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~ngiliz Harbiye Nazırının .Avam 
Kamarasındaki Beyanatı~ 

" -:!'gilteredeTal i mGören As 
'\erin Miktarı 1 Milyondur • 
.\ londra, 23 1 Radyo J 
~~•aı Kamarası bugün öğ-

tn so11ra toplabmıştır. 

kft litrbiye oazırıı Hor Beli, 'L l•rp cephesinde gör -
t •leri hakkıada izahat ve-

lngiltere, Romanyaya 36 Bom
bardıman T ayaresi Yolladı. 

tttk ez.elimle demiftir ki: 

~'"Garp cephesinden çok 
til·l!ıllun olarak döndüm. İn
t ~ kuvvetleri. cepheyi 
)' 'tiye etmekte devam edi 
~o.,. l'e nihat zafere kadar 

Romanya Kab•
nesi istifa Etti. 

~,, .. edecektir. Londra, 23 !Radyo) 
.~ fngiltere hava nezareti Ro halinde Romen tayarecileri 

çen ay zarfında üç parti 

tl..~al de•iz.iaden Alp 
~tına kadar uzanan ve manyaya 36 bombardıman idaresinde havadan gönde-
~lanın gösterdiği m11az- tayaresi gönderdiğini bildir- rilm;ftir. 
~ci ~ayfada) mektedir. Bu tayareler ge- Bu tayarelerle 3 hava fi 

•• 
Üç Alman Denizaltısile 

bir lngiliZ destoriyeri battı 
8 Zi İngilterede, 4 dü F ransada olmak üzere 12 

Alman tayaresi düşürüldü. 
):' ~•ris, 23 !Radyo! 
;_~n~ıı Amirallıiındaa bif 
t""'llclijine ıöre, iki Alman 
~htelbahiri •iittefik deaiıt 
t ''lreleri tarafa.dan sez.ile 
.~k takip edihaif ve biri di 
~~nden üç gin sonra aiır 
""laatarla babnlml§br. 

t IQgiliıt Ye Fransız torpi 
~ltı Ahaa11 desıizaltalarını 
l cletıc takip etmeie bq
~lblffardır. Alakadar ma
ltı fitcte a6yleadiiine röre, 
~·• deniı:altılannı• rolti 
t elaemmiyebtt ltir 4ere-
~t in.U.tir. 

Londra,23 !Radyo! - Diin 
hava güzel geçmiş ve hava 
faaliyeti fazla olmuftur. İn 

giltere üzerinde uçmak te 

şebbüsünde bulunan 8 Al 
l Sonu üçüncü sayfada] 

VARSOVADA TİFO 
Yahudilerle Diğer Halkın 

Teması Memnudur. 
Paris 23 !Radyo) - Ha ••buda, V artovada tifo 

vaı bildiriyor: 1 bulunduğunu bildirmekte 
Alman radyoları tarafı• dir. Halkın mihim bir ek 

dan, netredilen bir Al••• seriyeti tifodan muztarip 
doktorunun aeşrolu••• lteya- {Sonu iiçfıncii s1lyhıda] 

)osu vücude getirilecekti·r. 
Londra, 23 1 RadyoJ 

Royter: 
MiHi iktisat nazırı Roceiy.o 

yeni ithalat sistemini kabul 
ettiremediğinden istifa et· 
miştir. Başvekil Erketiyano 
iktisat nazırlığını deruhte 
etmittir. 

Paris, 23 {Radyof 
vas: 

Romen başvekili Erketi· 
[Sonu üçüncii savf ada ] 

Amerika 
.Nlman mallarına yük
sek gümrük koydu. 

