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duı:ı U Ve Tevfık Hüştü Ar s Rııştü Arosl:.ı li mel J.ınd: r-
' ı· ~ece saat 24 de doğu ma Kamuto.nı General Kfi-
A~~ne çıkmı~lnrdır z m nrkndoşlık etm •ktrJir. 

1 ı:ı \ ı.ıra 1 (ÔzAI aylarımız Ankarn . 1 (Öz~l aytnrımız-
~ıet . . Başbııkon mız dur) - DoğudJ tetkik gııızİ · 
,. . lr.onu dtin uece doüu sine <·ı kan Bışhnknnımız do. 
.. &ın ~ t> 
'\ e pknllşlorılır. B ş - ğruc ı D yarbekıre gitmekte· 
}lj,~lrtilz lcencli>ı!rıi uğurl.- <lir B ~'wknn mız hir ay ka 
Qor~~rn. eyi lrnberlc.rlP dö dar surec ·k olan bu gezisi· 

:a ı;•nı tıöylı-.mişlır nele biitün doğu illerimızi 
K Q R••i•inde llosb•kanı- g zec ktir 

r· apo~aj Ş ~. ~ 1 e ~ .i~ 
il~r~ ~ulannı Türk bayrağı egemenııüı altına gırımı 
•ızın Bandırma ve Ayvalık limanlarında içlP.n göre-

tlerle ~utlanmıştır. 

1 1 
' ı:ırındıı "'( ı 1 ııt ı,:e d0 1a~nıı ' , purlaı' nıızdn ı hl ı. 

lı 
1 

HL> lıl, ~<'ııll, 'ııı ıılan ~ e Ierım17den ı.;Uzel A) vnlık. 
ıl .. \ ' rn • ;,,.....:.-...::-:=:nı::::~-_.,,,-~.::;a;ı,,......, __ "''*'"-;mrn 

~il '·lı rrı ı. 
1 ~ .• 

ltı •ııtun 

1 ~tıhıt ı ~ ın. 

a flotıı · 
'ı'tı.ı .1 

'lııı ttıı ku 
)l'\ 

y l"rı•ştır 
ı~I} AtJ~'tİn• 
~ h rılırırın 

EltJ 
~'.ır o r 0 
ıı 13 

'l'urk 
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~ ~ n l fi'l ~ırımi ılı~ı · -

~ 'llh ıı; 
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lııı gı~ı lımorlırınd. • ıo 
I ~ fi rı.ıtl"rle kutlulanmı 
~l 1 b rıdıtııı:ııto , o A vv.ı 
~l iltun l · .. "k t · .. ır. •enız muro · ı>ı 

~,~ "i(l gi . 
Gı . rnı ıştır. Gece de-

tı erın l 
}1fı ' e ışık ~ğlencele_ 
t. ılın, l 
'l.jnd r 

ırırın 1 . 
(Oul nytnrı-

mızJan l Turk ı:nıl ırın 1 11 

Turk hayr.ığın J tz '\'t ğı ~ü 
ntın orıun<.·ıı yıl Jo 11 ııü hu·• 
r da bu\ uk bır sevinç 1~· n-,, 
ll kutlulonm şt r. \' • pur mQ• 
tör ve koy kl.ır buyraklarln 
donatılmış, g-t M dı• !.. k Pğ 
lcncı leri yapı:mıştır 

Ayva:ık, 1 (Üz~ l uytnrımı 

zdan) - ~1t'nı1Pketimizden 
kapotojın kn1ktı~ı onunrıı 

(Devamı ikinri snyfadn) 

1'emuz 2 Snlı 

Ber !in, 30 (A A.) Al 
ınan Propagunda Bakun: Gö
bles bir söylevindo p rtıdrn 

olmıy:ınlurın terıkıtde bulu 
nam yııcnkh.ırını. Alman ulu 
sunun ahl:\ki terbjyesıııin 

}hırı inin ~ulırı r dıı toplonn ı~ 
ul luğurıu V•ı pırtinııı dPv 

ı~ttcn ustun olılı.ğuııu t:öy 

h·ıni,tir 

B.·rlın ı·"ph(•f\İ nlisyoı o l 

so-ıyalist bir ik'ı•ıi ıorcrıir d" 
dt•ıııiştir kı: 

- (iöblrs ıılk" ir ndı> hirlık 
)apt k, fukı.ıt ( ı~ s yasa me
seleleri lwrgunku d tleri
nıızı unutturuyor .. 

lehistan Cumur başkam · 
mn sözleri. 

Vnr§O\'rt, 30 (A.A.) - Le· 
histandıı kullulannn drniı 

baynımında cumur başkanı 

Lehistan için denız k ı,-ısını 

elinde buluıh1ur mu örıemın · 

den bııhisle, ulustan Joniz 
kuvvetlerini orlırmok yolu- ~ 
nda ça lı şmasını i temiştir. 

Fransız 
Saylavlan e~onomik ~al
kmma için ef birliüi yaptıf ar 

Paris, 30 (A.ı\.) - Paris 
snyl lVlur kurulundn Fronk
ı~n Huyyorıunurı B ı:::kanlığı· 
n.Ja muhtelif p.Htil(•ra ilgıli 
sny n\•lurı hir on yn topla
m lk Vt• sıyasa} ukononıik kal 
kınına ır n ıılbırli'"rı tomin 

t') 

ve t'rkL·11ıylo bır gurup kuruL 
rnu;;tur 

Amerikdda amele gırevi 
Galı·na, :{o (A.A) th-

lı·n ıd.ı, kur:;ıun v 1• ~·ıı,ko ııı:ı 
ılı•nlı;r in le ~rcvcı •)>rıler t u
r fındnn h r tıı k m lılldıs h r 
ç·ık ... rı ııl ğı ır n. orı) u 1\ · n
s,ısılun ı k n.ufrı Z•· :ıskı r 
gondrrıımi tır 

Mıien O(•ıkl rınd. n biri
ni korıııııuğ.ı ~ön lr-ı iıen 1 J 
. sker. mnılerı sosvt1tesinin 

,/ 

lıü o l.ı rırı d ı. gre H" l" r toru -
f ııd ırı dıiıı 1 rıherı kuşotıl
m:..; bulunuyorlnr. ı;revı:ıler 
kurnğ'o ntı ~ l'lmL·kled rler Bu· 
rıl:ırın ur kuı-ıınıln durrın rne 
r:ıkl 1 •r y Jr ılnnınamuk ıçın, 
uskerler karşılık tı tr ş oç
moklcın çekiniyorlar. 

Musso:ini 
Ka~eş meselesin~e ayak 

~ireme~tedırJ 
• Hoınn, 30 (AA) t;azet 
elt•r İtalyanın Hn beşistanılon 
yonn ol.rn görıişünü an lat 
makla bernber İtnlyo. Frnn-

Say:n hemşerimiz durakta 
sevg; va saygı ile karşılandı. 

"' ) ııı h m ~" r n 11 l ı r.. ııt' ı .ı 1 \ 
il l\llll'l \~ < ı dı n 

Gazi .ntep snyluv ı sayın 

hemşerimiz General Ali Hik· 
met Ayerılem pızJr g-ünii 

şarım ı z~ gPlmi:;. t\ ıırnlı.t a'bü
yüı: bir sevgi ve s?ı.ygı ıle 
knrşılnnmıştır .. 

