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Rus Kuvvetleri Mancuko Ara , 
zisinde Harekete Geçmilerdir 
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A HAd• ·u·· . R K V D . Nafıa mor a ısesı zerıne, us ara e enız -
K . H k G . d. Vekilimiz yıkmda isvıçı uvvetlerı are ete eçmışler ır . . ai~ecek 

41oakooaJa Uzun Müzakerelerden Sonra Uzak Şark Rus Or- 1 

cluau Kumandanlığına General Bloşerin Getirilmiş Ve Hare
ket Etmiştir. Japonya Noktainazarında Israr Ediyor •• 

Rus Ve Japon Askerltrl 

Londra, 2 <Radyo) - Sı 
yaıal mehafll, Ruı - Japon 
mün11ebahnın lnlcttaa ufra 
mak üzere bulunduiunu bil· 
dlrmektedlr. Japonya Amor 
nehrinin, tahliyeılnl lıtemek· 
tedir. 

Tokyo, 2 (Radyo) - Ame· 
rlkanın bura ıeflrl, Japonya 

Hariciye Nezaretine giderek 
Japon Hariciye Nazın B. 
Hirotayı ziyaret etmit ve 
Ruı, Japon mQnaıebatmıo 

aldığı vaziyet etrafında ma· 
hlmat htemlttlr. 

Parla, 2 (Radyo) - Parlı 
matbuata, Ruı Japon müna · 
( Sonu 2 inci ıayf ada ) 

Portekiz Ha.kameti 

Bayramı bütün limınlan
m1Zda teza~üratlı kutlandı 

Ankara, 2 (A A.) - Ka 

putaj bayramı dan lıtan

bulda ve limanlarımızda 

tezahüratla kutlulanmııtır. 

Ankara, 2 (A.A.) - Ka 

putaj hakkının 1 ürk hayra · 

ğma geçtiği gGnün yıl dö· 

nüm ünde yurdun her tara· 

fından vatandaıların aamimi 

duygu ve yükıek ıevlnçle 

rlnl bildiren birçok telıraf · 

lar alan Relılcumhur Ata

türk bundan pek mOte· 

ha1111 olmuılar, mem· 

nunlyet ve teıekkOrlerlnln 

iblii•n• Anadolu Ajan11aı 

memur etmlılerdlr. 

Yer Ürünü 
Kongresi cılısıılınn 

bitirdi 
Ankara, 2 (A.A.) - Mem· 

lekette yetlıen lıtlhıal mad· 

çalıımalarım bıurmlıtlr . 

/\ 

B. Ali Çttlnkaya 

Stokholm, 2 (Radyo) 
Türkiye cumhuriyeti hülc6-
meli Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkaya, birkaç g&n kal
mak üzere Temmuz ayı 

içinde buraya gelecektir. 
Bu ziJaret, endCbtrileımek· 
te olan Türkiye ile lıveç 
mlloaıebatının kuvvetlen· 
mealne bir veılle olacaktır. 

lıtanbul, 2 (Huıuıl) -
lnet hükumeti N a f ı a 

·~ 
V e k 1 1 1 m 1 z 1 Stokbolme 
davet etmııur. 8 . Ali Çe· 
tınkaya, bu daveti kabul 
ettlilndeo Temmuzda Stok· 
bolme ııd .. ektir. 

Yugoslav 
Parliııntoıu Büyük Millet 
Maclisinı tıııkkürlırini 

bildirdi. 
Belgrat, 2 (A.A.) - Par· 

lamento don toplanmıı 
Baıvekll lımet la6nCl ile 
Dr. Ara11n Yugoılavya7I zi· 
yaretleri eınaaında bulun -
dukları beyanattan! d~layı 
Türkiye Büyük Millet M•c · 
liılae parlamentonun teıek • 
kOrlerlol ifade eden bir ka. 
rar ıuretl kabul etmlttlr. 

Bu kararda Türk ve Yu 
ıoılav Mılletlerlnl birl•tllren 
aaraılmaz •. :. doıtluk: ehemmi· 
yetle kaydedilmektedir. 

Fransız Ayan Meclisi Hü 

._
8

· l'tuf/k Rüıtü Aras 
.. k_ ... 2 

titı 1 (A.A.) - Ha-
,. •ele l l>t""-1. 1 ltnlzl bugün lran 

'411 ti tarafından kabul 
.... le 

'-ttı• lcendtlerlne Ata· 
.... b d 

'" e lyelerini takdim 

~·'· 1
'• Vekıltmiz ıerefi· 

verecektir . 

Irak hariciye nazm bu 
gün Tahrana gelmiıtır 

Tahran, 2 (A.A) - Tür
kiye büyük elçllill dün Türk 

heyeti ıeref ine bir öfle ye 

meil ve ıonra bir auvare 

vermtıtır. Nazırlarm ekıerlıl 

birçok mebuılar ve Kordlp· 

lomatlk bu ıuretle hazır bu 

lunmuılardır. 

Büyük Brllanya elçilifide 

Dr. HOtlO Araa ıereflne bir 

akıam yemefl ver mittir . 

Tahran, 2 (Radyo) -
Tarkiye Hariciye Vekili Dr. 

8 Rütlü Araı, bugün ıa · 

rayda prenıeılerl ziya ret el · 

mittir. Gece Sovyet ıefaret· 

baneılnde bir ziyafet veril· 

mittir. 

General Frankorıun Faslı Kuvvetleri 

Pariı, Z (A .A) - Porte
kiz hük umell umumi kont 

rol vaziyeti tavazuh edlnclye 
kadar lıpanya, Portekiz hu · 

dudunda bulunan İngiliz 

kontrol memurlarının dtplo· 

malik imtiyazlarını ıerl al. 
mı ıtır. 

Romadan bıldirildiğlne gö· 
re ltalyan harp gemileri de 

balyan menfaatlaruı1 koru. 
mRk üzere İıpan7ol ıula 

rında kalmağa devam ede 
ceklerdir. 

Pariı, 2 (A.A.) - fıpan· 
ya itlerinin, ademi mQdaha. 
le komiteıin•n 6nümüıdekl 

toplant111nda bOUln Avrupa 
d evletlerloin lıpanya harbi 

karıı11nda takip edecekl~r i 
battı hareketin de teıbıt ~di · 
lec~ğl ıöylenlyor . 

lnıilız gazeteleri İnıiltere 
ve Franıanın tkl deniz kont 
rolQnü htbtk etmekte ol. 
doklarına ve lıpanyadaki 
tarafların muharip olarak 
lamnmaıını kabul etmemek 
te bulunduklarını yazmak 
tadırdar. 

Havas Ajan11 Londrada 
IJI malumat alan mehafil
den öğrendiğine göre lngil 
tere Valanıiya h6kumetlne 
kontrol itinde çahıan gemi · 
lere karı• yapılacak hertür· 
lü taarruzlara derhal cld · 
dıttedbirlerle mukabele ede · 
cetlnl bildirmek ted lr. 

KClmeteSalahiyet Verdi 
---------------

MuvakklllD kıpıtılmış olıı Paris ııhım 11 tıbtlllt bors111 
dOn açılmıştır. ınımere, Fransa, lıarıkı ırısındı bir pıra 

ıılaşıısı 11111 ıdilııııır. 
Parb, 2 (A .A.) - fran · 

11z ayan mecllıi de hükQ.me· 
tin mali itlerde lıt~dlii tam 
ıalablyete alt kanunu kabul 
etmlttlr. 

Hükumelce muvakkaten 
kapatılmıı olan Parlı eıhım 
ve tahvilat bor1aaı bugtın 
açılmııhr. 

