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Yahudi meselesi hakkında hükôme_tin tebliği •• 
Yahudi Meselesinin Esası Nedir? 
Anlaşıldığına göre Trakyada Yahudi aleyhtarlığı Myük harpte başlıyarak mütarekede devam eı~iş .ve ~~nı.huri~et 
devrinde durmuştur. fa~at son zamanlarda ~azı ecne~i risaleler;n n~şriyatı Tür~ ve Ya~u~ılerın ~ır1~11larme 

karşı nazarlarını ve hislerini e~emmiyetli surette teşviş etmiştir. 
lzmıı -Kasaba dcmıryolu uzorınde Balıkesır ista~lyonu 

İzmir -Kasaba Hattında 
Vatandaşlar için eııdişeyi mucip bir vaziyet kalmamıştır. - - -

Tren ücretleri ucuzlatıldı. 
Trakya Hadisesi 

-------
[trafrnda şid~etli ta~i~at yapılıyor. Haoiseye se~e~iyet 

verenler şi~dalle tecziye Edilece~leıdir. 
Ankara, J 4 (A.A) - lcrn \ ekitlttri lieyeti Heisicjmhur 

Hz. nin yiıksek reisliklerinJe toplonorok Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya beyin Trakya tcftışleri hakkımla. raporuna 
ittı a hasıl olmuştur . 

Hükumetin tebliği 
Anknra, 14 (A.A.) - Boşvekdlettt>n tobliğ olunmuştur: 
Dııhiliyo Vekili Şükrü Kayn bey Trakya teftişinden 

avdet ederek raporunu Heyeti Vekileye vermiştir. 

Yahudi düşmanlığının menşei 
!\nlaşıldıJınn göre, Trokyoda Yahudi aleyhtarlığı büyük 

harpte başlıynrak mütareke ve istıklt\l mürn lclesi zoman
lor1nda devam etmiş ve eümhurjyet zamarı mda bir müddet 

--------------:--~~~--

Treni er şimdi rağbet görüyor. Yorcufar daha ucuz ve daha 
rahat olan trenle seyahati tercih etmektedirler. 

!zmir Kasa ba hattı yolcu \ 
ücretlerinde ynp lan yüzde 
elli t~nzil ıHlı tarıfe dünden 
itibaren tnthik ed ılmeğe baş_ 
lanm ıştır . Bu terız ilıltlı tari
fe hattın Bandırma - Manisa 
k ı smı ıçindir. Dığ~r kıs ı mlar 
bund ın ıstıf ııde edemiy • 
eccklerdir. 

N z m"n nısıf ücrete ta hi 
olan çocuklar da hu tenzi
hlltan istifade edeceklerd ır. 

Yeni tarifen in tatb ı kino 

zamanda daha rahat ve da· 
ha oz tehlikeli olan trenle 
seyahati tercıh etmekte ol
dukları görülmektedir. Artık 
bundun sonra otobüs ve ka
myonların trenle rekabet 
edemiyecekleri anlaşılmakt_ 
adır. 

===================-= 

Ticaret 
Müzakeresi. 

f ransız-Al;nan müza~eresi 
müsait surette ilerliyor. 

yatışt ktan sonra son seneler zarfında dünyanın muhtelif H cfüı· l ı : ı , nrla tıılıkıl .. ıı t ~apan ve tal kıkalı nt>tı cı sıııı hı r ra ııorla Yrkı-

başlanmns ı dolay ı sıle dun 
lzmirle Bandırma arasında 
işleyen trenler sair günle • 
rden çok fazla yolcu taşım
ışla rdır. Yolcuların otobös 
ve kamvondon ucuı ve ovnı 

Paris, 15 (A.A.) - Hari
ciye Nezareti neşrettiği bir . ~ 11 1 d l dd \' IJPr rl•";"c't ~ 'Cıcıı Dahiliye \ekllımıza~tık rıi l\ ıı \a Rf. yü ıerinde nntisemtizm yenı ıormü oı e vo o ıa şi et ı =-~--

ol.ırak memlekete girmiştir. Son zamanlarda bnzı risalelerin Hı.tlerı·n ye 
Yahudı du manl ğı üzerinde bılJınssa durarnk yaptıkları 
neşriyat Türk ve Yohudılerin biri birine krırşı nazarlarını 
ve hislnini ehemmiyetli surette teşviş etmiştir. 

ir nutku tebligde, Berlinde devam et
mekte olan ticari müzaker
elerin müsait bir şekilde 
ink i şaf etmekte olduğunu 
bildirm · şlir. Tükler ile Ynhudilerın birihirini nosıl gördüklerine 

dair Dahiliye Vcıkili bf-y her iki torofın föy]ediklerini hi
kaye etmekte Dığı>r tnroftan y:.ıhudi milli hrırs mesc>Jesinin 
impıırotorluğa nit hnherler ald ğ nı htklı o1crak tö)IH'ik -
ten aonrn Türk kült ürü ilo koynoşmak için göster dikleri 
arzunun hnkiki ve riıidi olduğunu ve nıemlekt tın emniyeti 
jçin sadakat ve vntmıdoşlık voziresine rioyet hisleri aley
hindeki şayiaların hoks,z vt-ı isabetsiz olduğunu somin.iyetle 
bidirmektedir. Vatando lar arot-ındoki gC'çimsizliği behemı hol 
tednvi etmek vazifesinde ve kararında olan hükı1metçc mu
vnfık bulunmaktadır. 

Bu karşılıklı şikfiyetlerde beynelmilel semitizm ve 
nntisemitizm edebi) ntının bütün siyrısi, iktısodi ve milJi 

anasırı görülmekte olduktan boşkn Tiirkiyeye ait bir hususiyo1 

olarak ynhudilnin yabancı dil ve horstn le almakta ısrar cttıkl
eri ve içlerinde demrilnrize mıntakalnrdu memleket ve cemiy_ 
et için zararlı ve casus adamlar bulunduğu hakkındaki zanl· 
ar mevcuttur. 

Hadise nasıl başladı? 
Haziran ortasından itibnrcn halk nrasındn bir de büku· 

metin yahudılcri Torakyadan kaldırmak istediği ve fakat 
hu harekAtin açıktan aç ğa değil hususi tertipler ve tazyik 
lnrle yııpılmasını terviç eylediği işan edilmi .. tir. 
Bu şerait altında Hnziran 24 den itibaren \'annkkalede. 30 
llaziranJa itjbaren Trakyanın diğer muhtelif yerlerinde 
hesrıp!arını ve muamelelnini keserek İstnnbula naklet
mek hareketi başlamış olduğu nnlnşılıyor. 