Öğrendiğimize göre. hem
şorimiz K ıımı;tuy uzlll!ının 

büyük bir kısmını şa rJ mızda . 

g-eçirecektedir . (;3ziant~p 

sayl vı şnyın hem~ı>rimiıQ; 
ho~ gPlılin deriz 

Amerikada altm meselesi 
V..ışingtor. 30 (A.A.) '"""' 

Prendontla hemen hir veri 

içeri .. in • t:ıs ııınk 

anl:ı~ lıyor. 

.; 

İngiliz~ ~hriyesin in üslün
lügüne meydan o~umuştult 
B. Çembulayn neler söylüzor? 

L >ndrn . 30 ( A,i\. ) ı.; ı 

rnbt•rloyn verdiği hır s6y-
!u,· ıle ııurıları söylemı:ştıı: 1 

- Kuys ,.rin lngiliz L..ıhri 
yesinin üsliinluğunc ın~y 

dnn okunınk İçın gem i yup· 

tırmaktaki ısrar., Alıııanyn 

ile k.ıvgamızın sebebi olmu~ 
tur . 

sa \'C hcriltµre i~hir]ıÖ'İni n 
~ 'J' t"' 

Str~s.ıdn çizılen ~idi~e göre 
gtmişlctılmek imı·flnı olUu. 
gunu yıız yorlar. 

Y.ı bancı basın A vrup ı 
meselelcrinıle bir uzloşmayü 

vorılmı~ olôuğunu söylernt}
kl e beraber B. ~lussolininin 
11 ı beş iş: nde ayak ctircdiğı

n i haher vcrmektec\ırler. 

OnuneuSV1' 
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İyesi veBaıy~~a~ sayl,~ı J\~ARAN 
~nmı~w . tl. ~PAKMAN 

<iece Muhfol parkın(la~~!'' 
On~run~!~ıc?· :Hicinl~· .. ii<öwltıu
yorlar~ i 1 ,. '>· an .. 
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y nnanistanda Finans i Memleketinhertarahnda i 
i feri ve dı bor lar. ~ ısanıl nüf~~k~:!ımıyaplla- ~ 
Ş Ş Ç : 1- Nü'usıayırnurn esas• 

------ • IJ' • 

Ynnan fiıııı ~akını ALrı01ıı ıızetııinı gôadırdig .. i : olm~k ti~trtbeledlydercr> : ~ p• • bıllun bınalara r:ıınwra • 

bir mattupfı durulu rnnria· bir dille izıh etmektedir. : konulmaktadtr. . : 
• 'J _ NumarasLz buıalara: 

Yunanistanın dı~arıya oJan tlarını kararlaştırmak üzert! : ol~ranlar Hükıimtle ha : 
borçlarının en büyük kıam1 Atioaya gelecek lngil ız d le- : b r lltrme?ie mecburdur- : 
logilter~Je ~e lngilizlerin gcleri aratında bulunmasın- ! ı:r. Olurdr~qu bina num· : 
elindedir. 811 iti bir •onuca dan dolayı kederlenmekte : rırasır. olduUu halde Jıa- ! 
bağlamak üzere gt>çen. Şu· ve konu~mıların bu !ü~dPn i btr vumlyenlule bu 1111 • i 
b,~tta o zaman Yunanı.tan çok ~:etın. olacağına ıhtımal İ marala fi bozan ve sifon ve ı 
f ına!ls Bakanı olan 8 . P.t!ı· vermektedır . : kaldıranlar için para ce· : 
mazoğlunun Lontlr.ıya ~itmiş Gazete yazıe ı na !ö1le de- : :ası ,,ardır. : 
olduğu da malumduı;. vam etmektedir: • • 

: Başvekalet : <ieçenlerde de T1°mt-s ga HükQmetin şimd'ıden mu- • 
• : istatistik Umum Müdürlii~Ü.• 

zetesi bu işe ait olarak ı.· n• kabil tekliflerde bulunmak • 
• l 

~ilterenin dış memleketlere üzere hasarlanması lAzımge- •••• •••••••••••••• H••••• 
verilmit borçlar komiteleri lir. Geçici hal ~!&releri ile temin etmektedirler. 
başkanları Sir Austin Cham· iti idare etmek ıamam geç· Bugüne kadar hükumete 
berlein ile R Louboknn bir mittir. Elen ulusu artık ne hiç bir taraftan böyle bir 
mektubu ç kmış ve bu mt1k· fazla bekliyebılır. ne ele es · hal sureti için resmen mü-
tupta her iki batken Yuna· ki borçlar için her yıl büt· racaat olunmamıştır. F:ıkat 
nistanın dış borçlarını Por_ çeeine taıınamıyacak dere· zannediyorum ki Eon L'>ndra· 
tek!z hükumetinin yaptığı cede bü,ük meblağlar koya- ya gittiğim zaman söyledik-
gibi hizleri indicerek nihai bilir. Yunanistnoın arzu eL lerime gelen bir çok alacak-
surette h:ılletmeainin çok iyi tiği tek Jojik çare. bütün laların ye grupların höyle 
olacağını ileri ıürmüş!erdir. borçların uzun vadeli ve lo bir hal suretine doğru git-

Times gazetesi aynı zam. jik faizli bir tek borca vev· mekte ve böyle bir hal 8U-

anda, Sir Henry Beaumont- rilmuidir. Bu çRre. büıün retioe varmak j~:in g-ayret 
nın da hır mektubunu neş- alucaklıların d:ı menfaatine gödermektedirler. 
retmiştir Bazı hami ilerin İ!e dir • Yunaniıtan '>D be§ yıl- Fioana Bakaaı mektubun· 
desteklik etmediklerinden dır ge{•irJiği büyük felAket- da iç bürçları işine de doku-
dolııyı hamiHer kooıiteleri terden ıonra ve dünyanm norak diyor ki: 
ile ar•ıulueal fınanı komit. bugünkü ekQnomik halinde «Yazık ki bazı iç borçlar 
eıinden cikAyet eden Sir Be· Vonaniıtanın, altın borçları-

-s hamilleri ulusııl borçlarını 
aamont, l&zım oluısa faiz yüz· na 09trooomik rakamları ve k 

unutnrak ecnebilerin bile a-
desini de indirerek Yunan· faizleri ile ödi1eceğini dü . bul ettıkleri bu hal ç eresine 
iston borçları işinin bir so- iÜnmek vd Yunanistan ·~~ın 

yanaşmak istememektedirler. 
nu~·a bağl mmaaının her iki bunun kabil olduğunu san· Fokat böyle düşünenler az 
tarar için hayırlı olacanını mAk kadar mana11zlık ola· 

,.. .lır ve eğer bunlar düıj . 
ve Portctkiz devleti için ol- maz . 

tükleri hııtalı yolu z ımanın 
duııı..u gı.bi \'unan1·stan dev Hunun için alncaklılarımı-

~ ' • da anlamrızlarsn hükılmetin 
Jeti fınaoıınm da bu ıuretle zın şarnplarına birnz su ka-
geneJ savattan eveJki hali- tmaları ve başuçlarına bor_ elinde l öylıı düşünPnlPrİ 

kendi meııfua\leri ııl'jyhiııe ne ~etirilmeıi mümkün bu· ç\ar1nı ödiyebifmeleri ıçın 
1 J 1 J ı çalışmakta olduklıırını gös· 
unacağını bi:dirmektedir yar ım etme eri ilzımgl' ir. 

