olmadığını ilan ede 
~ karşı bir itimatsızlık gös 
~l'\ıektedir. 

b' Ankara, 8 [ A.A. } İyi 
'~ 

rım. 

Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 
HAYRETTİN KARAN 

Neşriyat müdürü 

FUAT BİL'AL 

Yıllığı: 800, alh ayhğı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Sayfa: 3 

Finlandiya ab
luka altında 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

talarını takviye etmek için 
Siberyadan asker getirtmek 
tedir. 

Londra, 8 (Radyo) - Rus 
lar, Finlandiyayı abluka a1 
tana aldılar. SahiHere mayo 

döküyorlar. Y alnu: Botni 
körfezi açıktır. 

Londra, 8 Radyo)- Rns 
lar Ladogada zehirli g-a.z 
kullanmaktadır. 

Finliler, Rus Öncü kuvvet· 
lerinin zayıf olduğunu bil 
dirmektedir. 

Londra, 8 (Radyo] 
Finlandiya Radyosu haber 
cisi bugün şu neşriyatta bu

lunmuştur: .. Dünya, Finlin· 
diya hakkında ne yapmak 
istiyor? üç milyont 80 mil · 
yona ne yapabilir? 

Dev gibi Rusya küçük 
Finlandiyayı kov ah yor. BU· 

tün dünya, Finlandiyanın 
ağır ağır ölümünü seyir mi 
edecektir? 

Dünya küçük Finlandiya
nın ezildiğini görmek iste · 

mezse, gönülden daha fazia 
bir şey vermelidir. Milletle 

rin, Finlilerin merhametsiz 
ce ezildiğini, öldürüldüğünü 

1 

i~tcmiyeceklerini ümit ede· 
rım. 

Londra, 8 (Radyo)- Fin 
landiyadan Stokholma gd~n 
salahiyettar müşahitlerin söy 
lendiğine göre, Rus tayare-

lerinin yüzde 30 zu hasara 
uğramışbr. 

Madrit, 8 (Radyo) İs 
panya hükumeti Filandiya 

nın taarruzuna uğramasına 

derin bir nefretle karşılıyan 

resmi bir karar sureti imza
lamıştır. 

~tf tnenbadan öğrenildiğine 
~Q ~tı Londradan . verilen 
i\f habere göre, Italya ta 
~~ 1.ndan Finlandiyaya gön-

Balya Kad1köyünde 
mukim Örenköylü 
Ramazan oğlu Meh-

===========m=e=t=Ç=e=l=ik~~·-==-=-~- ~A=d~r=es~:~B:a:l:ık=es~i~r~T=ü=rk~d=il=i:=I 
Londra, 8 Radyo - 350 

Danimarkah Finlandiya or 
dusuna ilt\hak edecektir. 

! td . ı ı t-ı rn,ş o an a tmış tayare 
ıı~ Yanın vereceği levazımın 
~· kısmını teşkil etmekte-
it, 

~i İt~lyan tayareleri Finlin· 
,:a.Ya geçmek için Alman
~, O~erinden uçmuşlardır. 
\ta.ta uğramıştır. Alman 
~Ya.releri bomba atmamış-
tdır. 

Susurluk Belediyesinden: 
Kasabamız hidrolektrik tesisatından 4539,60 lira 

keşif bedelli kanal ve teferruatı ile 3470 lira keşif be 
delli su köşkü ve tahkimatı ayrı ayrı pazarlığa konmuş
tur. 

İhale 21/121939 perşembe günü uat 15 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Talipler burmucibi kanun yüzde 7 ,5 pey akçesiyle 
pazarlığa iştirak edebilirler. 

Fazla izahat almak isti yenler belediye kalemine 
müracaat edebilirler. 4 - 1 - 399 

Paria, 8 !Radyo) - Paris' 
belediye reisi, Finlandiyaya 

bir mesaj yollıyarak, küçük 
Fin milletinin gösterdiği 

mukavemet karşısmda Pa · 
ris halkının duyduğu hiS&i 
bildirilmiştir. 

