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. 
üttefikler Alman ihraca-
tını Menedecekler. 

transa dün öğleden sonra· f ngilte·· 
~e gibi· Alman ihraç mallarını mü· 

sadere edeceğini ilin etti. 
~ULGAR Paris, 22 !Radyo] - gün Kamaraya gelmişti . Mu Al 

O Fransız hükümeti, bugün halefet partiti lideri Attle manyanIO 
öğleden sonra, İngilterenin nin sualine cevap vermek 1 

&a,vekilinin 

8~ YuÖan ı}azetesine 
, ~erdiği mülakat 
1 \ilgaristan sulhun bir 
~§tnesi esasını takip 

· ediyor.,, 
&·londra, 22 {Radyo 
it \' 
~ U~an gazetesi Bulgar 
'll~~tkili Köse f vanofun bir 
~'8 'katını neşretmektedir. 
ttt .e f vanof bu mülakatında 

.. 1hnıe demiştir ki: 
Sizim birkaç isteğimiz 1 Y (Sonn ıkir er s.ı}r• d.} 

tJrtda zelzele 
~1lıla;: feliiket ze· 
~lere 300 çadır ve 
lsoo lira gönderdi. 
~t~nkara, 22 [A A.I - Dün 
~~b~onda, Şarki Karabi 
S
1 

' Bayburtta, Rizede, 
tıbtb~ta ve Giresunda on ile 
t._ ır arasında yer sarsın-
t11:. olnıuştur. Hasar yolıc.-

~ıl~tıkara, 22 IA.A.j - Kr t, Y Umumi Merkezi Ter-
,11~da vukubulan yer sar
ı.~ 1

•1 felaket zedelerinin 
'~ a.nı için üç yüz çadır ile 
tt b~şe yardımı olmak üze 
dt •n beş yüz lira gön-

tıııi,t• 1' ır. 

t~ ~tcana bir mwfettiş te 
derilmi,tir. 

Alman ihracaatma karşı üzere yerinden kalkan baş · Romanya ile yaptığı 
tatbik edeceği ablukayı ay vekil, şiddetli alkışlar aı a ticaret müzakerelerİn· 
nen tatbik edeceğini resmen sında söıc başlamış ve Al deki ilk muvaff akıyeti 
ilan etmiştir. manların, şimal denizine Ankara. 22 [Radyo] -

Londra, 22 [Radyo] - torpil dökmek suretetiyle Roytere Bükreşten bildirili· 
Avam kama~ası, dün öğle- sebebiyet verdikleri müessif yor: 
den sonra toplanmıştır. hadiselerden bugün amme Alman ticaret heydi re 

Başvekil Çemberlayn, has vicdanının tet!ssür duyduğu · isi Klodiyos ilk muvaffaki · 
talığındanbcri itk defa bu 1 (Sonu üçüı cii sııyfoda) (Sonu iiçündi s .. yfada) ---

PASiF KORUNMA TECRÜBESi 
llüıı s«tat 16d<ı yclpıl<• 11 tecriilı(•dt~ ''<tzite 
•• I ıı 11 ekip 1 er ın 11 '' '' ı·r '' k i )T e l 1 e çıt l ı ş t ı 1 '' ı· 

Gazlanan yerler çok kısa bir zamanda süratle temizlendi. 

Havalarda 

Fransızlar üç Alman 
tayaresi düşürdüler. 
İngiltere üzerinde uç
mağa çalışan Alman 

tayareleri. 
Londra, 22 [Radyo) 

Bir İngiliz tayaresi yanlış· 
hkla Londra üz.erinde baraj
lar arasına girmiş ve düş 
müştür. 

Londra, 22 [Radyo] 
Pazartesi günü Taymis açık
larına sokulan bir tayare 
düşiirülmüş, ilç Alman za 
biti denizde çırpınırken gö 
rülmüş ve bir İngiliz desturi · 

!Sonu üçüncü sayfada l 

. 