Y tarebilecek ~·nrein 'ardır. Bu mektupları mevıunba· unaniıtan, borçlarını, an· 
hsedilen Proia gezete1i diy· cak bugünkü hakiki imkan· Ve hükümet bu çarelere 
or ki : lar derecesine indirildiği ta. boş vuracaktır . Çünkü bükü 

« lngiliı hamilleri başka&· kdirde ödiyebilir ve :ıncak met ulusal m~nra :ıtin ic~het-
nları hrafmdan bu kere bu ıuretltı Yunanistan eski trrdığini yapmağa karar 
hu suretle ileri sürülen ta• ekonomik varlığını bulabi· vermı~ bu)unmukt.ııdır.» 
hvil işi ve faiz yüzdesinin lir. Hem bizim, hem de ala-
intiirilmesi, gı>çPn şubı\ta cakhlarımız n menfaati bu 
B P~smazoğlu tarafından nu icabetmektedir. 
Lonıtra.Ja yepılan teklifiere Yunanistan fınans Buka.nı 
tam surette uymaktadır . B. PHmazoğu iki gün sonra 

8. Pesmazoğlu 0 zaman, Akı opoliı gazeteeine gönde· 
legiliz ekonoDliıtlerinin bu. rdiği bir mektup'• voziyeti 
gün il~ri ıürdükleri teklifL daha reımi bir dille izah et· 
~in gerek Yunanistan gerek mit ve demiştir ki: 
lo~iliz hamiller İçin hayırla ((Gaseteoiıde ileri sürdü 
olacoğınr ıöylemiş •e borç_ ğüoüs fıkirlerle tamamen bi 
lar1D kooıolide edilmeei ıu· rlik. bulunuyorum. Bundan 

Yunanistan Oışişleri Baka
nlığı yeni teşkilatı 

Eltrn resmi gazetesi. Yu
nanistan Oışişleri Bak:ınlığ • 
organizmind6 yupıh.ıeak de
ğişikliklere ılr.ıir nizamnameyi 
neşretmektedi r. 

Bu nizamnameye göre 
bugün mev<:ut eı~~ıliklerden 

gayrt Roenes Airesde bir 
Elen elçiliği, Tahranda bir retiyle Yunaniıtanın her yıl böyle genel borclarımızın 

mulrnonen bir mikdar bor• hal careleri ile ıürüncemPde başkonsoloıı.luk ve An~ersıle 
cunu ödiyebileceğini bildir· bırakllmuı kabil değildir. bir kon!olosluk kurulocııktır. 
mittir. Ve bu işi kati ı.urette hal Bakanlıkta el\·İ payeli iki 

n. !etmek lıtzım gdlmekt~dir. direktörlük kaldırılmış ve 
ğer taraftan YunaDİHtanın • 

r 1 h Bugiinkii ara qlusal eko- yerine yinP. elçi payeli c1 0·· rt ınııneo me afıli, genel bo· 
nomik llnrumda ~renel bor''. . ı · kto" ıu·· 1- konm t rçların haledilmesi j)e birlik· .., y uı re r .. uş ur . 

te Yuoaniıtaoın « Araıulueal larımızın böyle bir hal su-
tinans kontrolu» j,Jaresinden retine bağlanm&1ını icabet

tirmektedir. Çünkü bu borı;· 
de kurtulması IAzıingeleceği · larm yapıldığı zamonki va-
ni söylemektedir. Çünkü ye· ziyeller lü temelinden değjş· 
ni ekonomik durumda bu 

idarenin faydası kalmamııtır. 
Yunanistan ekQnomik meha
fıli, Uluslar Cemiybti finan
sal l•:tesioin arzuıu üze· 
rine karulan Yunanishn 
Ulusal bankasının p .1k41A 
bu idarenin yerine geçebile. 
ceği fikrindedir. 

Ayni İ§teo bahıeden Akro· 
polis gazetesi ise, Elen bor_ 
\:iaeının Londrada plHe edi
lmesinde biiyük rol oyna!Dıt 
olan logıliz b!inkerlerinden 
B. Hambronuo Blen borçla· 
rının konıolide eclilmeai ıar-

miş Ye b J ıuretla o zaman 
üıeriıniıe aldığımız şarthırı 

ydrine getirmek imkı1nını 

yok etmiştir. 
lıtiınasız her devlet muh

telif şakillerle genel borçla
rını ya lojik bir halde indir
mittir. Ve yahut bugün in
Jirmek mecburiyeti karıı
s oda bulunmaktadır. Bu o 
devleılerin m.,nfaati için ne 
kadar iyi ise alacaklıların 

menfaati jçin ı.Je o ko.Ja r f ıy· 
dalıdır. Çünkü alacaklılar 

bu ıur.,tle kapitalleri ıcın 

muıtyyen ve emin bir gelir 

Memurlorın tekoüd yaşı 
60, eldlerin tdcaüd yuşı 65, 
kadın memurlarınki ise 50 
dir. 

On seneden fazla ayni el 
~~ilikte bulu ıan ekilerin te
kaüc.l yaşı Rukanlar Kurum· 
unun kararı ile ~~riletebil· 
mektedir . 

protokol i:?leri ile uğraş 
mak üzere Reisicumur ya· 
n : r.ıld D şişleri Hakan l ığın. 
dan bir eld ile Başbakan 
yıınındn bir mPmur buluna
caktır . 

Bu haberi veren Provia 
gazetesi Keieiucmur yanına 

B. Saltaferrırn n 1 uyin olun· 
mak ihtimali olduğur.ıı da 
ayrıca yazmaktuc.lır. 

,-------··-··-----··--· -··------··----- 1 : K E N T T E V E V İ L A Y T T E ,...J 
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Hava 
Kurumu yeni yönetim ku

rulu iş başmda. 
Eczaci Avni İsmail kurumun 

başunlığınJ seçildi. 
Müddeti hıten Hava Kur· 

umu Balıkesır ) önetim kn · 
rulunun yerine yerıi~i seni. 
miş ve yeni kurul dürı <(Mi
lli k u vvf.:tler» <'ndd~sindek i 
kurağında toplanmıştır. 

Eskı başkan Zühtü toplunt
ıyı a~:oıış \'<.ı kurumu ilgilendi 
ren işler hakkındu izahat 
vermi~tir. Bun.lan eonro se. 
rim yapılarak Ecz:ıcı Avni 
lsmail h" ş'ıcanl:ga, Dış Dok
toru Fuat Bilii loğ'lu baş kr.o 
vekilliğine , yazıcılnrımızJan 

İsmail Kampuı-< da mür..ık;pli 
ğo se~~ilmişlerdir. 

Hava Kurumumuzun yeni 
yönetim kurulu şöyledir: 

llden J ndarma Knmut.unı 
Mohmut. ~1nlmüdür ü Melı 

met Ali. il Uenr 1 Mt clisin
ch•n Eczaci Avni lsmaıl, Şar 

Meclisinden Basri Kırımlı. 
oğlu, gazetemizden İsmail 
Kampus, l111lkevinden Diş 
Ooktoru Fuat BilA\
oğlu. Tecim ve flndiis· 
tri odasınd~n İbrahim izzet. 
tin, Tarım odasından Ahmet 
S:ıraçoğlu .. 

Hava Kurumu yeni yöne
tim kuruluna bRşıırıklıklar di
leriz. 

baskanlanm1ı Ayvah~ta. 
İlbayımız ile Parti Bıışka· 

nım . z dün subah heraber Hy 
vı-tlığa gitmişler.lir. 

Bıtşkıınlıtrımız Ayvalıkta 

Kabotuj şt_•nliklerirı de bulunm
u::?lurd.r Bugün dönecekle_ 
rdır . 

