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Vekilimiz 

Zonguldakta suni antrasff abiliSıYe istanbulda Bakırköy bez fabrikası dün büyük merasimle 
açıldı, bugün İzmit kağıt fabrikasının yarında 

şişe fabrikasının temeli atılıyor. 
İstanbul, J 4 (Muhabiri- Merasime Başvekil !smet Yarın da iş bankası terıfın_ 

mizden) - Sümer Bank Paşu Hazretleri riynset et· dan lzmille yaptırılan kdğlt 
tarafından Bakırköyde in- mişle.dktısat Vekili Celili bey, fabrıkası ve ~·rırşamba f?Ü
şa ettirilen bez fabrika_ mebuslar, bıınka ve snnoyı nü de Pu:-a bnh~·edeki şışe 
sının bugün açılma res- erbabına mrnşup birçok ze- fabrikasın ın tem~I atma mf'-

mi yapılacaktır. vat meraf!imde hulunmu tur . rasimi yapılacaktır. 

A v u s t uryada Kralhk Çin 
i h y a m 1 E d i 1 i y o r ? Oemiryolları meselesi Rus 

Aalihazırda huna ihtimal verilmiyor huna teşebbüs ~~.~~!~n, ıb)~.~8f uru~ •. 
edildiği takdirde harp çıkmasmdan. kurtuluyor. ;~;~~~n b~:~:!~~~:;. m~~~~ 

Vivana, 12 (A.A.) - Sun- 1 geçmesinin şimdılik mevzu rü M. Roudy gerek demiyo
dny Taymis muhabirinden: bohsolamıyacağı hakkındaki llarına ve gerek bu yollar 

ATusturya Başvekili mua- beyanatı bu hususta yaban- müstahdiminine kartı tasmim 
vini Prens Stahrenbergin cı memleketlerde doloşan şa- ve tasavvuf eseri olarak ya
Viyanndan Romayıı uçup M. yialara nihayet vermiştir. caniyane tecavüzler hakkın
Mussolioi ile görü mesi Vi- Sunday 1'aymis muhabiri da idare maclisine bir rapor 
yanada bir hayli dedikodu- ri esasen bu keyfiyetin aşa. vermiştir. Bu tecavüzler, bu yo_ 
yu mucip olmuştur. Prene ıdaki sebeplerden dolayı ha. Harı muhafaza edecek kıtaatı
bu senenin sonunda muhte- len im~ônsız olduğunu bll n tamamen mefkut olmasından 
mel gördüğü ve daha eyi ter- dirmektedir. ileri gelmektedir. Bu ra-

tip edilecek bir Nazi kıyam- 1 - İmparatoriçe Zıta oğ- pora göre 1 Ağustos ta-
ını bııstırmağa muvofCak ol- lu Anfşidük Otto i~·in eski rihinden itibaren 6 ağu
mak için Heimvchrenlerini Avusturya ~a~aristun iınpu stos tarihine kador 16 1 
takviye etmek üzere İtalyan. ratorluğunun ihyn mı istem koza ve 19 nıüselldh te-
ın mali yardımını istiyecek- ektedir. cavüz Yokua gelmiştir. 

Demiryollnrı müetahdimle-tir. 2 - lidrek Avusturynlılar 
r · 11 rinden ı 16 kiı:ıi koçırıl-

Diğer tara tan prensın 1S· ve gerek Macarlar iki me. ll' 

pi burg hanedanının tahta mleket arasında bir siyn~i mış, 46 kİ§İ öldürlilmüş 
ıı:ıı::=:====-= ~irliğin aleyhindedirler. ve 102 ki i yaralanmış-

Al nya 3 - H:ıbisburg hanendan- tır. Diğer taraftan birçok m a ınıo tahta getirilmesi Avust . haydutluk vakaları göriıl
uryada yeniden bir Nrızi kı· müş, yangınlar çıkarılmı · 

bl'zda · ı·ıu·n YB yumurta yamını bais olacak ve ama- ştır. n Ü le sınıfının ihtilAl oıkarma- Haydutluk vakaları, bjlhrı -

salln alıyor. sı tehlikesini doğuracaktır. Ha 17 temmuz ile 6 ağuıt-
Diğer taraftan genç Arş- os araıında ıırtmı§ ve bu 

Ankara, 12 (A. .A.) - Tii- idük Ottonunun avdeti ger- vakalar, 21 lokomııtifın ve 
rk ofı ten aldığımız mal4- ek Almanya ve gerek Çeko· 207 vagonun tahribini intaç 
mata nazaran ağustos 1934 slavakyoyı her ne pnhasına etmiştir. 
ayı z:ırfınrla Alamanyaya olursa olsun Habisburğların ~1oskova, 11 (A.A.) - J:ı
gisgilı sınıfından 125000 yeniden Avusturya tnhtına 1 pon ve Mançuri memurları 
kilo . gıram ve Türk- geçmolerırı<.> mümınnat etnı· \arnfından şarki Çın Jemir
Alman Ticaret odası ile Re- eğe sevkeclecektır . Halihaz- ı .yoluoa karşı yapılan toarr
ichsvcr Vertungsstelle arası- ~rda Avusturya krallığının uzlnra ve Sovyet Rusyoya 
nda yapılan mukaveleye gö· ıhyasme pckçok mdniler karşı yapılan tah· 
re de sınıftarından 40000 ki- vardır kAta verilmiş olan vüsat ve 
lo gram yumurtanın ithal Bugün huna teşebbüs ed- şümulden bahseden lzveıtia, 
olunttcağı Rerlin büyük el- _ildiği e~ild!ği takdirde harp bütün bu taarruzların gaye
ciliğimizdan bildirilmiştir . çıkmak lhtımal dahilindedir. si, şark demiryollarını ucuz-
~~=.:.:=~~;;;.;;;;;.~====:u=:-======~~;;;;~ ca satın alabılmek için Sov-

To katta mran. yet Ruıya üzerinde bir taz-
yik yapmak olduğunu yezma-
kt• ve bütün bu manevrala-

Büyük köprü gidiş gelişe açıldı,cümhuriyetı rın bütün eski manevralar 
me danına Gazinin heykeli dikilecek. gibi,.tam b.irakamete mahktım 

Y ) 640 dekı· cümh · t b oJJugunu ıl4ve eylemekte. 
Tokat, 12 (A.A - urıy~ a- d'r. 