Hüktimct merkezi 3.4 Temmuzda vatnndoşlnr arasında 
dedikodu mevzuunu aşan fıliyat ve teşebbüsleri forkedc
rek kııti emirlerle müdahale ve vaziyeti durdurmağn teş
ebbüs etmiştir. ilk gelen haberler ve şikıtyetlorden yüz 
kadar Yahudinin mahalli tazyikler yüzünden lstanbula 
hareket ettikleri öğrenilmiştir. Gerek bu ilk haberler ve 
gerekse 1'cııımuzun 3 ve 4 ci.ı günleri 
birJenbire genişliyen cereyanlar üzerine 4 Temmuzda 
hükOmetin aldığı muessir tedbirlerlo h<tdiseleri ko.ti olar
ak durdurulmuştur 

· diye kadar olon vukuat şu suretle hiı '.\ a edilebilir : 
a) Trakyada ve ~· annkkalede mevcut olan yerli ve ynbo_ 

ncı l 3 bin kadar Yohudiden <'emon üç bin kadnr nüfusun 
lstnnbula hareket ettiği tahmin olunuyor. 

b) Kıızalardn ve Eılirnede boykot teşP.bbüsleri olmuş ve 
bu teşebbüslere mektep çocukları karıştırılm(Jk istemiştir. 

c) l<ırklarelinde 3,4 temmuz gecesi \~apulcu anasır hare
kete gelerek Yahudi evlerine tecavüzle hırsızlığa ve soy
ğunculuğo. koyulmuşlardır. Soyğunruluk çarşıya ve dükk-

[ Devamı üçüncü sayfada) 

Alman imperatorluğu rtık co~rofi bir telakki 
değil, bir birlik tt!j1kil etmektedir. iranda şenlikler 

Bertin, 14 (A.A.] - Rayi- · eden tatbikine imkan olma- riste ve bütün eyaletlerde 
ştag dün tam sanı 20 de dığını bildiriyorlardı. J 4 temmuz bayramı müna-

Tahran, 15 (AA.)- Şebin_ 
şah Hazretlerinin avdetleri 
münasebetile bütün memle_ 
kette yapılmakta olan milli 
şenlikler dün bitmiştir. 

toplonmıştır ~f. Hitler rıçık Yalnız ben, müessir bir scbetil•? muozzant tez hurler 
bir otomobiUo golmiş ve surette hnreketo geçcbilird- yop lmı ştır . 
alkışlanmıştır. im. Egcr her hangi bir ki-

lfükumot sıralarında M. mse benden niçin mahkem-
Gobels ile M. Neurat bulun- elere sevkedilmediklerini sor· 
uyordu. M. \'on Papen arsa vereceğim cevap şudur· 
yoktu. O dakikada Alman mıll-

Bü) ük üniformayı geymiş etinin buna binaen milletin 
olan M. Göring celsenin oç- en yüksek hakimi bulunuy-
ıld ğını bilclirmis ve miiten- ordum.» 
kıben M. H;tler kürsüye Ba~vekil f rka itimadını 
gelerek a ağıtlaki nutku sö. bildirerek ve bu cinayet es-
ylemiştir: erinde şerık olanların hepsi-

« ~utkumun hedcfı , neticesi ni affederek nutkunun şu 
tikbnl için felllketli, ola.bile- suretle bitirmiştir: 
cek buhranın menini millete «llayntımın on acı karnr_ 

farını vermek mecburiyetin-
izah edecektir. 

Milli sosyalistler iktidar 
mevkiini gasp olarak değil, 
meşru bir surette almışlar· 

dır . Milletin \'e devletin hal 

de kaldığım bu saatlerin 
bütün mesuliyetini tarih hu_ 
zurunda üzerime nlroıya me
cburum.,) 

Müteakıben Rayiştag reisi 
ve istikbal kin olan vnhim M. Göring kıub bir hitabe 

B a h k e s i r Güzel Bir 
Saha O aha Kazandı. 
Kazpınarında yapılan güzeTSaha dün açıldı. Bu münas

e~etle ~e~ecanh bir fut~ol maçı yapll~ı. 

ve endişeler onların dikkati- irat edf>rck, Alman milleti{l-
in M. lfıtlero medyunu şiikr-- · K \ kc t ıık m lıl n arı lı erle lı ı r arada 

azpınarında güzel bir id- masile vücut bulan bu güzel an olduğunu beyı:ın etmiş 

nden hiçbir zaman açmamı
ştır. Biz münekkitlerin hal 
edilmez kanaatinde oldukla
rı ıneseleleri ole aldık. Alın-
an imparatorluğu artık coğ · 

rori bir teldkki değil, b.ir 
birlik teşkil etmektedir. 

Daima mill<'timizin hnric· 
teki hukukunu mudı\faa ett
ik, siyasi ve iktısadi hayatın 
hemen hemen bir sahasında 
yeni yollar oramıya mecbur 
olduk. Egl.'r Alman milletı 
bize itimat ve bizimle teşri. 
ki mesai İtmeseydi mesaimiz 
heder olurdu. 

Hoehm \'C şeriki cürüml 
eri isyanın krın dôkümündım 
ve günlerce mücadele edilm-

man sahrısı yrıpılmıştır. Brışta eserin dün akşam üzeri kü-
celsede tatil edilmi ştir. piynde aJayı kumandanı muh- şadı icra edilmi~tir. 
Fransada 14 temmuz bayramı terem Aziz bey olduğu halde Küşatta kolordu erkanı, 

Pa_.!:.i_s, 15 (A.A.]- Dun Pa- aloy zabitan ve efrodının çal ı ş- ( Devamı ikinci srıyfadn ) 
=:-"-=,..__..,__---==-='-'=-======='-=---============================= 

Sovyet 
Rusya milletler cemiyetine 
giriyor. müza~ere ilerle~i 

Cenevre, 15 {A.A.) İsv-

eçre Telgraf Ajansi bıldiriyor: 
Sovyetler ittıhadının MilL 

etler Cemiyetine girmesi hn_ 
kkında cereyRn eden yarı 
resmi diplomatık müznkere 
ler çok ilerlemiştir. 

Türk 
Of islnın b r tebliğı. 