Londra, 2 (A.A) - Lon 
dra bor1aımda Fran11z fran· 
ıı Ozerlnde dört g6ndenberi 
yapılmamakta olan muamele 
ler dünden itibaren yeniden 
baılamııtar. 

Londra. 2 (A .A.) - lngl 
liz harlclJe nasıra Avam ka· 

mara11nda franıanın, lnılliz, 
fran11z ve Amerika ara11n· 
da aktedllmıı olan para an
laımaaına ıadık kaldılını 
bildirdiğini ıöylemlttlr. 

Yuaıslııyı iktiııt komi
tesi toplandı 

Belgrad. 2 (A A.) - hal 
ya· Yugoılavya daimi lktlıat 
komtteıl dün Romada top· 
lanmııtır. 

' 
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SAYFA: 2 
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Amor Hadisesi Uzerine, Rus 
Kara Ve Deniz Kuvvetleri 

Harekete Geçmişlerdir. 
( Baıtarafı 1 incl tayfada ) zamandanberi mahallini de-
sebatıoan ıerıtnleıUğini yaz· iittirmit olmasının adaların 
makta ve Uzak Şarkta baı da kendiliğinden Mançuriye 
göıteren hadlıelerln, vahim bailanma11m iıtilzam ede-
netıceler vermek iatldadmda miyeceiini kaydetmtı ve ol-
bulunduğunu ili.ve eylemek sa olıa bu bahta ıtyasi mü
tedtr. I zakerelerin yapılabilecefini 

Şankab,2(Rodyo)- (Amor) ıöylemlttlr . 

nehri Ruı donanmaaı, (Se- Sovyet hükümetinin mü
neııe) adası etrafında top· taleaıına göre-; hukuki ba-
lanmııtır . kımdan bu adalar asla Man-

Gemilerin, c Sıke) kanalı çurfye ald olmamııtsr. Bt 
nı zorlıyarak ıeçmek ille naenaleyh muahedelere ve 
dtklerlnl, Harbinden blldirtl - ellerfndekl haritalara göre 

mektedir hareket eden mahalli hu-
Moıkova , 2 (A A) - Taı dut makamatı .. bu adalara 

Ajansı tebliğ ediyor: devriye kolları göndermekte 
Blaıoveschenıkten bildt. tama mile haklıdır. 

riliyor: Lttvlnof o zamllndanberl 
Haziranın yirmi dokuzun· hudud hldlaelerlnl tetkik ve 

cu 1600 Amor nehri Oze · hududu yeniden tahdld et
rinde Sytchevıkl adasının mek 6zere bfr hudud ko
hulunduğu havza dahilinde mlıyonunun teıktline Japon· 
l.>lr Japon - Mançu fltkaaı yanın muv•f akat etmlı ve 
Sovyet hudud karakolu Qze · komisyon da faaliyete ıeç 
rlne ateı etmlı Sovyet ka- mit buluntaydı keyfiyeti 
ralcolu da bu ateıe mukabe· ıtmdl ona havale edebilirdi. 
le eylemlıtlr. Bununla beraber Sovyet h6· 

Buna mulrabıl Mançu top· ktimetl ıulh siyasetine tev· 
çuıu da bir Sovyet hudud flkan lhtltlflara aıla silah 
fllkaat Ozerlne ateı ederek kuvvetlle halletmek arzu
onu batara ufratmııtar. Mu· ıunda delildir Ve bu lhli 
rettebattan iki 610 ve Qç lafı da mftzakereye i made
yarala vardsr Jopon-Mançu 
flıkaları tarafından SoYyf't 
eahtllne kadar yedekte reli . 
rllmlıtlr. 

Tokyo, 2 (AA.) - Amor 
nehri Ozerfndekt hldtıeyl 

m6zalcere etmek ltzere bu
gOn Japon kabineefnln fev 
kallde bir toplantı yapa
cafını ıazeteler haber ver
mektedir. 

Moıkova . 2 (A.A.) - Ja 
pon bihftk elçfıt Slnemlteu 
hariciye komlıerl Lltvlnofu 
ziyaretle Amar nehri üze · 
rinde bulunan bazı adaların 
Mançukoya aid olduğunu 

tlerl sürerek bu adaların et 
rafında hasıl olan gergin 
vaziyet üzerine Sovyet bü
k6m~tlnln nazarı dikkatini 
celbetmlı •e bu adalarda 
Sovfet devriye kollarının ve 
yakınlaranda da Sovyet top
ç~kerlerintn ıözükmeıl Ku . 
vantunı kumaodanlıimı me 
zkür mahalle asker kuvvet · 
leri ıevkine mecbur ettiği 
ve bunun neticesinde bir ih 
ttllt vukubulacafını 16 y le · 
mittir. 

Lltvinof, Japon büylk 
elçlıfne anlatmııtır ki, 1758 
tarihli Stgun ve 1860 tarih 
lt Pekin muahedenameleri 
Amor nehrinin ıol eahll
lerlndekl adalaran Ruıyaya 

ve sai uhlllertndekl ada
ların da Çine atd oldufunu 
taerth eylemektedir. Ada· 
farın lıtmlerl bu muahede· 
lerde ıikredllmtı lıede teı· 
bit edilen hudud hattının 

mez" 1lr muahedelere mer · 
but haritada kırmızı çizgi 
ile ıasterilmtı oldufunun da 
muıarrah bulundufunu ili 
ve eylemlıttr . · 

Litvinof, büyük elçiye 
mezkur haritayı ıöıtererek 

keyfiyete kanaat ıetırmesl 

nl rica eylemlttlr. 
Mnteakıben Lit•lnof Stıun 

ve Pekin muahedlnlnln ak. 
di sırasında nehrin ıeyrlıe 

falne elYerlıli derin yerinin 
mezk<ar adaların cenubun
dan ı•ttlllnl ve bunun o 

dlr. Bu müzakerelerin dııha 
ıakln bir hava içinde yapıl 
matı için Litvlnof h~r iki 
tarafında mezk1lr adalarda 
ki kıtaatını ve civardaki 
top çekerlerlnl geri almuını 

teklif etmtıttr . 

Japon bilylk elçfıf bu 
teklifi hilk<ametlne blldirece 

i•nt vadeylemtıtır . 

Her iki tarafı• da bek
lenmiyen herhangi bir ha
reketle vaziyetin va htmleı 
memesi için fcabeden ted 
btrlerl almuı tekarrur et
mittir . 

Moıkova, 2 ( A.A. ) -
Tas ajan11 teblli edtyor: 

Blagoveıchenskten bildi · 
rlliyor: Haziranın 29 uncu 
ıüoü , Amur nehri üzerin
de Sytchevıkl adasının bu 
lundutu hava dahilinde, bir 
Japon Mançu flıkaaı Sovyet 
hudut karakolu üzerine ateı 
etmif, Sovyet karakolu da 
bu ateıe mukabele eylemlı · 

tir. 

Buna mukabil Mançu 
topçuıu da bir Sovyet hu 
dut fltkası lzerine atef ede
rek onu hasara uğratmııtır . 

Mürettebattan 2 ölü, 3 ya 
ralı vardır. Japon Mançu 
fllkası . Sovyet f ltkalara ta· 
rafından, Sovyet 1ahillne 
kadar yedekte getirllmtıtlr. 