B. A~il Sayar 
Eski özel muh'1sebe direk

törümüz .\dil Soyıır yeni 
memuriyet yeri olnn lzmirı• 

gitmek üzere pazar gunu 
~arımızdarı uyrılmı~. durak· 
ta kendisini seven bir~·ok 
kjmı;eln tarufından ut•url:rn · 

" mı~tı r. 

Yeni direktör llosun Fı:h· 
minin birka~· g-iine kadar 
İzırıirden gefme~i beklenme_ 
ktedir. 

Sürel komisyon~a. 
İl Sürel komisyonu J.ün 

Asılbuy B. ~~Kremin başka· 
nlığındn toplunarak özel iıl-
areyi ifgil11ndiren i~leı üze· 
rinde görüşmüş ve bu hus
usta kararlar vermişti r. 

Temmuz ayhğı 
c .rnel lıiiteeılerı uylık alan 

i~ynrlnrın temmuz nylığı diin 
verilmiştir . 

Kapotaj 
Senlikleri 
(Ô~t tarurı birinci Rayfada) 
yılıiönü mii mün:ı~ebctile Tii
rkiyP.nin hüt.ü~ limanlnrın
tlıı olduQu gıbı burada da 
büyük ~')nliklor yupılmıljtır. 
Daha sabahtun her taraf ba-
yraklarla ılonutılm ış tı Kur
ada yap.lan \'O tlhoyımızla 
parti Raşkanımız n Jıı hulu. 
n<iuğu törenıle eg~menlik 
ve denizcilik mor~lnrı çaJı-
nmı~ vn ~öylıwlPr verilmiş
tir . Gecıı • lı~ den iz iiıerinde 

r~ner :ıloy; ynpılmıştır. Bu 
ıniinısebelle ı\yv.ılık miiı;;tes-

nu bir gün ya.amı~tır. 

Balıkesirde Spor Hareketi~ 

Birlik Gücü Vendi! 
idmanbirliüinin nuzel oı uliiiöa karşı Güç takımı lena 

bir oyun oymyarak 1-0 yenildi. 
~~ırı:.11§~: 

~·~ı: 
~- ~· 

lrlruııııgıırliııü )l'ııeıı ldnıanl•irlil!i sofi 
Bölge 935 birincilik oyun- takımına ilk " 6sirliğirı 

lorı pozar giinü h:ış1amış ve SU}'ıyı yapmıştır . Ne 
8 

GiiC. 
ilk olarak ldmanbirliği ile devamlı akınları ne d ı. 0ısr - s•' İdrnnng-ücü k1:1lüpleri oyna_ ün ara sır:ı yaptıgı doruısıll 
mıştır . Otedenheri top o. bu devrede 1 -O 
yunları şıırımızda büyük bir bozamamıştır. "e· 
aliika görür. Gü<· Birlik o- İkinci devre başla~'!~ode 
yunu da bir\·ok kimseleri kit Gücün rüzgdr u aceğı 
pazar günü srndyoma top· güzel bir oyun oynaın•Ydeo&e 
hınmıştı. Oyun güzel ol· umuluyordu. Fnkot oe be~-

. JeD 
muştur . Birinci devrrde rüz- Güçlüler kendilerııı ıı:ıı§· 

Y aıı:ıs 
gdr üstiine düşen Birlikli· Ienen ovunu oynı .

18 
Bir· 

• { kı 
ler daha ilk dakikolorda biri lar ve bir sııyı ar 
biri :ırdı sua :ıkınlor yapa - liğ'e yenilmi~lerdir. bakeıı:ı) 
r ·tk kule önünde <rnçlülere Oyunun yargıcı. ( ··ıel jd 
tehlikeli anlıır yaş.1tmışlardır. idmanyurtlu ffu)kı gu. 0tdıı· 

Bu araıla soliç Tevfık uzak- :ıresile eyi bir ~argıı. 
tan çektiği sıkı dir şutla 1 ğunu ~östermişt,r .• 

Biriik İzmir 
-~ J· J~ıır 

Senelik kongresini yaptı. Evcileri yerlerme uonu 
K d k- I" . ı . .. ü o - natdıtarın o"ngr! e u u~. :~ e!ı gor $ - izmirll amatör sa uakı 
ldu. Tuzede degı şıkhk yapıldı. ikinci konseri de muıa 

!,lıııun kulüpwrimizden Bi· yttli olmUŞfUf • .. ı.o· 
rfik pazar gıınii senelık ko . (IJU 81ıı • 
ogresini y .. pnı .~tır. KonRre· İzmir Halke~~·nci jo09er· 
de kulüp işlerı üzerinde gö lu men :ıu pları 1 1 

.. 1..asıJI .. u 8•'S 1 
rıişülerek kurarlar nl nmış, terini de paznr gu~faiiYet 6 

bu ur!ld& kulüp tüzii .. ~ünde h lk d rnu\10 b· a evın e J"P 
bazı ıleği~iklıkfer yapılma~- verdikten 800ro . u jr,ısıir 
tır. Bu değişikliğe göre eski . döomüşlerJır uoii 
den sL·kiz ki~ilik yc,netinı kur· mirde . po:tıJf g ~ 8 ulu trufından yürutülen kulüp e\'cileri eserıne Fıt 

h. . ı · b ı·ukl6 y· işleri bundan sonr:ı ır huş - ~aut on yeut u • . ı çs 
k 1 • 1 k t t · · dan:-ıı ı · ~ an. ııır gene se re er. ıır teraf.ndun hır "erı ı 

muha:;İp ve veznedar w hır vermiştir. O uişıtl'D bir•"· 
!"'\,u·enel kaıltondnn kurulu uört 1 . "k ' . kon"er Je . ol' 

erı ı ıneı ., tlı 
kışilik bir kurumun eline . . .h. muvııffuk•Y0 .. 

6
nlJ" 

·ı k d' cısı ~ı ı r ~" verı nıe te 1r. ·· . 8111 nto ~ ti 
Hundun lıa~k:ı bir de ku muş bu suı 0.~ 1: bir seıPl'8 i 

liibün 11n e~k i üyt-lerinılen :ıtkarlnr büyn . 6,.ciıer 
k 1 k 1 • k 1 k B tıkesır re.· on ışi • oır « orucu ıır u bırakaruk a tor' 1' 

rulm> :;cı;ilmistir. Bu kurum nın 1·,·ten u<1uriorrı• ıır· 
~ ö ··ş)efl 

icınlı ı ndH kulübün biitiin iş· ~ında İzmire dönrnU ~et 
lerini kont•ırol hukkını taşı- şe" 

. adar)· . 
maktadır. hasır ve vezn 

) • ıJI 
C fi. P Baskıını 8 Lütfi (~..-nal kaptan · . ibrsh1 

Kırdar f ılıri bu~kunlığa se- ' Kurucular korulU· lttrlıoğ· 
~~ilmi~tir KuruC'ular ve yönetim Bozuk. Lütfü )':ığ~1

81 z0ğl 0 • 
kurullnrı ~öyle ayrılmıştır: . ocıı . Jlqllı. 

lu. lbruhını . terZI J~ •
1 Y<1 ıetim kurulu: Ur ı yuzı B .,rı ,,.~ .. c · 

ter--İ Haı:ıan u" · I I'" 
işleri (lirektörü llakkı (hoş- .. ,. ~ 

1 
ı\bdullı:. 1• 

kan), öğretmen Ece ogre men 
(genPl sekrt>ter), z;iyu (mu-~ 

Rus - Japon sınırıtıd":. 111 rışıer· JoO ,0• 
1 4 J sınıra tt"f 

'l'us 2. 5 e d·ıerin°• " bılr 
dir. Orada k~~ .