Ankara, 15 l \ A) - Turk 
of sten teblığ edılmiştir: 

1'cmmuz ovı zarfında Al 
ol 

manyaya g, e. s, a ve g, 1, 
s, b sınıflarından ı 666 ken
tal yumurta ithal edileeck
tir. Tnfsiltit i~·in ofıs şube· 
lerine ve oltlkadar orJalara 
müracaat olunması. 

Bahri 
Mü~af emeler teşrinievel 

sonuna tehir edildi 
1'okyo, 15 (A.A.) - Hab

er alındığına göre iptidai 
bahri müktllematının teşrini 

evele kadar tecili hususun
da İngıltere - Amerika ve 
Japonya arasında itiIAC edil
miştir. 
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Telgraf ve posta tarihine ait tetkikler: 

Telgrafçı (Klod Şap)ın ölümü 
ve 

Mustafa Efendi. 
T clgrafçılığa ana dilimizin alınmasının "'/8" inci 
dönüm yılı miinascbetilc "TürkDili" ne ithaf. 

~1ilt1di 1854 yılından mild- şöhretinin yiiceJdiğini görüp 
di 1897 yıJınn kadar, geçen çekemiyen rakipleri, Klot Şa-
uzun zaman fos lası içinde, pın ardından geniş bir de<li 
Türkiyemizde teJgrafçılığın koduyu da ortaya ntmuktn 
kuruluşile halk arasına ya.- gecikmemişler<li. 
yılış devirlerini anlatmağa Bu Jedikdular eserin or-
çalışırken teJgrafçılıkta ana tnya konmasından tam nltı 
dilimizi yabancı diller bo- yıl sonra milAdi ı 798 yılın
yunduruğundan kurtararak, da kopmuştu. Dedikoduyu 
telgraf tarihimizde yeni ve çıkaranlnr imparator mikro . 
mühim bir dönüm devri plnrı idi. ~1aksatları rahip 
a~·an merhum Mustafa Efen- Şapın imparator muhitinden 
dinin bu milli hizmetinin uzaklaştırılması ve gözden 
doğumu için çetin, olduğu düşürülmesi için icnt olunu_ 
kadar, şerefli bir mücadele- yordu. 
ye atılmış olduğunu meslek Bilhassa kont Vaymar Klot 
sevgısı yüzünden üstüste Şapa isnat olunan telgraf 
uğradığı acı felaketleri «tel- aletinin «Amonton» nletind_ 
grafçılıkta ana dilimiz» adlı en başka bir şey olmadığını, 
kitabımda yazmış ve Osman- bu hususta takdir edılecek 
lı imparatorluğunun bu de- zatın ((Breke» olması 16zım 
virlerdeki siyaset ye bürok- geleceğini söylüyor ve «Br-
rasi zihniyet ve hastalıkla_ eke» ile «Betankover» tara-
rile olan, takıntılarını, bü- tından muhabere aletinin 
tün hususiyet ve çıplaklıği- her hususta Klot Şap alet-
le ortaya koymağa çabala • inden üstün olduğunu iddia 
mıştım. ediyordu. 

Her yeni ve milli hare- Rahip Klot Şap yapılan 
keti doğuşundan evel dur- bu itirasa karşı Br-
durmak için, her yerde eke, Betankoverin ken-
ve muhtelif münasebetlerle di makinesini tanımıya -
umulamıyacok engeller çıka- cak bir şekle soktuklarını 
rılagelmiş olduğunu, tarihin söylüyor, Şapın bu müdafa_ 
muhtelif saChalarında gördü- asına «Turk ve muabir ınc-
ğümüz gibi Mustafa Ere - ktebi müdürü» Alim BronnL 
ndinin hayatını araştırmağa <len başka evet Jiyen çık-
koyulduğumuz vakit te, mıyordu! 
bu büyük adamın aynı Rahip Klot Şap bu muhit· 
nkı bet ve enge ilerle karşıla- ve şartlar altında adeta, ce_ 
tırılmış olduğunu görüyo- maatsiz kilisede vazeden bir 

ruz. vaız halinde kalmıştı. Eseri-
Mustafa Efendinin milli es -

1 
ni müdafaa euen olmadığı 

eri olan ve hiç bir kimsenin gibi muhitinin kenuisine kar-
iştirak hakkı olmadan ken· şı gösterdiği bü) tik ldkaydi, 
di zekA ve buluşunun bir ve- istihfaf ve insafsızca ~·eki~-
rimi bulunan «Mustafa alfa- tirmeleri yüzünden son de-
be», «Mustafa mulıabere))sİ. rece içleniyordu. 
stemini ortaya koyduğu ilk De<likodiler imparator mu-
gün içinde, yaşadığı muhi- bitine kadar yayıldı. 
tin kem görüş ve dedikodu- Daha 1 g temmuz 179.ı 
ları ile karşılaşmış bulunu - milAJi yılında Paris _ Lil 

yordu. havai telgraf hattından ilk 
Telgrafhanenin büyük ve çekilen «Landrcsi» nin A \'-

mühim bir ekseriyetini teş- usturyalılardan istirdadına da 
kil eden ecnebi memurlar ir olan ve cümhuriyet ordu_ 
telgraf remizlerinin Türk~·e- lnrının muzafferiyetini bildi-
leşmesinden kendilerine mü- ren telgrafın heyecanlı tez-
him bir k:ızıınç kapısının er- ahiiratı ilo bunun biraz ar. 
geç kapanacağını anladıkları dından, «Konde)> nin istirdat 
için, devıımh bir surette telgrııfı için <le geceli güı-
Mustafa Efendi ile cıeri ale_ düzlü şenliklikler yapan Fr-
yhinde amansız bir propa- an~ız milleti bu şan ve şeref 
gandayıı başlamışlardı. Bu dolu günlerin hatırasını un-
propagandalar ·> kadar çnb. utmuş; Şapı «selameti umum-
uk genişleme istidadını gö- jye komitesi» namına alkış_ 
sterdi ki.. Fransızlaşmayı lıynn altına da bir « unsuru 
zaten yeni bir moda haline muzafferiyet» adının verilm_ 
sokmus ol:ın, Osmanlı, saray esini teklif edenlerden orta-
ve aristokrasisi mütehııssıs dn kimse kalmamı ·tı. 
sandıklnrı hu Mösyölerin Klot ~ap yaşadığı muhi-
ellerinde kurma bir oyuncak tin bayağı hareketlerinin 
halinde Mustafa Efendi alo- verJiği iç sızısı İçinde haya. 
yhine yürütmek i~·in yetiy- tına. nihayet vermek onn son 
ordu. Nitekim bu yüzden bir dilek olmuştu. Bu elemli 
ı 854 milddi yılından ı856 isteğini erge~: yapacağını 
milddi yılına kadar Frans- kardeşlerine söyledi. 
ız dili Osmanlı telgrafçılığın- Rahip Şap bir gün ortadan 
da resmi dil olarak kaldı!... ansızın yok oldu. Onun acı 