metre tulündeki büyi.ık Nık· yramında oynı günde 
1 

ı k h Pravda gazetesi, Japo1aya 
sar köprüsünün inşaatı tam- mem e ~t ast~nesi, vali evi zimamdarları mehafılinin bir 
amile ikmal edilmiş ve lıug- t~ynre ve zıraat bonkn~ı 
ün halkın coşkun tezahüratı ~ın~sı, mez!ı _ırn ıl" birlikte takım şantajlarla Sovyet 
arasında gidiş geli§e oçılma G~zı heykelının de küşat res- Ru~yadnn hiçhj,. şey kopara· 
merasimi yap.lmıştır. Toknt mı yapılacaktır Tokntıa 450 mıyacaklorını yaımnktodır. 
Turhol yolunun tamiratı da :er ta-~e~o nl ıcak ct>samelle 
büyük lı ır oaliyf tle ilerlemek- uç buyuk ılkmektebirı te
tedir. Cümhuriyet meydn- mellAri inşaat ikmal edilm_ 
nında dikilecek olan Gn- i~tir.Erbaa,Zıle,. 'jk ar,Reşadj
zi heykelir.in kaidesi mü yede beş yüz olocalulecek ye
teahhid ine ihnle edılmiş ve, ni terhiıata malik birer ilk 
temel hafriyot ır.a haşlan . rnektep inş.ınlııı ı başlanmış 
mıştır . Bırknc; giine ka- ve• Erhan ilo Zıledckilerin 
dor temel atnıo uıerası. temel kısımları ikmal cdiL 
mi yapılacaktır Onümiiz miştir. 

faz ilet mü~ifatı f erit 
beye veril~i. 

Ma::ıri f Vt>kfilı:- ti bu sene 
fazil rıt mükafatını eski Dar
ülfünun müderrislerinden 
Ferit lı ı.; yc vernıiştir . Ferit 
hey yiiksok kıymette iliııı 
ndumlo rı m 17.• lnndır. 

Şarkta seyahate çıkıyor. 

t:iraat Vekılımız. Mulıli~ be) 

Ankarado.n haber verildiğ

ine göre. Ziraat Vekilimiz 
Muhlis bey yakındı Şark vi-

ltl vetl~rinde bir tetkik soya-
" 

hntjne çıkacllktır. Vekil be-
yin seyahati on bef, yirmi 

gün ko.dar sürecektir. 

~üyuk bir şişe fa~rikaşı açılıyor. 
SunJ antrasit fabrikası memlaketımizın kok kömürü " benzin Jhtf 
yacını hm in edecek ,şişe fabrikası en rasyonel müessese olacak-

.. zongu tJak~a Üzülmez me•- antrasitin ifa edeceği hiz
kıınde yakında temel at - metleri daha temiz ve daha 
ma merasimi icra kılı_ ucuz bir şekilde temin etti
nncak suni antrasit Fabrika- ğinden emsaline büyük bir 
sı Türkiye iş bankası tara- rüchana malik bulunmakta• 
fından tesis edilmiş olon dır. 

maden kömürü işleri T · A. Fabrikanın istihıaldlı 
Ş. tarofından inşa edilmek
tedir. 
Benzin de istihsal edilecek. 

Hu fabrika 'rürJuyede ilk 
defa olarak tesis edilmek
t"dir. Senede 72000 ton ma
den kömürünü taktir ede
rek 54000 ton suni antrasit, 
500 ton tayare benzini ve 
3000 ton yol katranı istihsal 
edilebilecektir. Suni antrasit 
evlerde yakacak madde ola_ 
rak odun yerine kullanıla_ 

rnğı gibi kok ve antrasitin 
kullanıldığı bütün işlerde 

kullanılabilecektir. Dumansız 

Babri1'a istihsaldtının bil
dhare iki misline baliğ 
edileceği düşünülerek §İm

diden tesisatı takviye ed
ilmiş bulunmaktadır. 

Taktiratta, aynı zama
nda yüksek fırınlarda 
demir izabeıinde kullanıl· 

mağa elveritli kok elde 
edilmek için tertibatı da 
haizdir. 
N_e kadar i§çi çalııacak? 

Çrnde dahili harp devam 
ediyor. 

ve kokusuz yanması ıürat 
Changhny 11 (A.A.)- Fu- ve sühuletle sobalarda tu

kien vHllyetinde hükt1met ku-

Bu fabrikanın faaliyeti 
ile yevmiye 500 ııcıye 
yeni Ye devamlı bir 
faaliyet aabaıı açtığı gibi 
memleketimiıde hariçten 

vvetlerini n ta yarı leri ricnt 

etmekte olan koınüni t kuv_ 
vetlerini bombnrdıoıan etm -
ektedir. 

Tokyo, l ı (A.A.) - Japon 
konsolosu tnrafındnn gönde_ 
rilen hir telgrofa göre ko_ 
münist kuvvetlerinin dış ma
hallelere doğru ilerlemtsi 
yüzünden Fooshovdn nkşam 
iizeri halkın evlerinden çık. 
maaı yasok edilmiştir. 

IHıkumot kıtaatı, komüniı· 

tleri FoochoVun dış mahall· 

elerinden biri olan peilingi 
tahliyeye mecbur etmiıtir. 

Almanyanın Sar siyaseti 
~enişti mi1 

Berlin, ı 2 (A.A ) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

M. Von Papenin yerine 
Sa murahhsslığına M. Buc-

kelin tayini siyaıi mehıı(ılde 

Almanyanın Sar siyaseti İs

tikametinde bir değişiklik 

aU.meti olarak teldkki edil

mektedir. Fılhakika SarJa 
milli sosyalist tahrikAtını 

azaltmağa çalışmış olan Von 
Papenden sonra mücadele

ciliği ile tanınmış M. Buc
kel g'3tirilm cktcdir. 

tuşması, yanma derecesinin 
urzuya göre ayar edilmesi 
şimdiye kadar mahrukatı 

beytiye icin soba ve kalori
ferlerde kullanılan odun, ma. 
den kömürü ve kok ve 

gelen kok ve antrasit 
kömürlerile yol katranın. 

dan daima müıtağni kıla
cak Ye benzin ihtiyacı

mızın bir .kısmını kartı
( Devnmı üçüncü sayfda• ) 

Dursunbey Panayır1. 
Panay1ra iştirak edenler gündüz para kazamyor gece dı 

eğleniyor. Panayum ğece manzarası pek litıftir. . 
Panaymn ikinci re Oçünco ıonıari hararıtıı alrşnrış yapıldı. 