1 ıoii 0
. tlı 

Moskovu, 30 (A.A.) -

ajansı bildiriyor: 
K ·ıb ıro.vc;kadJn hıldirilıii· 

ğine görr>, 23 lınzirıın snnt 
18 ıle n roılekovgo da 40 .lu . 
pon eriyle iki subay sınırı 

rrec,.:erek 4 kilometre ilerle-
0 

mişler ve Beznıenayn tPpe-
sine tırmaıınıışlur ve tepeden 
a!iağı inerek karnnlık çökii. 
nceye knd ır orada kalını~ 
lnr, sonra Mnn~uri toprağı-

na ıMnmii~lerdir 

26 Haztranda ~·ıhulıloyin 

saat 7 do 40 .Japon ori gene 
oralardan ~ınırı ge~:erek ay· 
nı yere gitmişler ve saat 

r ı a ı rı ı b. r ,ı 
nın Mınır ~e. 'lik ı bir' 
eteğinde. 6 kışı saat 

11
ri 

1 .... ur· 1 n~· c7rubu kul• [ll ')" ~il ıo 
,..., ·· freze o ' 
,fe biitün mu tsilh) 
topruiYında (Ben re 

o .. . . ıe 
nmü~ler,ıır. e ıJ 1 bir 

';'! b'.)•leC · ı · ıı 
Sın . rın ° kişı 1 

8 -Iört . uır 
ıre~·ildit•İ 1 

{ 6ıtıS 1 btl" 
c- e ınii ( t 
sovyat sınır .. (ok 8 fJltl 

l ·· ü\JJlUŞ• cJcO 
fınc un gor Jieerifl 881tııı· 
n !ar sinır ~d ıaılar ·rıere 
mkün oldugu 1 ectl 1 ~y· 

. . ldıklor l rııt 
m:ık ıçın 3 JJpoo 11 

111,&ır• uygun olarnk afll'ş 
M ıı~· ııı 

erlerine ateş 



~~2~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~TO~R~K~D~~=l==~!!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 
>'erıi park 
Ne vakit 
8itiyor. 
(Baştar· r . 
cak;ı a 1 hırıncj sayfuJa) 
snyİ ·· !)dk biiyü k ya pılacıı ğı 

enıyor ... 

~O~ 
3
Evet, olduk~: ı büyük .. 

bir O rn~tre ebadı ndu ve 
fıuçuJc d . ı· . de. ınetre erın ığın · 

liavu 
lİno . zun Jükınına bir ga-
\>h ınşa. ı:dılel·ek .. Yine h:ı· 
··ıun ·· .. 

kıı11ı Uslundo ve etrafına 

Geryeler konıiuracağız .. 
a~ , 

bir /nonun öı. ürde, gc niş 
betabc 0011 nınhal!ı .. Cazı ile 

er B .. 
d· Unları .zülümeiynek 
ıııled'k ._, 

leaırı 1 len sonra, sozunu 
dıtn: ek rnecburiyetin<le kul· 

~la ....... Hayalinizdf'kj bir pur. 
§111:.,bahsediyor11unuz. unla-

... 
O, p 

d8be anama ~apkasını biraz 
....... eğerek , aynı ciddiyetle: 

ln1111 rP·l~nlaşmış. tatbik yo· 
ııı 11 ı5ırılrniş bir işte hoyal 

ıtıaz· d d' ~· ı h se\>irıd.' .. e ı.. . :;ıze. < a a 
Yİıtı; ~rıc'.. bir müjde vere
bah u soyledikleı im, son 

ıı0~da bitmiş bulunacu.tır. 
ne : "n son r o, ağaç c kimi· 
,~•şlanacek .. 

b,1
1 

ezurlılr ,ba!_?lan uş11ğı park 
ne g ı· .. , e ırılecek değıl m1. 

Ya~ Hayır . Yarısı orman, 
ısı da k la ·ı par .. 

b vCı e · 
'§ı rm çalıştıkları havuz 

ıın g 1 . ''-,, c:ıe mışı t& •. ,,,!!2: . 
l~t ~· llrdan \aknrdığı kafa ve 
1 rb:r tol kemiğini, küçük bir 
)ı ~Ya yerleştiren bir işçi-
014ıı 11nun sebebini soracak 

ltı. 
tt . 

"it Yılmaz izahat verdi: 
t~;L Her me~arJun çıkan 
ıı lıı:le . 
'Jel .rı torbalura koyarak 

edıy . 
'tQl enın öz~ı (husutıi) 