Bu ecnebiler, memleketi- duyuşlarını bilen kardeşleri 
erinde vatandaşları havai hayatına. son verdiğine 
telgraf muhterii rahip «Klo- iman getirmişlerdi. 

d Şap»a karşı yaptıkları ha- J 805 miltıdi yılının '/.7 ik-
reketin benzerini MustnCa inci kAnun çarşamba günü 
Efendiye de tatbik etmek yapılan uzun araştırmalardan 
istiyorlardı. Rahip «Klod ş . sonra Şapın elilo kurduğu 
ap» Fransada havai telgrafı Paris telgraf merkezi bina-
icat edip kurduğu ve halkın sının. arkasındaki kuyu boş-
istifadesine yaydığı zaman, ında şapkasını buldular. Bu 

Amerika~a gayri tabii 
sıcaklar. 

Manchuter Gunrdiıın»dan. 
Amerikanın her tarafında 

gayri tabii derecede yüksek 
hareket hükümfermndır. Bi
hassa merkezi garp mınta

kalardaki halk sıcaktan çok 
müteessir olmuşlardır. 

Sıcak dalgası bu mmta
kanın şimali garbi aksamı
nda susuzluğun tesirleri
ni arttırmı,tır. Bu vaziyet 
hükumeti endişeye sevket
mektedir. Bazı mıntakalarda 
birkaç senedir yağmur oka_ 
dar azalmıştır ki mütehassıs
ların mütaleıırına göre bu 
havalide zerjyatn devam 
etmek bilhassa zirai mahsu
lle:-deki düşük fiatlar nazarı 
itibare alınırsa lüzumsuz-
<lur. 

Röyterin verdiği malO.ma
ta nazaran son on beş gün 
zarfında enormal hareket 
dolayısile Amerikada otuz 
iki ki'i ölmüştür. Yalnız Ne
vyorkta 8 kişi ölmüş ve 
Snint-Louisde ölenlerin mi· 
ktarı 20 kişiyi buluyor. Bi
nlerce kişi hayatların} kur
tarmak için Cony lsland 
sahillerinde kum üzerinde 
yatmaktadırlar. En yüksek 
binaların damlarında bile 
tahammül edilmez haraı et 
vardır. Civardaki kırlar ha
raretin tevlit ettiği bir sis 
tabakası içindedir. 

===-===== 
onun intihar ettiğine aynen 
bir işaretti. Filhakika kuy· 
Ullan Klot ~opın cesedini 
çıkardılar ... 

Klot Şapın hayatının şu 

hazin bitişi, inkılfip ve ihti
IAI kundağını Avrupaya so -
kan Fransız milletini o gün 
yine birdenbire coşturmuştu. 
Ona muazzam bir cenaze 
alayı tertip ettiler.. Tabu.tu 
arkasına milli bir sızı ıle 
dizelenen bütün Paris halkı 
ile enstitü azaları, kalple-
rinden gelen, sessiz fakat 
rok manalı göz yaş1orile. 
sağlığında küçük bir takdi
ri bile esirgedikleri Şapın 
cesedine karşı saf sof du-
rup el bağladılar. . . 

Ona Senjermen nehrının 

sol kıyısındaki büyük bul -
varda bir heykel; mezarı 

başına da tunçtan bir telgraf 
aleti dikmekle yaptlkları 
kusuru bugün aralarında 
mihro p edıp yaşattıkları 
ruhile heykelinden ar dile
yip ödcmeğe ~:alışıyorlar! .. 

** Bugün, Topkopı Merkez 
of endi kabristanının, pek 
mütevazı bir köşeciğinde, 
büyüklüğile yer yatan ve 
«78» yıl önce de,Türkçe «beş 
kıta telgrafı» Edirneden, ~a
kine başında; bütün hır 
kalp ve heyecan olar3.k «SD.· 

hahton akşama kadar>> ola
bilmek kin ı<bekleme» ce
hennemini ülküsü yanında 
kıvılcım sayan Mustafa Efen
dinin; ne yazık ki, düne ka. 
•lnr unutulup bilinmiyen ha
tırasını büyüklerini saygile 
anan, kültürüne Gazisinin 
irşadile yeni bir can veren 
cümhuriyet inkıldbımızın on 
birinci verimli yılında Posta 
Telgraf Umum Müdürlüğünün 
de yapacağı ihtifalden e-vel 
m•ıslek istidadının önüne lfi 
yık bir «yıldırım remzi» ni 
mezarı başına koyarak hatır
asını tazeliyeceğini kuvvetle 
ummaktayım. 

fi, Baha 
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Bardak 
Knan ~e~enin başm~a ~ar

~ak kumak yasakl 
Bazı kadınlar h, kkında zabı

taca tahkikat yapılıyor. 
Medine bayırı ('tvarında 

« bardak kıran dede » is
mile anılan bir türbe var
dır. Bazı kimseler ve bilhas
sa kadınlar zaman zaman 
buraya gider ve beraberle
rinde götürdükleri bardak
ları mezar taşına vurank 
kırarlar. Ve guya bu suret 
iP. muradına erer ve seva
ba girer ler!ll .. 

Senelerdenberi devam et 
mekte olan bu sakim itiyat 
nihayet zabıtanın nazarı ılik
katini celbetmiş ve burtHla 
bardak kırılması ya-
sak edilmiştir. Fakat 
bu yasoğo rıığmen bazı ki
mselerin el'an butürbe haş\
nda bardak kırmakta devam 
ettikleri anlaşılmaktndır. Bu 
kabilden olarak bir gün evel 
altı kadın bardak kıran de
denin başında bardak kırark
en görülerek yakalanmış ve 
haklarında kanuni tathiknta 
girişilmiştir. 

Valimiz Şamlıda 
Valimiz Salim bey bir 

müddet evci boşladığı tot
kiklerine devam etmek üze
re dün öğleden sonra Şnnılı 
nahiyesine gitmiştir. \' nli 
bey geç vakit şehrimize 
dönmüştür. 