/ 
r 

Clnrıun b~yi n umamt göriıntl§ü 

Dıırsun bey. J 3 (M uhabi- tarafına bir tak yapıl mıt ta. 
rimiz lcrı) - DuuunbPy kın en üstüne büyük 
panayırı jl cumn günü çıL kurtarıcımııın büyük kıtoda 
mı9tır. anayır kasabanın h' . L 
· )' d .. ır re.-mı &onmu' ve çam 
şımn ın e ve beş yuz metre d ll .1 b kl 1 _ 
mesafedo etrafı boğ ve la ar~ e: payra adr ~ .su -
b h 1 l 

.
1 

. s anmıştı. anayır a ıntı1&m 
a ç·e ere çevrı mış şırıl .. k r 

şır ıl akan berrak bir ve mu demme ıyet nazara 
suyun kenarıncla bin çarpıyor u. 
t bb d me- Panayırın açılııında kasa-

rde mukra 
1 
aın 8 bir ye- banın hemen bütün halkı 

r c uru muştur Pana . k"' 1"1 b 1 · - ve cıvar oy u er u unmu-
ı yır , . . "' : .. \'. ·. : ' 

yerin in kAsaba ( Devamı üçüncü sayfada ) 

Sanayici! 
29 birinsi teşrinde Ankarada açılacak sana
yi sergisine i~tirak et. Müracaat müddeti 
1 eylülde bitiyo1. 
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Ecnebi Matbuat. 
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f ŞEHiRVEMÜLHAKATTA l Dilekler: 

lngilterenin hududu Rhindedir bir gayri mübadilin dileği. : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i• 

Baldvin bu sözü gelişi güzel söylemiş değil, 
dikkat. ve itina ile muayyen bir hedef ve ga

yeyi göz önünde tutarak söylen1işfir. 
«Trankfurtn Z• itung» ya.· kcnd·nce 8aldviııın. si)zle 

zıyor: rind g yri vazıh görılıığu 
Londrn muhabirimiz 31 <'ihetler t momlsmn<rı utı 

Temmuzda bılJıriyof: zum u bulduğunu ıh rj sür<'-
« Hiç bir vakit unutmam::ık r k Almanyanın, re'>men ho.-

lAzı mdır kıi hnvo seferlPrİ va sılalıma malik olmadığı 
hudutları değiştirmiştir. Bı- her no kadar kendince ma-
nnenalC'yh İngılterenin mü- lfım ise de, hakikatte Alma-
dafaası dü tinülünce art:k nyanın elyevm İngiliz hava 
Doverdeki kireçli kayalıklar kuvvetlerinin 2-3 sine muadil 
hatı ra gelmez, Rhcin hatıra kudrette Lir ha,a kuvveti te-
gelir ve hizi ,m. hududumuz Jnrik etmiş olduğunu ve 
oradadır.>> 1935 te Almanyanın hava 

İngiliz Hükumet Reisine silahları kuvvetinde in<-i-o 
vekalet eden zatın lngiliz ltere ile müsavi derece-
Avum Kamarns ındaki bu de ve 1936 da da İng-

Bn\ıkesirde Umurbey mu
halle inde t ı 7 numaralı 
evde oturan Hatice ha-
nım isminde bir gayri 
mübadil bize gönderdiği 
mektupta diyor ki: 

cdstihkakımın biran evel 
gönderilmesi ıçın makamı 
vilc'lyetin derknnaril~ ga
yri mübadıller takdiri kıy_ 
met komisiyonuna takdim 
t>ttiğim arzuhalime arndnn 

1 altı,yedi ay geçtiği halde hAlA 
bir cevo.p gelmemiştir. Gün· 
ler, aylar geçiyor, istihka
kımız hdlA verilmiyor. Çok 
ihtiyaç ve zaruret içinde 
kıvranıyoruz. Muhterem ga
zeteniz tarafından büyükle_ 
rimizin nazarı dıkkatlerinin 
celhedilmesini rica ederim.)) 

sözleri bütün hava t esli hatı- iltHeyc fnik olacağını ve 
na dair müzakerelerin en calib bu suretle eğn hüktim- Dığer memleketlerin hava 
dikkat ve göze çarpan tarafıdır. et önümüzdeki senelerde kuvvetlerinin ehemmiyetsiz 
Hükumet, bu müzakerelerde Alman hava silahının lng- sayılarak gftya Alman tehdi-
60 reye karşı 404 reye ile iliz hava sildhından daha ne mühim bir rol izafe edil-
muvaffakıyct kazanm ı ştır. in- kuvvetli olduğunu itirafa mesinden ve bu ıurctlc • dn-
giliz Avam kamarosındı:ıki mecbur kalacuk olurso. bu ima silA.hsızlanmo politikası 
bu tezahürat, Fransa ile as_ takdirde İngiliz hükumetinin nnmile yadedilen - İngiliz 
keri mahiyette jtılaflar ya- mılletine karşı en mühim va- teslihat politikasındaki esaı 
pılmış olduğu lıakkındaki zifesini yapmamış olacağını hedetlerin gizlenmesi içın 
zanlnrı nz zurnan e\•el yapı· söylemiştir . Mr. Vınston dünkü müzakerelerin ne gıbi 
lan tekziplflre rağmen teeyyüt Ghurchill bundan sonraki bir bava içinde cereyan ett-
etmektedir. Aynı zamanda beyanatında Alman sivil iği tahmin edilebilir. 
bu tezahürat, guya Rhein tayareciliğinin faikiyetinde ingiltere, harpten evelki 
öbür tarafındaki mcvhun te- ve bunların kolaylıkla as- (Bıılance of Pover = kuvv-
hllkeye i aret ile hir siyas- keri maksatlar ı"çin kullanı ı · ') d'" el erın muvazenesı usturu. 

Va imiz 
[rdekte kasa~aya ait işfo

uğraş yor. 
Valimiz Yatuzu ziyaret em. 

Erdek, ı 3 (Muhabirimiz -
den) - Muhterom :valimiz 
iki gündenberi Erdeğin 

misafiri bulunmaktadır. Vali 
bey cuma gunu Erdeğin 
en güzel bir mesire yeri 
olan (Çifteçukur ) larn git -
miş hir müıidet orada kaim. 
ışla rdır. 

Valimiz ertesi günü Yavuz 
zıhlımızı ziyaret etmiş ve 
gemiyi gezmiştir. Vali bey 
gemide on sekiz top atımı 
de seliimlnnmıştır. 

Vali beyeCendi öğleden 
sonra hükumet ve beled
iyeyi ziyaret etmiştir. 

Vli bey belediyede kasabaya 
ait işlerle meşgul olmuş, be
lediye reisi tarafından veril
on izahatı alflkn ile dinJeın i
~tir. 

Belediye,bugün vah bey ve 
fılo kumandanı şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette 
mebusumuz Muzaffer bay de 
bulunmuştur. 

et oyunu olarak ta teHlkki labilace,...inden bahsetmiş ve d · · H ~ nu n v et atmıştır. erşey y I' M · • • 
edilebilir. . bu beyanat Haricı've .Nazırı lk. · 8 1 uavınımız 

1 
J yirmi sene eve ı vazıyeti 

Şehrimizde 
Bir Pansiyon 
Açılıyor 

Maarif Vekaleti şehrim

izde bir mektep pansiy
onu açmıya karar ver
m1ş bu hususta vilayete 
tebligatta bulunmuştur. Pa 
nsiyona orta mektebe dev
am eden talebeler almacaktır. 

Daimi encümende 
Daimi VilAyet Encümeni 

dünkü mutat toplantısında 
Nafıa dairesi jçın alınacak 
benzinin ihıılesini yapmıştır . 

Orman yanglm 
Bir gün EveJ Suluryo 

dağı ormanınm baltacık 
mevkiinde yangın çıkmış, 

ormanın küçük bir kıs-

mı yanmıştır Yangın iki 
sa.at kndnr sürmüştür. 