Londra, 2:~ !Radyo) -
Amerika Alman mallara•• 
yüksek gümrük vazetmiş 

tir. Birçok kimseler Alma• 
mağazalarından alış veriş 
etmemektedirler. 

ingilterenin müsade
re ettiği eşya 

Londra, 23 !Radyo) 
İngiltere son hafta zarfında 
Almaoyaya iÖnderilen 14 
bin tonluk kaçak eşya •i 
sadere etmi,tir. 
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.E H i R H A B E R L E R i 
Milli Müdafaa 

-· 
Vekilinin Halkevimize 

: . - .. . ..... - ;/·~ 

ı Şehir meclisinin top .. 
! lantıs1. 

. ait 

ihtikar yapan kö111ur· 
cüler cezalandırılıyor 

LIK 

hediye ettigi kitaplar. 
Maçlarının son haf ta
sı pazar günü Gönen· 

de yapılacak. 

Şehir meclisi dün akşam 
yedinci toplanbsmı Naci Ko 

danazm başkanhğında. ak
detmiştir 

;rtaoJ" 
Ha valarm birden so~ - ~0· 

• sı üzerine şehrimizdeki . .,Je 
mür satıcılarının . eU~-~ge~ 
mevcut kömürlerinı ~o 01,n 

Milli Müdafaa Vekili Kor 
General Naci Tınaz bu de
fa Balıkesire teşrif buyur· 
duğu vakit Halkevimizin fa 
afiyeti hakkında verilen iza
hattan pek memnun kal
mışlar ve resim sergisini de 
gezmişlerdir. 

Ruznameye göre, evvelki 
zabıt hulasası okunarak it 
tifakla kabul ediimiştir. Bun
dan sonra, 3710 numaralı 

istihlak kanununun 8 nci 
maddesi mucibince teşkil 
edilecek komisyona aza 
seçilmesine, 940 senesinde 
nüfus sayımı yapılacağından 
numarataj noksanJarının ve 
yeni inşaat numaraJarınm 

ikmali için icabedcn tahsi 

1 fiatla sattıkları vaki tl' 
şikayetlerden antaşılııt:şf;ı, ~ b 

Gönen sporcuları 

Lik milçl;r~·;;;;· hafta: 
sı, pazar günü Gönende 
yapılacak ve Balıkesir - Gö
nen Gençlik Kulô61eri-
nin maçlarile sona ermiş 
olacaktır 

Şehrimiz Gençlik Kulübü 
yarın tre nle Bandırmaya, 

1 

Belediye zabıtası derh3 llİ' 
aliyete geçerek, mobte 111' rtı 
leri yakalamış ve hakla'

1
, ~ 

da kanuni takibata. b•f 

mıştır. diye 
Bir sene evvel be!etlıı'' 

taraf mdan kömür fıa j· 

üzerine konulan narh Y~1• 
den tatbik edilmiş ve .. ._e 
lan kömürlerin üzerfe~. 
fia t levhalar1 kon~ .. 

Halkevinde kıymetli Ve
kilin kaldığı bir saat içinde 
birçok memleket dileklerini 
de tetkike fırsat bulmuşlar 

ve Balıkesir Halkevine gös · 
terdikleri yüksek alakaya 
maddi misal olarak pek 
kıymetli (Dokuz Kitap i he
di1e eylemişlerdir. Bu kitap· 
lar Anltuadan posta ile 
Hal~evine gelmiş ve klitüp · 
haneye konarak Halkın mü
ta leasma arzedilmi.ştir. Kıy

m,etli Vekilimizin gösterdik
leri yüksek alakadan bütün 
Halkevi mensupları memnu· ' 
niyetlerini izhar etme-kte 
.&i~ler. 

oradan da Göııene gidet:ek· 
tir. Bu maçta kazanan ku · 
lup Marmara gümesinin bi
rincisi olacaktır. 

Final maçı, on beş gün 

satın kafi gelmiyeceği na

zarı itibara alınarak beş yüz 
lira daha ilave edilmesi ka
bul edildi. Elektrik santra 

lmm belediyeye geçmesi do
la yısile 939 mülhak bütçesi, 
belediye meclisince kabul 
ve vilayet makamınca da 
tasdik edilmiş isede, defter
darlık bu müessesenin ka· 
zanç vergisi kanununa tabi 
oJacağmı ve usul muhasebe 
sinin ticaret kanunlarına gö
re tanzim edilmesini ve plan-

İngiliz harbiye 
1 nazırının be11 

ıonra şehrimizde Havran 
ile yapılacak ve galip gelen 
kulfıp 939 94C yılı Bahke-

ı sir bölge şampiyonu ola 
caktır. 