Maskelenmiş ekiplerden bir grup \0 alimi7.le beraber 

Dün ıaat 16 da şehrimiz 1 düdüğünün ötmesi, Aygören-
de havaya karşı pasif ko deki ça nın çalınması ve Halk-

runma tecrübesi muvaffaki
yetle yapıldı. 

Saat kulesindeki canavar 

e vi h oparlöriinün işlemesile 

çarşıdaki diikkan ve tica· 
[Sonu ikinci sayfad nl 
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r-~------·ı 
__ $_E_H_iR_!l_A_BE_R_L_ER_i _j Devlet Tiyatro 

Akademimiz, Anki' 9'ı 

Elektrik kilovatı 20 deni Halkevinde aile top-
, I d 1 lantısı 21 k U r U Ş a ÇI K a rl 1. önümüzdeki c•ınarl••i 

akşamı Halkevinin Ar şube
si tarafından bir aite top
lantısı yapılacaktır . Şimdiye kadar ahnmakta olan istihlak res

. mi de kaldınlmış, saat kiralanndan yirmi 
para tenzil edilmiştir. 

Şehir meclisi, Teşrinsani 
toplantısında, elektrik fiat
lan üzerinde bazı tenzilat 
yapmııtır. 

Şimdiye kadar alınmakta 
olan istihlak rüsumu kal · 
clmlmış ve tenvirat hususi· 
yedeki saat kiralarmdan da 
20 para tenzil edilmiştir. 

Yalnız tenviratı hususiye 
üzerine bir kuruş zamla 20 
den 21 re çıkarılmıştır. 

K uvvei maharrikelerden, 
senede en az 720 kiloYat te 
ahhüt edenler 11, teahhütsüz 
kilovat ceryanı 16,5 reımi 
devair ile hayriye ücreti de 
15 kuruş olarak tespit edil
miştir. 

PASiF KORUNMA TECRÜBESİ 
{Raş tarafı birinci sayfada] 

rethanelerin kapu ve kepenk 1 

leri kapatıldı. Halk en ya 
km kapalı yerlere sığındı. 
Motörlü ve motörsüz vesaiti 
aakliye olduğu yerde kaldı. 

Koca tehir, iki dakika 
i~erainde ıessiz kaldı. Cad · 
de ve sokak başlarında va 
2ife alan polis, bekçi ile 

maskeli vazifedar yurtdaş
Jardan başka hiç bir kimıe 

ıörülmiyordu. Biraz önce 
itinde gücünde çalışanlar 

kın bir zaman zarfında ve 
soğuk kanlılıkla icab eden 

vazifeleri yapmakta hiç bir 
tereddüt göstermediler. 

Mefruz tayare hücumile 
yapılan yirmi dakikalık bir 
bombardıman neticesinde 
fehrin muhtelif yerlerine 

yangm, tahrip ve gaz bom
balarının düştüğü görüldü. 

Atılan bombalardan en 
fazla tahrip eclilen yerler, es 

ki belediye önü, Cumhuriyet 
alanı, istasyon ve yeni be-

lediyedir. · Buralar tahrip, 
yangm bombasile, gazlı ve 

zehirli bombalar atılmak su 
retile hitSara uğratıldı. 

Pasif korunma teşkilatın
da vazife alanlar, en yakın 
yerlerde bulunan telefonla 
itfaiye. ve ııhhiyeyi haber 
dar ettiler. İtfaiye yangını 

söndürmeğe çalışırken, sıh 

hiye de gazlanan veya ya 

ralananları imdat ııhhi ara 

basile gurup merkezlerine 
sevkediyordu. 

Temizleyici ekipler kau

çuk elbiselerile derhal fa

aliyete geçerek, gazlanan 
yerleri temizlemeğe başla 

dılar. 

Bombardıman tam yirmi 
dakika devam etti. Bu müd-

det zarfmda şehrin 

üçte biri fazlaca 

edildi. Buralarda da 

ancak 

tahrip 

teşki 

latın gö~terdiği faaliyet sa

yesinde kazaların önü tama
mile alındı. 

