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Sovyet Rusya Millet er 
Cemiyetine Giriyor. 

Fran:ııs llnriciye Nazırı 
M. Bartu harp esnasında 
ölen sıyaQ t ndomı ve m~ 
h rrir ~ . Piyer Boden ( f ı-
orre B udin) için rekzedi
len heykelin nçılmıısından 
sonra, bi utuk irnt ede
rek dem iştir k ·. 

« Sulh bir program değ
il, bir ülküdür. Cenevrcde 
vaziyet nazikti. Gerçi biraz 
hornrellı komış um. Fakat 
öyle ani ır vardır ki bozı 
şeyler söylomcı 'l bı!mok 
JAzımdır. Dostumuz lng"lızl
er, ılunadılerıJe Amerikılalıı-

« ı n niyet » kelimesi 
t •lıHfu z ı ttiğirn zaman huna 
ilk r(.lvap Ve' renin M. Litv-

j ( Devamı ıkinci ıayfada ) 

İstunbul, 

izden) -

12 (Mnhabir nı· 

B:ı ş,•ckil ismet 

Pı•şcı Hıızr. tlcri 

y hntlcrıııi t~ hir 
rdır. ismet Paşn 

lrri 1'.-. rinievelin 

ş ırk ıe. 

etırıişlı•_ 

it zret

ilk gii· 

Aııkaru-

«Bu .kahramanlık bedeni 
ve manevi tahammül misali 
karşısında Fransızların ıs· 
tikballerindeo şüphe et_ 
nıeğe hakları yoktur.» 
)1cıreşnl Pnten umumi harhin 

başlangıcını Belçikaouı isti
ldsını ve İngiltere ile Helçi
konın gösterdikleri tesanüdü 
anlattıktan ve Marn mey· 
dan muharebl.'sinin ne 
şortlar içinde yapıldığını 
söyledikten sonra cenerol 
Jofr, Gallieni ve Foşun bu 
m aharebedeki rollerini 
kaydetmiş ve nihayet 
bir muciıc olarak ta-
vsif edilen hu muhar-
e~cnin kelimenin bütün 
mnnasilo bir şeref teşkil 
ttiğini tebarüz ettirmiıt-

ır. Mlteakıben harbi1e 

turne için yeni ve nadide şarkılar hazulama~la meşğul.. 
----- -----

Safiyyı namm1n nıomo haberi nared11 cıktı? 

lıymetlı unıtkArımn: Sıfıyye H. 

almaktayım. Bu haber An
adolu içlerine kadar dat
ılmıı, neden ıonra radyoda 
beni dinliyenler bu ha
berin aaılsııhğ na kani 
olmuşlar. l ıpkı ıiıin gıbi 
onların da memnun old
uklarına dair mektuplar aL 
maktayıml Herhalde bu ıayia 
kasten vaki olmamııtır. Belki 
hııyata gözlerini kapayan 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Belediye intihabatı. 
Rey atmıyı 1 teşriniaraldı başlanacak rı rıylıriı 

ırkııı 1 O teşrlniıreldı ılınmış of acıt. 
T aspll ıdllııı olan daff 11111 buıuadH itibar an Hkıyı tı11-
cıkltr. Heışerildrjıiz kııdl ısıııerını bu dıtterıerdı ırımılL 

Helcdıye \'<' 

Belediye intıhubıtı ha· 
zırlıkları devam etmekte
dir. Dün belediye oncü. 
meni müntohiplerin iıim. 
lerj tizerinde son tetkik
lerini yapmış ve seçme. 
ye girecek hemşerilerin 
adedinı kcıti olarak tespit 
etmiştir. 

Şehrimizde tespit edil· 
mi~ olan defterler bugü
nden itibaren ııskıya ko
nocaktır. Hemşehrileriınjz 
kanunda yazılı miiddet 

nazırı Almanyanm bahad-
ırlığını methü sena et-
miş ve nutkunu ıöyle 
bitirmiıtir: 

« Bunca feltketlerden aon
ra heıeriyet yarasını earmak 
ve biraz ref aho kavuımnk 
istiyor. Bütün Fransızların 
üllr.üsu işto budur. Franaı

ılar icap ederse bu ülküyü 
Mr-andaki ruhlo müdafaa ed
eceklerdir.» 

1 

f&dıruıı 

zarfmda kendi isimlerini 

aramalıdır. bu defterlerde 

isimlerini hulamıyanlar 
hemen encümene mürac
aat etmeli ve haklarını 
aramblıdırlar. 

Dığer taroften intihab

atın bir günde neticelea

dirilomiyoceği onlaıılmıt 
belediye meclisinin eıki 
kararına tevfikan rey 

atmağa bir Tetrinienlde 
başlanacak •e reylerin 
arkaeı IO Te9rinievelde 
alnmıt olacaktır. 

Ankıtiıiz. 
Mündericatımızın çoklutu 

dolayıaile anketimize gelen 
cevaplar bugün neıredilem
emittir. Anket cevapl
arını neıre yaran de•am ed· 
ece iı .. 

' 
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Çocuklar için 
MEKTEP KAPANIRKEN 
Sarı yapraklı sonbahar geçti. Beyaz abalı kış 

babayı da güneş çoktan kaçırdı Üç ay evel baş-
şında çiçeklerden örülmüş tacı, kollarındaki ki -
raz, çilek sepeti ile knpıda gorunen bahar ablayı 
dn uğurluyoruz. Ne dört tarafı snrartnn sonbn hnrın, 
ne beyaz abalı kış babamn, ne de kirazlı, c·il~kli 
bahar ablanın gittiğine yanmıyorum. Kalbimde bunl
arın acısından daha lıüyük bir acı var. Bu nedir 
diyo mi soruyorsunuz? Tatil geldi. Mektebimiz bugün 
kapanıyor. Aylar, günler ne de çabuk geçti. 

Dokuz ay sanki bir kuş gibi uçup gitti. 
Artık kulağımıza çarpan ne ders knnpanasının 

seıi, ne de karşımu:da sevgili muallimlerimiz ve 
arkadaşlarımız .. 

~ektep bııhçesinden yükselen şen kahkahalar, şarkılnr 
geçen günlere karıştı. Üzerini rakamlar, yazılar resim
lerle doldurup tekrar tekrar sildiğimiz siyah tahta 
hizi taşımaktan bıkan sıralarımız hepsi hepsi 
istirahate çekiliyor. Üç ay yaz mevsımı kırlardayız. 
Çiçekler, kuşlar arkadaşımız olacak.. Dere boyları, 
ekin tarlaları da mektebimiı.. Buralarda koşmak, 
bağırmak, zıplamak.. Ooh.. Çiçeklerle, kuşlarla bera_ 
ber olmak ne de güzel.. 