1 

Tehlikeli bir hayvan 
. hastallğı Halkevindeki 

.,,.~--........ 

Resim sergisi dün 
kapand1. 

lbrahim Tepecikliye ait 
iki yaşmdaki tayın burnun· 
da iki taraflı muhati bir 

1 akıntı görülmüş ve hayvanda 

' ço beyannamelerinin veril
mesini istemekte olduğundan 
bu hususun maliye vekale
tinden sorulmasına karar 
verildi. Öğretmen okulu Resim 

öğretmenlerinden Re.ssam 
Sırrı Özhay, bayramın üçün
cü günü Halkcvi salonların
da bir resim sergisi açmıştı. 

«Mankafa» hasta lığı olun -
masından şüphelenilmiştir. 

Yapılan Baytari muaye 
nede, Mankafa hastalığı ta
hakkuk etmiştir. 

Çok sari olan bu hasta-
lığın sirayetine mani olun 

Vekaletten alınacak ce-

Çok rağbet gören ve bin
lerce kişi tarafından ziya· 
ret edilen bu sergide, bi rçok 
satışlar yapılmıştır. Sergi 

' mak için hayvanın itlafına 
karar verilmiştir. 

vap gelinceye kadar haJiha 
zırdaki muamelenin yapıl 

ması ve icabeden kararların 
verilmesi için Daimi Encü 
mene salahiyet verildi. Gö· 
rüşütecek başka birşey ol
madığmd~n toplantıya son 

1 

dün akşam kapanmıştır . 

Halkevinde piyano 
' dersleri 

Lise musiki öğretmenlerin
den Nihat Üçer, önümüzde· , 
ki cumartesi gününden iti
baren Halkevinde heveskar 
lara piyano dersi verecektir. 

Dersler, pazartesi günü 1 

saat 10 dan 12 ye ve cu 
martesi günü de 16 dan 18 
:ıe kadar yapılacaktır. 

Hayvan, dün şehir hari 
cindeki hayvan mezarlığına 
götürülerek zabıta tarafın 

dan öldürülmüştür. I ~~;ek fiatlarına yir. 
Kaymak~~l.ar. arasın· mi para zam yapı idi. 

da degışıklıkler 
İhracatın fazlalığı dolayı 

yapılıyor. sile un fiatları birdenbire 
Dahiliye Vekaleti, kay- yükselmiş ve 80 randımanlı 

makamlar arasında yeniden undan yapılmakta olan ikin-
1 

bazı nakil ve tayinler yap ci nevi ekmeğe belediye en 
maktadır. Bu hususta hazır cümenince yirmi para zam 
lanmış bulunan kararname yapılmıştır. Buna nazaran 
projesi yüksek tasdike ar- 7,5 kuruşa satılmakta olan 
:zedilmek üzere Başvekalete ekmekler dünden itibaren 

• 
verilmiştir. sekiz kuruşa çıkarılmıştır. 

yanatı 
l Baş tarafı birinci sayf adl'I) Ja 

acuo zam f edakarhklarla v bir 
gelen Majino hattını. yı 
daha gördüğümden ,jof• t' 
gurur hissediyorum . Bu b~tl 
bin, istihkam harbi oıdul~, 
nu nazarı dikkate ahr~.ı, 

b··11tı~ 
Majino hattının çok u, ,. 
k1ymet ve ehemmiyeti ı;a. 
dır.» ıı 
. Hor BeJişa, müteakibe, 
Ingilterede bir milyon :. 
kerin halen talim gördiif~11 
nü ve İngiliz kuvvetferitt' . 

garp cephesinde mühiın ";e 
zifeler aldığını, cephe. 
her Küsusta el ve emel bı( 
liği hakim olduğunu st;fle 
dikten sonra, beyanatını şıl 
cümlelerle bitirmiştir: . ,. 

