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. ~TARliSKO KABİNEYİ TEŞkiLE ÇAl .. IŞIY~>R 

Kabinenin, Alman Ticaret l\lliıza· 
kerelerinin Güçlüğe Uğr'" masın· 

~-. 

dan istifa ettiği teyit ediyor. 
•-. ~ıs, 24 [Radyo] Ha-

' 1Yİ haber alan mahfil 

~,~t iltfen Bükrcşten bildi 
Ot: 

k. ~to-.,.t• k b. . . . 
,. eli'" ıyano a ınesınm ıs 

~ '•ı, Alman iktisadi heyc-

1~-l"ilfandan süriilen talep 
l'tı reddi mahiyetindedir. 

~I tnlritci Nazırlar, Alman 
lit:J>leı-i kabul edildiği tak· 
,.t.' memlekette yabancı 
.. lt'ın doğacaiını ileri 
~td"ı 
\ ~ er ve buhran hasıl ol-

l(t ı ·r ~ • atareskoya rnüra-
~ ta karar verdi, Tatarcs- R. TatnrC's o 
~bitaraflığı terk ctmiyerek memleketin 

Aılm n ay 

mamiyct mülkiyeıini müda 

faa edecektir. 

Londra, 24 !Radyo! -

Bugün yeni Roınl'n kabine 

sinin teşekkülü bekleniyor. 

Krnl, Tatareskoyu Ba~ve 

kil yapmakla Romanyaya 

iyi bir tecrübe adamı, ıyı 

bir lider vermiştir. Tatares-

ko Fransızları çok sever. 

Kabinenin istifası fikir 

ayrılığından ileri gelmiştir. 

Londra, 24 IRadyoJ -

Tataresko, Kostantin ve Ga 
fonko ile yeni kurulacak ka

ta- 1 bine hakkında görüşmüştür. 

• 
mıs 

atmışlar. ağzınam 
Bu mayi !er, .htelbahir mayin-

le i de. d h ~ h .f if olup 
oğar biçimi • 

ır. 

B. M. M. 

Pazartesiye topla
nacak. 

Ankara, 24 rRadyoJ 
Bugiin Büyilk Millet Mecliıi 
reis vekili Refet Canıtczia 
başkanlığında toplanmıf, 
ruznamede görüşülecek bir
~ey olmadığından pazartesi 
giinü toplanmak üzere da
ğılmıştır. 

Bergamada zelzele 
Ankara 24 !Radyoj 

9,30 da Bergamada zelzele 
hisıolunmuştur. Ha~mr yok
tur. 

inhisarlar Vekili 
Mardinde 

Ankara, 24 [ A. A. J -

Giimriik ve İnhisarlar Ve
kili diin Mardine gelmiştir. 

Vilayetimizin kadast · 
rosu yapılacak 

Ankara, 2·~ [Hususi! -
Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü Vilayetimizin ka· 
dastrosunu yaptırrnağa ka 
rar vermiş ve lii7.ım i'elcn 
tedbirleri almıştır. 

~1l0tıdra, 24 {Radyo! 
il) 