** Sevimli mektebim.. Ayrılıyoruz. Gözlerimizde yaş, 
kalplerimizde tuhaf bir üzüntü var. Meğer sana ne 
kadar~ da candan bağlt imişiz .. 
-. Rizi avutan birşey varsa o da sana üç ay sonra 
yine kavuşaca~ımızdır. O vakit kucağına dAha şen 
kahkahalarla döneceğiz. Ne mutlu sana ve bi.r.e 
değil mi~ 

Ayrılıyoruz artık mektebim, ayrılıyoruz.. Üç ay 
çicelder, ormanlar, tarlalar, kuş1ar yanımızda ıl!le sen 
de bizim tA kalbimizdesin Huna inan .. 

Türkiye ve 
Sovyet Rusya 

Le Journal de Moacou son 
gelen nüshalarından Birin
de Türk Sovyet münase
batına temas eden bir ya-
zısında iki memleket spor. 
cnlarının tanıtmalarının ve 

temaslarının müıbet ve 
faydalı tesirlerinden bah
sederken ezcümle diyor ki: 

-Sovyet- Türk münase. 
batını tebarüz ettirun şey 
11dece siyasi ve iktısadi 
sahadaki teşrikimeeai değil
dir. Bu teşriki mesai daha 
Türk •e Sovyet ıporcu gen
çliğinin bir araya gelmesi de 
iki memleket yakınlığında 
mühim bir rol oynamıştır. 
lki memleke ıporcuları ar
asında münasebet ı924 te 
başlamıştır. O devirde Türk 
milleti ta mamile istiklA line 
ıahip olmuş ve ıul h içinde 
memleketin harsi ve iktısndi 
kalkınması için çalışmağa 
bıtlamıştır. Ondan ıonra 
1931 ve 1933 te Türk spor 
heyetleri Sovyetler ittihadını 
ziyaret ettiler, Jh·elce sadece 
futbola inhisar eden bu. te
maslar atletizim, boks, güreş 
ve yüzme müsabakalarile 
de genişledi. Spor sahasında 
Türk - Sovyet gençliğinin 
te rikimasaisi her iki mem. 
leket dostluk ve bağlılığını 
daha ziyade kuvvetlendirme
ğe vesile olmuştur. 

Türk ve Rus fen adam
larının teJmiıiyenlerinin, ar
tislerinin seyahatleri hars 
sahasında daha iki millet 
arasında olğun bjr anane 
girdi. 

Le journal de Moscou 
bu yazılarından geçenlerde 
Sporcularımızın o zaaıan 
şehirlerinde yaptıkları maç
ların Türk ve Sovyet 
sporcuların azmi enerji kuv
vet ve ceviklik göstermek 
suretile spor sahasında da 
dostluklarını bir kere daha 
ettiklerjni ıöylemektedir. 

M. Cevdet 

Safiyye 
Hanım 
( Üst tarafl birinci vaylede) 
bir vatandaıım ızın ısım 

iltibasından tevellüt etse 
gerektir. Mahlm ya kara 

haber cabuk şayi olur der
Jer. İşte bu kara haber de 
bir nnda memleketin her ta
rafına dağılmış, ben muh
terem kadirşinas halkımız 

dan bu suretle mektuplar 
aldıkça adeta ölmüş te tekrar 
milletim bana hayat bağış
lamış kadar büyük bir haz 

ve sürur duyuyorum. l 
- O halde Safiyy• hanıme-ı 

fendi ıız çok yaşayacak

sınız. 

- Milletim yaşasın, var 
olsun. Her fani gibi bana 
da bir gün ölüm mukad
derdir. Fakat ölmiyecek 
olan bir varlık vardır. O 
da benim büyük milletimdir. 

Bedayi ve mehasinin tü
kenmez bir hazinesi olan 
bu millet var oldukça 
onunla doğmuş olan mu
siki onunla yaşayacak ve 
onunla kemalini bulacaktır. 

- Bu yaz güzel sesinizi 
işitmekten nıçın mahrum 
kaldığımızı sorabilir miyim? 

- Ha işte mevzubahs ga. 
rip şayianın revacına bel 
ki de bu vaziyetjmin se_ 
bebiyet varmiş olması 

muhtemeldir. Çünkü bu yaz 
dinlenmek ihtiyacında idim. 
Ve bu ıuretle Anado-
lu frinde icrasını tosav-
Tur ettiğim uzun bir tu
rne için hazırlık yapmak 
vo yeni nadide şarkılar 
hazırlamakta o duğ'umu 
söyliyebjlirinı. Şunu (la 
ihlve ederim ki Türk in-
kıldbı herşeyde olduğu 

gibi musiki de de seri tek:l
mül adımları yaratmıştır. 

Ben de bu adımları takip 
edenler arasındayım. Be. 

TOU Dtt.I 
~ ............ ...... .. 
li • ' Günün haberleri: 

Köylümüz topraklandınlacak 
! ŞEH RVE 
: ..................................................... ·············••• 

H TA 

Dahiliye VekAletince köy_ 
lüyü topraklandırma talim
atnamesi ikmal edilmiştir. 
Yerli ve muhacir gözetilmi
yerek bütün vatandaşlar 

bundan istifade edebilecektir. 
Yalnız hek§rlar tevziattan 
istifade edemiyecektir. Aile 
başına şimdilik iki senede 
imar edilmek şartile iki 
dönümden beş dönüme kadar 
arazi verilecek bu znman 
zarfında imar edenlere de 
ayrıca on dönüm arazi ver. 
itecektir. 

istanbulu sel bastı 

Evelki gün İstnn bula 
fazla miktarda yağmur 

yağmıştır. Birçok mahalle_ 
ri su basmış sokaklar 
selden geçilemez bir hal 
almıştır. Bu yüzden bir 
müddet münakaltl.t ta dur
muştur. 

Tülün lstihııılatı 

934 rekoltesi hakkında 
tutulan istatistiklere göre 
bu yıl yalnız İzmir mı
ntakasında "1540 ekici 
4129 hektar arazi üzer
inde 3,709,816 kilo tüt · 
ün yeti9tirmiştir. Ege mınt
akasmdaki tütün istihsalAtı 

on iki milyon kilo tah
min edilmektedir. 