Bir zorba tutuldu, 
Bakacok köyünden lsnıail 

oğlu İlyas aynı köyden Ali 
kızı Naciyenin geceylin evi
ne girip zorla ırzına geçmek 
istcdığmden tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. Il 
yas hakkındaki tahkıkata od 
liyoce ,levam edilrucktcdır. 

ngiliz ~matbuatının nldığı tnrofından tasdik olunmuı:ıt ı V l' · ~ hatır atıyor. a ı muavınimiz Hkrem 
tavır 1'/C vn~iyet üzerine az ur. Yani sı·r John Simon Al· b d .. . s l k f k' (İngiltercnin hududu Rhi- ey un yenı vazifesine ba USUU-lf 1 18 8 1( ÇOCUk 
zaman evel msvzu haht1et- • ııum tayarecılı'ğin<leki ı' nkı·· l . • 
t'ğ' · h ı ndcdir) parolası, İngiliz mat- ş amıştır. 

ı ımız "Yeç i e ~ilahları ar- şnfın çok mühim oldug-unu ' ı · 
t l h 

bu atının Lıiıyük hir kısmı ta_ ar su" nnet ettırı ıyor 
t ırı.-ıa n e ytarlnrıııı mntetm- har.ı makinelerin muhtelif K'" h h kk d ' k . rafından mavzu bahsedilerek oy mu tarı a tn a ta 
e ıçin Almanyayu k11rşı me- mnksetlnrlu kullanılabildiği- - Susuğırlıktan yazılıyor: 
vcut olan ve bilhassa ni, Alman sivil tavarecilıg-i- hiikt"ımetiıı politikası tasvip hk'k 1 Hamıyetli tüccarlarımız-

- ı i (k J olunmakta ve bu suretle daha 1 at yapı ıyor v son gun ere o e arı nin inkişafını tahdit icin ah- • dan Umumi ılfiyet Me-
umu miyo tarafından hara- Ji ahkdm mevcut olmadığ.nı ziyade sildhlo.nmak lüzumu Türkttli köyü muht _ clisi §zasından fabrikatör 
retlş takviye cdilon hiddet ve hu hususun, yeni eıvil tevsik edilmektedir. arı Ahmet ağanın yols· Hüsnü bey tarafından fa. 
ve infıalden istifade edilec- tayarelerin harp için dahi Dün Mr. Baldvinin İngiliz uz işler yaptığı hak- kir çocuklo.r ıçın bir sü. 
.eği beklenebilirdi. Fakat istimal edılebileceği ımkan- Hük.fımetı nnmınn söylediği kındaki neşriyatımız vıla- nnet diığünü hazırlanmış 
logilterenin emniyeti hakkı- ının meydana başka bir mü- (İngıllerenin hududu Rhin- yot\·e nazarı dikkate ul _ tır. Düğün 23 ağustos 

A tayhlar 
i~manbirliğini revanş ma
çına d vet ediyoılar. 

Bu maça e-hemm\yet veriUY•· 
İzmirin meşhur Altuy ta

kımı ıkı hafto. evci şehriPli· 
ze gelmiş ve İdmanb1rliğı 
He yaptığl maçta 1.2 yeoıl· 
mişti. 

Ahay, Idmanbirliğini 31 
ağustosta lzmirde revaııt 
maçına davet etmı~tir. lzraır 
gazetelerinin yazd1ğıno. gö
re, Altaylılar bu maçn ço~ 
ehemmiyet. verml'lkte ve gr 
çenkı mağlCıbıyetın acıeı01 

çıkarmak için şımdiden bil' 
zırhk yapmaktadırlar. Alt.&1 
bu d fa Idmo.nbirliğıne kar~1 

t.am kadro ıle çıko.cakmıŞ··· 

Yavuıumuıun tablosu 
Erdek, (Muhabirımızdeıı) 

Geçen cuma gun• 
tay:ıre cenıiyetı menfaati' 
ne piyangoyu konula' 
ve ldmanyurdunıı çık.•' 
Yavuz zırblımızm büy~ 
kıto.daki tablosu bu d•· 
fa Yurt turafınden cuor 
hurı~·et Halk Fırkasıo• 
hedıye odılmiştir. Ta1>10 

fırka sulonuna konrouşıllt 

Müessif bir ölüm 
Erdek UeleJıye reısı sel· 

ftheltınJve Umumi VıHlyet ~· 
disi azasından Hamdı beyi' 
orın dayıluıı tiaıp.,beyin dil' 
gımdırmuda vofot ettıği te8 

ssürle haber alınmıştır. 
1erhum hukkmda Cenubi 

Haktan mağfıret diler,kederb 
aileye tazıyet beyan uderı• 

Mecmualar: 
ndaki bir müzakere J,.. d -1 • ) i · k ı k b 1 h kk b · l k ..,, şküldt çıkardığını, Almanya- euır paro ası agır ve a ı- nara u meıe e u · •1- perşem e gurıu yopı o.en 
dün yapıldığı gibi Almany- nın Avrupada en yuksek de- betı vuhım bir sözdür ve 

1 
oda tahkikata başlannıışt- Susuğırlıkton Laşku nahı . YBDI Adam 

anın tehlike bir rol iz fe recede ınkişaflı bir havacılı_ Baldvin bu sözün, gelişi guzel ır. Dun Türkulı köyü- ye ve köylerde bulunan edilebileceği c veldon ta h- ğ a mal İ k olduğunu ve vo b ırUeıı b i ro h idUet ve nden haz, kim sol er vi J fi- r. kir çocuklar J a sünnet « Y oıı ı Adam» çıktı. Y •'"' 
min edilmezd·ı. Fakat anla · · ı ·· ı · d ""·ı t · t l tl ·1 k · Ç kl d b k bı ' - yükıek kıymetteki moki- as ı.ı ı>ıyet e soy oınaş egı, ye maıye memur uğuna e ırı ece tır. ocu arın ar uro.sın u ırço 
şılıyor ki mürettep bir nelerin aynı zamanda ho- dikkat ve ıtina ıle muayyen celbedılerek hu oıesdo her euretto eğlenmeleri naı tetkıklurı, hıkdyeler •' 
pldn dahılinde pnrlAoınnter mbo yolcu ve eşya ta bir hedef ve gnyeyi göz hakkında malUmntJarınn l\'JD düg-,üne şimdiden ha- rdır. 
reJ·İm bu hedefe tevcih ' -ı:ııyabı"lecei"1 nı' hı'ldı" mı"tı· onünde tutarak söylemi~tir. müracaat edilnıiı:ıtir. zırlanılmaktadır. Herkese tavsiye oderiı· edilmiştir. En evel Alman- ~ 01 r "'S r '$ 'll' !""'"".....,.....,."'"!'!"~~...,..~~~~-~~-.....,--~~..-~~ 
yanın Avusturya işlerine __!===:;:=:~~~~~:::?'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
karışması hal inde alınacak _T_O_R_K_'D...;,;;IL;;;;.l_n..;.i;.;.n..:.t.;;ef~ri:.:.:k.::;as:.:.ı...:N:..;~ den, yaş olarak akmayı iste- harrir bey ... 
vaziyet Hariciye Naz•rından H k" K d' J • J" M k ı mem •.. Beni, sevginiz 1çrne Kalemin şimdi ölüm çizg_ 
istizııh edildi . Sonru Batdv_. 1 aye + ome 1 + fB)BUI + a 8 e - gömül.. . Mezarım, or&sı ol- ileri çiziyor .. Bana mezar ha-