·~ ~rı radı oları, Londra 
~~· tınden ! nn tayarelc 
~ •tı d\ Se b uçtuğunu 

nı kte di \:: 
ll)~dbuki, h ~ nezareti 
~ dura üze iodebu una 
b~~iltelerin bir olduğunu ve 
~~~rı da düşürüldüğünü ha 

biri Dorniy tipinde idi Bun 
da fotoğraf makinesi bulun
muştur. Taya re di.işerkeıı, 

iki kişi paraşutla atlamış-

lar ve muhakkak bir ölüm 
den kurtulmuşlardır. 

DENİZLERDE 

Fransızlar üç Alman deniz
altısını batırdılar 

l \'ermektedir. 
bG 0tıdra, 24 [Radyo] 

tı düşürülen tayareJerden 

Londra, 24 [Radyo] 
İngiltereniıı cenubi ~arki 
sahillerinde iki Alman ta 
yaresinin paraşutla mayin 
attığı haber verilmektedir. 

(Sonu ikınd ~a\ f:'ıd ıJ 

Londra, 24 [RadyCJ] 
Fransız donanması bomba 
ile üç Alman tahtelbahirini 

batır.r ı itır. 
Paris, 24 iRadyo] -

Fransız Amirallığı bildiri 

yor: 

Siroco adlı harp gemısı 
iki tahtelbahiri şöyle batır. 
raıştu; 

Hir F ransıı. keşif fayareıi 
!Sonu ikinci s:ıyfarlııl 



Sayfa: 'l. TÜRKDlU -
iı -~-~i 

-ti 

Şeh Pi nizre kömür buhran devam ediyor 
~;:aı:;;;:;wwwm>:a~ 

B~ O ~ldı ö y ~ ifil e.11r lfıl IK ©y ©l lUl ~ t<§l lfll 
s © [fl) lr ©l (}t{ ö lrifi1 dJı ır<e lUı O~ 1r lk< o lfifi1 ltJi r= 

D~lrÖlfilÖ ~©ıll<H©l©oO~ıra 

fa velki senelerde Be!ediyc tıal
kn koıııür dağı tırkeıı 

Dünkü sayımızda şehri 

mi:ıde satılmakta olan kö 
mür fiallarnım birderıbire 

yokseldiğini \'e satıcıların 

bazılarma da cezalar veril 
diğini yazmıştı c 

Bu hususta yaptığımız 

tahkikata göre, şehirde had
dıza tında kömür buhI"alll 
mevcuddur. Bazı satıcıların 

etinde stok kömür varsa da, 
onlarda belediyenin verdiği 
narh fü:crine kömürlerini 
satmamnktadırlar. 

Diğer cihet de, şehrimize 
köylü kömür getirmemekte
dir. Orman çevirge müdür 
lüğii, köylüniin kömür yak 
ması için müsaade verdiği 
halde, köy.ıü bu ana kadar 

C.H.P.Karahisa nahiye 
kongresi aktedildi. 
C. H Partisi Karaisa na 

hiyesi senelik toplantısını 
dün aktetıniştir. 

Toplantı çok hararetli 
ceryan etmiş ve bu meyan 
da müteaddit dil....klcr açık 
ça söylenmiştir. Bilahare ya 
pılan seçimde yeni idare he
yetine Sabri Koçak, . Hilmi 
Y ırcalı. Fevzi Erdener, lsma 
il Kasapokh.: ve Cevdet Ka 
raoğlan ittifakla ayrılmışlar-
drr. 
Kayabey idare heyeti 

toplantısı 
C. H. Partisi Kayabey 

miisaadeyi almak ıçın mü 
racaatta bulunmamıştır. 

'u yüzden. şehirde şid-

detli bir kömür buhranı ha
sıl olmuştur. Hattd dün bir 
çok kimseler altı kuruştan 
bile kö.nür almak istedik le 
ri halde yin e bulamamışlar 
dır. 

Tam kışın o. tasında bulu· 
nuyoruz. Halkımızın birçoğu 
kömürsüzdür. En mühim ih 
tiyaçlarımızdan biri olan bu 
işin , bir an evvel halledilme· 
sini alakadar m:ıkamiardan 

hckleriz. 

Köylülerimizin 
nazandikkatinel 

Birçok ko) lümıızün, bu se
r c \ cnideıı kömür yakıııak 

için ruhsatiye almadığını ve 
bund n dola ı müşkülata uğ
radığını oğr ndi •. H buki es
ki ruh , Iİ\ eleriıı hükmii L -
mamışlır. Yenidvn kuınür ) a
kabılmc·k için orm ıı müdür
lüğü nden ~eni rulısatıye almak 
lftzımdır. Nitekim orman mü-
dürlüğü vesıkcılan çoklıın hı:

zıtlaı ıış olduğu h tide koylü· 
ınüz bu duirc\C baş vuıup 

vesıkasını nlmaınışlır. 

Onun için köyliiıııiiziin bir-

i 
arı evvel bu daire} e ıııüı araat 

1 
ederek komm yakma -. ec:ika
latıı.ı alın.tlaıı kendi menfaat
leri ıc. hıdır. 

Daimi Encümenin 
toplantısı. 

Vilayet Daimi Encümeni , 
dün Vali Muavini A bdül· 
kadir Keskinin başkanlığında 
toplanarak, clevairden ge 