lliiııı ·ı 
~~~leı. : e, yeni mezarl· ğa 
l~t .

1 
\ırıyoruz .. Tabiı, bun· 

~I 
k

11 
n .. mezarlar kozılıyor .. . 

1-0ı~ gune kadar tek bir ke· 
~ ~<:ıkta kalmı ş değildir ... 

~~Yiaı l tik arasında bir .;ok 
ela .. ar • 1 dı, yürüdü .. Yles
~ıt1 Ilı,: bin sene evetine iJit 

llı.ulll 
ıı" t Ya bulunmuş ... 

'oıı t . lar uzman:. hayretle 
ı:ırın· 

• \ 
1 a\•tı: 

8n t ·1umya m ı bulunmuş~ .. 
t~1,..,.11 2:, hayret sırası bana 

··•ıştj 

r. ~as l l d k ·~ ı i 1 
1 o ur : h em e c -

ile e beraber \'ıkarılmış ... 
ıı ~ek ki, yalanmış?. 

'ı:ııı;ıı: tıhtahdarla güldüi.ten 

:il~ ,tok Buyıın. dedi; ya · 

"'r Yu~&il · Fnkat mubal~iğa 
ltı~bata nız .. _Hem pek büyük 
~~ a ğa .. Ü\: bin seneyi, 
~ Yn inJ· . 
r~'n" ırın .. Mumyayı d:ı, 

tı" . uyen b' . · . 
oı 1 tr ınsann ~·evı-

V He hak ' •· e h ı "'ıı t . 
-..... İ . ep h ·ı rabe r g-üldük .. 

~1)ıır 9ıttiği m ize O"Öre 1.,.ece 
~ etç·ı . . ~ tı 0rırı 11 •

1

1 erınız eksik olmu-
.ş •.. 

~ llk . ~ Q~ ~ zamanlarda. hır 
k~ erse . 

4l8r rı gelmi~ . Fakat, 
yltııö .. 

t a~... g rduler ... 
Ilı ""•I 1hc Yacaktım ; Cııkat. Ju_ 
'Jt llğını 

b, ~den b · 
~lllttı eriden konu§muyn 

1§lık 
Yıl liir .. 

'tın~ . b' gun, diyorılu B. 
t,b~e"irı 

1
1r küpe rastladık: 

~ 'İQı.ıtç e knzdırdım. Park 
·ııı· •rıı k ., ııı et} Cı aracağımızı ta-
e~t4tırerlten küp bomboş, 

eı-18 olarak önümiıze 

Salkımlar: 

Sın aç 
Sına~·, olgun ve \'~şnisi 

acı bir yaban yemişidir ha· 
na göre . 
· Öğretmenlerin terazi ke· 
fesi kafalarında, sorgulı:ırla 

sınanan ~·ocuk tartılır; tıı· 

rtıluo her nesne g-ibi .. 
~:ocuk. kimi ·!urup düşü_ 

nerek. kimi bildiklerini 
beynindPn bir 8Öz yumağı 

halinde sağar biteviye .. 
En eski bir ılüşünüşce: 

dil, beyin i~karımozuna ba
ğlı bir kürdktir; kıpırdar, 

düşüncenin avuçlarında .. 
Heyecan. açıklard.ın ko· 

pup gelen bir rüzgdr ola
rak, vakıt. vakit hırpalar ya· 
vrucuğun en güçlü umutla
rını bile ... 

Salon kapısını Jışardan 

kapıyım çocuk, böbürlenir 
bir doktrin yupm·~ gibi .. Kü_ 
çüklerden büyüklere doğru 

gi•iilılik<·e azalan bir psiko· 
lojidir bu . Düşünce salkım

ları , kütür kütür olgundrın 

başlayıp, hum koruklara inil
ılilçe, çoğalun bir psikoloji. .. 

lki, ü~· kişi önünde terli 
yen çocuk. geniş k:ılabalık
lıırın karşısına çıkarak la_ 
kırJı söylemenin sonsuz ta 
dını h ntırlütır bana .. ~:ocuğa 
anlıyabileceği bir dille: 

- Bu, sıoaç minyatürü 
yavrum. Daha geniş kalaba
lıklar karş· sında, senin olan 
düşünceleri haykır. Asıl ba
bayiğitlik burada! Yollu di. 
rek direk lı:ıykırı:ısım gelir. 

M. /'/. 

Sovyet stratosfer pilotla
rının utkusu 

Moskova, 30 (A.A.) - Bü
tün gozeteler 8tratosftr ha · 
tonunun yükselmesindeki pa · 
rlak b:ışnrıdan bahsetmekte. 
balonla çıkan pilotların yi
ğitliğini ve bu yükselmenin 
fenniğ önt>ınini koydetmekt
edirler. 

Pravda gazetesi diyor ki: 
« Yığit sovyot stratosferi 

ele ge\·ırme tarihine yeni 
bir sayLı ilave ettıler. 

Strato~ferle yapılan yükselm-

ede htırhangi bir rekor 
kırmak hedefi güdülmem· 
iştir. 8alon gösterilen ytik

sekl•ği çıktı. Pılotlarn bir 
gözleme programı verilmiş 

idi. Onlar bu progr:ımı ye
rittirler. Pilotların ayra yi
ğitliklerinden ve yükselişte · 
ehle edilen büyük fenniğ 

son urları bir kere dahıı kn . 

Ydeden bu O'UZete söyle <li-n ":> 

yor: 
C( Biz stratosfere nomal 

rekorhr k ırmak i~·in leğil, 

bi lgioliğe ve tekn i~c yeni 
ilerleme yolları a~·mıık is·in 
girmek istiyoruz » 
\. \ 

rum şimdi: 
iki Ü\' ay sonra g-ıızinolu. 

havuzlu, kameryeli velhasıl 

mükemmel bir purıcu kavu
şuyor uz . 

Yunanistan ulusal kurulu 
Yunanistanıla ulusal kurul 

bir kaç gün evel Hakanlar 
kurulunda verilen k.ıırarlara 

göre J temmuzda toplHnac 
aktır. Temmuzun 2 sinde Ba· 
şkanlık. Divanı seçimi yapıl
acak, ertesi günü Başbakan 
B ı;aldaris hükumetin be-

yannamesini okuyacaktır. Bun
dan sonra yapılacak bir iki 
topl..ıntıda ise son parlamento
nun feshindP.n şimdiye kadar 
hükumet tarafından kararna
meler tasdik olunacaktır 

Ulusal kurul aynı zamanda 
rejim işi için bir geııeloy 

yopılmasına karar verecek 
ve J 5 teşrioievel de topla
nmak üzere dağılacaktır. 

Patris ~azetesine görP, 
Kralcıların başkanı 8 Me. 
taksası n başkanlık 

seçimi yapılır yapıl-

ister gibi g-özüken parldme · 
ntodaki hükumet gurubunda 
iiiljk yur:.ıtmayı gözetmt k
tedir . 

Diğer tauıftun gazeteltr 
ulusal kurul toplaomadan 
evel kabinede baz: değişik· 

ler yapılacağ.nı <la yuzmak
tadırlar Söylendiğine göre 1 

Selanik saylavı Teo<loridis, 

1 
Herakliyon saylavı Frangia· ı 
dakis ve Rodop saylavı Pa. 
padimos kabineye girecı>k· 

lerdir 

B. Kondilis 8 temmuzdsı 
ftalyaya gidecek, fakat ora. 'I 
da fazla kalamıyarak bir 
hafta sonra BeJgrat yolile ı[ 

döne1..ektir. Çünkü temmuz 
ortalarına doğru tedn vi içic, il 
Almanyaya gidecek olan 

1 Elektrik: I ' 

Alel'umum elektrik levaz ı fll v~ t~sisatınıı ı elqktr:i k. 
' motör, ılinamo motör., su tulumbaları. aoğuk hava 

Jola.plar} nızı. v;ıntilatör su ısıtma ı ı.tleti t ı ve sair 
tatbikatı elektr i kiy~. cihaılarınızı; 

- Tdeforı :ve elflktrik 1.Ali: 
Masa. duvar tefefon ve s:miıralları. t:ı. ·iznlatör, 
pil, zil ve zil no nar:.ıtörleri. ve sair levaz ı matınrrlı; 

3 - Hadyo: 
Herzamıin memnun kalacnf!ınız pratik 
l'hjlips radiyosunu v~ rndiyl)grnmofonunuzu, 
::ıp ve elektrikle çalışır gramôn criotorüniiz1i; 

4 - (}ramofon ve ' Pilak:"' j ' ' 

Daima piyasaya yeni çıkan, ,l,e y~nı •arlistleri o 
plaklarını ve gramofon makin~ Vd leyazım nı~; 

maz ulusal kurula bir tek