Joponlınn resmi te~liii 
"Üç Sovyet gambotu, 

Sovyet h0k1lmetfnln verdlil 
vaada rağmen tayin enılen 
hattı tecavOz ederek Senufa 
ve Rolsvi adaları arasında 

dolaımafa baı1amıılardır. 
Bunun üzerine Japon ıeml 
lerl ateı açmıılardır Şiddet · 

il bir muharebeden ıonra 

Sovvet ıambotu batmlmıı 

tır. Bir gambot da aiır ıu· 
rette yaralanmıthr. Vaziyet 
SoYyetlerln Tanıatuyu iıga 
ltndenberı gerglnleımiıtir . 

Sovyetler Amnr nehri üze
rinde Seferi tehdit edlyor
lardı. Sovyet hükumeti ıe · 
mllerlnt çekeceflnl •aadettl· 

tOIUU>ILI , 
1 

Ziraat Yağmur 
Bankası mü~ürü tekaüt oldu Şiddetli sıcağın önünü aldı 

B lsmall Akbaş 
Şehrimiz ziraat bankası 

müdürü 8 . lım~ il Akbaıın 
tekaüde sevk edildiği ıenel 
dlrektörlükce kendlılne bil 
dirilmtıtir 

Yedi seneden beri sebrimlz 
de ziraat bankası direktör · 
lüğünü muvaffakıyetle idare 
eden B. lımail Akbaı mez 
kur bankanın otuz beı se 
neye yakın memuru bulun · 
maktadır . 

l 

1 

Üç, dört ıündenberi de 
vam eden sıcaklar dün de 

öğleye kadar sıkıcı bir te
kilde devam etmttUr. Ôjle. 

den sonra hava birdenbire 
deitımff, saat 16 ya dojru 

tiddetli ysğmur yağmııtır. 

Hava bu suret 'e epeyce ıe

rinlemittir • 

Muhtelif fasılalarla akıa

ma kadar devam eden yağ· 

mur yazllk mahıul için 
çok fay dalı olacaktır . 

Park gazinosunda verilecek 
gardenparti 

Şehrimiz ldmanyurdu yıl 
dönümü münasebetlle Ata 

türk parkında bir gardenpar· 
ti vermek üzere hazırlan 

maktadır . 

Gardenparti , inıaatı niba~ 
yet bulan park gazinosunda 
verilecektir. Güzel ve eflen
celi geçmesi için hazırlıklar 
yapılmaktadır . 
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Yüzme Yanşl an T ertiP 
Edildi .. 

Bu münasebetle Atatürk par~ı havuzunda ığlıncıfi 
yanılır yıpd====ıc=ık=. ==-===~""""* 

Spor Bölıesl tarafından l L .
1 
k 

A, B, C ıümeslne dahil ku · 
lüpler arasında yüzme mü 
tabakaları tertip edilmlıtir. 1 

P•!~ın~:8~:~~r:ıa. :~~~:.t. ,Mıçlanmn finali bugün idıll 
Erdek, Ayva lık ve ıehrimiz ~irlig"i ile Gönen Yani OıiıB-
kullplerlnde ıu ıpor 

larile uğraıan ytbücüler spor 'rısrndı yıpılıcık 
arHında 100, 200. 400 bay- 1 
rak ve 1500 metre muka. BugGn ıehrimizde bulua• 
vemet, kurbafalama, ı ırtüstü ' cak olan B ıümeıt blrtacl· 
t e c r ü b e ve t e ı v i k i ıl G6nen Yeni Doianıpol' 
mahiyetinde yarıılar yapı kulilbü ile C gümesi bırı11· 
laca kır. Ed ld d&J clıl rem it maayur 

1 Aiuıtosta yine ayni ku- ve A sümeel birincisi ld111•• 
İüplerin iıUrakl ile Ayvalık Lllı 

birliği araıında 861se 
ta atlama, kürek ıporlannın ı Is 
da ili veıile bu müıabaka maçlarının finali yapı acı 
lara devam olunacaklar. 

ikinci teıvik yüzme mü · 
ıabakaları iıe 16 afuıtoıta 
Bandırmada ayni kulüpler 
arasında yapılacaktır . Ve 
yarıılar bö> lece nihayet bu
laraktıt. 

tır . 

A ıümesi birlnclıi ld111ao· 
btrllfl ile 8 gümesi blrtnc:lsl 
Gönen Yeni Doğanıpor kıl" 
lübQ araıındakt maç buıOf 

1 1.Jtfs . 
ıaat 16 da General Ait .-. 

Umum müdürlük müea· 
ıetede uzun yıl l ar devam 
etmlt olan meaaistol ıOkran . 

la karıılad ığını bıldirmtıur. 
i Bir Çoban Korucuyu 

met .tadında lıtanbul ba' 
kemlerlnden Ahmet Adellllll 
idare.inde olacaktır 

Bu maçın galibi ti• d• 
yaran saat 16 da yine ayol hf 
kemin idareeinde Edrellltt 
İdmanyurdu karıılaıacektıt'· 

Bu uzun hizmetinden do · 
layı biz de kendlıini kutlu 
larız . 

Bir tayin 
Oımanh Aankası Muame 

lal memurlarından Faik 
Ocak bu defa iktiaat Veka
leti İzmir ihracat emtfuı 
mürakip teıkilitına 200 lira 
maaıla tayin edilmiıttr. 

Bir doğuı 
Hacı Emin otlu 8 . Meh · 

met Nurinln dünyaya bir 
oğlu gelm iıtlr. Yavruya 
uzun ömürler diler, ebe
veynini tebrik ederiz. 

ğl halde bunu 
tır . 

yapmamıı 

Uza~ ıar~ta casuslar çoğaldı 
Bu sabahki poıta ile ıe· 1 

Ağır· Yara 1 adı .. 
~-------------------------------

Bıı~as m ın tırlısmda koyun atııtan çoban ~öy korucu-
sunun ihtannı kızdı . Va .. 

Sındırgının Küçük Bükü 
korucuıu kontrol etme k üze 
re kendisine verilen tarlalar 
civarında dolaıırken bazı 
koyun ıürülerlnin Süleyman 
oğlu Süleymanın tarlasında 

otlattıfıoı görmüıtür. Çok 
ıeçmeden bu ıürülerln Ha 
midiye köyünden Ahmet
le, köy muhtarı Hatıl lb 
rahime ve Mehmet Emine 
ait olduğunu öirenmiıtir 

Korucu bunun üzerine 
çobana: 

Bir Ekin 

- Koyunlan ne diye ekin 
tarlaıına barakıyonun? Di 
Y• çıkıımııllr . 

Ç o b a n A il bu söze 
çok içerlemiı, üzerine ıal · 
dırarak elindeki ıopa ile 
korucuyu baıından ağır ıu 

rette yaralamııtır . 
Yaralı korucu Sındırıı 

hükumet doktoru tarafından 
muayane edildikten sonra 
ıehrlmlz memleket haste 
hanesine gönderilmlıtlr 

Çoban da adltyeye Yeril 
mittir. 

Tarihi 
1 

ıen Morning Poıt gazetesi ,' Tırlasındı ÇILID yıngın 
Royter Ajanıına atfeden. 1 
Sovyet Ruıyanın uzak ıark 1 c·ıvır il 11 d ı• 

(sırlıri sıtıık istıyıılar 
yıkılındı vilayetlerinde yeniden bazı r 8 arı 8 geç 1 

tevkif at yapıldığını haber 
vermektedir . 

Amur nehri kenarındaki 

Habarovst ıehrinde "Sovyet 
Ruıyanın Uzak Şark kıamı 
nı ele geçlrmeği kuran kom 
ıu bir memlekettf'n ,. gelme 
hususi memurlar mahiyetin 
de o lan bir casuı ıebekeıi 

keıfedtlm ıı ve birçok tevki 
fat yapılmıfh . 