len bazı sarf evrakını tetkik 
ve müzakere ettikten sonra 
toplantıya nihayet vermiştir. 

nahiyesi idare heyeti dün 
akşam ilk toplantısını yapa 
rak, aralarında iş bölümü 
yapmışlar ve ocaklardan gelen 
bazı dilekleri tedkik ve mü 
zakere ettikten sonra top
lantılarına son vermişlerdir. 

Halkevinde 
... w 

Bu akşam aile top
lantısı yapılacak. 
Halkevimiz, kış mesaile

rine ınuvaffakiyetle devam 
etmektedir. 

Şubeler, her ay başında 
kendi mensuplarını topla 
mak suretile bir "aile,. ge 
cesi tertıp etmişlerdir. 

Bu akşam da Ar şubesinin 
tertip ettiğı aile toplantısı 

yapılacakt ır. 

Toplantılarda, muhtelif 
mevzular üzerinde samımı 

göriişmeler yr. pılmakta ve 
Hnlkevioin cazile eğlenil 

mektedir. 

ACI BİR 
KAYIP 

Şehrimiz Asliye Ceza Ha 
kimi Ragıp CanonyıJ, uzun 
bir zamandanberi çekmek 
te olduğu kalp hastalığın
dan kurtulaınıyarak, evvel 
ki akşam ansızın evinde ve 
fat etmiştir . 

Ragıp Csnonyıl, yirmi dört 
seneyi mütecaviz bir zaman 
danberi, İstanbul, İzmir, An
kara, Ma latya, Bergama, Bal 
ya gibi muhtelif yerlerde 
Hakimlik, MüddeiumumHik, 
Ceza Reisliklerindc bulun 
muş ve nihayet üç ay önce de 
Eskişehir Ceza Reisliğinden 
şehrimiz Asliye ceza Ha
kimliğine tayin edilmişti. 

Merhuma, Vilayetin emrile 
büyük merasim yapıldı. Na
mazı Paşacaıniinde kılındık · 
tan sonra. MiUikuvvetler 
caddesinden ve Cumhuriyet 
alanını miileakiben Asri me 
zarlığa götiirülcrek, ebedi 
istiraha tgahına, arkadaşla 

rının göz yaşları arasında 

bırakı ldı. 

Merasimde Vali muavini, 
Fırka Müfettişi ve Reisi, 
Adliyeciler, Belediye Reisi, 

. . ı,rı ~ 
25 Ikinciteşrın "' 

Alman taya~· 
leri Tayınis 9~;. 
zına mayınlet 

mı şiar 
. . . ayfşdıı • 

[B lŞ tarafı bırıncı s hl 
htelbl 

Bu mayinler ta fftir 
mayinlerinden çok ha,,.'

1 
/ 

Londra, 24 {R dy~ bl 
• · ıP 
Ivn ik Niyus gazct"sııt t•f' 
dirdiğine göre, Alınan~ 
releri Taymis ağzına .. k~ 
şeklinde bonıbalaı· do 
tür. 5 

Ankara, 24 IA.A.] tJ 
on beş gün içinde AlıP'~ 
sahillerine onbeş 

mayiııi düşmüştür . lt~o~ 
İngiliz hava kuvv-et ft'o 

mensup tayareler düll ~' 
sada yedi Alman taY' 
diişürmüşlerdir. 

DENİZLERV~ 
[BctŞ t ır: fı hiı inci sayf:ıd;D 

bir düşman deııiıaıtısı sı 

düğünü haber veriy?r' ıtııl 
roco aletlerile denız<I ile" 
yerini tayin ediyor ve fi' 
liyor, tahtelbahiriıı ~e 
iyice tesbit edince gef11fs 
niz bombaları atıyor· t' 
telbahirin dümen kıs11110, 
mamen su yiizün e çık 1~,.o' 

Üç gün sonra yine Sı g 
ay ışığında bir denizalt

1,tef 
rüyor, derhal buna d ~ı,e 
ediyor. Tahtelbahir :.ıı 
dalıyor. Siroco su bo.-d I>'' 
rı atıyor ve su yüzün e 
yağ tabakası görülüf!!;/ -

TORKDit,1 
te 

Günlük siyasi gaıt 

Sahibi : Balıkesir mebus 
HAYRETTİN KARA~ 

.._ .. 
Neşriyat müdürıl 

FUAT BiL'AL 
• oO 

Yıllı'•ı: 800, altı avlığ ı 4 ( 
5 • ıı ' 

Sayısı (3) kuruşt 
·fi 

Adres: Halıkesir 1'i~ 
- 'i 

daire mfidiranı, kalabalılı 4' 
halk ile asker jandarrO' dıJ 
polis hazır bulunuY~ıe' 
Muhtelif yerlerden çele 

gönderilmişti. iti~ 
Kıymetli Adliyecilet 1~ 

den olan Ragıp Canoıı1,1~ 
aile ve meslek arkafl•~r 
acılarını paylaşır, baş 

lığı dileriz. 



ASKERE DAVET. 
Balıkesir Askerlik Şubesi Reisliğinden: 

316 Dahil 335 dahil doğumuna kadar olupda şimdi 
~~ kadar askerlik etmemiş piyade sınıfmdan olanlarla 
b 1 snelik sınıflara mensup olupda 939 teşrin celbinde 
'det verenler ve daha evvelki celplerde bedel veripde 