Vilayet idare heyetin~e 
Vilayet İdare heyeti dün 

mektupçu Hilmi beyin riya
setinde toplanarak memurin 
muhakemntınn ait işleri gö
rüşmüş ve kararlar almıştır. 

Baytar müdürü 
Bir haftadır mezunen İstan

bulda bulunan Vildyet Baytor 
müdürü Behçet bey dün 
lstanbuldan dönmüştür . 

Hilmi bey 
Yozgat Lise ve Ortamek -

tep müdürü Abdüsseltlm oğlu 
Hilmi bey şehrimize gelmiş· 
tir. llemşerimiz tatil müdde
tini Balıkesir<le gedrecektir. 

S1ea~lar devam e~iyor. 
Şehrimi;ı; dün bir gün ev 

velkinden d:ıha çok sıcak bir 
gün geçirmiştir . Hararet 
gölgede 37 ye kadar yüksel· 
miştir. 

Yeni su 
Dün yeni suyun haznesi 

temizlenınistir . Bu yüzden 
(lün birçok kimselor ker.ek 
sularını tedarik edememİ:·der
dır. 

!lleU 

fenerlilerin muvaff a~ıyeti. 
Fenerbahçeliler Balkanla· 

rın ve Orta Avrupanın tanı . 
nmış kuvvetlorinden biri 
olan Yugoslnvyn takımını 

2-6 yenmek suretile büyük 
bir muvaffakıyet kazanmış

tır. 

Galatasaray la Beşi kta:. 
ıırasında yapılan maçta da 
Beşiktaş 1 .3 galip gelmiş
tir. 

B e 1 e d i y e Fenni Bir 
M ez b a h a Vaptınyor. 
Yeni mez~a~2nın ya~rn~a proje ve ~eşifnamesi ~ız· 
ulanacak. Mez~~~a için mevcut ta~s·sat ~ili uelEce~ mi? 

Belediye yeni ve fenni bir 
mezbaha ,yaptıracaktır. Yeni 
mezbaha Vekiller lfoyctince 
kabul edilen tipe uygun ola
rak yaptırılacaktır. 

Vekiller Heyeti üç mezba
ha tipi kabul etmiştir. tlu 
tipler nüfusu yirmi bine ka
dar olan kasaba ve şehirler, 
yirmi binden elti bine kadar 
olan şehirler ve elli binden 
fazla nüfuslu olan şehirler 
içindir. Şehrimizde yapıla -
cak mezbahanın ikinci tipe 
göre yapılması icap etmekte_ 
dir ki bu tip mezbahanın on 

beş yirmi bin liradan aşsğı 

çıkmıyncağı anlaşılmnktodır. 

Halbuki bu iş için 934 se_ 
nesi Belediye bütçesinde 
yedi bin küsur liralık bir 
tahsisat mevcut bulunmak
tadır. 

Maamafıh keş'fnome ve pro
je henüz yapılmadığı idn 
yeni mezbahanın ne kadara 
çıkacağı şimdiden kcstjrile -
memektedir. Proje ve keşif
name yapıldıktan sonra eğer 
tahsisat kı1Ci gelmezse Belo
diye meclisinden yeniden 
tahsisat istenecek ve bundan 
sonra münakasa acıloktır. ---

Bir Çoban 
Diğer bir ço~am yarala~1. 
Yakanın sebebi tarlada koyun 

atlatmak meseıesıdir 
İki gün eval Kepsüt na. 

hiyesinin Uncukırı_Osmaniye 
köyünde iki çoban. arasında 
bir vaka olmuştur. iki çoban
dan birinin yaralonmasile ne
ticelenen vaka köy civarında 
bir tarlada vukun gelmiştir. 

İsmail ağanın çobanı Eyü
pbüklı1 köyünden Mehmet 
mahsulü hcniiz kalkmış 
bir tarlada koyunlarını 

otlattığı bir sırada 

ayni köyde çob:mlık yopan 
Abdi oğlu Halil de gelmiş ko· 
yunlarını tarlaya sokmuştur. 
Halil üstelik bir de: 

- Senin bu tarlada ne iş· 
in var!. Diye MehmeJe ~~ık· 

ışmıştır. 

Bunun üzerine iki çoban 
arasında bir ağız 
kavgasıdlr başlamıştır. Kav_ 
ga az sonra biiyiimüş Meh
met karadağ tabancasını l la-
1 ıle doğrultarak birkaç el 
ateş etmiştir. Kurşunlarılnn 

Liri Halil in kakasına rest
lamış ve mecruhiyetine se
bebiyet vermiştir. 

Mehmet vak:ıyı müteakıp 

yakalanmıştır. Mecruh da 
şehrimize getirilerek mem
leket hastanesinde tedaYİ 
nltına alınmıstır. 

Dört tabak ~aklm~a tah~
ikat yapıhyor. 

Tabnk esnarından l locı 
İsmail mahallesinden l lüso
yin oğlu Ömer çavuş, 
1 lruçgazi mahallesinden l lo.cı 
Nuri oölu Hasan, Ok~·ukara o 
mahallesinden Yakup oğlu 

Mehmet, · Salfthattin mahalle. 
sinuen Hakkı oğlu İbrahim 
efendiler hakkında ;ı;ı:ıbıtacıı 

tahkikat yapılmaktadır. Bun· 
lo.rın hıfzıssıhha kanununa 
tevfıkan kapatılnn tabakha. 
nelerinin mühürlerini söke
rek içeride gizlice çah~tık -
hırı anlaşılmaktadır. 

Koyunlar~a hastahk 
Bakacnk köyü koyunları

nda hastalık çıktığı maholl. 
i:ıılen Villlyet Baytur müd
ür} üğüne bildirilmiştir. 

Bir kaza. 
Neticesinde Yakup köyde 

iki kar~eş yaralan~1. 
Dün gece Yakup köyünde 

iki kardeşin yaralanmasile 
neticelenen bir kaza olmuşt

ur. Kaza şöyledir: Yakup 
köyünden Hacı ~1ehmet oğlu 
Mehmet dün okşam yemekten 
sonra yorğunluğunu dinlen
dirmek üzere kapısının önün-
deki arabaya oturmuştur. 
Biraz sonra kardeşi Ali de 
yenına gelmiştir. Mehmet 
bu sırada brovning tabanca
sını karıştırmıya başlamış 

ve bir 3.ralık tabanca patla
yıvermiştir. Tabancadan çık_ 
an kurşun Mehmedin dizini 
delip geçtikten sonra kar
şısında duran kardeıinin 
karnına saplanmış ve içori_ 
de kalmıştır. 