in başlangıç olarak Avru- o ~ • • 1 g• y sun .. Kovun, onları ko' un, zırlıyor .. 
panın bazı kısımlarında rıJı na 1 r azı••• o seyircileri!. .. istemen o sa· Nankör! .. 
hüküm süren ve onune htekdrlnrı, nrtık... Bana hayat verdin .. Kar-
geçilmediği takdirde günün Yazan; MEHMET TUGRUL Rejisööör ... Balet lwyeti iin gözünde bir rejisör olan 
birinde bütün siltihsızlanmn Oooff, başım, göğsüm, di 1 Hayat, hangı hayat be?.. hazır mısın? Muzika . beni tecessüm ettiırdın .. 
merasimi hedredebilcrek ol- zkapo.klarım.. . Hay canına ya ıyan bir sanatkAr yokt- Bu dekor olmaz .. Hoz, y<'n İ- Fakat, şımdi o yarattığın 
an haleti ruhiycyo işor t be ... Bu ne; her to.rııfımı sı· ur. hizim memlekette... den yap. . Rej'sôöör.,. Of. insanı yıkmak, toprağa gömm· 
etti. Bundan sonr ki sl>zler- ıma mikrobu istıld ediyor.. . Hnyato, gülur bir tebes- bir mezar kadar soğuk hu ek ıı.·ın, k.ofand'akı biıt-
inde Baldvin dkha nçık Donuyorum.. . Sahte Snlılı sumle görünemiyoruz. ·<;eh- sufle yeri... Güzel, Sahte ün mezarları açıyor, okud-

k 
ı.' b 1 d k ff k · d A • n"sındo.kı' Salih bey.. Bravo ''ocu- .ı l onu ::ır.aK: , imdiki rejimde ey, ro uıı e \ 'O - mua a reuıız, oıma <ıyın es .... ~ uğun cınayet romonuu arın-

Almanynda hava ıllih1arına oldu; Doktor bey tebrık ed bir papaz '.\ehresi kadar cid- klor... <lan kafanda kalan öluOJ şo-
husuei hir eJıemm 'yet ver- erim ikinizi de. . di... Küçü~ çapk n, bak işt ihalı kıllerını, buıun dıkkatınlo 
Ji.ğ~ni, eğer Alınanyo.. günun Ayy, aman çocuklar, bü- Bize hayran olanların kal- gözler baldırlarını kemırj arıyorırnn .. Ve banu, o ölü-
bırmdeı siltihlorını tün battaniyeleri örtünüz ba- binde yaşıyormuşuz ... Yuşa- yor .. · Daha f ı zla göster ki mlerden bırıni to.tbık ctmok 

tt k 
· ı ı ' işt ıhaları artsın •. 

ar ırmn t\'İn kendısini na... maz o a ım.... ıs~ıyorsun ... 
serbest hissedcc"k olursn Bir Artist-(Sahnoye çıkar) Sahtekdrlur, .size söylü- Onlnr, insan değildir çocu Kttrıe bır öluın stthnesı 

oldun ... 
Hu yır, beni burada öldllt• 

me!.. Bir snnatktir hır rejı 
sör ancak sahnede con .. ,r 
cbılır. 

Hayır, karyoladan ölP1i1' 
yecoğiııı. 

Bırakın, beni, o oıezar ~,. 
Jur soğuk yerdo öleyim·· 

(Bu sahne, kulıste, ki.içu• 
hır ,..mpkiya odasında cere1 
aıı edıyor .. H.ejısör, öli.ıoı ıJO' 
~eğıncı~ oldugu hulde nıtl 
sayıxlumaktadır.. Son kUf 

veıuıı toplıyuruk Juıryohıd-' 
ıncr ve xoşa koşa sa.hPe1' 
çıkar. Arkasınl.lu.11 cıu oğll' 
yun urkudaşları ... 'l'um,sufıot 

hn silahının en büvük rolii Hanımefendıler, boyefendıler. yorum, anlamıyor musunuz? klnr... yaşatmak o.rzusu ıle yanıyo-
ov{l,ıyuca.g· ı nı ve A ~uny"y.:ı. R · ·· '.l~eee;:ı. Seyıruıler işıtiyor mu Onlar, benim, sanatım ı"çİn 

mevkııue geldıği zumaD o-1 
oğı takılır ,.e sufrn deh!''"~ 

!\.atıl uJamt.. den aşoğı yuvarla.nır .. A.r'
1 rsun ... 

J .. • Cjısorumuz bırdcnbire ha- 1
' 

hu hak vt. rilince yJhut k n- stulandı... lçıııızdekı Dokto- d~din? ... Son kolan komedı değil, sizin b:ıldırlnrlfiız için liıze buyutı göaterdın, ölmi.ışlür . 
dis i bunu alınea -btiyük bir rlar, Jutfen gelsınler.. lşıti- içm mi aabırsız cmıyorlar? .. geliyorlar bura.ya ... 
mütfufı:tnyı istilzan t den ke- Gıt, söyle, buradn ölum Hnydi, çocuklar. Muzıku . 

yor mntmuuz, nasıl mlıyor, k b. 
ndi vı ziyetinı fwkkı]P ılerı· koltubliunda bir hasta, ~ır oyna· ır hava .. Hayır mn-

zavnllı Hı.ıj:sörüm.. -stirebilecıcğini ve şımdıl k REJttiOR, bır tiANATKAll tem havası çol... 
hakiki ıebPpler hakkında Rejısör- (zorla, fakat, yiı- 'art do!... Bu ny yine manş yok . 
r l ksek sesle konuşur) A az n. _ ? ı ~şoy söylemek iste- llaydi. marş. . . Y~Y· nereye yntırıyorsunuz 
ıne<l ıgını, nncnk <·ok ritld'i Sırtına, bir fılım şt>riti gi Aman, komiklcr'm, rüzga. benı .. Ağlıyorsun, hıçkırı-
ve tchlıkelı olan yaziyetin ui sarılan 8" ıcleri nçınız... ra tutulınaş köhne bir kulü· yorsun, küçük çapkın .Be-

vehametioi takdır etmemek Her p r~·adu bin bir facia be gibi çatırdıyor... nim İçin mı~ .. 
cinnet sJyılncağını sövlemo- oynıyan. t ni, hıılacaksınız.. Oooof, bnşıın, başım. Bırakın beni o ınozar ka-
kle iktifa ellığini bildirmi Orada, ben bir mezar taşı Çot..'uklarım, gençler, ağ- dar soğuk yerdu öleyim .. 
ştir. Mr. Vinston Churchil gibi dikiliyim . jlnmayın. kızla; .. Gözlerinız,; Yazıklar olsun sana. mu-

yaşuınanın ı.uctını verJm.. Kendisini sevenlerin tıı~ 
Fakut, nıye, tekrar, bunL kır kları salon da siro1~ 

arı alıyorsun.. eder . 
Şımdi, kaleminle buna me- ~ahto Salıh be"' rolünde~ 

J ~· 
znr kazar km, gözlerinın ya . genç perde aralığından s 
şardığını, kal bının huı kul- hnenin ön tarafına çıkar .. 
duğunu goruyor 'e hıssedi- Hıçk ı ıklı hir sesle ,c;ıiJ 
yorum . ne başlar .) 