Royter ıunu ilave ediyor: 
.. Tevktf edilenler, caauı

luktan baıka Orta Rusya 
dan Siblryaya yola çıkan 
levazım trenlerinin çarpıtma 
11 veya lnfılak elmeıi gibi 
tertibat almakla itham edil
mektedirler ,, 

Londra. 2 ( A.A.) Amur 
nehri üzer inde Sovyet top 
çekeri ile Japon Mançu • 
hudud muhafızları araaında 

ıtddetli bir müsademe oldu. 
iu ve bir top çekerlB bat
dılı dlfer birininde afır 

ıurette hasara uğradığı Tok
yodan blldlrllmektedlr. 

Sıiırcı nahiyesinin Mecl· 
diye köyünden Ömer oğlu 
Murat Saflar mevktınd.eki 

tarlaeında traktörle ekin bl · 
çerken motörden çıkan kı 

vılcımlardan mahıul a teı al 
mııtır. 

Rüzgarın tesirlle yangın 

büyümOt ve Muradın tarla 
11 bitiıiğindeki arpa, bakla
larla , yıiın halinde bulunan 
ot lar tamamen yanmııtır 

iki dönüm:ük tarladan 15 
kile arpa, üç dönümlük tar · 
ledanda 15 kile bakla, 
Murlldın k , ndl buidayları 
ve Mehmet Onbeıı adındaki 
bir tar1a sahibinin de otları 
yangının yaptığı 

arasındadır. 

zararlar 

Bu huıusta tahkikat ya 
pılmaktadır. 

Koza f iatlan 
Buna da dilnkn koza fi 

atları 60 87. 93 kuruı ara 
11nda olmuıtur . 

Bandırma , Erdek, Edlncik 
Belkıs harabelerinden gidi 

ce tarihi eıerler çıkarıldığı , 

bunların bazı kimseler tara-

fından lıtanbula götürülerek 
orada satılmak lstendlit ha
ber alı•mıı ve Slzlklere ait 
olduiu anlaıılan bu eıerler 
yakalanmıı ve buılbl kim
ıeler hakkında da tahkikata 
glriti l mtıtır. 

-~ 

futbol Ajınhğı 
Spor Bölgesi Futbol Ajanlı 

ğından istifa eden 8 . Faik Oca
kın yer ine ldmanıücünden 8 . 
Şuürl Sümer ıeçllmtttlr . 

f ı nndan çahnın ceket 
Hükumet caddeılnde Ha 

sanan fırınında çalııan iımail 
cekeUnln ayni fmnda çah
t•n Emin tarafından çalın · 

dıtını iddia ettli inclen tah 
ki kate baılanmııtır. 

--=--•'llilr-= _ _ .. 

Midilli 
f ut~ol tıkımı lyııltğı gıli'' 

1 Haber aldığımıza göre P' 
zar ıünü Mtdllli futbol t•"' 

k •' kımı Ayvalıia ıelece 
fır 

Ayvalık Halkevi futbol ta 
mı tle bir maç yapacakl ,. ... Bu maçlar için ıehrilll 
den de bazı sporcular ltf' 

valıja rtdecekUr. Is 
Maç çok allkalı olac• 

tır. 

-~~-

Bandırmada 

lir yurddııın hıyırsavıı~~ 
Bandırmada Mehmet l'I 

3
, 

rt Tarhan tlcarethane•1, 
ı· 

kimıeetz çocuıu ıünnet '., ., ... 
tlrmlıttr. Bu hayıree• ,... 
Bandırmada çok iyi k• 

lanmııtır . 
11

_. 
Haber aldıiımıza ıöre ,_ .,, .. 

ıek ı lde yardıma ıoU ~ 

Bandırmada bir haJll ça;,,, 
vardır. Diler bayır•' , . 

• • 
vaktı hah yerinde ol•0 ~ 
tandaılar veya hayır ı::;_., 
küllerinin bu huıuıta y• .-ı 
dan ıeri durmıyacakl•' 
umuyoruz . 

Doktur tıyinlari "'' 
Şehrimiz memleket t' 

tahaneıl operatarlOJlll•' 
11
, 

h ,t• 
ytn edilen Menin • .,fı 

neıi operatörü B · ,...,, •*' 
ile doium eYI çocuk 111 fi 
hA111ılıtına tayin edile;_,ı 
A vrupada tahıtllnl ~ 
eden doktor B Ah111et 

1
_w . . ..... 

mtze gelmlıler ve •• 

rln• baılamıtlarcbr· 
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Fransadaki Kabine Oe_i!=ı = = • .= .~ .: •• :\ İranda Her Şey inkişaf 
ğişikliğinden sonra .... Soma Lın_yıt Komu~u W E d i Yor .. 
<< Belcib masut .. O derildı ki Başrekili Amerikıda 111 0 ep O Z 1 t e r 1 e r 1 • • 111 iranda altı ,-eker dokuz doluma beş kibrit tütün ve 

0 
bir gezintiye çıkabiliyor . Na darsin Blum .. • ,.,., ~;21 E~:f!~~;/ - n~!'::!~ faız:ıı:.~, ı·ı·ı içki lahrikalarr ;ardır · 

111, oıtane bir hafızaya ma· aldıiı gruplar, tali gruplar • Asyada tayyare ile bir edtlmittir 
olan bazı mebus arkad· delegasyonlar, bürolar, ko· ~. : : : : : : •• tetkik ıeyahati yapmıt olan Her teyden evel münaka-

~ıların hatırlatmak IQtfunda misyonlar, tali komisyonlar Fransız muharriri Ph d'Eıı leleri temin etmek lazımdı; 
oulu d ki Ô ıl ve edilmiyenlere verilme- mazsa bir "plan,, etrafında 

n u arı gibi biz her te• ilah .. nlnde her hafta, her tajlleur Chanteıalne raze- bu itibarla yollar yapıldı 
lllay'"ld meslnde ıatılacak ne vardır anlaımak lazımdır ki nereye 
L u en bütGn ıoıyahltler gün ve günde bir kaç defa tealne yazıyor: ve iyi bir bakıma tabi tu 
-• l ._ Esasen asıl dava da bura · gidildiği ve ne yapılmak is-

L " aabinesine genjı ıala- hareketlerinin heıabını ver- 25 Nisan 1926 da tahta tuldu. Uzak mıntakalar için, 
qfYetl da değil midir? Mücadele tendiğt bilinsin. O zaman le er vermeyi red eder· mekten çekinmedi Partist-

en, Yalnız ben bu hareket· nin kuvveti disiplini ve ken· siyasidir ve artık hiç bir ıenit salahiyetler ancak bu 
te bir doktrin veya tatmaz dısine karıı be.ledlği kıy hükumetin vaz geçemiyeceği planın icra va11taıı olur, ve 
Pitenıtp baJC.lı\ıx.ı bulunmadı bir hükumet ıekltnt taraf 1 pllnm ana hatlarını kabul 

15 15 metli emniyet itinde yardı · 
•rıı· b darlariyle aleyhdarları ara- etmlf olan parlamento bir h ' u reddin geoit ıala- mcm oldu . Fakat, tabii de-

Ll,et fikrine kartı deftl, fa- mokraalnfn kontrolü altmda smda olmaktan zi)•ade hü · ~ de ancak onun neticeleri üz 
•at b · d kumetin tarafdarlariyle aley erinde hüküm verir; parli-tt ız en bu ıalih!yeU iı olmaktı. beraber mütemadi 