Mehmet ve Ali dün şehri
mize getirilerek memleket 
hastahanesine yatırılmışlordır. 
Mehmediıı yarası ehemmiy
etsiz ise de Alinin yarası hu. 
yatını tehdit edecek ma hiy
etle görülmektedir. 

h'..1 bıta bu meselede bir kast 
olması ihtimaline binaen hfL 
<lise hnkkında tahkikat ya
nıaktııdır. 

lıil' ••• -

TEŞEKKÜR 
Genç yaşında kaybettiği -

miz kurdeşimiı Hefıkin ölü-
mü münasebetilc akraba 'e 
dostlarımızdan aldığımız ta
ziyet mektuplarına ayrı tıyrı 
cevap yazmıya içinde bulun
duğumuz teessür manidir. 
Acılarım za iştirak Etmek 
Jfıtfunda bulunan zevatu biL 
mukabele teşekkür ve min
nettarlığımızı arzederiz of. 

J' . B M. M l\anun lııı ~!. 

mek tuıı~u ıadc 

Muzaffer 

Güzel bir 
Saha daha 
( Üst tarafı birinci Sil) !ııda) 
alay zabitanı ve Balıkesir 
sporuna mensup birçok 
kimseler hazır bulunmuştur. 
Bu münasebetle İdmanyurdu 
ile alay idmıınyurdu arasın
dıt heyecanlı bir maç yap I· 
mış ve 4-4 beraberlikle ne
ticelenmiştir • 

Bu suretle Ordumuzun 
himmetile Balıkesir güzel 
bir saha daha kazanmış olu
yor. 

Var olsun ordumuı1 
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Şehirde temizlik yokl... 
Geçen gün bir terzi dük

kA.nmda garip, garip olduğu 
kadar <la düşündürücü bir 
hAdise ile karşılaştım. 

Dükkanda birkaç kişi idi-
k ... Kahveler, ıımarlandı. Bi. 
raz sonra zait, traşı uzamış, 
gözlerinin fersizliğinden , yü· 
zünün sarılığmdnn ve bird_ 
enbire kızışındnn alkolik 
olduğu . derhal anlaşılan ka_ 
hveci, asık çehresi ile kah
veleri sahiplerine dağıtmı_ 
ya başladı. 

Her hes fincanını almıştı. 
Bu (<her kes» içinden biri

nin ıııert sert: 
-Oğlum bu ne hal. Böyle 

kahve içilir mi? 
Demesi üzerine gözler 

bu sözleri söyliyenin elind
eki fincana ve sonra hahve
cinin çatık çehresine çevrildi. 

Fincan, kül içinde idi .. Yık
anmadığı - veya alelusul 
çalkalandığı için - bir evel -
kinin bıraktığı telveler, Cine_ 
anın etrafında, benek benek 
oldukları gibi duruyardu .. 

O teki, srı nki tabii bir ha
lmiş gibi , fincanı adeta çek
ercesine eline aldt va pis 
yağlı önlüğünün cebinden 
çıkardığı simsiyah. - bö . 
yle ytkamadan fıncan silm
ekten ne olduğu belirsiz -
paçavrasile, küllü olan 
yerleri giizelce temizledi, ve: 

- Buyurun; dedi. 
Kahveyi içecek olan deh

§etli kızmıştı: 

- HayJi götür şunu da 
bir temizini yap!. 

\'aaay! Senmisin hunları 

soyliyen'.1.. Kavecide gözler 
Jöndü ... 

Elleri ve dudakları titriy
ordu ... 

Her birinin ellerinden; fi
ncanları, hiddetle aldı ve sö

ylene göylene çekip gitti ... 
Hayret etmiştim ... 
Bu ne eüret!.. 

** Yine bir gün, hin~Jağı 
i~ilmiş ve hiç yıkanmadan 
köpüklü kahvesi konmuş 
diğer bir fincanla karşılaştım. 

• 

** Seyyar dondurmacılar var. 
Bunlara, dondurmayı koy

arken dikkat ettiniz mi: bilm_ 
em! .. 

Zavallı görgüsüz adam, 
kep\·esinde durmıyan don
durmasını parmaklarile ve 
bastırıyor" ve böylelikle size, 
nefis(!)malmı takdim ediyor ... 

Trakya Had isesi 
[Üst tarafı birinci sayfada} 

Anlara sirayet etmeden bastırılmış ve bu esnada 65 ev 
soyğunculuğa uğramıştır. 

d) Bütün bu hAdisat esnasında bir Jan-
darma şehit olmuştur. Ve bir Yahudin:n 
yaralamasından başka nüfusça zayiat ve yaralama vukuatı 
olmamıştır. 

Hadise ve fırka teşkilatı 
Yukarıdaki vukuat üzeı ine hükumetçe alınan tedbirle-

rin bugünkü vaziyeti de şudur: . 
a) Her yerde memurlar her türlü propagandalar tcsı~ 

rinden zihinlerini kurtararak vaziyete ciddiyetle hdkim kıl
mışlar ve hddisat esn1srnda faaliyetleri kıfayetsiz ve hal 
ve tavurları müsamehakar görüknler idari ve adli mua
melere maruz tutulmuştur. 

b) KırklıHeli hddisesi şiddetle takip olunmuş ve devam. 
ed;lmekte bulunmuştur.3,4 temmuz ve 4 temmuzda Yahudı 
evlerinden alınan ve çalınan eşyanın şimdiye kadar yüzde 
yetmiş beşinden fazlası idari ve adli tedbirlerle meydana 
çıkarılmış ve sahiplerine iade ettirilmiştir. Müddeiu
mumi müşevvikleri ve mütecavizleri cürümlerine göre 
tevkif ederek adli takibata başlamıştır. Sonra b§diseden 
heycana düşüp korkularında çekilen Yahudi vatandaşlar 
avdet etmekte bulunmuştur. 

•~) Diğ6r taraflarda hesabını keserek veya korku ile çe
kilmiş olanların avdetleri için hiç bir mani olma<lığı her 
keıe anlatılmış ve anlatılmakta bulunmuştur. Kırklareli 
soygunculuğu haricinde her türlü alım ve satım v6 alacak 
verecek mukavelesini ele hükumet. münhasıran adliyeye teal
liık eden sahada görmektedir. 