Maliyenin yeni ltşkilô.tı 

Maliye VekAletince yeni 
bir teşki1At lAyihası ha
zırlanmaktadır. Verilen ha-
berlere göre, terfilerde 
menşe şehadetname ve 
diplomasından evel ehliyet, 
iktidar, kıdım gibi sasıf-

lar dütünülecekttr. 

Emniyet umum müdürltiğü 

Emniyet işleri umum 
müdürü değişmiştir. Tev
fık Hadi bey Adana Ta-
liliğine ve Trakya umu_ 
mi müfettişlik başmü9avi· 

ri Şükrü bey de emni
yet işleri umum müdür
lüğüne tayin edilmiştir. 

Merinos ha kktnda lttkikaf 

Balıkesir, Bursa ve 
Çanakkalede Merinos ko · 
yunları üzerinde tetkikat 
yapan mütehassıs heyet 
Ankaraya dönmüştür. He
yet tetkiklerine ait ra
porlarını hazırlıyacaktır. 

Kuraklık nllrayelt erdi 

İki aydır memleke _ 
timizde hüküm sü -
ren kuraklık Trakya, Ege 
mıntakalarında tamamen, 
Ortıı Anadoluda yağışın 
kısmen başlamnsile niha
yete ermiştir. 

nim naçizane bir musi
ki varlığım varsa o da 
ancak büyük milletimin 
yüksek edebi varlığına 

medyundur. Bu millet ya· 
kında bütün cihana örn
ek olacak bedii harika-
lar yaratmağo namzettir. 
Ben yalnız bediiynttan 
bizi zorla muhrum yoş-

ııtmak istiyenlere karşı 

milletin bu yükE:ek kab
iliyetine inkişaf veren bü. 
yük kurtarıcıya , ömriim ol
dukça duacıyım. 

Muhabirimiz sunatkArı 
daha fazla sıkmak iste-
mediğimden kendilerine 
teşekkür ederek ayrılmış
tır. 

Tren 
Dün anzaya uğra~ı. 

Tren dün ıeahhurıa g&ldi 
" teahhurla gitti. 

Dün Kasaba hattında 
işleyen ekspres treni 
Yen iköy istasiyonu ile 
şehrimiz arasında bir arı
zaya uğramış lokomotifın 

. frenleri yanmıştır. Tren 
bu yüzden şehrimize te
ahhurla gelmiş ve ufak 
tamirden sonrn yoluna de
vam etmiştir . Trenin te_ 
ahhuru ttltaıış dört daki
ka sürmüştür. 

İzmirden kallrnn tren de 
iki saat teahhurla geçmiştir. 
Bunun sebebi trenin İzmirden 
pek fazla yolcu alması ve 
ara iıtasiyonda fazla eğlen· 
meıidir. 

9 EylQl bayramı ve pan
ayır münasebetile İzmirden 
mühim bir kısmı dünkü tre
nle avdet etmiştir. 

Köy kanunu tat~ikat1. 
Vilayet, bütün nahiyeler

den geçen altı ay zarfında 
köy kanunu tatbikatından 
alınmış olan neticeleri iste
miştir. 

Bandnma is~ele baytarhğı 
Bandırma iskele baytarlı_ 

ğına İnebolu baytarı Mehmet 
Ali bey tayin edilmiştir. 

Sanköy ebeliği 
Ebe mektebinin 93 l senel!li 

mezunlarındRn Seher hanım 
Sarıköy belediye ebeliğine 
tayin olunmuştur. 

Tapu ~aş~ati~i. 
Tapu başkAtibi Baki bey 

İslanbuldaki kadaıtro mek
tebine devam edecektir. Ba-

ı ki bey bugün lstanbula 
gidecektir. 

Bir günde dört vaka. 
Martlı mahallosinden Cafor 

oğlu Paytoncu Ali Zira· 
at bahçesinden gelirken 
bu sırada tarladan gelen 
Dinkçiler mahallesinden 
Şevket karısı Hava han. 
ımın önüne geçerek ka 
dıncağızı zorla götürmek 
istemiştir. Paytoncu Ali 
tutulmuş ve dün mevcu
den adliyeye verilmiştir . * fek arnbacılardan 
Ömer oğlu Ali yeşil-
li civarından geçerken 
Mirza bey mahallesinden 
Etem kızı üç yaşında 

Nadideyi arabasına ezdir -
miştir. Çocuğun sıhhati 

tehlikededir. Çocuk hast-
ahaneye kaldırılmış ve dikk
atsiz arabacı yakalanmıştır. * Sabıkalıların toplan 
dıkları yerlerde zabıtaca 
yapılan aramada İzmirler 
mahallesinden Hasarı oğlu 
lsmailin üzerinde hir ha
nçer, Selimiye mahallesin-
ıien mutaf İlya~ oğlu 
Mustafa da hır bıçak 
bulunmuş ve müsadere 
olunmuştur. Hundan , baş

kn vnziyetiııderı şüphe 
edilerek üzeri aranan ku
nduracı knlf:.ısı Akbaşlı 

Etem oğlu Elemin üzerinde 
de bir hançer çıkmıştır. 

ZU r M ktepleri. 
Zümre me~teplerine ailhazırh~laıa ~aşJand1. isti 
mekteoi tale~esi diğer me teplere teksif edilece 

ılkmektepll'rimızden Gi.ınen mektebi 

İlk mektepler cum::ırte- ndiğimize Zümre 
ıı günü açılacaktır. lerinin açılmasına ait 

Maarif müdüriyeti knli zırlıklar başlamıştır. 
kadroları tespit etmek iç_ elce tahmin edildiği 
in yeni mezunlardan Vi- bu mektepler açıldığı 
layet emrine verilecek köy mektepleri kapao 
olanların liıı.t~sini beklem- acaktır. Köy mekte 
ektedir. Maarif müdürlü- eski vaziyetlerini 

hı. r aza edeceklerdir. ğüne nakiller ıçın 
çok müracaatlar olmuştur. mektepleri yatı mekte 

1 

olacağı için bu mek&I 
Müdüriyet kadroları hem- ere köylerden talebe 
en aynen ipka edecektir. nderecek veliler göod• 

lstikldl mektebi ikler1 çocuğun erz• 
Binası eski ve maili temin edeceklerdir. zo 

inhidam olan olan Balık- re mekteplerine gönde 
esir İstiklôl moktehi tale- ecek muhta~· köy çoO 
heleri yanık eski Mithat ları için köy sandıkl 
Paşıı mektebinde esaslı ndan muavenet yapılıt' 
tamirat yapllıncıya kadar da düşünülmektedir. . 