- Müttefik ordular bıı ... 
kumandanlığı, yalnlZ ınü08: 
faa için değil, aynı ıallla~ 
da icabederse taarruz it;

111 

de geniş tertibat almıştır'· 
İngiliz ordusunun buflltı 

duğu cephede demiryoııl 
inşaatına başlamak üzere 
yiz . Motörlü kıtaatıtı' 1ı1 

günde beş yüz ton beoıiJl• 
petrol ve mazot sarfediyot 
lar. Her şey inceden inceY' 
düşünülmüş ve tedbirfete 
bağlanmıştır. Her geçeıı 
gün bize kllvvet kazandır 
maktadır.,, ·· 
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~iman yada 
iltriyet Radyosu
\ nun neşriyatı 

Zabit harbin ke· 
~ilnıesini istiyor .. 

\ lldra, 23 !Radyo! -
~ gece Almanyadaki 
' Yet Radyosu,, nda bir 
,.-.~ zabiti harbin kcsil-

111 istemiştir. Zabit ay 
'lllanda Polonya ahali 
' bombardıman edilme 
\ b A.Jman askerile alika-
J ''.••madını söylemiştir. 
ertızelanda ordusu 
~~kedilmek üzere 

, lldra, 23 [Radyo] -
~~~inda ordusunun 

i. ., lfılesi sevkivata ama 
'":Qlt. • 

~01ldra, 23 [Radyo] -
~ ~•ustunlya Batvekili 
~İl an meclisinde, Baş-
~ Çemberli ynın her tiir

\~tnan ihracatını mene
~ ltrini bildiren sözlerini 
~ ta~ftİyetle karfıladıiını t ... İtti_. r_._.,... .... 

~can zelzelesinde 
~k ölü ve yaralı var 

}~kara, 23 (Husui l 
tada Sah günü Yokubu 

~~lıetede 135 haneden 
\ ._.~ntı kamilen yıkılmış 
~Utcbakisi için de otu 
~ ı bir hale gelmiştir. 
~l~k T ercanda ve gerekse 

trde birçok yaralı ve 
~~~rdu. 
,~tıcan Valisi felaket 
~ndadır. 

~ İngiltere 
~lııaııyaya 36 bom
l'dınıan ta yare si 

yolladı. 
~:ş ta ra fı birinci sayfada] 

~d· kabinenin istifasmı 
•ıtı . 
~ k •çin krala gitmittir. 
~ İÜn yeni kabineyi teş-

\td~~rnur edilmesi muh~e
t~. 