~Zureti dolayısile sevki tehir eden bedel eratı Ue keza 
k 2 dahil 333 dahil doğumuna kadar olupda hiç asker

t etmemiş s kat erat ve üç ay ve daha fazla hava 
ebdili almış olupda müddefleri hitam bulan piyadeler de 

Sttk edileceklerinden bu ratın 25/11 939 cumartesi gü
"ıı şube\'e müracaatları ilan olunur. 

Oevıeİ Demiryolları 3 ncü 
İşletme Müdürlüğünden: 

Akhisar istasyonundaki büfe üç sene müddetle 2490 
aa) ılı kanunun 41 nci maddesine tevfikan açık arttıria sur~tile kiraya verilecektir. Arttırma Balıkesirde 
l ncü Isletmc binasınasındaki arttıma komisyonunda 
112 939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Senelik muhammen bedeli bina vergisi dahil 221,50 
ıra.dır. İstekJiJer 16,60 lira muvakkat teminatı Akhisar 
•tayonu veznesine veya Balıkesirde İşletme v~znesine 
htırarak alacakları makbuzla ve kanuni manileri ol
ll'ıadığına dair vesika ib birlikte yukarıda tayin edilen 
~.lirı ve aatte arttırma komisyonuna müracaat etmeleri 
" •rndır. 
h Bu işe ait şartname İşletme Müdürlüğünden ve Ak-

1<tr istasyonunda parasız alınabilir. 

"-- 4 1 377 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Balıkesir vilayetinin Gönen kazasmın Çıkrık 

1tnanını (1) numaralı maktaından 110 metre 3 çam eş
ç•rı 20 gün miıddetli açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla-
caktır. 

3 - Çam beher metre 3 510) kuru,tur. 
4 - İhale 11 12/939 tarihine müsadüf paurtesi 

~unu saat 15 de yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat 39 lira 78 kuruştur. 

d 6 Satış orman kanununun muvakkat 6 ncı mad-
esj gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 

Şartn m "'Vi görmek istiyenlP.rin orman müdürlüğü 
llt lnüracaatlaı ı 

\...... 4 - l 375 
~~------------l\ayıp köy mühürü K k .. 
\itçavıu Köyü Muhtarhğma ayıp iZ çocugu 
~ ... b"~smi mühür 6 1 l 939 aranıyor. 

1 ırıde kaybolmu tur. 
10 - 12 Yaşlarında Siirt 

vilayetinin Kabilcöz kazası 

Harbak köyünden Teter kı
zı (Sekno) 3 seneden beri 

ltı !'en isi alacağımdan hük 
il ol~adığı ilin olunur. 

lvrindi nahiyesi Çavlu 
köyü muhtarı Süley-
~ man Kahraman kayıptır. Kendisinin nerde 

Zay· h d t e ve kimin yanında olduğunu 
\l ~ôlnd

1

ır~n: o~ta e o~u~:dan insaniyet namına bildirme 
~hı olduğum orta okul !eri rica olunur. 

ydetnamemi zayi ettim. M. K. P. Kum kö 
~· . tnisini alacağımdan es· yünde Amuca oğ 
t~1~İn hükmü olmadığı ilan lu Karacabey ha-

1hır. 

Bandırma Hacıyusuf raıında at şube 
mahaJlesinden Nuri sinde Kutto oğlu 

oğlu Nurettin Mehmet 

TÜRKDILI Sayfa : 3 

Ballkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Bandırma - Manyas yolu üzerindeki Er ~u 

köprüsiinün tamirat işine istekli çıkmadığmdan dolay 
açık eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 Tamirat keşif bedeli 762 Jira 7 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 57 lira 20 kuruştur. 
4 - Nafıa Müdürlüğ'iinden alacağı ehliyet vssika

sım ibraz etmeleri. 
5 Dosyası Daimi Enciimende ve Nafıa Müdür· 

lüğünde görülebilir. 
6 - ihalesi 3 /11 939 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 15 de Vilayette Daimi Ecümen odasmda 
yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte vesika 
ve teıninatlarile müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Her ti.irlü ipti lai mabemesi ciheti askeriye
den verilmek üzere 10,000 kat elbise ile 5000 takmı ça · 
maşır), rm yalnız dikim işi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Zuhur edecek taljp ve Hatlara göre bu işin 