Yirmi dakika sonra, aynı 

yerlerden verilen işaretlerle 
tekrar normal hayat başla 
dı. 

Dünkü tecrübe, tam bir 
intizam içersinde ve muvaf 

fakiyetle başrılmıştır. 

Ayakkabı çalmış 
Lezzet lokantasında çalı

şan Halil isminde birisi, lo
kanta sahibinin bir çift 
ayakkabısını çalarak sattığı 
iddia ve şikayet olunduğun · 
dan suçlu yakalanarak ad · 
liyeye teılim edilmiştir. 

Bir tayin 
Şehrimiz İstasyon, Şefi 

Adnan Kardeş, Al pullu la· 
tasyon Şefliğine tayin edil
miftir. 

Adnan Kardeş, şehrimiz· 
de onbir seoedenberi ça· 
hşmakta idi. Bu uzun müd

det zarfanda vazife arka
daşlarına ve bütün Balıke-

ıirlilere kendiıini sevdiren 
bu temiz ve şen arkadata 

yeni vazifesinde muvaffaki- . 
yetler dileriz. 

Şemsiye ve iplik çalmış 
Dün ıaat 18 sıralarında, 

eski belediye karşasındaki 

tuhafiyeci AbduUahın dük· 
kanandan bir şemsiye ve gli 

net mafrazasmdan da iplik 

paketlerini çalarak kaçtıiı 

görülen Anafartalar mahal · 
Jeıinden hamal Nuri oilu 

Ali zabıta tarafından yak~ 

!anarak ve adliyeye veril 
miştir. 

NEŞRİYAT: 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 256 ncı sa 

yısı ,dolgun bir şekilde çık 

tı. Bu haftalık fikir ve sa · 
nat gazetesinin bu sayısın-

da İımail Hakkı Baltacıoğ
lunun «Karagöz nasıl diri-
lir?» adlı makalesinden baş · 
ka Suphi Nuri, Yunus Ka · 

zım, Mahmut Ciida, Res
sam Muazzez, Re1Sam Sırrı 

Özbay imzalı yazılar ve re 
simler, muhtelif yabancı dil
lerden çevrilmiş ilmi tefri · 
kalar, haftanın fikir ve ıa 

nat tarihçesi vardır. Yeni 
Adamı bütün okuyuculan 
mıza tavsiye ederiz. 

• ,., l>a 
ranın en güzel bııt ••t 

)arından biridir· ~ 
Yazan: CAHİT ALBAVR~ 

Ankara, 22 1 Hususi J ti 
Geçenki yazımda, ~ 
DeYlet Tiyatro Aka ki'' 
nin istikbal bazırhi• hak I' 
daki g6r6flerimi aDlat1°' f 
batlamış ve müteakip 1~ 
larımda ela, Akad.......
mevkii, iç teşkilatı, ta~ 
nin vaziyeti ve çaJıtma ,. 
zı hakkında yazıları... ' 
nacagamı vadetmittİDI·. ' 

Akademi, Cebeciıuo __. 
güzel bir mey künde s:-.; 
ve havadar bir 1aha iill'.::.t 

1 kurulmUf, muaik ve ~ 
Halerin teıamailerile ,,, 
fın nazarını çelen mua 
bir. 1anat arayı.. . . l 

ince bir danteli ıibi r 
lenmiş güzel kapalardal' J. ' 
riyonunuı, önünüzde ~-· 

Ye temiz bir taş aylu, ::::-. ~ 
aında ikiaci güzeJligi "1' l 
beyaz bir baYUı, av _..ılll ' 
Ni• doiru upbi.....,... · 
camlı kapıların içinde ~ 
azum bır konser ve t.,,._ 
1&IODU.. ., 