Yen Lu-ku" metin takip ettıx.ı h hdarları arasında Ct'!reyan et ı mento kontrolu böylece bir 11 
15 yen ükumetle icraatı arası· 

Polıtl(, k ld mektedir . batlangıçta bir de ıonda ke b 1 aya arıı o uaunu na ırirecek yerde icraatın 
1 lrtrneye ehemmiyet h d h Fakat hükumet tarafdar· ndinl g6ıterlr; fakat , arada. ver· umumi eyetf üzerin e ü 

1111 ttıın. küm verecek bir kontrola larmın muhalefetin genit ki f a1ıla, fazla ririftleımtı 
Y 1 .alihiyetler istemesine karıı ve ağırlaşmıı bir parlimen· 
•nı ıyor muydum? Mu tabi olarak İf gören modern 

''hn bir itle kulla mi maeı bir hük\imet lüzumunu ileri mücadele ederken, kullana tarizmln serbestçe çahıması · 

çıkmıı olan yeni hükümdar, 
her ıeyden önce bir canlan
dmcı olmuıtur; o, hususi 
menfaatlerin kargaıalığı 

içinde her tür lü entrikalara 
sahne olan ve büyüklüğünü 
yapmıı olan ananeleri unut
maya meyleden bir memle· 
kette milli şuuru ihya et · 
mek istemi ıtir 

Daha yirmi yıl önce, Ta~
randan elit kilometre mesa
fede insan kendini emnl· 

tayyareler, rıüratli temaı ve 
tesirli bir mürakabeyl müm
kün kılmıthr . 

İran bir ziraat memleke • 
tidlr. Çiftçilerin ıulama it
lerini tanzim etmeleri ve 
toprağı deferlendlrmelerine 
yardım için 1933 de bir zi 
raat bankası tesis edildi. 
Ve memleket ekonomisine 
yalnız ziraatın hakim olma· 

tedd d 1 lacaiı yeri tenkid edecek na imkan verir. 
e i en aenit ıalihlyetle sOrmüı olsalardı 8. Hlum yette hi•ıedemezdi 

ti • d b b 1 h 1 Bu ıuretle genit ı·hı .. 
di

ll, bluıt prensipln de red ve arkadatları, hususiyle o yer e lzzat u sa i lyet e- ıa a · 

' 11 mahzurunu izale için tim
di memleketin endüıtrıleı 

111e1i için gayretler sarfedıl
mektedir. 

1 ri tenkid etmekle vaktiyle yeti er fikri "plan,, fıkrlyle 
cap eder miydi Bu ıa kadar çalııkan ve sempatik 

llbıy · · itlemiı oldukları büyQk ha- birletmekte ve bu lktnciıl 
ett red edenlerı'n de ik f inanı bakanı Oryol kendi · 

d - tanın hali tatkmhiı içinde birincide mevcud olabilecek •tı ellerine aldıklara lerfnl ne büyQk ve lüzumsuz 
OQu h ve bulundukları f arkedilmekte 
t t aklkaten icra etmek zahmetlerden, gCiçliklerdeu 
lılkedıkleri takdirde ona ma· kurtarmıı olurlardı. dtr. 

ı endtıe unsurlarını bertaraf 
1 etmektedir 

ol k Harptenberl , yani liberal d illa tan memnuniyet Yukarada "Batal itikad,, 
UYac ki l bir ekonominin yıkı.iması ha l " arını farzetmek lh· tabirini ku landım ve bu ke 
'Yatlı b h Burada tti. en garibi bugftnkü hükü 
dı? Jr areket değil miy- limeyi silmiyorum. met tarafından bile atla bu-

lcra kuvvetinin kudretli ve 
Bu ~ k bu tesrii kuvvetin zayıf oldu~u nu kabule yanaımamakla , 1 ıun ü hükumetin • 

" lbı zamanlardan kalma itiyadlar beraber ister istemez bir di · 
.._e Jeti daha evelce iste- ş rıJ"e ekonomiyi zaruri kıldı~ı 
le 9"ekle hata etmiı olduğu mevzuu bahlıtir imdi va· 5 

'"•atı d zlyet tam akıinedir grupla· zamandanberi, genit ıalahl 
lı n eyim. Bunun deli· 1 ı 

IUd le rın, tali grupl~rın, delegar yeller iıteni diğf her defa, 
, Ut i timdi bu salihl 
eu v yonların, b6roların. komiı· dalma eksik kalan bunun ne 

l erıneye yanatmak is 
911lernı l yonlarm ve tali komisyonla-
tı d t o an ftenato azala-

rı lln b· rın fasıla11z müdahaleler yü· 
tıd ır çoğu, kebine ik 
lıt •r4 ıeldlii zamanlarda zünden zayıflamıı olan bir 
... 1:rı1nı, olsaydı, yeni . ıeçl · hükümetin, hakiki kuvvetler 
~ıl Yıtrattıaı cereyana ka · olan ve kararlar üzerinde 
te •tllk ve başlangıç ınste· müteıelıil ve tezadlı nüfuz 

... ::~· buna muvafakat et lar icra eden ıağların veya 
dı. en geri kalmıyacaklar· ıollarm büyQk dıı kuvvetle· 

ri önünde daha da haf ıfle 

,,~ leon Hlum,. cumhuri meti istenmiyorsa bize baı · 
'tltaı~I ftluhitlerde hali mua . ka metodlar lizımdar . 
ed btr ıekilde devam Bir hükumete reddedilmiı 

'tel b ,, k en azı batıl ftikadla- olan ıeyin diğer bir hüku 
''tt •tıı gelmemek. ayni mete bahsedilmesi keyfiye-
~C. lıteınit olan dtfer hü tinden duyulan 11kmtıya ge 
._

1 
<netlere karıı evefce alın- lince itiraf ederim ki bu ha· 
t ola d ı,0 n urumu tekzip ed- na, ifratlı bir veııveıenin et 

"- t RÖtünmemek iıtedf . Bu- eri görünmektedir Her hal · 
l~tı:uvaffak oldu ve timdi de ıuraaı aııkirdır ki genft 
ı,lld •rın aralarında parça- ıalahtyetler emniyetin aza 
l•tın'iı Ye ekseriya entrika- 1 mi ıeklidir. B ımun itimad 

ın kendı iradesinin yerini edilen hükümetlere verilme· 

V,l(J~l<DILtNIN MİLLi ROMANI No: 26 
~ ~Utk l b 0 "• bı " a alıktı .. En arka- Bir ara göz göze geldik. . , 
dı~ .. ~ Yere beraber sığan- bakıılarda, öyle açık ve 
tı" ~ 0nuırnıyor, denizi dal· yüzQme vuran anlatıtlar 
~it t '''d•yordu. O gün siyah vardı ki. .. O göz' erln derin· 
cı,,,;,ra içinde, bir gönül ln · lıklerlnde zavallıhfımı ve 

fi O .. acandıiımı sanlci okuyor 
~ ')at d •d, ıtta a hiçbir kızı bu dum .. 
'bııtı' Çabuk ve içli sevme· O güne kadar, ilk defa 
''"er~ · lık defa çılgınca bir kız bana böyle bakıyor· 
•ı~ k en, ilk defa karıılık- du.. Kendi kendime kızı· 
~'~) ' 11

Yordurn.. Vapur iı· yor, onu haılamak, lğnele-
1, lco: )aklatıyordu .. Onun· mek illlyordum. Fakat onun 

s,,t~'111•k iıtıyordum.. bu hali çok ıürmemlf, 
)'la11ı erce komplman tatlı ve içlen bir ıüliltl her 
L ah ıtl l ""11,Q 1 ırnı1 dilim ıankl ı~yl halletmlt ve ben yeni -

llaıı, tlıneldenmııu. . . mlıtım ... 

için istendiğini izahı oldu 

Her defa mı? Yanılıyorum. 
B Kayyo vaktiyle genif sa· 
lahiyet'er fatediif zaman, bu
nu "Ekıperler,, e izafe ettıği 
fakat hakikatte kendinin ol-
an planın tatbiki namına is
temtıti; çünk(l 8 . Kayyo, 
hükumetlerin, emirleri altın 
daki memurlarm arkasında 

gizlenmek ltiyadmda olma 
dıkları eııki de;irlerin ada
mıdır. Bu, istediği Hlahiyet 
lerln ken<fiıine reddedılme· 

ılne mani olmadı ve ayni 
salahiyetler on beı ıün son 
ra planı olmayan fakat ken 
dfıine emniyet edilen Puan· 
kareye verildi. 