lifJe bulunacak ve bu teklL 
fıe eski kral Yorginin tahta 
g~çmek ıızere davet edilme
sı hakkında karar verilme

Başbakan B. Çdldarise vek~· ) 
let edecektir. O -- Fotogra t': ı 

sini istiyecektir. 

8 Metaksas bu teklıfi ya_ 
pmakla bir kısmı derhal 
krallığın geri getirilmesini 

Hükumet. ver.liği karara 
göre, geneloy esnasında ta 
m surette nötür kalac.ık:, fa
kat bu hal, hükunıeti tutırn 

saylavların halkın aızu~u 

önüne konan bu . işte kendi 
düşündükleri gibi hareket 
atmelerini men~tmiyecek tir. 

Bahkesir ilbayhğından:1 

11 

Hütün dünyaca senelerdenberi tnnmmış l Kodak] 
İ ogili z !Zeil):;J Alman fabrikalarının en son sistem 
fotogrof makineleri cam, filjnf. kart. ldi~ıt , rontgen 
fılim ecza ve sair levoz ı mat ı nızı rımatörler için fılim 
banyo ve kopyaların ı z 1 ve nğrandismanlarınız ; 

6 - Fenni gözlük: 
' 

Reçetelerın ı ze uygun çok tem)z ve parlak görmek 
istediğiniz gözlültlerinizi, zevkinize göre ~·erçive· 
lerin!zi ı 

- Saat ve ~liicevlıeraı: 1 

(A~levi mesle~leridir) cep, kol •. masa. duvar.,saatle· 
rinizi ve madalY,onlarını~!1 , 

Kemali emniyetle • "' 
HükOmet caddes?nde . ft 

M. HUL ÜSİ ERDİN 
Mai!aza~ından tedarik \'t\ tt~mi 11 et melisi11iz. 

• 

Bal kesir memleket hastahanesinin ihtiyacı ıçın alına. 

cak olan (146) kalem edviye şartnamesi mucibince alın

mak ve 11- Temmuz -935 tıırihine ra--thyan perşembe gü- ' 

nü saat (15) de ihalesi yapılmak üzere on beş gün müd

dCJtle açık eksiltmeye konulmuştur. 

EJviyenin muhammen rayiç bedeli {2262) lira ( 10) ku· 
ruştur. 

11~~-==-=-- s _ ___,,..~~ 
İhale lhlıkesirde Vildyet encümeninıle yapılacaktır. 
İstekli olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde muvuk_ 

kat teminat makbuz veyahut mektuplorile ihale günü• ve 
saatinde encümeni vilüyete ve bu huırnsda m;.ılumat alm:ık 

istiyenlerin Jaha evel B~lıkesirde encümeni vılayet kale

mine ve memleket hastahanesine ve ilaçl ırın nevini öğren

mek istiyenlerin İstanbuldıı sıhhat müdürlüğüne uğrama

ları ilı1n olunur. 

( 332 - 4 ) 

' 

Uray Başkanlığından: 
Karaoğlun mahallesinde ulus sokağında 299 metre mu. 

b b 300 + 170 l ' ' . d ı. • . l k .. rn aı 510.
00 

ıra Kıymetın eaı ev yerı satı ma uz-

ere 25 · 6 - 935 günlemecinden 1 O - 7 - 935 günlemeci_ 

ne deyin 15 gün arık artırmayıı konmu~tur. l'sterlernesi 
15 7-935 günlemencine rasl1yan çarşmbtı günü Şarbu)lık · 
ta yapılacaktır. 

L~teklilcrin snut on ıııtıdıı ~.ırbaylığn gelmeleri bildiri· 
lir. 

(33/ - 4) 

,~ • ı• 

Dok tör· .. ~ 

Osman Gühak 
• 

• l l 1 

~ 1 
,. . 

Keni açtığı evindeki mu'a-J 
il il 

yenehanesinde gece ve gü-
ndüz bulunur'.

1 

Hast~ kabul 
ve tedavi eder. 

--------------~-:~---· 
' 

Belediye Başkanhğından: 

Borçluların isimleri 

Dinkciler m..ıhallesinden 
~eremetlj oğlu ilacı Mehmet 
Umurbey mahallesinden 
Keçec·i Hacı Mehmet 
SJhnisar mahallesinden 
TekP,lı oğlu Nalbont hocı Hasan 
Ülc\·akara mah lllesindon 
İbrahim oğlu Ali 
MustafaCakıh mahaHıısinden 
Solak oğlu Ali 
Karaoğlan ma h~lles in<len 
Kıı lfıi temel 

. Borcun 
Lira 
..ı5 

31 

54 
61 

82 

miktarı 

kuruş 

72 

46 

27 
35 

19 

Satılığa ç~karılan 

gayri 'menkulün mevki 
ve nevı 

J. 
Dinkciler ıı mahol:esinde 
Yıldız sokağında DükkAn 
Yeşilli sokağ ı nda ev-

n 

Sahnisar mahallesinde 
Ukçai:ara nıahall,sinıie 
Tabakhane 

diikkin 

(ı 

ı 

Kıymeti 
rnuayyidesi 

L'rıı 

, 2-40 Tam 

432 32 
sehiminden 
14 s~himi 
192 tamamı 

768 beş sehim 
•len 3 sehim 

Mustafafakıh ~1. 1'abııkhane ~ '672 Mutasarrıf-
• 1 

• tarı be:;ı kişi 
Kesik köyde beş Jöaüm tarla 150 ' tabıamı 

, r"' • ., I t 

Yukarda isimleri ve belediyeye tanzifat ve tınviral dan olun borçlsrı mikt'ar ı' y~zttı 3ltı mükellefin • hor~·lıırı 1ahsili ey . rıııi 1.. • 
Qıı1 · I mıt ne fena 

lt\pğer 

Yep yeni bir Balıkesir 

yapını k istiyen birieik tıba 
yım • zu, şarımızıo ölgün ge
cesini. pek ynktndr.ı canlan
<Lracuğı frin iı;imizin bütün 

1 samiymiyeti ile teşekkür 
1 emval kanununa tevfıkan belediye encümenince haciz ve satılığa çıkarılmasına ktı.rar veril~iş olan gayri menkullerinin 

rnitzoiyde kayimelerinde y:ı:.&ı1ı şerait daireiİnde 26 6 935 tar!hinden itibaren 17 temmur. 935 tariliine koder satılmak üzere ~ ... 
erı~i * 

ltendinıe dı.işünüyo-
edı•riz... ı 

Mehmet Tuğru/ 1 
:t l gü1t müddetle vilA_yet idare heyetinre 773 anyılı i:arıuln açık nrttırmayn konulmuştur İMr.klHorin vil:.lyt>t idare heyeti 
kalemine müracaatları ililn olunur. (~50-3) 



Rdremit garnizonuna bir senede lazım olan 6000 ki. 
lo koyun eti acık ekailtm, ıle '9otın ohnacakt ı r. Birinci 
teminat bedeli 135 liradır. 12 Temmuz · 935 Cuma günü 
Hat 10 da ihale edilecektir. Ekıiltmeye g4'lt <"eklerin 
birınci teminat bedellerini ve1ahot banka mektuplarını 
•eyahut 2490 sayılı artırma ekıiltme kanunundaki teminat 
Teıik•larını 12. Temmuı- 935 Cam• günü saat 9 zo kadar 
komiıyonda bulundur.naları evHf ve ,eraitini anlamak 
iıtiyenler için komiayonun hHgün aıc.··k olıiuğu ilan olunur. 

( 334 - 4) 

** 
~:.ıremit garoiıoouna bir senede 14zım olun 300000 k İ· 

lo kuru ot kapıla zarf uıutile att ın ahnacıUır . Birinci temi
nat bedeli 562 lira 50 kurut•ur. 13· Temmuz· 935 Cumar 
tHi günü ıaat l t de ibııle kılınaraktar. Ekıillmeye gt>le
celderin teklif mektuplarile birirıci teminat bedellerini ve· 
yahut banka mektuplanıu •eyahut 2490 sayılı artır mıı 
ebiltme kanunundaki teminat •eeikalar1nı 13- Temmuz· 935 
C11marte1i günü saat 10 na kM•r koaniıyonda hnzır bulu· 
Ddarmıları eva&f ve ıar\larını öğrenmek iatiyenler ıçin de 