Takip edilecek hattı hareket 
Hlldisenin bugünkü vaziyeti yukarda söylendikten son

ra hükümet atide takip edeceği hattl hareketi hiç bir te
reddüde mahal vermiyecek suretle tekrar ve tasrih etmek 
vazif esinded ir: 

1 - Hükumet her ne sebep ve şekil altında olursa 
olsun h;cret t&zyiklerine ve boykot hareketlerine mani 
olacaktır. 

2 - Adliyenin el koyduğu bütün suçlar süratle intaç 
edilecektir. 

3 - Yerlerinden çekilmiş olan Yahudilerden isitiyenl
erin avdetlerine mani olunmasına mahal verilmiyecektir. 

-4 -- Hükfımet için en mühim mesele vatandaşlar nra· 
sında eyi geçinme ve cemiyet içinde yaşama hevesinin ida· 
residir. O.ıhili ve har!ci sebeplere, propagandalara maruz 
olan bu keyfiyettd hükumet muvaffak olacağına ve müşk
üldtı ikt.iham edeceğine kanidir. Türklerin ekseriyetle Ya
hudi vatandaşlara gizli ve aşikar yardım etmek ve 
müfrit zehirli propagandalara karşı Yahudileri korumak 
için sarfettikleri gayreti ve tecavüz teşebbüslerine karşı 

hissettikleri nefret ve istikrahı vaziyetin süratle tashihi için 
esaslı amil addetmektedir. 

5- Türkiyede vatandaş]ar aleyhinde tahriklere ve Jüş
manlık telkinlerine hükumet müsaade etmiyecektir. 

6-1 lükümet matbuattan vatandaşlara karşı müteyakkız 
ve ve basiretkllr olmalarına intizar eder. 

Memurlar hükumetin hattı hareketini tahakkuk ettirm
ek için bütün kuvvetlerini sarfetmişlerdir. 

Hükıimetce alınan tedbirler. 
-- -- .. ~------~ --
c. fi. fi'. Katibi umumilicri vazifesini eyi yapmamış ol· 

an idare heyetlerini tetkik :ıroektedir. Fırka vazifelerini 
suiistimal etmiş olanlar hakkında fırkaca icap eden mua
mele yapılacaktlr. Fırka teşkiHHı hükumetin noktai nazarı 
ile tam bir mutabakat halinJe memurları kendi saha]arında 
her surdtte yardım edeceklordjr. 

T RKOL 

Çin- Japon münase~etler i 
«Taymis» gazetef:linden: 
Pekin ile Mukdan arasın

daki demiryollarını yeniden 
işletmek üzere yapılan anla
!"ima Cın- Japon münasebet-
'3 ~ 1 . d lerinin düze mesıne yar ım 
etmiştir. Bu (servis) pazar 
günü başlıyacak ve her gün 
bir tren hareket odecektır. 
Kumpanyanın faaliyeti b~r 
Çinli umum müdür ve hır 
de Japon muavin idaresinde 
muhtelif bir seyahat ucente
liğine bırakılmıştır . 

Saldhiyettor Çinli memur
ları noktai nazarına göre 'fa. 
ngku miltarekesin~ istinat 
ede bu anlaşma Manchuria 
ile olan posta münasebetleri· 
ne uygun bir nokta bu anla
şma Manchurio.daki yeni re-
jimi tanımak mesele -

Sayfa: 3 
&S!l 
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Foto ve Film Sümer 
Avrupadan getirdiğimiz si

nema alma makinesi ile 

9 Muhtelif Poz 
35 Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese sahip
lerinin sinemaya verecekleri sessiz yazı 
r~klaınları ucuz fiatla yapılır. 

Namazgah caddesi maarif dairesi arkasında 
sile al6kadar de-
ğildir. Poı:ıta rnünaebntı me- •• -----------------------~ •• 

k J •• •• 

selesi şimdıye uua~ t~~ · 
amile ha\lAdilemPdığı ıçm 
Sibirya tariki ile gid· ~. pos· 
ta birçok taahhurlere 
uö-ramıştır. Bu mf>selenin 
y~kında ~alledileceği ümit 
edilmektedır. 

Mukden - Pekin demiry-
olu hakkında yapılan an
laşma Tokyoda büyük bir 
memnuniyeti mucip olmuş. 
tur. Bu itildfın Çin ve Ma. 
nçukonun refahını müteka
bilen artıracağl gibi son 
zamanlardaki kuramoto htl
disesinden sonra aralarının 
açılmasından korkulan Çin 
ve Japonyayı dostane mün
asebnta sevkedeceği tahmin 
olunuyor. 

-~!!!!!!!!!! 

ZEIS iKON 

Oünyada birincili~i ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf maki nelerinin 
934 otomatik modelle· 
rini makine, s~hpa ''e 
çantanlarını «Ş.\ J1 M~II 
~IET ~IAIIOUMU IIU -
SEYIN A VNI ticaret -
hanesinde 

Bah~esir icra memurluğundan : 
Balıkesirin karaoğlnn m:ı_ ulacalr.tır. İşbu han~ ha-

hallesinden göcen oğlu at- kkında bir hak iddia-
tar Mehmet Ali efendi ile sında bulunanlar varsa 
mezkfir mahallı>den saraç tarihi ilandan itibaren yirmi 
ağa kızı Fatma hanımın ay- gün içinde evrakı müspite _ 
ni mahallede kfiin müştere- lerile birlikte satışa memur 
ken mutasarrıf olduklnrı edilen Balıkesir mahkeme 
sağı Halil hanesi solu bahç· başkdtibi Faik beye müraea
ıvnn ispiro hanesi arkası at etmedikleri takdirde hak
Ispartalı Aziz hunesi ve ce- lar\ tapu sicillile sabit olma_ 
phesi torik ile mahdut alt dıkça bedelinin paylaşmasın_ 
ve üst dört oda ve sofa ve dan harlç kalacaktır. 
mutbah ve yiiz numarayı Birinci arttırma: 16 Ağus· 
havi bir b&p hane kabili tos 934 tarihine müsadif 
taksim olmadığından hanen- Perşenbe günü ıaat 16 
in satılarak şüyuunun izale- olarak tayin edilmiş olup o 
sine Balıkesir sulh hukuk gün konulan pey . kıymeti 
hakimliğince karar verilmi~ muhamminesinin yüzde 75 
olduğundan mahalline ehli şini bulmadığı takdirde ıon 
vukuf ile bildzime müddeabih arttırmanın pey ~abibinin 
ho.ne yedi yüz lira kıymeti- teahhüdü haki kalmak üzere 
nde olcluğ·nnu ehli on beş gün sonra yani 1-
vukuflar beyan etmiş ve aç- eyl0.1-934 tarihine müsadif 
ık artırma sureti\e satılığa cumartesi günü saat on altı
çtkarılmıştır. Bu bapta yap- yaya temdit edilmiş olduğ
ılan şartnameyi herkes gör- undan almak ve şartnameyi 
ehilmek üzere J6·'l'emmuz- görmek isteyenlerin yüzde 
934 tarihinden itibaren on 75 pey akçasile bir ıkte 
gün müddetle Balıkesir ma_ Balıkesir mahkeme kalemi· 
hkemesinde açık bulundur- müracaatları ildn olunur. 