SoJa döadüpmüzde, "t 
koridora ı1ri1oraz, -!~ 
itibaren lOevlet k_..,. · , 
tuvarı ve Tiyatro Aka~ 
ıi l>irekt6rUiifi) odaıı, • 
bitifik Yardirektör v~ 
retmenler odaa1, 'fİI \ 
geçtikten sonra, ufak _111 ~ 
merdiveni müteakip, -~ 
uzaaan, uzun ve aydll'. 
bir koridor, aola doiJ'U; 
nı koridorun daha k ti 
tim~i 1&i koridorun -• 
rafındaki odaları tak~ 
yllrüyeJim. Bqta; İlt_.,. 
Milli Tiyatroaunun ıeaÇ,:, 
manlarının den ıör . 
sınıf.. Sıraıile bir, iki .. i1J 
zari - opera ve f&D ıuııfl•"' 
nihayette büyük bir me~ 
ven bayanlar yatakbaJI 
ne çıkıyor.. Geri döaelidl• 

Sınıfların temizli;i, ~
~ern malzemelerle t~ 
havalanma ve ısınma tel 

batı, her ziyaretci üze~ 
muhakkak ki bir oku~• 
yuvada tabıil ıörme işt•~ 
nı kabartıyor. Ve ekse 
de bu ııbtalarını (Ne aıol: 
lu, böyle bir ıanat yuva,.~ 
da okuyanlara ı de•elı 
ifade ediyorlar .. 
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~ttefikler Al
"'an ihracını 
~enedecekler. 

~ tarafı birinci sayfada) 
~.iki .. f d ,"Qi gun zar m a on ge · 

tı~ torpillere çarparak 
'tt tını, beynelmilel kaide 
~ . •>'kırı oian bu hareketi. 
~ Çır:ı Alman yanın da vak· 

\ ~eırıi~a t vermiş olduğu 
\ Ylcnıış ve sözüne de

tdcrek demiıtir ki: 
~lıtl)fi•rbin başlanğıcında 
~-. ltı Atenyanm 112 kur-
~ 111 hiltırladıkça kalbim 
l\~or · Düşünülsün ki, o 
'-ı ' 11 fiındiye kadar Aten· 
\ı" ikıbetine uğrayan Ya

~ ~r az değiJdir. Bu gay 
~t •ili hareketlere karşı 
\ trenin mukabe-Jesiz kal 
\tı~' İmkan yoktur. CŞid 

· ~i •UuşJar) bundan ev 
~'ii beyanatımda da söy 
~~Ilı veçbile, Almanların 
\i ~cketlcrine karşı açık 
"iı: rde dahi tedbir ala 

19İs · 
~ a • de IngiHı ve Fran 
~· ı ·~•ileri, Almanya bü...._,t' 
~~ 1 tarafından harp mm 

81 il- d"I . . B an e ı mıştı. u sa-
l't k ~ Ya laıan vapurlar 

~' tlfı"o d ş· d" · b·· "t~ J r u. ım ı ıse, us-
tt~t~ başka bir takım ha 
\;r erle karşılaşıyoruz: 
~- l!c-tcer mıntakalarına ulu 

' ~~ torpmer dökülüyor ve 
\ / 1•r batırılıyor. f' undan 
\~ .Yı, badema Almanyadan 
~, olunan veya hariçten 
\qt lıyaya giden mallar 
~t ~~ ibaret olursa olsun 
~.'ltlin vapur)ariyle nak
"t•rae edilsin, bunları mü-

tc d v• . e ecegız. 

'~ ~diye kadar, Almanya 
\ı:ttacatiyle alakadar ol 
\ • Almanya, döviz te 
~ ttıııek maksadiyle Ame-
) ~y, . 

, ' i~ ve bilhassa ispanya-
~~ rıcaat yapmakta idi. 

\
11 

tC\ Yaptığı ihracat ken 
\~t: _döviz temin etme 

:
11 

\ıı dır. Binaenaleyh: Al 
~~ Ylnın, Amerika ile İs

ti ~/'Ya vesair memleket
,_ Yötptığı ihracatla yakın 
,_IJ alakadar olacak ve 
~~ 'rı ne olursa olsun mü-
~ tc edeceğiz. 