tamamının Balıkesir, Bursa veyahut Edremitte yaptırıl · 
ması veyahut bu üç yere taksimi şartnamesi icabın · 
dandır. 

3 Muhammen bedeli 5630 lira olup muvakka" 
teminatı 422 lira 25 kuruştur. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen hergün Balıkesir 

kor satın alma komisyonunda görülebilir. 
5 Taliplerin 12/12/939 pazartesi günü saat 1) 

de Balıkesir kolordu satın alma komisyonunda kanu 
nun 2 - 3 maddesindeki vesaiklerile ve muvakkat tem· -
natlarile birlikte ınüracaatlaıı. 

4 1 372 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 Balıkesir vilayeti Edremit kazası dahilinde Sa· 

rıtepe· ormanından çıkarılmak iizere (1949) kental çam 
kabuğu (20) gün müddetli açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Satış Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla
caktır. 

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

nü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat temin 58 lira 47 kuruş. 
6 - Satış orman kanununun muvakkat (6) ncı mad

desi gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna· 
meyi görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne miiraca· 
atları. 

4 - 1 - 376 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Bahkesir vilayetinin Gönen kazasınm Çıkrık 

ormanmın (2) numaralı maktadan (104 metre 3 mikap 
çam eşçarı (20) gün müddetle açık arttırılmaya çıkarıl 

mıştır. 

2 - Satış Bahkesir orman müdürlüğünde yapıla 
cakhr. 

3 - Çam beher metre mikabı (510) kurustur. 
4 İhale 11/12/939 tarihine müsadüf pazartes : 

günii saat , 15) de yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat (39) lira {78) kuruş 
6 - Satı, orman kanununun muvakkat 6 ncı madde 

si gereğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartna
meyı görmek istiyenlerin orman müdürlüğüne miiracaat. 
lan 

4 1 374 

• 
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Bahkesir Askeri SatınAlma Komisyonundan: 
l - 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 ve şartları her gün komisyonda görüle

bilir. Eksiltmesi Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin hizalarında gösterilen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar kanunun 2-3 maddesin 
deki gösterilen veıayikleri ve muvakkat teminatlarını 

havi teklif mektuplarını komisyona makbuz mukabili 
teılim etmeleri lüzumu Han olunur. (Postada Taki 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. Fasulye 5/12/939 16 da 

Nereye ait ne ıekilde y;pılacağı 
ttahkesir için Kapalı 
Bandırma >> Açık 

4 - 1 - 367 

Bahkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkesir - Sındırgı yolunun 34+600 ncü ki 

lometresindeki ahşap köprünün 960 lira 60 kuruş, 58+ 
400 ncü kilo,netresinde Cehennemdere köprüsünün 288 
lira 50 kuruş ve 34 1- 750 nci kilometreıindeki Simav 
1'öprüsünün '.H5 lira 56 kuruş, 58+500 ncü kilometre-
•indeki ahşap Simav köprüsünün 264 lira 16 kurut ve 
Balıkesir Bigadıç yolunun 7+600 ncü kilometresin
deki ahşap köprünün 316 lira ki ceman 2204 lira 82 
kurut keşif bedelli teminat işlerine 16/11/939 tarihin 
de iıtekli çıkmadığından dolayı 27/11/939 tarihinde 
ihalesi yapılmak üzere eksiltme on gün müddetle u:ıa· 
tılmıştır. 

2 - Bu ite ait evrak şunlardır: 
Keşif hülaaa ve mesaha cedvelleri, Bayındırlık iş-

leri genel şartnamesi ve mukavele projesi olup isteyen 
ler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 Eksiltme 27111/939 tarihine rasthyan pazar-