Henüz kespi kat muhtelif mekteplere tek-
sif olunacaktır. 

Zümrt mektepleri 

Zümre mektepleri VılA_ 

yet maarifjnin simasında bu 
sene mühim bir tebedıl

ül temin edecektir. Öğre-

M liye 
İki maliye müfettişi tara
f mdan teftiş e~iliyor. 
Vildyet Maliyesi maliye 

başmüfettişi Sartet beyle 
müfettişlerden Nedim bey 
tJrafından teftiş edilmektcdır. 

Maliye sandığı mühürlenm iş 
ve sandık müvcudu sayılm
ıya başlanmıştır. 

Teftişntın maliyenin bütün 
kısımlorına teşmil edıleceği 
ve iki ay kadar süreceği 

tahmin edilmektedir. 

fuhuşla mücadele 
Fuhuşln mücadele nizam

namesinde bozı değişiklik
ler yapılmıştır. Buna nozoran 
yaşı yırmı birden aşağı 

olan kadınları evine kıı_ 
bul eden veya fuhuş için 
ziyaretçilern çıkaran umu· 
mi' ev sahibinin hane~i bir 
ay müddetle kopatı1acak 

ve hakkında ceza kunu
nunun 436 ıncı mnddesine 
göre takibat yapılacnktır. 

Ma~lüt Yani r. 
İki köylüye ait toreyoğ _ 

ınm mahlut olduğu nnlıı ıl
mış ve bu iki köylü hak ı-

oda belediyece tahkikata 
baı::ılanmı,tır. 

UR1~DAŞ! 

etmemekle berı:ı her 
mektep1ern devam ed 
talebelerden senede ~ 
lira ücret alınması 

ücretin msfının erzak 
orak kabul olunması 

tıısavvırdır. 

Orta 
Tedrisat ~a~rosunda 
muallim değişi~liği Y. 
Şehrimiz Orta 

kadrosu gelmiştir. 

tedr 

Kadroda esaslı bir 
ğişiklik yoktur. Y 
Trabzon muaHim 
nden Ziya bey 
bey muallim mektebi 
ulü tedris muallimJİ 
ve Bergama Orta ıne 
tahinden Hfl.mit bey 
kek orta mektebi tıt 
coğrafya mual1ımliğine 
yin edilmiştir. 

Liso, Muall 'm 
Kız ve Erkek 
tepi erinde 
muallimler yerlerini 
hafaza etmektedirler. 

Küpeler köyünde fi~ 
Bir gün ovel Kup 

köyünde bir vaka olfll 
tur. Köyden Riza oğlu 
bostan tarlasında çalışfll ~ 
ta olan Abdülhalim 
Haticeyi zorla kaçır 

istemiş bu sırada fi 

mahalline gelen Hatice 
kardeşi lsmuile bıçak ç 
miştir. Arjf dün adli1' 
teslim edilmiştir. 

Kara gü dostu Hilalicxhfll 
ere z a yazıl! 
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( Cst tnrAı birinci 1 Je ) ei liğinden: lon~ra~a ~aç gazete çıkıyor. Bunlarm gün~elik satışı 
ınof olduğunu kendı lıusa 

ne ~a~ar1 lon~ra ve taşra gazet leri.. hıma hntırıcımnktm nıfsimı Aza intihabına rey vermeğe hakkı olanların 
ınennedemem. Vt• madı·mki «Neue Zürıchcr Zeitu-

ng» gazetesinde lngiliz 
gozotPciliği hakkında şa· 
ynnı dıklrnt bir yazı çı_ 

kmıştır . Bu yazıyı alıy
oruz: 

Londrada mevcut on iki 
tan yevmi gozeteden 9 u 
geceyarısınJ n sonra ha ·
larnk sohohları İnli ar ed· 
er. Diğer üc gazete öğl 
eden sonra intışı.ır eder. 
Lodroda hakiki monasile 
akşam gnzotefİ yoktur. 
Öğleden sonra intışar ed
en üc gazete ceman 
1, 750,000 nüsha basar lor 
ve bu nüshaların hemen 
hepsi Londra şehir mın· 

takasınıla satılır. Sabah!. 
arı intişar eden 9 gaz· 
ete cemon on milyon ııu· 
shn basar ki hu odot 
Jünyanın en büyuk şuh 
rinin nüfus miktarından 
hayli fazladır . Bundan onl

oşılır ki Londra gaze · 
telcrinin biiyuk bir kısmı 
h rice ve boşlıca lngılt
eredeki eyaletlere, nispe· 
ten küçuk hır kısım Gal 
memleketine ve hundan 
dnba oz bir kısım l;ı.k
ocy ya gider. Demiryollo
rı muvasalnsının mükemm· 
eliyeıi Londra ile Gla
sgow ve Hdenburg arsın· 

deki mesafeyi takriben 8 

saate indırmiştir. Buna 
rağmen 1.ondra ga:1.eteleri 
çok mukemmel bir şaki 

ldc intişnr eden ve vı 

IAyet gazeteleri derece ve 
seviyesinden pek yukarı 

çıkmış olon lskoı·yrı goz 
ıtelerıll'.' rekabet edemem
ektedirler. lngillerede d...ı 
da tokrıben bir düzüne 
kndnr vill\yet gazeteleri 
intişar eder ki bunlar 
yüksek {ıkirleri neşre-
tmektedir ve hoskı ad 'll ri 
do hayli yüksek ve ~e: 
ngindir. Bunlnrdnn bırı 
Manchester G rdion gaz-

etesi, roğbet ve ıtibor 
ve siyasi nüfuz bakımı· 
ndan ~n c ki ve en 
mü lıim Londro gnzcteleri
nden geri k 1lmoı ve 
onl rlo aynı seviyede tu
tulur. M:ınmofıh bu gaz· 
ete. villiyet g ız tc>leri 
orusındn bu vasfı haiz 
oları yegfüıc b ır gazete 
olup dığıcr vilı'\yrt g. ZP

te lcrJ bu drre><'ı1de do· 
ğıldır. Bulun lng ltn ,ı, 
ofkıirı umumıyt yı h z rlı· 

yon Ye tem ıl 

mothuatıdır 

r•ılen Londrrı 

Bu hu u tn 
Lon lro m tbuotınırı oyna
dığı rol, A vrupı:ının her 
hangi yuk ek b r de\'le 
tindeki molhuotın oynadığı 

rolden daha yuk rk dercee. 