~0'1dra, 23 (Radyo) -
~ ... "il t" - .. k ~ 1 .. b ya ıcara muza ere-

~~~ \lfqnmak üzere giden 
~/' ticaret heyeti reisi 
°""~' tayare ile Berline 

ttiir. 

TÜRKDILI 

TASARRUF HAFTASI 
Başveklllmizln . Bir 
Nutklle Açılacak. 
Mekteplerde de merasim yapılacak. 

Ankara, 22 [ Hususi) - dır. 
Onuncu tasarruf ve yerli Mektebin kooperatiflerin · 
malı haftası birincikinunuo de bu memleket mahsulle 
12 nci günü Sayın Batve- rinin satılması için tedbir
kilimizin bir nutkile açıla- ler alınacak ve evlerdeki iı
cakhr. Bütün memleketin tihlaki teşvik için de çocuk
alakasını canlı ve faydalı 

1 
lara bu yemişlerin faydala

bir şekilde tasarruf ve yer- rından bahsolunacakbr. 

Sayfa : 3 

Varşovada tifo 
[Baş tarafı birinci sa: fı:ıdıı] 

bulunmaktadır. 
Varşoyaom Yanudiler kıs · 

mında barikadlar yapılmış 

ve diğer balina buraya reç 
mesi menedilmiştir. 

Doktorun söylediğine gö
re, bin kadar ağır yuah 
Varşova civarında tedavi 
altındadır. Bunların laepsi 
Polonyalılardan alınan harp 
esirleridir. 

Üç Alman denizalbGı 
battı li malı mefhumları üzerinde lJ Hirincikinun çarşamba 

teksif eden bu "hafta., nm iÜnü birinci dersi yapacak 
h [Ba., tarafı birinci sayfada] 
er seneki gibi mü.mir iş- olan öğretmenler tasarruf 

man tayaresi topçu atefiyle 
lerlc dolu geçmesi için ali- ve yerli •allar haftasının dütürülmüştir. 
kalı daireler şimdiden faa •ahiyet ve ehemmiyeti hak- Loadra, 23 fRadyof _ 
liyetc geçmiş bulunmakta- kıada talebeye söz söyliye· 1 6 Alman bornardımaa ta. 
d11lar. cekler ve hafta içinde ted yaresi Şetlant adasıada bir 

Bu hususta en hüyük risabn mihverini "artırma İngiliz tayaresiai yakauş 
1 işin, çocuklarda tasarruf ve ve yerli malı., mevzuu teş tır. 

yerli malı sevgisi uyandır- kil edecektir. Öğretmenler Paris. 23 [Radyo] Bir 
mak itibarile mekteplerimi talebe arasında, bu mevzu keşif, 3 awcı Alman ta yare 
ze diittüift de muhakkak- üzerinde yazı ve hitabe mü- si düfürülmtiftür. 
br. Bu itibarla Maarif Ve- sabakaları tertip edilecek· Londra, 23 (Radyo) 
klleti, biitün okullları ta lerdir. İngiliz Amirallı;ındaa bil -
sarruf ve yerli malı haftası Hafta irinde cimdiye ka- clirilmi.ftir: Sab &inli 13 bia 

r v tonluk Cilisi adla destori · 
için vazifeye da•et etmif dar kooperatif kuralm&mlf 

Ok 1 f 
yer Alman mayınma çarpa-

tir. u larila tasarruf ha - mekteplerde talebe koon.- O 
r- rak batmıştır. 4 Kişi kay-

tasının hamrhklanna şimdi- ratifleri teşkili· için talebe bolmUflnr. 
den başlanmıtbr. tefvik olunacak, kumbarası -----------

Ulusal ekonomi ve art olmıyanlarm da bankalardan Kayıp mühür 
brma kurumu tarafıadan tasarnıf kumbaralan alma- Hasbcl beferiye tekait 
baı1rlanmış olan vecizeler Jarı için propaganda yapıla- maatı almakta oldujıam tat · 
mekteplere dağltalmaktadır. cakbr. bik mülaürümü zayi ettiğim 
Bunla'r mekteplerin müna- Eğer hava müsaid oluna, den bu kere yaptırchğua 
sip yerlerine asılacak ve ta· bayra•m son günü olan 17 mühürle ma&fllllı almak ize-

re muktazı muamele ibasım 
)ebeye tasarruf ve yerli ma- Birincikinun pazar günü, 

Malmüdürlüğiine havalesini 
la kullanma hakkmda kısa ellerinde vecizeler yazılı lev- dilerim. 
ve veciz fikirler verecektir. halar olduğu halde mektep Edremit Hikimude 