tesi ıunü saat 15 de Daimi Encümen huzurunda yapı
cağıodan isteklilerin vakti muayyeninde mczkür Encii 
mene müracaatları. 

4 Taliplerin bu işe ait 165 lira 40 kuruşluk mu-
Yakkat teminatım Hususi Muhasebe veznesine yatırdıkla 
rına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka 
mektubu ile ihaleden en az ıekiz gün evvel Balıkesir 
Valiliğine müracaatla evvelce bu işe benLer 2000 lira
lık iş yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederek ala
cakları ehliyet vesikası ve ticaret odası vcsikasile bir
likte yukarıda yazılı gün ve saatte Vilayet Daimi En 
~imenine müracaatları ilan olunur. 

Orman çevirge müdürlüğünden: 
1 Balıkeıir vilayeti Gönen kazasının paşmak 

devlet ormanından 169 metre 3 çam eşrarı 20 gün 
mü'1detle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 Sattş Balıkesir orman müdürlüğünde yapıla-
caktır. 

3 Çam beher metremikabı 510 kuruttur. 
4 İhale 11112/939 tarihine müsadif pazarteıi 

günü ıaat 15 de yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 64 lira 6 ı kuru,. 
6 - Satış orman kanunu muvakkat 6 ncı madde

.l'ine göre mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. 
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Belediye reisliğinden: 
b'" Şehir elektrik tesisatının kanunu mahsusu rnucİ ~e' 

ce belediyemize devri ve satın alınması dolayısile be, 
diye meclisinin teşrinisani toplantısında 2551 nuıııar 

0 
kanun mucibince beher kilovat ceryan sarfiyattlld~ 
alınmakta olan belediye istihlak resminin alınma111•9' t 

ve tenviratı huc;usiye de 12,5 kuruş olarak alınan •'' 
kiralarından yirmi para tenziline karar verilmi~. d' 

Gerek kuvvei mubarrikede ve gerekse tenviratı b r 
susiye ve devairi resmiye ve hayriyede sa.rfedilen ce 

yan kilovatına ait ücretler aşağıda yazıldığı şekilde t• 
dilen tesbit edilmiştir. , 

1 Bilümum tenviratı hususiyede beher kil0 '°' 
cereyan bedeli (21) kuruftur. ıf 

2 - Devairi resmiye ve hayriyeye verilen cerY'11 

beher kilovat ücreti (15) kuruştur. 
3 - Kuvvei muharrikelerde: 1 
A - Senevi enaz 720 kilovat teahhüt edenlerde 

beher kilovat ücreti on bir buçuk kuruştur. 
B Teahhütsüz kilovat ceryan ücreti 16,5 kuru? 

tur. 
Belediye meclisinin 8/11/939 tarihli işbu karar1111 ~ 

elektrik sarfiyatına ait teşrinsani makbuzlarının l 3111 

minden itibaren tatbik edileceği ilan olunur 71 
3-t-3 

,.-ıııınıınauııınmnmııı~nmıunıııımmı•n•nını11111 

1 ETi BANK 1 Soma, Değirmi saz, Tavşanlı Linyit 

1 kömürleri satış yeri 
= Ahmet ve İbrahin1 Cumalı kardeşler 
! 
e Çiviciler çarşısı No: 12 
= 
&E Demirciler çarşısı No: 63 

! Not: İstenilen cins kömürler toptan ve parakede 
i suretile ticarethant:mizde satılmaktadır. 
Si Arzu eden müşterilerin ev veya depolarına kad~~ 
~ gönderilir. Bu nı.!yanda ticarethanemizde muhtelt .,,,,,. ·e 
!!! cİn1' kömiir sobniarı, inşaat malzeme si ve deı:t11r 

1 t~~~;:n;:.::;..llllmİnilHUDIUlllDllll-

Fahriye Altaylı 
~ KADIN HASTALIKLARI VE DOGV~ 
w BİRİNCi SINIF MÜTEHASSISI 

~ Muayenehane: Millikuvvetler caddesi No: 134 
~ PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SA~f 
~ 15 DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABıJl-

j ~ VE TEDAVİ ED~R. 
r.M'~A~~~"'K~~~~~A~~~~Ô~~~~~~ 
~~Y' ... ~~~~~~~Ctr.N:.,,..rv..;:v;:...v..~;.. i .-;;v:..~ 
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Basıldığ'ı yer: Türkdıli matbaası-Bahketİ' 