Herkesin hoıuna gl.decek 1 
bir hükumet - ki pek nadir 
dl - bulunamayınca hiç ol-

YAZAN: Halil Bedi Fırat 
- Rediıyi ıever miılniz 

dedim. . Rengi deiifti. . Ba · 
kııları sanki çocuklaıtı . 
Bu halile, okadar güzel ve 
cana yakandı ki .. Sesi tit 
rek ve herıeydl: 

- iyi kalpli fnıanlar 
sevilmez mi? .. Hele Bedia 
glbileri . Ben kimsesiz bir 
kızım Htkmet bey. Ne an 
nem var, ne kardetlt-rim . • 
Eğer bir kardetim olsaydı 

her halde onu da 9edla ka· 
dar ıeverdlm .. İlk defa oıün 
varlıiımdan 11yrılmıthm . 
Vapur iskeleye hızla yana· 

Mesud Belçika · da baı· 
ka türlü yapmıı de§lldlr. 

Bütün kartılaıtığı aüçlük· 
lere rağmen meıud ve o de
recede ki bat vekili Ameri · 
kada bir gezintiye çıkabili -
yor. 

Ne dersin, Blum? 
Meıud, çünkü bugünün 

ihtiyaçlarına cevap veren 
hQkümet teklini tahakkuk et· 
tlrebflm ittlr. Bügün lazım 

geleni yapmak iltenilirse, 
lazım gelen ıey o kadar gü 
çtür ki, ancak bütün taraf 
tarın lftirakiyle yapıl&billr . 

• IS Von Zelind , ıoıyalist· 
leri , katolikleri ve libaralle
ri iktidarı Ahanda toplamı -
ya muvaffak oldufu zaman 
her iki meclis önünde, mem 
leketlne t.fklif C"ltiğı kalkı!'ma 
planını uzun uzun, lncedtn 
ınceye anlattı . Sonra bu plan 
kabul edilince B Von Ze · 
land parlamentoya dedi ki : 
.. Bir sene sonra yeniden ge-

çirin." 
Bir senelik geoit ıalihlyet 

B. Von Zeland bu kadarı · 
na iııtemiyor. 8 Hlum bu 
kadarına istemiyor. 

Gerçi o yapacağı ıey!er 

ıırken bir ıarııntı oldu. 
Dütüyordu ki bileklerinden 
tuttum . Tutuken kurtula 
mamak üzere tutuldum .. . 
Yolcuları birer birer çıkan 
vapur, boıaldıkça rönlüm 
doluyordu .. 

Bu yolculuk Atla1 Ok· 
yanuılarına bağlan1aydı di 
yordum . Kendimi tutma
saydım bir çocuk ıibi yal 
varacaktım .. 

Birden iskeleye takılan 
g6zleri, hayretle dudaklarım 
elinde olmadan oynattı : 

A.. Fikret dedi. Ve 
bir ıöz ıöylemeden yanım · 

den uzaklath.. Onlar, iıke
leye yakın küçük bir soka -
ğa Hparken arkalarıntlan 

uzun uzun bakhm.. Bir tek 
kiti ıtbl yürüyorlardı . içim· 
de bir 11:ııı, yürelimde bir 
ateı . rönlamde k11kançlık 

alevlenmlıtf. . O vakıt ıev· 

diğimi, çok sevdi ilmi anla · 
mııtım . . 

Aradan aünler reçtf . Be· 
diayı yoklamak bahaneıile 

okula aılttlm. f.akat onu 

Vilayetlerin batında bulu· 
nanlar, onları kontrol etme
ğe ve icabında korumaya 
muktedir olmayan merkezi 
idareye hiç aldırıt etmiyor · 
lardı . Maliye en fantezlst 
metodları takib ediyor, dev· 
let ve hususi ıahıılar eko -
nomiıi fU veya bu idareci 
nin kararlarındaki isabet 
derecesine göre bucalayıP

ııidlyordu Asktri ıahada, 

İran mflletinin ıni kahtele · 
rtnden, nadir istfınaların dı 

ıında , faydalanılmıyordu . 

Bugün her ıey deiltmit · 
tir. İnkiıaf eden mutlak ve 
devamlı bir inkilaphr. Her 
yerde usulü daireıılnde gi
ritilmit olan ve çok mantı 
ki bir surette idare edıldtk 
leri anlaıılan muazzam ça · 
htmalar ve demirden bir e! 
saye.inde nizam asaylt tesis 

hakkında B. Von · Zeland 

Altı ıeker fabrikası, do· 
kuz dokuma fabrika11, bet 
kibrit fabrıka11 , içki f abri
kaları , tütün f abrlkaları, 
elektrik ıantralları her yer-
de kıH zamanda 
gelmiıtir . 

vücuda 

Nihayet tran, dünyamn 
her tarafında altına lnkilab 
eden petrola sahiptir . 

1908 de cenub ıarki mın · 
takasmda bir İnıriliz tarafın
dan petrolün keıfedilmesin
den eonra İngiliz · İran 
petrol tirketi kurulmuttur. 
lngiliz hükümetfnden büyük 
müzaharet gören bu ıirket, 
petrolu bir piplayn vllııta 

siyle Basra civarına akıt · 

mak için büyük gayretler 
sarf etti . 

1932 de yeni Şahm hü
kllmeti ıirketle lrftn devleti 
arasında imzalanmıt olan 
muahedenln lrana daha faz. 

kadar Hrlh fikirlere sahip la menfaat temini için yeni -

değildir. den aözden geçirilmesini 
Çünkü, ıosyallıt ve cum- istedi. lhttlaf büyüdü, ve 

huriyetçi birliğimizin gayret- ancak milletler cemiyeti 
lerine rağmen . henüz plan konıeyınin 1933 nisanında 
fikri, meınleketımlzin siyasi bir müdahalesinden ıonra 
zıhniyeUne nüfuz edememit ve her iki tarafın uzlaıma 
Ur. zihniyetiylt: hareket etme -

Ne yazık! ıiyle halledilebildi . 

Y .!iZ.fi N: Pof Bonkur llakikaten, lran petro16 
E!kl başbakan, lıalk Irak petrolleri üzerindeki 
cephl'si azusrndan 1 

( Lutfen sayfayı çevlri~iz ) 

göremedim .. 
Yine birgün onunla Kadı 

köy hkeleıinde karıılaıtım . 

Yorgun ve halıizdi. Bediayi 
çok ıevlyordu . Bedianın 

hasta olmaaı onu üzmüttü .. 
Bediayi. hasta göstererek 
onu köıke götürmek iltiyor 
dum. Ogün otomobile bi · 
n~rken benden mümkün 
mertebe ıürat istiyordu .. 