~•li~ llkara, 22 1 A A.) :!- İn
\ 8aşvekili Çemberliyn 

' Avam Kamarasında 
ilrıların torpillerle deniz 

TÜRltDILI Sayfa : 3 

iki ci Bir İtalyan vapu- Tütün satışı 
D h M · Ç !Ege mıntakasında 1 Ka· 

ru a a ay~n~ arptı. nunevvelde başlıyacak 
I•k. Al 1. .1. J Ankara, 22 [Radyo) 

l man vapuru ngı iZ er Ticaret Vekili, İzmir ·gaze 

t f d •• d J d telerinin bu sene tütün ıa · ara ın an musa ere o un u. tışının geçiktiii hakkındaki 
Londra, 22 [Radyo J mıştır yazıları üzerine, bir teblii 

6600 tonluk Fianona adlı Bu geminin batması Tok neşrederek. Vekaletin bu 
İtalyan vapuru, bugün İn yoyu çok alakadar etmek- güne kadar zürra lehine ha 
gilterenin doğu cenubunda tedir. Mütemmim malümat zırhklarla meşgul bulundu 
mayine çarparak ağır suret- alınınca Japon hükumeti ic:a- ğunu ve tütün alımına Bi· 
te hasara uğramııtır. Fakat beden teşebbüslerde bulu· rincikanunun birinci cuma 
vapur batmamıştır. nacaktır. günü başlanacağını bildir-

İnfilik sahilden duyul- Londra, 22 !Radyo) - miştir. 
muş, derhal tahlisiyeler de- Beş, beşyüz elli tonilatoluk Hühümet yalnız bu sene 
nize indirilerek kazazedele- için değil, gelecek seneler Alman Raygont vapuru bir 
rin yardımına koşulmuttur. İngiliz torpitosu tarafından için de tedbirler aldığından 

müstahsilin yeni tütün eki· 
yakalanarak İıkoçyaya gö Geminin pervane9inda bü· 

yük bir yara ile, ıancak da 
bir delik görülmüştür. 

mine devamı bildirilmiştir. 
türülmüştür. Bu gemi buğ-
day yüklü idi, Almanyaya 

Bu mayine çarpan ikinci gidiyordu. 
İtalyan gemiaidir. 

1 
1Almanyanın Ro-Londra, 22 [R~dyo) 

Londra, 22 [Radyo] Dörtbin tonluk bir Tafise manya ile tica-Britanya adasının şark ıa- adh Alman vapuru bir İn-

hili açıklarında Terifoni Ma- giliz torpitoıu t~rafından ı'ret mÜzakere)erİ 
yo adlı çok güzel bir Japon yakalanmış ve murettebatı 
Yapuru mayine çarparak bat- esir edilmiştir. [Baş tarafı birinci sayfada] 
__ .:::::::::::~~~-:~-:-:-~--.,-~ yeti kazanmışbr. Romanra. 

Hindistan ın İngilte- Almanyaya 30 bin muhtelif 
TORKDILI 

Günlük siyasi gazete 

Sahibi : Balıkesir mebusu 

HAYRETTİN KARAN 

Netriyat müdürü 

FUAT BIL'AL 

Yıllı~ı: 800, altı aylıtı 400 kr. 

Sayısı (3) kuruştur. 

Adre.~: Balıket1ir Tiirkdili 

harbi yapmak usulüne de 
vam etmelerine, lngiltere 
hükumeti tarafından müsa 
ade edilemiyeceğini söyle · 
mİş · ve İngiltere, Almanlar 
tarafından ticaret gemileri-
ne kar.şı yapılan taarruza 
layık bir şekilde mukabele 
edilecektir. 