Balya Belediye reisliğinden: 
Balya helc<liyesincc yeniden inşa edilecek 

1738 Jiı·a 72 kuru~ bedeli keşifli itfaiye garajı 
binası 5- 7- 934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz
edilmiştir. 

İhale tarihi olan 25-7- 934 pazar günü saat 
16 dadır. Taliplerin şartnameyi görnıek. ve daha 
fazla mah'ımat almak isteyenlerin her gün Balya 
belediye reisliğine nıüracaatları ilan olunur. 

Bunu, hemen, bütün se
yyar dondurma~ılar yapı:Y'or. 

Hük:ümet hadiseleri ve tedbirleri olduğu gibi nnklede
rken vatnndaşlar i~:in endişeyi mucip bir vaziyet ve meı
ele kalmamış olduğunu beyan eder. 

===============~===:.:== 
miyetsiz meselelerle uğras- f terirken: 

( 4 - 129 ) 

Öyle ya: 
- Canım, ne olacnk '.1 "ell

orindc bir şey yok ya ... di. 
yen ve aldırmıyanlar olduktan 
sonra .. 

** Süt\·ülerden, « su katı -
yorlar>> diye şikayet ediyo-
ruz. 

Halbuki, acaba onun 
elindeki, ağzı, kirli bir bezle 
kapatılmış, gösterişsiz, hatrn 
insana içine süt konmıya ba-
l ol•, hi~· yıkanmamış hük~ 

mtlnii verdirecek kadar pis 
kaplarını hi~· mi, hiç gör
meyiz ... 

Ve belediye, Avrupanın 

her hükümetinde olduğu 
gibi, sütçülere hususi güğüm 
yaptırmasını ve her sabah 
sütün muayenesini unutuyor, 
yahut tıı çok mühim meşga· 

leleri arasında böyle ehem-

mıyıı eli değmiyor... 1 - Bakın ı diyorum; dik-
Yanlız, şu muhakkak ki, katle bakın ... Çünkü bütün 

~ehrimi~de. temizliğe hiç di· göreceğiniz manzaralar, ayni 
kkat edılmıyor... bunlar aibi deailse bile, y11-

y . ·1 k o o 
emı~ç1 ere, asaplara di- kınılır ... 

kkat ediniz... Yukarda da, birkaç müşa-
Sinek, toz .. hedemi yazdım ve bunları 
Evet. bunlardan korunmak umumileştirdim ... 

rareleri aranmıyor... Fakat, bitaraf flöyleyiniz 
Halkın sıhhati için, halkm ric~ ederim, hakkım yok 

neşesi kin ve kısaca halk muv~' .. b . . d 
• • w e en, sesımı uyurun_ 
ıcın, ugraşıyoruz... cıya kadar haykıkacağım: 

li akat bunlar göz önünde, T . l'k k' H lk halfi .. - emız ı yo .. . a ı~ 

Aldırma be, geç! .. 
Sana ne:> ... 
Ah, ben de böyle muhake· 

me edebilsem ve aldırma
saml... 

Ve hAdiseler karşısında 
susa bilsem!. .. 

Okjektifimi, birkaç hd
dise üzerine çevirerek aldı
ğım pozları okuyucuya gös· 

sıhhati için, halkın neşesı 

için ve kısaca halk için ha
ykırıyorum: 

Eğlenmek için gidilen ma
hallerde, yiyecek satan dük
kdnlarda ve caddelerde te
mizliğe riayet edilmiyor .. 
Temizlik sıhhat 1 için temiz-... 
lik istiyoruz! ... 

(Me-Te) 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ 

~a~ Me~met ma~~umu Hüseyin Avni ticaret~anesi 

Agf a f otograf makineleri 
nin Ballk.esirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGHAF MAKl~ELERİ 
Yedi yaşmda bir çocuk tarafından dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 



Sayla: 4 TORK DILl 

15 temmuz 934 pazar a~şamm~an itibaren 

DAG ÇOCUKLAR 
Gençlere, sporculara ve dola
yısile herkese tavsiye ederiz. 

~evirenler: loi T renger ile nıeş~ur artist Mari Glorı 
Biraz hulflsa: 'l'ori Aton, Ralf Sarol ve Jan Kots 

Fransanm en meşhur kızak şampiyonudurlar. Dağ
larda, şarkı Sliyliyerek gezerlerken Meri isminde bir 
merikalı kızı bir kar yığ•nından çekip kurtarıyorlar. 

Bu sıcak ve bunnltıcı havalarda çok güzel bir mev
zu değil mı: Karlı dağlarda bir iki sao.t serinlemek 
istemez misiniz:> O halde ~tnhfcl sinemasına geliniz! 

PEK) Al<JNDA 

Ben bir pranğa kaçağıyım 

1 - Edremit Ye~\)'' ::ılıl l3~İ kıtaat için a ağı-
da cinsi \C miktarı )azılı arpa kopalı zarf usulü 
ile \esaman, kuı·u oı alPni nıli11aka!-ia ile 18-7-
U34 C'ar~amba ~ürıü .. aat 15 te icra edileeektir. 

• t 

2 E'saf \e seraiıi ı görıııPk isti,rıılerin 
lırr~iin H· taliplt .. ı·fn mua~)~·n giirı re~aattc Ed-
ı·enıillf• askf'l'i ~atın alma komisvonuııa nıiiraca-
atlaı·ı ilt\n olunur 

Kilo 
432000 
110000 
80000 

Cin~i 

Arpa 

. 

1\ uru ol 
Saman 

AVUKAT 

4 

EMİN VEDAT 

120 

İsrarla 

16 TEMMUZ 

Ağrıları ve soğuk algınlı~ını geçırecek 

bır ılaç ısterken, daıma bu sozleri ha
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı 

iR-
, ve 20 l(O'Tlpr me•ık ambıııaııarc;ı bulunur .----.... 