Bedtanın yatak oda1ınday · 
dık .. Bir hu taya na11l ba 
kıldığım, na1ıl ı6zler ıöy

leneceflni, nasıl inandırıcı 
ümitler aıılanacafını, nuıl 

ha1talıiı bile insanın seve
ceği geleceilni, sevaiyi, ok-
ıamayl, aOldürmeyi , en ümit· 
sizlere bile ümit vermeği 

oıün hep o luzda ıördüm .. 
Ogün Zehra . . Tadmı bilme
diğim , tatmadıfım taze 
bir hayat ıerbetiydi . 

O, söyledi anlattı Biz 
hep dinledik.. Og6n ömrü 
mün ıevai bahçeıinde, yep · 
yeni bir baharın yayıldıiını, 
gönlümün güzel sandığım 

çiçeklerini solıun ve renk -

' ılz gösteren yepyeni bir çl 

çek açtığını gördüm .. Zeh-
1 ra. ogün kötkte az durdu .. 

Sonra yine Osküdara ılden 
yolların kaldırımlarını süı 
l ed ı ğini gördüm.. İlk defa 
gönlümün ve varlığımın tat 
keııilmek lstedlflni o ııün 
illedim .. Saat ... 

Hikmet birlahza durdu . 
elğaruının dumanlaranı, ase· 
bi savuruyordu: 

- Tahammülün de bir 
derecesi olur . Sonra hert•Y
dtr .. Günler geçti. Haftalar 
aylar yıprattı . Her batan 
günün ardından gittikce hız 
alen ıevıiler doğdu Ben 
o kel.da r değlıtim ki .. "İyi 
kalpli insanlar sevilmez mi 
hiç Zebraya yaklaımak, 

Zehrayı sevmek için iyi yü
rekli olmak gerekti . fakat 
bugün bambatka düıünüyo· 
rum .. 

Bir kız t.terae , bir ~rkeil 
kızdırır . lıtedlil örste iıtedı
il ıekli verebil lr . Onu, giz· 

, ilden atzliye takip ettim. 
SÜRÜYOR -
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Frank 
Oüsmıtte davam a~lyor 
Londrada, 2 (Radyo) - . 

Franaadekl para buhranı, 
Londra ıiyaai mahfellerin 
ce büyük bir dikkatle taklb 
edilmektedir. 

Vaılngton, 2 (AA.) -
Haztne Nazırı B. Morgen · 
thau ile hazıne müateıarı 

B. Taylor fed"ral reaerve 
Bourd ve kambiyo muva · 
zene ıermayeal direktörleri 
ile görüıerek Franaanın ma
li vaziyetinin ıafahatını ta. 
ktb etmtılerdlr . 

Yarın resmi mehafıl hali 

lranda 
Har şey inkişaf ediyor 

(Baıt arafı 3 cü sahfada) 
lngiliz koatrolü ile beraber Şehrin umumi tenviratı için alınacak ampüllerin mar· 
lngilterenln ekonomik, mali ka ve mum kuvvetleri ile azami ve asıarl miktarları aıa
ve bt\va11ta askeri sahadaki iula ıösterilmittir. AmpüUerln ahnmaaı 23·6. 937 tarihin-
kudretlnln esaılı unsurların den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ~ ıkarılmıt 
dan birini teıkll eder. tır. lhale 9 temmuz 937 tarih cuma günü ıaat 16 da be 

Tam Hindiltan yolu üze ledlye encümeninde yapılacaktır. lateklllerin fazla ma 
rinde bulunduiu için bu lOmat almak (izere belediyeye müracaatları ve kanuni 
petrol kaynakl arı, ayrı bir dlpozltolarınm belediyeye yatarılma11 bildirilir. 
ehemmiyet kazanmaktadır. Markalar: Oaram, Filpı, Tunisıram 
Cençleımit ve ranesanı dev. Mum Asıarl Azami 

rlne ılrmlı olan lran için 25 400 500 
de bir yandan lngllterenln 40 800 1000 

Milli Kuvvetler caddesinde 18 numara/! 
apartmanda yeni getirttigi Rontgen ma· 

1 kinasile her gün saat 1.5 den 19 a ka· 

!:;n~:::::~:;~~;~~;~=~~i!ll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

• • 
bayanlar, baylar! müzahereti, bir yandan it· 60 50 ıOo : 

LUtf en Okuyunuz 
h•zırdakt vaziyetin üç taraf. 
lı hiçbir veçhlle deilıUrme
mlt oldufunu beyan etmek . 
t~dır . Fran11z mecliıl me· 

letmek klrlarının yüzde 20 75 60 120 : 
ıtyle birlikte 676,000 ıter· 100 30 50 i E lintzde hatıra olarak aaklanacak öyle eıkl re· 
ltnı tediyesi azımsanamıya- 150 40 60 : 

• ılmler vardır ki bunların iyi bir tekilde tashihini ve 
cak bir ıey•U. 1935 de 8 200 1 O 20 • b 1 • ya üyülü meeinln kabıl olamıyaceiını zannedeutnts. 
mtlyon ton petrol çıkarılmıı 4 - 1 ·- 249 • · 

• Iıte bütün bu düıüncelerln akıinl iddia ve ııbat 
buıanımn yeni Franaız ka · ve bu yQzden lran hazine · : ediyorum: 
blneıine ltlmad beyan et ılne 2 milyon ılerltn ılrmlt : k k k 
metl büyilk bir memnun!- olduiu deıünillürae, bu ıe · Balıkesir Askeri Satın : ç o es j ve yıııı·aunHŞ resimleı-i bü) ii 
yetle karıılanmııtıı. lirin devlet için ne bilyük ! bir agrandisnıan f&brikasında karaka· 

Londra, 2 (AA)- lnııltz bir nimet olduiu kolayca Alma Komı·syonundan: : lem, sepya, pastel , •. '· H;,h lı<n. a olarak is-
ve Franıız hazineleri hail anlatılır. • ~ 
hazırda Franıanın bulundu- r••••a•aaaaaa Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 180,000 ktlo arpa : l~ nilen boyda 'e ~iıi Il ı ( mım lı ( dect k bir 
ğu mali vaziyete rafmen üç Satılık E_.ya ! ezmeıl açık ektıltmo ıuretlle 12 Temmuz 937 pazarteıl gü- ":i şe.kiJde LÜ)Ük oJaJ'~k )3p1ırnıakl3)JDI. 
taraflı pera itilafının deva- y, • nü saat 15 de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 540 Hesimlerinizde isleııt u }1(11· d( ği~ı klik )3· 
rııını temin etmek teıebbO- • Nakil münaalbettle acele f lirft muvakkat teminatı 40 lira 50 kuruıtur. Jateklılerln : pılabilir. 
ıande bulunmak Qzere dün 4 ıatılacak oda takımı, bü · t İartnameılnl ıörmek Qzere her ıün ve adı geçen ıün ve ! 
bütün gün temas halinde 

1
t fe, karyola, ıardrop, t ıaatte de teminat makbuzlarlle Kor Satın Alam Komlayo· : Bayanlar için yağlı boyalar bilhassa şa-

kalmıılardn. ,t maıa, sandalye ve ıalr ev t nu baıkanhiına mQracaatlar•. : yanı tavsiyedir. 
Ôfrentld;fine göre Nazır · ı etyaıını 16rmek Qzere : 4 - 1 - 244 : Eğer resinlleriııiz güzel olursa ne(iceler 

lar kabinenin 6nQmüzdekl a Muharrem Haıbl fabrika t : 
h f l k d b " ı de pek uiizel olarak gelect·k 'e beuenile-

a ta ı tçtlmaın a a me· t ıı civarında Doktor Mem- t • " " 
sele ile me11ul olacaktır. • duh Ôzçamın banealae • •w~~~~~~~~~~· : cektir. 