Ağlıyarak, katil olma, S1hte Salih lıey - Hol 1 
be adam, m dem ki dayana- p yoruz zantıeıtmoyin. h rııdl 
ınıyorsun, ne diye muhnrrir efendiler, beyefendiler 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



14 A.GUSTOS 

Yeni 
Fabrikala 
Açılıyor 
( Üst tarafı birinci s11yfda ) 
lıyacnktır. Fabrikanın tesi-
satı ı 935 senesi Temm-
uz iptidul:.ırımla bitecek 
ve istihsaldt Ağustos 

nyında piyasaya vazedil-
ecektir. 

Şişe Fabrikası. 
İstanbulda Paşabahçede 

temel atma merasimi icra kı_ 
lınadak olan şişe fa brikaın 
Türkiye iş Bankası tarafın
dan tesis edjlmektedir. 

Ren li renksiz içki şişe
leri, bardak, kadeh , surnhi, 
reçel tabakları , konserve il
._ h, zücı:ı.ciye eşyası yapıl

acaktır. 

Fabrikanın istihsalôtr 
Fabrikanın istihıal kudre

ti senede 3·4,000 ton marn· 
ul cam olacağı gibi mütea
kıp eneler fabrika. isti?ea
lAtını yüzde elli nı petınde 
yükseltmek için lAzım gelen 
tertibat dnho şimdiden nlın
mıştır. 

Falırikamn l< si satı 
Şişe fabrikası tesisatı 

Fransız ve diğer ecnebi cam 
sanayiınde birçok modren 
tesisatı muvaffakıyetle mey
dana getirmekle tanınmış 

ku vvet.lı bir Fransız fırması 
tarafından deruhte edilmiştir. 

Fabrikanın movoddı iptida 
iycsinden olan kum çatalca 
kazası dahilinde 'Fodimo 
dan getirelece tir . Bu kum 
cvsnf itibarile en güzPl ku
mlardnntlır. Diğer mevuddı 

iptidaiyesi olon kireç 
taşı, manganez. grnfıt, mtın
yozıt ve sıııre memleket 
dahilinde temin cnilecektir, 
Milli cam mamulatı 

Şişe fabrıkusı memleket 
cam pıyo osın.ın tolep.lerini 
yerine getirebılmel1 ıçın en 
ınodern tcdabiri almı§Lır Olo
ınati şışe ma ıııelerınin ~er 

b. · .. Je 20 - 25,000 şışe 
uı gurı 

yapabilecek kabiliyettedir. 
(Altı uı.ne otomatik nıuki

ne vardır.) Kurulmakta ~la~ 
şışe fabrikası mcmlek~t.ımı· 
zin ve zamanın ıktısadı va
ziyet ve ihtiyaçları nazarı 
it.ıbaru alınarak en rasyo· 

"b' mü nel çulı acnk sınaı ır : 
csseso olocnk, 1935 senesı 
llozirjnında Fabrika ımaJ._ tı 
piyasaya vazedilf'cck~ir. 

ft a e 1 CCP: 

Almanyada bır ölüm 
P.ırıs 12 (A.A ) - Pötit 

Paristen yozıyor : 
Çelıkmiğfcr teşıilfi.tının 

ikıncı reisı Dusterbcrğın 
30 huzırcı.rıda miıfrıtlerın· 
ısyon tcşebbusü ~~.stırıld ığı 
osnudn katledıldıgı anlo~ılt-
yor. Bu haber o vakit şnyı 
olmuş, foknt tekzıp edılmış
ti. 

Oiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;,;;;;iiiiiiiİi-------:-
Bır rujisör ... Bır sanntkflr 

(dayanamaz .. Hıçkırık~ar s~
sini boğar,) evet hokıki hır 
s natkar kaybettik ... 

\'azıfcsi, buşındnçok sevdiği 
mesleğimle ölon bu bii?.•ük 
adamın nas 1 ve nerede old
ugunn örmok ister misiniz? .. 

PerdeP.el. 
(Perd . ağır nğır açılır 

surıe etrllf ndo. eğilmi . nğ
lıynn bir artist yığını . . 

Ve onlerinde, elleri ve hu. 
şı delikten nşoğı sarkmış, 
ayakları ve vu<'udu Qahaeye 
upuzun uz nmış. rc•jısöri.in 
c<ısedi .. 

Ek.tiden Tü 
Alma Kanu 

•• u 
u .. 

Kanun No. 2506 

Balıkesir inhisarlar başmüdürlüğünden göndaı ilmiştir: 

TCRKDILI 

Dursunbey 
Panayırı 
Acıldı , 
( Ost tarafı hirirı<·İ ı> yr da ) 
ştur. İlk ['iınii pek o kadar 
olmamış ise de dun ve bug
ün pannyırda pt k hararetli 

Ma<l1ie 1 - gkici ile alıcı nrasındıı tütün alım ve satımı an- alı~verışyapılıııı~tır . Uj11ı,tsea 
cak denk halinde yapılır. Denk haline konulmudan, ılizi, de- hayvan alışverişi pek 
met gibi şekıllerdc ulım sol m yasaktır. hararetli idı. Köylıil • r tara_ 

Madde 2 - Tütun ekicisi mahsulünii denk ynpnrkon kırıntı, iından panayıru getirilen 
son denilen O'Üzleme, yanık. yeşil çürük, hastalıklı basık . 1 

h'lyvanlar yino harİ\'ten ge
ezik olanların~ ayrı ve görmezlerini nyrı ılenklerc koyma_ len celepler tarafından değ-
ğa mecburdur. er bir fıatla satın alınmıştır. 