de dır 
Londran ın sııhoh gazetel' 

ri erken h..ı kılorı. ncıklı
ynt ve Revkiyottaki surat 
saye ındo Brıtonya atlrısı
nın umum ufu unun 3 5 
ne okuyucular 3b lı kahval
tısı ederken yetıştırilır. Lon
dranın f!abıılı g Zt'\telerinden 
hazıları Londrad ın bo kn 
Manchcstor ve Glas~ovdo 
do ayrıca oralara mahsus 
nüshalar neşrederler kı bu 
nushoların muhteviyatı lıos
snton mahalli olnn kır- ımlar 

Sovyet Husyo diğer dede- Ve aza intihap ofunmağa salahiyeti bu/unan-
tleri hukuk rııiisovatıno 

dnn maada L"ndrodı.1 

inti ar eden nüshunın 

mulıt vi)atı ie tnnın-
men tedabuk oti r. Fakat 1.o
ndra motbuııtının bu hııd

utsuz \ e sor ılın z hı'l.kinıı

yeti siya~ t bakımından 

bir Avrupalı miı ohidın r rz 
ve k hul od( Lib <' ği ka 
dar büyuk d ğıldir Sebı·

bı ise lngılızl rın keııdılt• 

rine moh us kıritikçi bir 
h ıl suh bi ol n.ılor dır. Bura_ 
da gaz t okuyurusu krn· 
di sıy 1 i k nnallerıni tem
sil ve müdof o eden Lır ga
zeteyi katiyHn tercih etn•Pz 

ve hele intihap gününde 
kandı siya.,! kannntini izh -
nr ye reyını ıta l lmek İ<'np 
edince her gun okuduğu 
gazetenın nnsjh,lt ve tnvsi
yesıno müftnkır ve tabı ka
lmaz. Yuz hınlı'rce ın unlur 
var r ki sonel"rdcnl eri 
muh1fazokAr fı\nr '<' kın

aatlı hir g.:ızoto okurl tr 
d geno k ndı intılıop rey· 

ve onlor giLi konisıne ter. /arın ayrı ayrı yi1 mi altı mahal/enin defterleri 
eltüp edecek Yt'<'lbPlere 
halisana bir surette nıuta· hükumet ve belediye daireleri kapılarına ası-
vaot etme>ğ • kornr verm-
iştır. onun h ıkkındo hizi· Lacaktır. 
~:rinn;et 0"k~:~ul hiredıl~~~:; Defterlerin 15 eylul 934 cumartesi gününden 
es~abı anlo ı]m'lZltı)) itibaren 20 eylül 934 perşembe günü akşamı 
ları hi~selı'rini hn k-ı birisi 
ne sntınnk İst dikJerİntlP, bu saat on sekize kadar asılı bulunacağı ve mez-
satış muıımelesi. onr.ak İ n- k k J / 
giltorenin ruhani ve cismo- kur gün saat on se izde al ırı acağı Ve def-
ni en yüksek bP mokomın- / k /d / dd ın sah iplerinin huzurile teş- terleri11 ası l a ığı a tı gün mü et zarfında 
ekküt eıf,•rek hir komite ta- l h · J r. J J rnfındnn tısvip edildiği tok- isim eri, ÜVtyef eri deTfer ere yan lŞ Veya mÜ• 