Hafta içinde tayin edile- talebelerine bir geçid resmi mahallesinde• Mehmet 
cek bir gün de çocuklar- yaptırılacaktır. Nuri oğlu 
dan kumbarası olanlar hep A_S_K_ .... E_R_E-~-0-A--V-E_T_......;; ...... ..-__ 
birlikte bankaya ı'idecek • 

•e kumbaralannı b°'alta- Bal k · A k l'k ş b ' R ' , .... ' d 
caklardır. Tesbit edilecek 1 8Slf S er 1 U 081 elS IQln en: 
olan buııün, çocuklara önii· 316 Dahil 335 dahil doğumuna kadar olupda şimdi 
müı:deki ay iptidasında ha- ye kadar askerlik etmemiş piyade sınıfından olanlarla 
ber verilecektir. iki snelik sınıflara mensup olupda 939 teşrin celbinHe 

Tasarruf ve yerli malı 
haftasında bütün mektep 
lerde bir propaganda piyesi 
temsil· olunacaktır. Macırif 
Vekaletinin teısbit ettiii 
bu piyes - Yurdumuzu gezi
yoruz., ismini taşımaktadır. 

Yatılı teşkilatı bulunan 
mekteplerde 12 Birincika
nunda başlayan haftanın ye
mek listelerine üzüm, incir, 
fındık, elma, Malatya kay
sısı, Ayıntap fıstığı ve por
takal gibi muhtelif memle
ket mahsullerini koyacaklar · 

bedel verenler ve daha evvelki celplerde bedel veripde 
mazureti dolayısile sevki tehir eden bedel eratı ile keza 
332 dahil 333 dahil doğumuna kadar olupda biç asker
lik etmemiş sakat erat ve üç ay ve daha fazla hava 
tebdili almı~ olupda müddetleri hitam bulan piyadeler de 
sevk edileceklerinden bu eratın 25/11 939 cumartesi gü
nü şubeye müracaatları ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 Merkez birlikleri ihtiyacı için açık eksiltmeye 

konulan 8 ton kuru üzüme talip çıkmadığmda n bermu 
cibi kanun on gün uzatılmıştır. 

2 - İhale 30/11/939 perşembe günü saa t 11 de 
Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacağından 
ist,klilerin müracıat etmeleri. 



Sayfa : 4 TORKDlLI 24 ık . . . 1939 
ıncıteşrın 

--------------------------------- ~--- ------------------------------------------~ 
MEMUR ALINACAK 

İnhisarlar Umum müdürlüğünden: 
A idaremiz Taşra teşkilatında açık memuriyetler 

için Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Samsun başmüdüriyetleri
mizde birer müsabaka imtihauı yapılacaktır. 

B imtihan tarihleri ayrıca ilin edilecektir. 
C l•tihaaa girmek istiyenlerin aşağıdaki vasıf ve 

,artlan haiz olmaları lazımdır. 
1 Ea az orta tahsilini bitirmit olmak. 
2 Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bulun-

•ak, 
· ' 3 - 21 yafından atağı ve 30 yaşından yukarı olma-
mak, 

.f - SıW.atJi olmak ve bedeni arızası bulunmamak 
5 - İyi ahlik sahibi olmak 
D - l•tibana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müs

bite ve üç fotografla birlikte yukarıda yazılı mahallerde
ki ~idürlüklere müracaatla kayıtlarını yaptırmalıdır 
lar. 

E imtihan mevzuu şunlardır~ 
l - Heaap ve laendeae. 
2 -Yuı, 

3 - Umumi malümat (Hayat bilğisi, coğrafya ] 
4 - Lisan [konut ma ve yazı} 

NOT: 

1 imtihan neticeaiode aynı derecede muvaffak olan 
lar arasında yabancı lisanına vakıf olanlar tercih edilir. 

2 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahıil 
vaziyetlerine röre baremdeki dereceler ü~rinden ücretle
ri teabit edilerek tayinleri tesbit edilecek muvaffakiyet 
derecelet'i ıırasiJe yapılır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 15 gün zarfın 