Bunlardan çürük, yanık. ye~il,kırıntı, olanlar inhit5ar id· Bu alışverişten hem satıcı 
aresine bedelsiz teslim olunur ve inbisor mavzuu haricinde hem de alıcı memnundur. 
zirai veya sonr.ıf maksatlar için t§Ji İbtihsa]Attn kullanılma Yalnız panayıra iştirok eden 
imkanı elde edilinceye kadar inhisarlar idaresince usulü bazı esnaf bu meyonda yor-
idaresinde jm ho edilir. ğancıln r getirdikleri yorğcm-

Maddn 3 - Tütün flkici~i SamsunkAri denklnde: ları satamndıklarınılırn pıına-
Tabnn, kopıık ve knfalıklarda ve rumelikAri denkler- yırdan memnun kalmnm19la-

de direk ve kapaklarda denklerin ihtiva ettiği elden rdır. Diğer e&naf umumiye-
gayriısini kullıınnmoz.. tle alı~verişten son derece 

ModdP 4 - Tütün ekici ve ulıcılorı arasındaki alım ve sa_ memnun bulunuyorlar 
tım bu kanuna iliş · k örnr-ğe göre Gümrük ve İnhisarlar Ve- Yalnız Dursunbey esnafı 
ktlletince bustırılıp beş kuruşa satıl ocak mukaveleler yapı- panayırdan memnun değildir. 
lır. Bu kanun hükümlerine aykırt olmamak şartile muknve- Dursunbey eınafı panayıra 
lcyo hususi nrtlar eki nebilir. iştirak etmediklerine pek 

Sa fa: 3 

Bandı ma Tenezzühü 
Yedinci işletme müf ettisliğinden: 
17 Ağustos 1934 cuma günü Balıkesirden Ban-

dırmaya hususi bir tenezzüh treni işliyeccktir. Ba
lıkesirı.len 6,15 te, Yoniköyden 7,7, Omerköyden 7, 
23. Susuğırlıkton 7 ,44, Ok~~ugöld{)n 8, 12, Sığırcıdan 
9,4 te hareketle Bnndırma şehire 9,38 de varır. 

Avdet Bandırma şehirden 19,30, Sığır,:ıdan 20,10, 
Ukçugöl 20,55, Susuğırlık 21,20, Omerköy 21,43, 
Yeni köy 22, 14 te kalkar Balıkesire 22,50 de varır. 

Ücretler gidip gelme 1 inci mevki 130 kuruş 
(( (( 2 (( (( 100 « 
(( (( 3 (( (( 80 (( 

Yalnız gitme ı « « ıoo « 
(( (( 2 (( (( 80 (( 
(( « 3 (( « 70 » 

Yalnız durulan mevkiflerce n mevcut yer ni-
sbetinde bilet verilir. İşbu tren gösterilecek rağb-
hAte göre diğer cuma günleri de yapılacaktır. 