~~:d~1!cr.;i~~!1 :~~:i~s~u"~:. kerrer veya hiç yazılmamış olduğuna dair ileri 
ıf bir hayır müessesesi ma- [ k • • [ • •h Ü • d • [ 
hiyetini nlmış ve heır hangi sürü ece ıtıraz ar ıntı ap ene menınce ın e-
~~~i k~z:;;e;~o ~:~~~;:.~.kastı nip işba encümen kararile lazımgelen tashihat 

Cıddi gazeteler sınıfı- yapılacag., l, 20 e"lUl 934 Saflt On Sekizden SOn-
na Morning Post vo J 

Da 1y Telegroph gnzeteleri •t • •dd • J • [ · ., • h iJ 
de dnhi dir. Bunlardan· bi- ra l ıraz l laSl ln enmıyecegl Ve er m nte-
rıncisi, lngıltc>renin büyük 

Lobour ı)ort siııe , • gnz('tolerinın en eskisidir 
verirlrr, Esa en ye,·mı ve muhafnznkı'l.r fırkanın 
lerini 

gı:ızeteler için scırahat en uçtaki sağ cenahını 
ve vuzuh ile muayyen hır ı temeıl eder Umumiyetle 
C rkan n iyoselini takip mutedil rnuhaf zaktlr ve 
oJcn oncok bir kısım var h ırici siyasette hemen 
dır. lngılterede ciddi gcızele d~ima hükOrn.eti tutan 
lerle populer bizzat kendi- Tımes gozetesıne nazaran 
leri tefrık ve ta nif ednlcr. M~rni;g ~~ost d?ha kati 

I~ k t l t ·r mutl··ko m no a ır partı gazet-
16 a >U osnı ... eıııdir. iter nekcıdor mu 

mu yyı n bir siyasetin bir hteviyotının zenginliği ve 
gazeteye horiz bir r"nk 'e bılhu:. rı erm•bi isti hl nr.ıt 
rip vermldığino dl31illet et- t=ervısı itiharilı· 'T'imes go 
moz. Mesol6 L ıhour (amc- zetPsınin ınertebesİnP t.um
lo) partisinin mutluk orga- omPn erişemezse d e Mor· 
ni s.ıyılan Daily ller lı.J ring Post gazt"tcHİ İngil -
gaz tcsi p ıpuler gcızeteler izcede nümuııu olocok lis· 
orosınclodır f u tııısnıfın an ile çok güzel ve 
daha ziyode gazetenin haiz mi.ıkemmel yazar, ca nlı ve 

hey eıın1ıdır. 
olduğu vo temsil ettıği 

Tımesin ve Mornıng Post 
ve knrılcrıııde mevcudıyeti un tıiyasi nüfuzları şuphcsiz 
farz ''e kabul eylediği büyuktı.ir. Daily Tolegrnph-
fıkri sevıyeye uygun olarak ın kendi karilerini ne dı>re· 
yap lmnsı umunııyetlo mu- ceyc kadar nüfuzu altına 
tattır. Bu hokımdan ciddi nlabıldiği hı:ıkkındo bir hii-
gazl'l• lerin lngıltcre haricin küm vermek güç ise de 
de heme>n hiç benz rı yok her hr:ılclo bu üç ciddi gaza 
gıhıdır. Y ılnız 1 ımes g - tt>nin nufuz ve ehemmiyeti 

azetesi o ki ve kib r b r nİ8peten miıtevazı olan bns· .. 
ananeyı muh f z ı etme> 1 kı oddlerinin delı'ilet ettiğin-
it birıle dı" 1, aynı zam n <iı>n pek çok fuzladır 

da hor gun ıfa Uıği -~!!!!!!!!!!!!!!! 
kıymetli hizmetler <.fo oyı. z E 1. s 1. K o N 
sile de her lngilız :le gu 
rur ve ıftıh r hi leri uy-
ondırmağ ltiy.k hır 

zoted r. l ımo 
ho ğ lı \l' O f ı K 

kar vardır ki uzun 
nı>le .d nherı ıkri 
rının en buyuk 
hu mP n b 1 n lıtl r Bu 
gazetAnın ıtıharı. lng hem 
haricı d ~ e lı mr-n lıu· 
dut. ı z iur. 

Ti l ın l u hususi vo mu
mtıız nıcvkiı bir or lık s r
s lır gi i oldu YPni ,. ktıl 
mutrıvrffo Lort Nort hl'l ff P. 

gazetenin oksiyor lorııı tom 
amen atın ul rnk gozcte 
yi birçok nfı,n el şolı.i 
\'P ekseriyn do renk iz bir 
politikanın aleti y pm ştı 
Mııınoil ylı'n' f tınJ r sor rr 
z t nin imdıkı snh plerı ve 
hu meyando TimP goz tPs 
ınP yüz S(ln,·yi muteco' iz bir 
mu ld ttir s::ıh r oloıı hır ni 
le>ye mensup olon Jolın Val
ter nralnrınrla. şu miıt ahlıit 

mnlıiyetinJekı kıırtırı vrırdıl

cr.(Bıssednrlor. anlıip olduk_ 

1 Hirı vad:-. IJi ri ncili~i ka
zaııa'n <' ZEISIK O , )) 
foto.!raf makinelt~rinin 
934 ol mntik modcllt1

-

rini mak i11P , rhpa vP. 
çantanlnrım «Ş.\ fi M~ll 
MET MAllOC~ll HU -
.. EYi~ .\ Vı 11 ticarPt 

hibin behemehal defterdeki sıra numarasını 
iştirak edeceği kayıt ve numara 

ilan olunur. 
YURTDAŞ! 

ile intihaba 

Ankarayı görmedin mi? 
Cümhurıyet bayramında açılacak sergi mii
nasebetile yapılacak tenzilatlı tarif eler den 
istifade ederek yeni devlet merkezimizimutlak 
gör! Hem ziyaret, hem ticaret! 

MiLLi IKTIS.\T ve TASARRCF CEMiYETi 

Japon yada f ukalar ve gizli cemiyetler. 
«El tokottom» dPn cemiyete mensup bazıları 

Jopnnyudo iki fırko mevc- tarafından bir ıuikaeta 
uttur. Bu iki fırk anın por· uğratılmışlordır. Bunlar 
ogramı ve prensipleri ay- geçen temmuzda örfi mah-
n ıdır . Ancak bu iki fırka· kemeye tevdi edilmişler-
dan Tuyukoy fırkası Mit- dir. 
şui bakıısına ve Mınsaito Sudulıırdnn 
fı rk nsı i o Minsaito bankas- t t ' 

birisi umumi 
mucip olan bir ıayre ı 

ına men uptur . cesaret 
Fırknlardnn birine muh_ 

f z kdrlar fırkası, diğerine 

uhror fırkası ndını verm
ek doğru doğildır. Çün
kü bu iki fırka lmparotcr
luğo mensup, milliy et ~·i vo 
vatonper\'erdir . ikisi do 
nynı prensipleri tnkip 

ile mahkemede 

etmektedir. 
Umum Japonlnr hu iki 

f,rkonın bnııkulnra mensup 
olduğunu açıkta Ye rekin
meılen soylcrler . Japonlara 
göre hu tabii bir şeydir. 
Lflkin orılu. bat kalnrın iy
asete ve millet i lerıno 
k ırışmo. ıno muhalif hulun
mn ktadır. Ordu lmporotarrı 
çok sadıktır; Bütün ruhi 
movcudiy"tini ve hayat nı 
lmporotorluk uğruna feda 
etm"ğe haizdır. 

.lnponynda kon korıloşj 
n~m ile şöhret almış gizli 
hır . cemiyet mevcuttur. Bu 
cemıyet in büyült rükünleri 
niifuzlu kimıelt3rJir. 

l 932 sne21ind kon kardeşi 
cemiyeti kararı ile Japon 
ubık Ba vekili lnikoy 

öldurı.ilmüştür. Minsoito ban
ka ı müdurü Baron Donn 