İstisnasız büyük Alman 
ihracı denizlerde müsadere 
edilecektir. Mademki Al 
manlar beynelmilel kanun 
ları sık sık ihlal ediyorlar, 
kuvvete müracaattan vaz-
geçmiyorlar. Biz de onlara 
karşı aynı şekilde harekete 
karar verdik, demiştir. 

hayvanla 30 bin domuz Yer-
reye yardım1. meği teahhüt etmiıtir. 

Londra, 22 IRadyoJ Almanyaya gönderilecek 
Hindistan Nazırı, Hindista- petrolün arttırılması meaele
nın da, bugünkü harbe bn- si muallaktadır. 
yük ordular göndermek su · 
retile iştirak edeceğini söy
lemiştir. Hindistan İngilte 
reye petrol ve çelik te yol 
Jıyacaktır. ----Sovyetler matbuatı 
Finlandiyaya hücum 

ediyor. 
Londra, 22 (Radyo} -

Sovyetler birliği matbuatı 

tekrar Finlandiya aleyhin 
de şiddetli makaleler yaz 
mağa başlamışlardır. 

Bulgar başve
kili ile mülakat 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
olmasına rağmen bir kilo 
metre için kan dökmeğe 
değmez, bu meselenin dos 
tane halJini istiyoruz. Biz 
sulhun birleşmesi esasını ta-
kip ediyoruz. 

Ben Ankarada fikrimi 
açıkça bildirdim. 

Bugün, zaten Balkanlarda 
üç memleket de askerini 
terhis etmiştir. . 

Romen petrol Hatlarının 
indirilmesi için müzakereler 
devam etmektedir. 

Klodiyos bütün bu müza 
kerelere yardım etmesi11i 
Fon Papenden rica etmi.ı
tir. 

Havalarda 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

yeri tarafından kurtarılmış 

tır. 

Bu sabah da yine Tay mis 
ağzında bir tayare görül 
müştür. 

Paris, 22 (Radyo] - Al 
man keşif tayareleri Fran
sanın şimalinde uçmuşlar ve 
difi toplar tarafından püs· 
kürtülmüşlerdit. 

Paris, 22 [Radyo] - Bu · 
gün üç Alman tayaresi dü· 
şürülmüştür. 

Londra, 22 (Radyo) -
Dün İngiltere üzeriade Al 
man avcı tayareleriain uç
tuğu görülmüş ve bir dane
si düşüriilmüştür. 
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Balıkesir Askeri SatınAlma Komisyonundan: 
1 - Aıkeri ihtiyaçları olan aşağıda cins ve mik 

tarı yazılı 2 kalem kuru Fasulye eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedel ve muvakkat teminat

larile ihale şekli ve günleri yine aşağıda gösterilmiştir. 
3 - Evsaf Ye şartları her gün komisyonda görüle

bilir. Eksiltmesi Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve 
saatten bir saat cYveline kadar kanunun 2-3 maddesin 
deki gösterilen vesayikleri ve muvakkat teminatlarını 
havi teklif mektuplarını komisyona makbuz mukabili 
teıJim etmeleri lüzumu ilin olunur. (Postada vaki ge· 
çikmeler muteber değildir. 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat Miktarı Cinsi 
Lr. Kr. Lr. Kr. Ton İhalesi vesaati 

11000 00 825 00 88 K. Fasulye 5/12/939 11 de 
2625 00 196 88 21 K. Faıulye 5/121939 16 da 

Nereye ait ne ıekilde yapılacağı 
tSahkesir için Kapalı 
Bandırma » Açık 

4 - 1 - 367 

Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 Kütahya ve Balıkesirde yapılacak dört adet 

binanın 24/ 11/939 cuma günü saat 11 de pazarlıkla 

ihalesi yapılacaktır. 
2 Keşifnamesini görmek istiyenlerin komisyona 

müracaatları ve isteklilerin ihale günü bu gibi inşaat 
itleri yaptıklarına dair vesaikile birlikte komisyona 
gelmeleri. 