Parla, 2 (AA.) - Mail t arzu edenlerin milracaatı • ~ i i Siparişler bir;ay SOOf a~lada ıdlllr. Fi otlar pak ucu-
meıelerJ halletmek Jçin ho • ilin olunur. • it. Hır T acimarin En Büyük Oilag"'i; : [zdur Rı &seli: 30 x 40 eballa kara •aıtm 275, yalh 
ktimelln taleb etmtı olduiu twwwwwwwww•wwt 'it • 
genı, sellh•yetlere a•d ka- Ed .1 .1 « Satış Sürümünü Art11rmıkt1r. : boya 350 kuruştur. 
nun llylhaaı botnn ıece rııı nu us ... 1 ~, A K A T 1 : Numuneleri hergün mağazamız· 
devam etmlt olan ve süktinu M ı d 1 1.~ • d .. bT · · 
iade içlu 8 . Herlyoyu Oç amur uaun ın: s t t 

8
. • • s ! a gore I ırsınız. l I 

defa celseyi tatile mecbur Edremldtn Zeytinli k6yii - a iŞ a ırıncı art: » i ELLEN AR~;~~Ş RK.ETİ 
bıralıan bir takım vahim nün 239 ıayıh evinde ka· ~ 
hidlıelere ıebeblyet vermlt yatlı OrkGıden dolman Meh· 1 CC REKLA" M DIR "ll i ATH. Vl'fSAs 
bulunan müzakerelerden met oflu Huanın Edremit ~ ::ı. I Merkezi: Atina Kolokoktrool 38 Şubeıl: lzmlr 
ıonra ıaat 4,30 da 228 re . Aıliye hiklmltilnln 25.S 937 #! '' • 1 Büyük~Kardlçah Han 6 
ye karıı 380 rev ile kabul gün ve 503 246 ıayıla ila Satacag., ınız Malınızı ';il KOSTl PlSPlRINGOS 
etmiıtlr. mile ııml Hnıeyin oldaiu ~ Balıkesir SaraçlarJiaşında flasan Cum~lıoğlu Abdulla 

Kanun liylha11 ayan me· ilin olunur. 
yllatnde saat 15 de müza· v B 
kereedılecekur. ıerın tenk

1
•
1
• 1 e u Reklaınlarınızı e•g .......... ••••••--••• 

Parla, 2 (A.A.) _ Me. 2 - Spekilllıyona kartı 

1 
.. " " » 1 

buııan mecli•• maliye enca macadele, ( TURKD/LJ) ne Veriniz ~ 
::~:f:5k:~~~g ::Y~ m:~ te!ın~ İkllıadl kalkınmayı T u_.._ R K o 

1
. L • « ı 

~!1%:'1:.::~:nı ~:~ul •::!~;- : = ~~~:·~ü~::;::~~~ln ! 1 ~ 1 
tir. temlnl, it. ı ı 

Bu proje tek bir madde · 5 ·- Kamblyolar üzerin· .r: 'JI 
den ibaret olup hokQmetln de bir kontrol ıcraıı uıultl it.. Balıkesirin Biricik Gazetesidir ~ • 
31 Afuatoı 1937 tarihine ne müracaat etmekıizln ban " Her Yerde Okunur. » 1 
kadar atideki buıuaat için ka dö Franaez altın ihtiyat it.. ,. • 
zaruri görecefl tedbirleri al . akçesinin m6dafaaaı. ·~~~~~~~~~~~· • 
mala aallhtyettar oldufu Mallye:encümeni ufak bir ı 
natık bulunmaktadır: tatil bile yapmakııızın hüku- ·~~~~~~~~~ 

J - Devletin kredi al metin projeal metnini oldu- i T u .. R K o i L 1 ' y itiyat Mı~ımmdın: • 
aleyhindeki bOtün teıebbOs- ğu ıtbı kabul etmlılir. 1 ·ı 

Pazartellnden baıka her Memurin kanununda ya 

Bele dl•ye ıün çıkar . Siyaıal gazete.. zıh evaaf ve ıeraill haiz olup • Türkiye plyaaaaında yükıek mevki kazanmıı ol•' 

Yıllıiı: 800 Kurut Huıuııi idare kadroaunda me· •• dünyanın en meıhur ( (Mil MAROJ J Kalbur fabrl~ 
Altı Aylıfı:400 " murlyet lıteğlnde bulunanla- _ 

Rl•yaset •ınden: Sayıaı: 3 .. rın Temmuzun üç6nca Cu- 1 kaııaın mamulatı olan kalburlarandan 4 ve 6 nu..,• 
Günü geçmit sayılar 25 marteıl gilnü öfleden evvel rah bütün ve iki parçalı büyük ha11lath makıoelef 
kuruıtur. Saat ( 1 O) da Paıa Camtl • tlcarethanemize gel mittir. Atatürk parkında yaptırılan ıazlnonun demlrbaı etya 

levazım ve mobilyası belediyece temin edilerek ikf tene 
müddetle icara verilmek (bere 1·7 ·937 tarihinden itibaren 
15 gQn müddetle arttırmaya çıkarılmııtır. 16·7 937 cuma 
günü ıaat 16 da belediye encümeninde ıhaleıl yapılacak
tır Taliplerin ıeraitl öfrenmek ve fazla malumat almak 
fstiyenlerin beJediyeye müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 262 

Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Balıkesir in Blfadıç nahlyeıine batlı Kadıköy cami 'hı · 
tabet ciheti açık olduiundan istekli olanların 14·7 937 çar 
ıamba gfinü ıaat 13 de Vakıflar müdGrlüjQnde mütetek · 
kil hademe encGmenlne m6racaatları ilin olunur. 

ADRES: kar1111ndakl varidat ıubeıin- 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir"' 
'- BALIKESiR TÜRKD1Lt de yapılacak fmtihanda aıa- • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satll' 

____ iıiiiliiiıı __ ,, ğıda yazılı veıaikle birlikte = maktadır. 
Satılık hazır bulunmaları ilin olu- • Bu Bir FJrsaffJr. Bu FJrsaf Her ZD" 

nur: • _ 

Dükka""n ~. man Ele Geçmez. Köylü Ve Deg"'irmef1 
l - Orta veya bu dere. Ji : 

cede mektep ıahadetnameai • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
Ve veya taadiknameııl = AHMET CUMALI al 

2 ~ıhhat vealka11 • Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, f 11şa 
Mağaza .. 3 - Nüfuı veıika11 • Malzemesi Ve Rençber A.ı ''"'' 

Attarlar baıında diikkln 4 _ _ Aıkerltk yaptığına • Altm Satım Yeri 

ile Sali.hattin mahalleatnde dair terhlı veya tecil edil · ·'-····················-~ taı mafaza aatılacaktır . Ta· dıftne dair vesika. -
lyeal ve Ban azmanı: Balıkeılr saylavı P ~~p _!!. 
Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

!iplerin Ocakıız Rıfat vere · 5 - Memuriyet vermtı 
ıelerlne milracaat etmeleri ise beraat zimmet mazbata. 
ilin olunur. 11 veya bir ıcnlıl Baıım Yeri h Batan evi 