hu gızli cemiyet tarnfındnn 
katlerlılmiştir. 

imparatorun Saray Nazı
rı Prens Sayonci VP 

Londra nıuoheılesini imza 
eden Baron Nokoçuki, bu 

şu cevabı vermiştir: 

« 1ız elımizdelti tayare
lt:rlc Tokyoyu yıkacaktık, 
iti.kın programımızı tatbik: 
ctmedou eve) hükfimet 
haberdar olmu9 ve lbıw 

olan tedbirleri almıştır. 

Bunun icın muvaffak ol· 
amadık.>> 

Bu cemiyetin bazı efrad ı 
idnma mnhkılm olmuştur. 
Buna rağmen cemıyet, ter 
tip ettıği esab prcnsiple
rı tatbike devaw ediyor. 

Bu cemiyetten manda 
diğer bir gizli cemiyet 
daho. vardır. ismi Ka rcı 

Omacıdır. Bu cemiyet üni
versite talebelerinden miı

rekkeptir. Hcde fı , hükumeti 
olde etmek: ve diktatörlük 
hiıkılmeti teşkıl etmektir. 

Jnponynnın deniz kuv-
vetlerinin, İngilterenin ve 
Bırleşik Aomerıkanın bahri 
kuvvetlerine müsavi olacak: 
bir dereceye çı knrılmnsı 
ıçın bir progrom tanzim 
edi lecektir. Bu cemiytjt Ja
pon sanııyiinın takviyesi ve 
bütün Asyayu intişafl ar
a rzuıundadır. 

Bu iki cemiyetin ne 
gazeteleri ne do resmi bir 
idareleri vard ır : Büliin kn-

rarlarını gizlice ittihu e
diyorlar 

Bu iki semiyetin dahilf 
programlara gayet 9edit •e 
korkunçtur. Blrattan biri, 
riyaeet taralandan bir itle 
tauif olunurea, bu iti tam 
mana•ile ila etmeğe mec
burdur. lra etmeı •eya 
mu vaflak olama11a hemen 
idam olur. 

Birleşik Aıarikıdı 1. R. A. 
1 ( llilll kılkmıı i•ırasi) ıdı-

ki tıbıddOI 
«Nev York Time&» den: 
N. R. A. nın fiat tayini 

tedbırlerinin daimi ıurette 

artan hoşnutsuzluklara 18· 

bobiyeı verdiğine dair her 
güıı yeni bir emare gö-
rüyoruz. Jeneral Jobnson 
ikı ay kadar evel bu 
tedbirleri prensip itibari· 
le ret ve inkAr etmit 
ve bunları ihtiva eden 
h İç bir yeni kanun külli
yatının tasdik edilmiytıce

ğini bildırmişti. Fak.at 
maatteessuf sanoyiin yüzde 
doksam tescil edilmiı 
bulunu yorılu. Bu itte tim · 
diye kadar yapılan en 
mühim tadilAt eyalet 
ve belediye ajanları da 
dahil olmak üıere bilOmum 
hükOmet ajanları tayin 
edilen fiatt&n yüzde 15 
kadar oşoğı fıatlar üze. 
rioden oı6bayaada bulun· 
malarına müsaade eJilmit 
olmuıdır. Bu imtiyaz tim
di daha ziyade teşmil 
bu gibi ujanlarn perakende 
otomobil sntış nizamna-
mesine muhalif olarak 
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l!l ş h • s • d mJ Bundan iki ay evel Ba-
T§J e ır ınemasın a lil lıkesir (5) numaralı Ridvan 

'' 't 
beyin otomobilinde unutul- FaTORGAF. . I 

J 3 eylül perşembeden itibaren muş (1) ufak kilim ile <1) 
erkek paltosu dairemize MA 1 LER 

mı~ıH: VAL N SYA vı LDIZI mı~.· teslim edilmiştir. Sahibi 1::1 1::1 zuhurunda memuriyetimize 
muracaat edılmesi. il ffi) _________ _ 

Şa~ Mehemt mahdumu Uüseyin Avni ticaret~8' 

Bahkesir asliye hukuk 
mahkemesinden: 

Agf a f otograf makinelerı 
nin Bahkesirde yegane satiş yeridir. 

mJı•ı Tom•il edenle/Jrigitte Helm İt' 
I Jean Gabin 1 

iJ Th B d J ifil Şamlı nahiyesinden kır-
1§1 omy OU r e le ffil tık oğlu kızı Vesile hanım Levazımf en has ve en ucuzdur. 
mJ l'.ın namına vekili Edip bey 
~ Brigitte Helınin sanatındaki muvaffakı- ın1 tarafından Balyanm ılıco AGF A FOTOGHAF MAKINELEHİ 
1!J y~li ve bütün diinyadak i şöhreti herke~çe fın köyünden bektaşı oğlu 

tt 
mahimdur. Rrigilte Helm hilhassa bu fil- it Arif oğlu Hasan aleyhine 

Yedi yaşında bir çocuk tarafından da hi g nyret 
kolaylıkla kullanı lır . 

açılan boşanma de vasının 
minde çok muvaffak olmuştur. Bu ve sa- yapılmakta olan muhakeme_ 

mı natkar yıldızın aşk, macera, şiir ve heye- l!J sinde müddeialeyh şa -

mı canla doJu olan hu filmini herhalde görü- mı bit dinleneceği celsede s 
~ ııüz, çok nı•nıııun kalacaksınız. ~ ::~~:ımi~ .. ~ı:~=~ndaşa~~~ı:~ llilelll!lllilllllllil 1 n 
151 JIA relen dünya havadisleri. Suvare saat ~ dinlenilerek muhakemesi 3 ~ 

~~ 9 da, cuma matinamız 2,30 dadır. '' teşrinievel -
934 sanı ıo ~ . Her sene. aç.ı.ım .. akta olan SINDIRGI PANAYIHI h.•.ı s .. ·ene de 15 .g~ 

na talik edilmiş olduğundan mı ul cumartesı gunu ac. ılecak ve 19 E.ylıil çar"aruha .!!unu kapanacaktır 
mumaileyhin o gün gelmesi • "' ,_, 

• Y A K f N D A mi ve mesbuk muameleye lfü Panayırda he~. türlü e.n1tia ve her cins hayvan satılır.. .. "' 
ng rm beş günde itiraz etmesi fi.il Panayır nıunasebetıle ahcı ,.e satıcı olarak geleceklerin her turlö 
~ur. va LGA _ va LGA mı aksi halde mahkemeye ~ •• :. istirahatleri temin edilecektir. 
w ffi) kabul edilmiyerek müteakıp 1::1 

mi fili muhakeme gıyabında ba- El ., • ı• 
mlliJl!JliJ = mımımı- : lilmltm-----ıı4/lfl~-mıl!Jmımı kılacağı te.hliğ makamına ~ SINDIRGI BELEDi y ES 

kaim olmak üzere il4n- mi ~ 

Vilayet Nüfus müdürlüğünden: _0_ıu_nu_r ·------- ıiiımımımıl!lmımuınmı :• m:mnmırınmımısmımııınmımımımımıLınrmffilmımımımı mırınmmJP 
935 Seneıinde yapılacak tahriri nüfusa esas olan 

Numarataj iıinin umumi olması hasebiyle merkez ka
zaya bağlı köylerin muntazam bir şekilde ve veri
lecek nümuneıi veçhile l4vha yapmak istiyen kimse 
vana talip olanlar izahat almRk üzere Nüfus Müdürlü_ 
ğüne miracaatları ildn olunur. 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
ılıca - Bürhaniye yolunun 94 - 96 kilometreleri arasın · 