da kabul etmiyeolerin bütün hakları iptal edilir. 

4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisanı 
bildiklerini dilekçelerine yazmalıdırlar. 

• 5 Müracaatlar 3 /11/939 günü akşamma kadar ka-
bul edilecektir. 
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Bahkesir Askeri Satın Alma 
. Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye koaulaa ve ihale w&
nii muayyen •aktinde hiç istekli zuhur etmemiş olan 
kw ihtiyacı i9in 22 ton abon bir ay zarfında intaç 
ettilmek izere puarlıia çeYrilmiftir. 

2 - ilk puarlıjı 29/111939 çartamba günü aaat 
11 de 8alakesir kor satı• alma komisyonunda yapıla
tır. 

3 - İsteklilerin miiracaatları 

___ ....._. --- --------------------~------------

Bahkesir Ziraat Müdürlüğünden: 
Mİilga Kepılt ziraat mektebiae (ait yassı], lboya

hkl Ye (ça1ır) nam tarlalarla (ıülü.ldü çayır] [aebze batı
çeai) Ye (üzlm bağı) nın iki senelik icarı için on gün 
.. ıddetle temdidea açılan ikinci arttırmada da talipleri 
~kmadığıada• sözü geçe• araziler 2 l /11/939 tarihinden 
itibare. bir ay zarfında pazarlıkla icara verileceğinden 
taliplerin zıraat •üdlrlililae mllracaatları ilin oluaur. 

BallWltı yer: Tiirkdili matbaası-Bahke.ir 

Belediye reisliğinden: " 
·~ 

Şehir elektrik tesisatmm kanunu mahsusu ~c~lf 
ce belediyemize devri ve satın alınması dolayısıle d ı 
diye meclisinin tetrinisani toplanhsmda 2551 "'od'' 
kanun mucibince beher kilovat ceryan sarfiyatı ,ıtJ 
ahnmakta olan belediye istihlak resminin ahnnı•111'; 
ve tenviratı hu usiye de 12,5 kuruş olarak ahnan 
kiralarından yirmi para tenziline karar verilmiş. ti 

Gerek kuvvei rpuharrikede ve gerekse teo~r•t• eti 
ıuınye ve devairi resmiye ve hayriyede sarfedılell f 
yan kiJovatma ait ücretler aşağıda yazıldığı şekilde 
dilen tesbit edilmiştir. • it' 

1 Bilumum tenviratı hususiyede beher k 
cereyan bedeli (21) kufUftur. . •-' 

2 - Devairi resmiye ve hayriyeye verilen cer1 
beher kilovat ücreti (15) kuruştur. 

3 - Kuvvei muharrikelerde: ,pe' 
A - Senevi enaz 720 kitowat teahhüt edenle 

beher kilovat ücreti on bir buçuk kuruştur. ff 
B Teabhütsüz kilovat ceryan ücreti 16,5 k"' 

tur. ,1 
Belediye meclisinin 8/ 11/939 tarihli işbu kar•:, 

elektrik sarfiyatına ait teşrinsani makhyzlarıoıô t 

minden itibaren tatbik edileceği ilin olunur . ' 
. 3-1 ....... 

ETİ BANK 
Soma, Değirmi saz, T avşanh Linyit 

kömürleri satış yeri 1 Ahmet ve lbrahim Cumalı kardeŞitl' 
1 Çiviciler çarşısı No: 12 ~ 

Demirciler çarşısı No: 63 · Je 

1 Not: istenilen ~ins kömü.rler toptan ve par•k 
suretile ticarethanemizde satılmal<tadır. d-' 

Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına k~ ;; 1 gönderilir. Bu meyanda ticarethanemizde mubt it' 
cins kömür sobaları, intaat malzemesi ve defll 

üteallik eşya satılar. 

-
~·~:+~~ 
~ . 
~ DOKTOR 

, Fahriye Altaylı 
KADIN HASTALIKLARI VE ooöll

BIRINCI SINIF MÜTEHASSISI 

, Muayenehane: MillTkuvvetler caddesi No: 13' 1 
'PAZAR r.ONONDEN BAŞKA HER GÜN ~ 

15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI K-4 
VE TEDA VI EDER . 

------ _:__ ·- --ı(A~ 
Sahibi: Balıkeı;ir mebusu HA YRETTIN ~~1 

. N~şriyat müdürü : FUAT fJ 