ko.11isyonun hergün a~··k olduğu i1An olunur. 

( 335 - 4) 

Edremit garnizonuna bir aen•~ıle lhım olan 250000 ki. 
lo arpa kapalı sarf ile aatan alınacaktır. Birinci teminut 
bedeli 750 liradır . 13 temmuz 935 cumurtPıİ günü saat 
10 da ihale eJilecektir. Ekıiltmey~ gelect kll'rin hirinci te · 
ldıf mektuplarile teminat bedell~ruıi Y•·yahut Lanka m1:k
tuplarıoı veyahut 2490 aayılı arttırma ekıihme kanununda · 
ki teınjnıt veıikelaranı 13 temmuı 935 cumartesi gönü ea
at 9 da komiı1onıla bulundurulmaları eveef Te şeraiti anla
mak iıtiy·· nle-r İ\·İn komisyonun hergün q ·Ak olduğu ilAn 
olunur. (3-'6 • 4) 

** 
Kiraılı garnizonundaki kıtaatın aeJJtlik ihtiyacı olan 578 

bia li1o un 1 O &eamaa 936 çarta•IM giaü · eaat ı 5 de 
ibalHİ yapılmak ÜHrt ktapalı zarna mÜDk&IAJa konmuş. 
t Uir kiloaunon ı.hmim hedt lı 9 kuruş 25 .antim te"i 
natı muvakkate miktarı 39ı3 lira Yirmi beş kuruş-

tur. Talipler şatnaaıeyi iı günluinde ve 
çalıtma aaatleri8de &.lıke•de Kolordu ve 
Bayramıçta ıatınalmo komiıyoour.Ja görebilirler. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evel arttaraw ve eksiltme kanun· 
onun 2,3 üneü maddelerinde istenilen teminatı n uvak ~ate 
makbuzu ve T .. aikle birlikte Bayramı\·ta Tömen 1&tı n al· 
ma komiıyonuna müracaıttları. 

(315 4) 

•• 
Susığ rlık ~araiıonundaki ka'8atın ihtiyacı oltın 42,00o 

kilt> 11ğır eti kapalı zarfla ekıiltmeye konulaauıtur. Tahmin
1 

etlilen bedeli 9240 liradlf. Ekıjltme 6-TellU8•ı.935 cumer· 
teıi günü Hat l l de Su11ğırl.ktaki aıkeri 1&tınalma ko. 
misyonu hinasında ygpılac ıktar. Şırtnameai Su11ğırlıkta 
ki keaiıyonda ve Babke1ircleki kor Mhnalma komiıyonu 
nda her gün göriilebılir. lıt.,kliler ıözü geçen gün ve sa· 
atte &:» liralık igreti güv.,nme peralarile Soı ğarbktaki 
aakeri 1atınılma komiıyonuna rrıür1ca1Jtlıırı iltn oluntır . 

( 330 - 4) 

•• 
EıiııtJ garnizon lutaatının 11enelik ihtiyacı İ\· in 855.000 

kilo un 1 1 ·Tem uz 935 pıarşembe günii nat 15 de Bayra
mıoJa tüıuen satın alma komi .. yonunca ihalesi yapı· 
lmak ÜZ!ire kapılı zafl& ekıiltme'e konaıuetur. Bir kilo
sııoun mahammfln bedeli 9 kurut 2.~ aat m ve muvakkat 
teminat miktarı 5~4 lira 38 kuruş istekl.ler 1artea111eıi
ni her giin it z"manında ve çolışma ıautlarında Ro1ık•·sir 
de Kolordu ve Hayramıçts tümen 11tın ılma koıniıyon 

larındıt görebilirler Taliplerin muayyen ıaattan bir sa· 
atevel ortırma ve ekıiltme kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
İ•taailen temin11tı muvakkota makbuz ve veıikslarile bir 
li~ 8:-ayramıçda tömen astın alma komiıyonuna müra. 
caıatları. (3 f7. 4) 

•• 
Ezine Garniıonunda bulunan kıtaatm ıenelık ıhtiyacı 

kin biri elli dolı:uı bin diğeri elli bin kilo olma il üzere 
iki parça.la ••lir eti kapalı zarftarla ekail\meye konmuş· 
tur. Bir kiloıunan mabammıo bedeli on iki kuruş, elli do· 
kuı binin muvakkat ta•inatı (531) bet yüı otuz bir lira 
ve elli binin teminatı (450) dört yöı elli liradır. ihale 
4 7·935 Peııe•be gönü aaat on betde Bayramıçta Tümen 
11tın -.ima lıomiı1onunda 1apıhcaktır. Tt:lipler !J&rtoam· 
eleri it günlerinde ve ~alatmı ıaatlerinde BalıkesirJe Ko· 
lorclu, Bayraaaıçda Timeo utan alma komiıyonlaranda gö
rebilirler. Taliplerin •aa1yen gönde ihale ıaa\iadrn bir 

at ~el artarma ve ebil&me • aDQDUDUD ikinci ve ücüncü 
.t..N•ae g6n iatenilea TWikle birlikte Bayramaçta 

Sovyetler 
Birliği 
Ve Japunya 

tc Pravda» gttzetesi 2 llnz ı 

ra'n 1935 tarihli sayısında 

hulhalarını el' olarok diyor
ki: 

Tokyu 31 M ıyıs 935 Tns 
aytuından: 

Oiio J11po1. Tuymis gazı- tr 

ıi Japo ı ı ~ovyatler dostluflu 
için özel bir sayı ~·ıkardı. 
Ru say. Sovyetl~r Birliği 
hayntındaı n1ınm . ş ~· etilli 
reeimlerle süslenmiştir ve 

y;)ıılarm altında Sovyat1eı in 
ve Japooyanın belli hük:üm9t 
o damları nıa imzaları göze 
çarpmaktadır. 

Beıj yazıda Sovyet elçisi 
Yöreny. r P~kin mukavPlesi
üıerinJen on sene ge\· tiğini 

ve lıu arada bütün münase. 
betl6rin v" bilha&Bıı Çın !o# rrk 
ve demiryollarr meselesınin 

muslihane bir şekilde hal. 
f·Jdilmıkte olduğunu yı • zızor 

ve bu iki devletin uzlaşma 

yarı~ının yaln ı z olarak uz j k 
lloğuda değıl bütün dünya· 
da kuvvetle deva ın ec eğin i 
kaydediyor . 

Japon Bı1şbakttnı Hirota. 
yaz ı sında Japonya ve Sov
yeUer araıındakı mıaUAk 

meselelerin yakıntia •ıüsbet 
bır Şdkilde hallolunacağ . nı 
Vd ik devlet arusınJaki do· 
stluğun ılerliyereğu.i J&z ı. 
yor. 

Hus do6tları remiyetinin 
ba9kanı Amiret Soito barış 

meselesintitt LitvinoCun yük 
sıJk hizmetlerini say yor . llu
kim ~inıeyto partıs 1nin La-

şkunı endüstrı: Lccim baka· 
nı :\Ltııtn yjzııanıla Sovye· 
tler Birlıği İ\:in. Çin doğu 

J .,mıryollar.n n bddeli-.e ,1ı ar
t} lık J ttpo•fa mamuMt ve 
raaballtını salın 11lriı~tdJ 
Jdponya · Ruıya nrasında 

llarıılıklı mübaılele i ı;in sağ· 
lom bir temel kurac J ğ ı nı 

ko yd t!d ı yor 'e .J J pon 
sanayicilerinin Sovyet-
lerle miieait t e c i m e l 
müoasebetıere gir i şmelerini 

tavsiye ediyor, Baron Saka· 

ıaoi de yuz sındo Sovyet ön· ! ,-•••••••••••••••••••••••~ 
derlerinin emellerinin Çu : T 1 f : 
Ruıyaeını idare edenlerin : e e oncu: 
emellerinden LüsLülün baş· 1: : • • 
ko olJuğunn yazıyor ve : : 

diyor ki: Sovy~t önderlrri ıı-
1

: A IOOLKAOİR PtNAR i 
yasalarında adaleti temel ol· : : 
arak olmışlar, bar.şa savg i ı : : 
ve arsıulusal dos~luğabüyük ı ! PAŞA 11.~MAMI KAPISI ! 
bir ihtimam gfüııermişlt'rdir . : KARŞISINDA N. 48 : 
Bu meyizeder Sovyetler 6ir- : : :----------------~ 
liğine yüksetıme- iTELEFO. ,GttA IVEO i 