daki k11mın tamiratı esaıiyesi şartname ve keşifnamesi 
mucibince yapılmak ve 27- eylal - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zari usulile münakasaya konmut · 
tur. Tamiratı esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 
kuruıtur. 

~ün~knsaya liyakati f enniyesi baş mühendislikçe 
taıdik edilenlerin ittiruki meıuliyetleri ile çalışacaklar 
ehliyet vesikası Te ticaret veaikaaı ibraz edenler ka
bul olunacak ve bu vesikalar yevmi ihaleden 14-
akal sekiz gün evel batmühendisliğe ibraz edil -
miş bolun ocaktır . Talip olanların bu vesaik ile 
beraber yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı muvak_ 
kate makbuz ve ya mektuplorile yevmi mezktlrda 
ve "Yakti muayyeninde usulü dairesinde encümeni vilıL 
yete fazla malumat almak istiyenlerin daha evel 
başmühendiıliğe veya encümeni vildyet kalemine 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

fabrikanın daha dun fiatlarla 
otomobil mübayaa etmeleri
ne müınade olunmuştur. 

Fiat tayini tedbirleri , tayin 
edilen fietların mümkün o-

labildiği derecede dun ol

duğu takdirde şayanı ka

buldür. Fakat bunu yapa 
cak olurlarsa, hükumet 
hesabına tenzilAt talep et

tikleri zaman pek dun bir 
fiat üzerinde ısrar .ıtmiş 

olacaktır. Binaenaleyh bunu 
yapmamak için memleket 
halkını yiiktıek fıatln mü-

bayaata mecbur vecliyor. 
Muamelede yapılan bu gibi 
farkların, halkın k endi 

menfaati lehine te14kki eL 
meıinini beklemek biraz 

fazla değil midir? 

Fiat tayini tedbirlerinA k
arşı açılım davanın ger k 

siyaıi gerekse iktıtındi ist. 
inntgAhlarını birçok kı -
m1eler gibi 4yıın unsı 
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Borah da bilir. Birçok 
münferit kumpanyalar 
mahkemelerde hak kazana_ 
caklar ümidile, konulan 
narhları tanımamaktadırlar. 

Diier taraftan hoşnutsuz

luğa sebebiyet veren ya
lnız muayyen fiat nizam

nameleri değildir; Aynı 

zamanda münferit iş odam_ 

larına vbi idari ve kanu-
ni ealAhiyetler veren 

sistemdir. Fiatlnrı tayin 
nizamnamelerini hazırlıyon 

komisyonların azaltırı bir 

sıınayi şubesinin en ileri 
gelen mümüıeiller inden ter . 

ekküp ettikçe onların vo
zedecekleri niznmat geniş 

halk tabakasının menfııatlo· 
rinden ziyade g endi mens
up oldukları aanayiin istif
s.ıd esino yarıyacnktır. N.R.A. 
idııre~inin şeklinde yapılacak 

harhangi bir tebeddü -
ide bu hakikatin nazarı iti
bara alınrno.s ı lAzımdır. 

Hayvan sergisi. 
Baytar mü~ürlüğünden 

r ·•·•••••••··•·••••···••··•····•·•·••••·····.•· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
İki bin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı- !! 

•ı> kesir hayvanat sergisi 21 Eyh)l 934 cuma gü- :: 
•• nü koşuçınarı mevkiinde açılacaktır. Evelce :: 

H. T evlk - Sadık 
f)ava Veldli 

ilan edilen resn1i talimatnamesindeki şerait !! 
dairesinde hayvanlarını sergi~·e kayd~ttirnwk !i Yusuf Kenan 
istiveİılerin 15 evhil 934 tarihinden itibaren :: -
ıs .eyhll 934 akş~nuna kadar her gün hayvan j!Yızıhın Si hükOmıt cıd ıslıde Ahm t çeşmesi karşısıW 
pazar~nda l~üseyin <:a,·uş hanında ka)1t ' 'e kabul !i Merkez ve kazalarda her nevi dava kab111 

h~yetıne muracaatları. :: ve süratle netict-lendirilir. 
•• 3 - 176 :: ' 
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Vilayet Evkaf Müü:rliiğünden: 
Evkafa ait küçük şadırvan kartısındn 207 No. lı 

kahvenin cam, camekAn ve camlı kapısının mücad • 

deden temiri açık münakaşaya çı karılmıştır . İhale 
J _ J 0-934 pazar ertesi günü icra edilecektir . Talip 

olanların ı 4 lira teminat nkçasile birlikte Balıkesir evkaf 

müdiriyetine muracaatları. 
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E 1 N VEDAT - işle Lasti leri. 1 
B.\LIKESIR IJÜKÜ !ET CAllllESINDE ~ ='~ ~ 

Ceza, tfoaret, hukuk, ihtisas, ~a~k emelerile r~ ,~ En temiz 'k~ v~ıççn.ktar.~ yapılmış ytı"' ~ 
di v.nnıha~pleser<lP. dava doruhte ed er . ıstışll re yapar, : • nıuşak ve alastıkıyetlı. dunyanın en sa~1 
fikır varır . ~~ E:3'~ lam lasti~i olan Mi~dcıı l:lstikierini diaer 1 

~" ~ · ~~ ~J ıı ~ ~~ ~J~~ <>~~1~~-: =~markalar~ tercih ediniz. Çünkü bihin'ıuıı1~ 
Daimi Viliiyet ncümenindeı :. ~: 15sti.~lıırin _fov~iı.ıdr ohhıjlu . ajilanılı~il•· I 

B 1 k 1 k h t h . . . .. b 1. ===a tecruhe edılmıştır. • a ı esir mem e et ns n ane ı ıçın mu ayaa ec ı- si§ ~ 

lecok y erli malı 75 ton kok komür~ . şartnames i n-cı ~lişlen süperkonfor lastiklf)ri ile kt ...... 
mucibince mübayaa edilmek ve 1- teşrınıevel - 934 ~ mali emniyette;) "evaJıat Pdiliı·. iter ho\''~ 
tarihine müsnclif pazar tesi günü saat on beşte iha- .::_S · · ~ 
le edilmek üzere yp·mı aiın müddetle oleni mü- . :'Ji dan mevcudumuz bulunur. • 
nnkasaya vazedilrniıtir. ~ Mişlen ldstik:leri Bııhk ı:ı sir ve mülhakntı ac ntaeı ~ 

Kok kömürünün beher tonunu bedeli muhamme- li1 Yanyalı zade • 
ni 30 liradır. Talip olanların yüıdo 1edi buçuk nıs- ~ il. NrSHET ~ 
petindc depoziyolnrın ı vezney~ te~ l im ile ticaret o- p·~ Zarhah lıan .. Bahke~ir 
dası vesikasile birlikte yevmi mezkurda bu hus usa 

~:~üme:~•l•Vil;;~~ma~ü;!::~ıa:ı•ti;ı~:·r~~un:r~ha evel ilrmımiiiiiiW~miil~l~~~~jıjjj~i~~i~i~iliiJiijl·~ 
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