2 - 1 370 

fJallkesir Tapu Sicil Mu haf ızhğından: 
Mal.ailesi: Sokağı: Cinsi Hududu: 
Kasaplar: Hiikumet Arkasında oda Sağı ve arka ta 

cadde.si ile az miktar rafları Güdeş oğlu 
avluyu mü~- İsmail iken şimdi 
temil dükkan kızı Atike temli

kioden Halalcalı 

Sefer oğlu İsmail 
Sarısakal ve Fat· 
madan ittibaben 
Dinkçiler mahalle· 
ıiaden Yörük oğlu 

beslemesi ve İsmail 
oğlu Hüseynin ev 
avlusu solu Kara
böcek sokağı önfi 
hükumet caddesi 

Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılı müştemi

litile beraber bir bap dükkanın maliki Güdeş oğlu İs · 
mail karısı Haticenin Şubat 328 de ölümü ile kızları 

Fatma ve Atikeye ve Fatmanın 20/2/938 de ölümü ile 
kardeşi adı geçen Atikeye münhasıran ve intikal etti
ğinden Atike tarafından namına tesçili istendiğinden 
senetsiz: tasarrufattan olduğu anla~ılan bu dükkanın ci 
heti mülkiyeli hakkında tahkikat yapmak üzere mahal 
lilıe 2/12/939 cumartesi günü mahalline memur gönde
rileceğinden mülkiyet iddiasında bulunanlar varsa vesa
iki tasarrufiyelerile birlikte bugünler zarfında tapu sicil 
muhafııhğına veyahut mahalline gününde gidecek me
mura müracaatları lüzumu ilin olun1ı1r. 

Belediye reisliğinden: 
cibl 

Şehir elektrik tesisatının kanunu mahsusu pıU e' 

ce belediyemize devri ve satın alınması dolayısile ~,lı 
diye meclisinin teşrinisani toplantı.sanda 2551 null1 d•' 
kanun mucibince beher kilovat ceryan sarfiyatııts ~ 
alınmakta olan belediye istihlak resminin ahnrnal!l' ,,,t 
ve tenviratı hususiye de 12,5 kuruş olarak alınan 
kiralarından yirmi para tenziline karar verilmİŞ· ~o· 

Gerek kuvvei muharrikede ve gerekse tenviratı ,er 
susiye ve devairi resmiye ve hayriyede sarfedileP tf 

yan kilovahna ait ücretler aşağıda yazıldığı şekilde 
dilen tesbit edilmiştir. 

1 Bilumum tenviratı hususiyede beher kilo'" 'ı 
cereyan bedeli (21) kuruıtur. ~ 

2 - Devairi resmiye ve hayriyeye verilen cer'!' 
beher kilovat ücreti (15) kuruştur. 

3 - Kuvvei mubarrikelerde: de' 
A - Senevi enaz 720 kilovat teahhüt edeı:1Ier 

beher kilovat ücreti on bir buçuk kuruştur. ş 

B Teahhütsüz kilovat ceryan ücreti 16,5 kuf'1J 

tur. ' 
Belediye meclisinin 8/11/939 tarihli işbu kararıll~. 

elektrik sarfiyatına ait teşrinsani makbuzlarının tall 
minden itibaren tatbik edileceği ilan olunur. 1"l 
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Soma, Değirmi saz, T avşanh Linyit 
kömürleri satış yeri 

Ahmet ve İbrahim Cumalı kardeş1er 

Çiviciler çarşısı No: 12 
Demirciler çarşısı No: 63 

~ Not: İstenilen cins kömürler toptan ve parakede 
1 suretile ticarethanemizde satılmaktadır. 
lj Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına kad:.~ 
1 gönderilir. Bu meyanda ticarethanemizde muht~ 1e 

1 cins kömür sobaları, inşaat malzemesi ve deı111' 
=müteallik eşya satılır. • 
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İ KADRi UZKUR 
1 Paşacami caddesinde her türlü kıt" 
1 tasiye levazimını ucuz olarak te111İı1 

edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

--------------------~----:;;.--Basıldı t ı yer: Türkd ıli matbansı-Balıke•ir 