Fin muka veme Ci gazete 
lerde bütün askeri muhit · 
lerinin takdirini mucip ol
olmaktadtr. 
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Dostlarınıza Yılbaşı, Düğün ve Yol Hediyesi İnhisarların 
Tam 80 Derecelik Kolonyaları Gelmiştir.+ Şişeleri 100 Kuruştur. Tuhafiyeci Kadri AibaY''Jc 
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i TURKDILI MATBAASI ~ 1 

1.... - -.::>--- i 
= ı 

1 Vilayet matbaası, Türkdili matbaası adı altında ;;;; 
gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. §! 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine = 
hizmet eden « TÜRKDİLİ » gazetesi bu suretle daha ~ 

!i geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: 1 
1 TÜRKDİLİ MATBAASI ;: 

1 
= = 
= · · Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce- 1 

~ vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ko- = 
&:: nulmuştur. 
C5 = 
§ = 1 TÜRKDİLİ MATBAASI i , 
= • ı ~ = ı 
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Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyacı olan 309 ton kuru ota teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar pazarlıkla bir 
ay içinde alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 21/ 12/939 günü saat 11 de Edre 
mitte askeri satın alma komisyonu binasında olacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (10815) liradır. Muvakkat 
teminatı (811) lira (12.5) kuruştur 

4 - .Şartlarını görmek İsliyenler hergün iş saatin
de Edremit satınalma komisyonuna müracaat etsinler 
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88hkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyacı için 500 adet tevhit semeri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Zuhur edecek talip ve Hatlara göre bu işin 

tamamının Balıkesir, Bursa veyahut Edremitte yaptırıl
ması veyahut bu üç yere taksim şartnamesi icabındandır. 

3 Muhammen bedeli 12.000 lira olup muvakkat 1 

teminatı 900 liradır . 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Balı 
kesir satın alma komisyonunda görülebilir. 

5 - Taliplerin bu işe girebilmek için bizzat yap
tık1arı birer tevhit semeri nümunelerinde muvaffak olan 
ların münakasaya iştirak ve kanunun 2 - 3 maddesinde
ki vesayıklarile ve muvakkat teminatlarını havi tek1if 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline k~dar ko 
misyona makbuz mukabili teslim etmeleri. 

6 - İhalesi 16 12/939 cumartesi günü saat 11 d e 
Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktı. 
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Orman Çevirge Müdürlüğünden: . .ıc 
1 - Bahkesir vilayetinin Gönen kazasının Çı~'1j~ 

ormanının (2) numaralı maktadan (104 metre 3 ıni I 
Kayın eşçarı (20 ı gün müddetle açık arttırılmaya çıkırl 
mıştır. 1 . ıı 

2 - Satış 1' alıkesir orman müdürlüğünde yap• 
caktır. 

3 - Kayının beher metre mikabı (210) kuru1t11'~i 
4 İhale 11/12/939 tarihine müsadüf pazartt 

günü saat ( 15) de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (16) lira \381 kuruş: ,jt' 
6 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı mad , 

si gereğince mahalfi ihtiyaç için yapılacaktır. Şartt''t ~ 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne mürac•' t 
ları 4 ı ~I 

~rm~~.k~~rvi ~9ı~ye~~~~l~.~ünk~~.~;nın çık~ ı · 
ormanını (1) numaralı maktamdan 110 metre 3 K•f 
eşçarı 20 gün müddetli açık artırmaya çıkarılmıştır· , 

2 Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yaP.·ılı 
caktır. . 

3 - Kayının beher metre 3 1210) kuruştur. 
4 - İhale 11/12/939 tarihine müsadüf pazartef 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat 17 lira 32 k,uruştur. 0, 6 Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı ıttlı 

desi gereğince mahaHi ihtiyaç için yapılacaktır. ~ 
Şartnameyi görmek istiyenlerin orman müdürli.iltl 

ne müracaatları 4 - l _3_V 

Orman çevirge müdürlüğünden: ~ 
1 Bahkesir vilayeti Gönen kazasının paş-ıcı• 

devltt ormanından 169 metre 3 kayın eşcarı 20 f'~ 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. , 

2 Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yapıl' 
caktır. 

3 - Kayının beher metremikabı 210 kuruştur. 
4 - İhale ]], )2 5' faıibine rniisadif pazarte' 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 26 lira 72 kuruş. 6t' 
6 Satış orman kanunu muvakkat 6 ncı maO 

sine göre mahalli. ihtiyaç için yapılacaktır. J 
.. 4 1:_V 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: . 
1 Balıkesir vilayeti Edremit kazası dahilinde »' 

rıtepe ormanından çıkarılmak üzere (1949) kental ç•_. 
kabuğu (20) gün müddetli açık arhrmaya çıkarılmı~t''. 

2 - Satış Ba1ıkesir orman müdürlüğünde ya}'t(I 

caktır. 

3 Çam kabuğu kentali (40) kuruş 
4 - İhale 11/12/939 tarihine tesadüf pazartesi gf' 

nü saat 15 de yapı1acakbr. 
5 - Muvakkat temin 58 lira 47 kuruş. 
6 - Satış orman kanununun muvakkat (6) Acı ın.ı': 

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapıfacakbr; Şart•'. 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğine müra.~ 
atları. 
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