( 3 - 152 ) 

~~~~~MMİ 

Şehir Sinemasında 
Madde 5 - Tütün ekicisi ile alıcıflı ıırasında alım satım d"mdirler 

multavelenamcsinin bu kanuna göre tatbik ve icrasından na P~nayırd~ her eınof ve ~ 11 Ağustos a~şam :n~an itibarın 
doğacak bıitiin ihtilflflnr hokcmlt:r marifetılc hal lounur. sanatkdr vardır. 1 

Bunun icin dU\'O<·ı tarı r o yer~n Tıcnret. odasına yok ise Panayırın gece manzar- 13 N AH TEL BA Hı· R 
Belediyesine ynzı ilo müracaat ı,<lerek tahkim istediğini uvseı pgeakzı"nol410tirftir. ıaLboakhalanrtaa • 
ve hak.cımini bildırir. Tjcaret odası veya Belt:dıye bu mü-
racaatı derhal diğrır tar&fa bildirerek üç gün içinde hake- kadar açık bulundurulm- ı" 
mini seçmesini ister ve kendisi de biı hokem seçerek her ııkta hanende ve sazen- it. Temsil edenler: 
üçünü doğruyu tayin edeceklerine yemin ettirir. Hakemler deler tarafından icrayi nh· 'i 
tütün i.)erıni bilir kimselerden olur. Hakemler, yemın veril- enk e Jilmektedir. 
diği günden itibaren beş gün içinde kurarını \'erir ve ikı Panayır yarın kapanacaktır. 
tarafa tefhim ederler. Tefhim edılmeyen karnrlur taraf!arm Bu müncısebet le büyün pch-
zatınn veya kanuni ik.ımetktılıına üç gün İçjııdo teblığ olu livan güre*lcri yapılacaktır. 

KENNETH MACKENNA 
FAUREL MACDONAlD 
FRANK ALBERT ON 

nur. Oda ve belediye ı ncümeni bu maksatla fevkalade Bcledıye reiıi Arif bey 
ve nıüstaccl i~·tima akit veya nzalar.nd&n bir veya Lir sergi ltonıİ!!erliği vozifesini 

Hir deniz kahramanlığı .. ln1anların hakiki hiıleri. 

koç kimseyi gerek yemin \'erme glı rek hakem s çme için muvaffakıyetle başarrnakta
tcvkil edobilır. dır. Arif beyi ve asayiş ve 

Cinnet .. Muhabbet. .. Kin .. Dehşet ... Ceearet .. Tevekkül, 
işte bu fılimin kahramanları ve mevzuu. 

inzibatı yoluna koyan jondu
:rına kumandanı Abdulcebbar 
beyi tebrik ederiz. 

Oursunhoyde tıir panay -

l laveten Oüny a Havadisleri M ıdda 6 - Hakem kararına tefhim veya tebliğ taıihinden 
ittbaren uç gün i~ inde sulh hakimine müracautlu ıtıraz edı. 
lebileceği gibi hukenıler güni.ındu korıır vermenıelerınden 
voya hir tıırofın müddotirıdu hı:ıkcminı seçmemesiıulon dolııyı 

dn sulh mahkemesine müracaut olunnbılir. Sulh hakıwi, 
taraflardan biri hakem t.oyininden imtına etmış ıse o turaf 

ır a~·ılmasına karAr verdiğ _ ••-----------·---------------•• •• •• 
namına da r 'smen bir hrıkem tayın ederek ,.e müddttli için. 
do kar:ır v11rilmeoıiş ise turnfloruı hakemlorıni çağırarak 
ve itıroz holirnfo yeni hakem tayın etmelerıui emrtul1rek 

inde ılolayı da Vılllyet Umu. 
mi Mııelisine teşekkür eıler-
ız. 

Ytni kaymakam 

Yeni kaymakamımız İzz 
et bey vilAyete uğraıııekııı· 
ın Kütahya yolılc DununL
eye gelmiş vozifesine bav
louııştır. Genç ve faal olan 
knymakıımımtz gelir gelmez 
halk ile temasa geçmiş ve 
panayırı gezmiştir. 

ve seçmedikleri hald t> resen se~·cr~k rcıslığı altmJa heyetı 
toplıır. Bu hoyı• te tluhil olacak 11lıcı \'c ekıci hakemlerının 
beşinci maddede yrızılı yemın ve bılgi şartlarını huız olma_ 
ları lflzımdır. Heyet müracaat tarihinden ıtıbucn on gün 
içinde kararını verir. Bu luırarlor kubıiı itıruz ve t.em)ı~ 
değildir. Bu krıııunn göre hakemltır wurıfotilc hallı lAzım 
gelen işler lıakkınıla hakemler tuıfınuu.n \'erjlip nıüJdeti 
içinıle jt.tiraz odılrneyen kararların taraflardan birinin mura
caatı uzerinc duru rnıı yu puıoksızın sulh muhkernesınce t.~-
scil11Je karor verilır. Hakem ucretlvri ve Jığer masraftur y ' ,... urttaş. • •••••• , 
haksız ~·ıkun tarafça ödenır. • . • . • 

Madde 7 Kuf d ... - .. den ileri gelen azaltma- " Hzlaliahmerr unutma/ • 

Foto ve Film Sümer 
Avrupadan getirdiğimiz si

nema alm ~ makinesi ile 

9 Muhtelif Poz 
35 Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese sahip .. 
lerinin sinemaya verecekleri sessiz yazı 
rek lAıuları ucuz fiatla yapıhı·. 

Namazgfih caddesi maarif dairesi arkasında ı l b -k . ' arıı ve su ~mrugun l w 

1 1 
: ıstırap çektn insanlara : 

ar\ un ıış a ıskonto veya ıskarta veya l ıger num ıır o. : . . • 
hedol ve . 1 'kl t 1 k k 1 • eyılık yardım eJt.n odur : .. -----------------------.. ) sı ~ veya beJcl~ız a maca ısım ayrı ması •••••••••n••••••••& •• ••• •• :: 
hor ıkı turo.f ıçın yasaktır. Aykırı hareket c.denlerdon &7. . mt:lenin bıtirildiği alıcıya bildirildiği 1oıihten itıbaren ah-
altmu b~~ele müteull.k ıı:;e hunun ve siklet veya beJclsiz cı on gün içindo L11 <lelini ödeyip tütününü teslim etme-
terke muteallik iso indirilen miktar dcğerinın beş katından ğt"l mecburdur. Mücb;r sebepler olmaksızın ödemeden veya 
on .katma kadnı ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü tesellümden imtina ederse ekici bu konunun yazılı tah-
halındc bu ceza iki kut olarak verılir. kim yolu ile bedelini ödemeye ve tesellüme alıcının ceb-

Mod<lo 8 - Fıa\ kararlo§tırıl.p satış turnam olduktan sonra rolunmof'ını isteyebilir. Ekici talep erlerse hakem heyeti 
denkler, tüccar tarafından İzmir rnıntakaı .ndn yüzlerine Ju- satış tutarının yarısına kadar da tazminat alınmasına karar 
mğıı vurulmak, dığer mıntakalardu buna imkfln yok ise verebilir. 
denk dört taraftan iple bağlanıp mühürlenmek &urctile Madde 11 - Tiitün, usulü dairesinde hociz veya rehin edil· 
tesbıt olunur. miş veya bu kanunun 9 uncu maddesinin ıon fıkrnsı veçhilo 

.~~dde 9:-:Ge~ek inhisar idaresigerek cliğer alıcılnr torofındanıe~i:i pe~in almış olduğu parayı geri vermiş veytttehirveya talik 
tutun ekıcılerınetıırlndnki veya toplıırı11ıış tüliınlerı k or§ılığı 1 ıçın olakadaranın muvoiakatinı isbat edememiş bulunma-
avans ve sairo"-num ve suretilc para vcrilehılir. Bu şekilde dıkça t•kicinin devlet 'oya belediye daireleri veya diğer 
verilmiş para, parayı verene müsavi fıot ve şart dahilinde müesseselere borçlu olupolma<lığını tespit için devir mua-
ve bu kanun daire inde ulış İçin rüçhan hnkkı verir. Rüç- melesi ge(·iktirilemez. İnhisar kanununun de' re mani kü-
han hakkına malik olnn fiot ve şartın kendisine veyn ika kümlcrj mahfuzdur. 
m"tkgAhına bildirildiği andun itibaren eki<'İ v~ rü\·hnn ıııa. ~adde 12 - 'l'iitün ekisporcslerinin yetiştirilme 'Vazife gör 
lııbi alıcı aynı kasabada bulunuyorlar a tebliğ anındo, ha- me ve mesleki meşğuliyet.leri şekilleri ve kimlerin ekisper 
şka bsşka ~kasabalarda bulunuyorlarsa virıni dört saat jçi- unvanını kullonabilip ne gibi hallerde kaybedebilecekleri 
nde kabüliınu bildirmezse hu kakkını "dü ürmüş olur. Şu bir nizamname ile tesbit olunur. 
kador ki bu baptaki ınuknvelenın bir un tı ekicinin cüzd. Madde ı 3- Bu kanunn 1 .2 ve 3 üncü maddelerine ay. 
anını aldığı inhi nrlur ubesine de verılmi§ ısc Jevir mua- kırı hnreket edenler beş lirndıın yüz liraya kadnr hafıf 
melcsindcn ev~l \'ı•ya devir muamelesı unındo. pe in para para cezusınn mahkum edilirler. Tekerrürü halinde ceza 
aldığı z:ıtn veya rniiesse ~ı:ıye veya he.snhınn almış olduğu ıki kat olarak hükmolunur. 
parayı eve} emirde önemok veyn ohor surette tesviye i~·in Mnd<le 14 Bu kanun ı Ağustos 1934 tarihinden 
muvnlokatnnmc inı ibraz etmekle mük ı.: ll .. f tutulur. muteberdir. 

Dünvada birincili~i ka
zana~ « ZEISIKON » 
fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik modelle
rini makine, sehpa ve 
c;antanlarını «ŞAH MEH 

(Dovnmı vnr) 
~foJde 10- Ekici, tütününü inhisorlor idaresi ıımbarınn Maclde 15 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Voki-

getirip kanun dnirosinde dovjr muamelesini hazırlar . Bu mua- ileri Heyeti memurdur. 

MET MAHDU~IU 110 -
SEYIN AVNİ ticaret -
hanesinde arayınız. 



Sayfa: 4 TORK DiLi 14 AGUSTOS 

" =-~============~ 
SUSIGIRLIK PANAYIRI 

25 Ağustos Günü Açı acaktır. 

Panayırda her cins hayvan alım ve satımı 
yapılacaktır ve her nevi eşya satışı olac -
aktır. 

Bandırmada iaarif Oteli 
•• • 

Miisteeiri:HUSEYI~ 

1 
Bandırm~nın 

en temız, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. 
Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenilenmiıtir. 

Kont ur.. Temizlik .. 
Herşey mükemmeldir. 

· - - ------
FOTOGRAF 

MAKİNELERİ 
Sah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticarethanesi 

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçılerin is- Agfa fotograf makinelerı 

işte 

tirahatleri temin edilecektir. , IJ nin Bahkesirde yegane satiş yeridir. 

Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik Clerecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 

Ağr•l•rı ve soğuk algınlıgını gcçırecek 

bir ilaç. isterken, daima bu so zleri haı · 
tırlavınız·: Alacagınız mal, hakiki olmalı 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

,.~GF A FOTOGRAF MAKiNELERi 
Yedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır . 
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