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CUMARTESİDEN MA..AD.A -M. Bitlerin yeni bir nutku. 
Almanyanın BugünkiJ Mesele
leri Haple Halledilemez. Meş
ru Muharebe Hali MiJstesna 
Biz Asla Harp Etmiyeceğiz! 

Berlin, 7 (A.A) - M. Hit· 
ler bir nutkunda demiştir ki: 

Umumi silAhlanma ve be
ynelmilel gerginlikler hak
kında diyebilirim ki yeni bir 
harp Almanyaya mütevakkıf 
bulundukça katiyen olmay
acaktır. Almanyanın bugü
nkü meHleleri harple halle
dilemez. Metro mü
dafaa hali müıteana olm
ak üzere biz 11la muha
rebe etmiyeceğiz. lngiliz ba
va kuvvetlerinin artması bi
zi hiç bir ıuretle kızdıram
aı Çünkü Jngiltereye hücum 
etmek fılıtrinde değiliz. Harp 
tehlike1ioi çıkaran silAh ~ar 
delil fakat silahlardaki mü. 
ıavat.ızlıktır. Müstemlekeler 
llleselesine gelince, herhangi 
bir müstemleke elde etmek 
için tek bir Almandan haya-

1 

t ıaı feda etmeaini iatemiye
cefinı. 

AwıRarya me1elesine 

gelince. biz Avusturya ile 
eeki rnbıtalıluını tesise ça
lışmaktan menedilemeyiz. 
Avusturyanın Almanyaya il 
tihakı günün meselesi df)ğil
di r. Avusturyaıla doğru bir 
reyiam yapılncuk olurl!ll bü
tıin ınesdc•nin ten• n iır ••le. 
ceğinden emınim Avustur
yıının istiklAli hortürhı mü
nıtkaşanın fevkindedir. 

M. llıtler bugün elinde 
birleşnn büyük mesuliyete 
işaretle demiştir ki: 

- ~illetin reyile kurulun 
ve bugiinkii hiıkunıetin istL 
nat ettiğı tomel yır e milli 
bir rt-yiamla ortnd m kaldırıl 
medıkça ıle,· et reisi ve lrnş

vekillik salAh yetlerirıi hir-
likte muhafuzu ı·de<'eğim. 

Almanynnın Cenevreye 
u.vdeti ihtimıli funline de M. 
Hitler: 

-Tam bir hukuk müıwn-
(Devamı ikinci sayfada ) 

Sanaıi sergisine hazırlık 
Miİli /ktıaat ve Tasarruf Ce
rni.,eti aergi binaaı ve aergi 

hakkında izahat veriyor. 
Ankara, 6 (A.A.) - Milli 

iktisat Ye T&1arruf cemiyeti 
uıüdürü muhabirimize a,ağı· 
daki beyanatta bulunmuş. 
ltır: 

-Milli iktısat ve tHarruf 
ceaıiyetinin Ankarada yap· 
tı~ı" ilk aergi evi Türk 
mıınarlarından Şevki beyin 
çok güzel bir eıeridir. Bu 
bina yalnıa Anluırada değil 
bütün dünyada bıle güzel 
de.?mete 14yık bir t-nnat 
mucevheridir. 

İntaaatı Ağustos sonunda 
b~t~ce~ olan sergi evi 29 
bırıncı teşrinde bir milli 
sanayi sergiaile açılncok
tır. 

Ankarada timdiye kadar 
y~pılan airgiler gerek sana
yı erbabıınız tarafından ge
rekse halk tarafından bü· 
yük bir rağobete mazhar 
olmuıtur 

. Fakat maksada elverişli 
hır ~lın~m~ı olmadığı için 
se~gı erımı~e. iıtedığimiz 
mukemmelıyetı ve intizamı 
temin edemiyorduk. 

Yeni yepı lı.n binıı ile art 
ık bo mazaret kalmamııtır. 
29 birincı teırinde açılacak 
serginin yeni hinada yı.ıpılan 

ilk sergi olmHına rafmen 
azami mükem•eliyette olm
asım istemok herkesin hak
kıdır. Bunu ll'min edebılmek 
iı.:in azami gayrı tk çalışıy

oruı. 

Türkiyede açılan sergile
rin aatıılı olmal:ırı sanayii 
mizin bünyesinden gelen bir 
ıerorettir. 

Nümune sergılerine iştirak 
için ıanot erbabımız masraf 
ihtiyarından çıkıyorlar. Çünkü 
bizde henüı buyuk sanayi yo· 
ktur. Küçuk otöl,Ye, küçük 
tezg4h v~ küçült Cabrika 
saouyii hAkim olan meırılc-
ketlerde sergilerin satışlı 
olmaları çaresizdir. 

Fakat ıergileri bir sergi. 
ye ve Mahmut paıa car~ı-
sma bPnzetmekten ku-
rtar mek l\'ın gerek 
statların ıevkli ve snnrıtlı 
bir surette tesyinini ll'min 
etmek gerek milli iktısadın 
ink~tafın gösterfjn graCıkli, 
harıtah, fotoğraflı şiarlı lıır 
kısımda hazırlnnmak IAzım
dır. 

29 Birinci teşrinde uçıla. 
cok Ankara ŞPr~ıinde bu 
noktalara cevap verme~e 

(Devamı ikinci sayfada)~ 

Tehlike mi Var? 
• 

1 tal yan Baş vekiline göre vaziy-
et 1914 dekinden daha tehlikeli 

lıtanbul, 7 (Muhabirimı
ıden) - 1tnlyan başvekili 
M. MuHolini « Harbin önüne 
n111l geçilir» mevzulu bir 
makalesinde diyor ki: 

« - Galiplerin mert ve 

dmirane sesleri yükseldikçe 

maililpların şikAyet protes

toları devam edecektir. Va

ziyet 1914 ılokioden deha 

ltehikelidir » 
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Er:zurumlula1 
Sıcaktan 
Kamplara 
Çıktılar! 

Erzurum, 6 (A.A.) _ Sıc· 

aklnr n şiılclelı ynzundl·il Cr
zururn hnlkının buyük bir 
kısmı koıııplorn ı-ıkmıştır. 

Şehre on beş kılomotre meı
afedAkı llıca nahiye<Jİ çodır

Iı,rle gelen halkla dolmu~tur. 
Belerliyı' hu knplıcaların 

tcm1zliğinı., tamirine çok it
inn ı dı~·or. Hıırıyoların önü
nı\e bti tik Lir hn.hçe vücude 
getirilmiştir . Buraya yakın 
köylerden eyi bir su getiri
lmek iciu lazımgelen telidir. 
lerıle bulunulmuştur. 

Moskoıa ticaret mümessil 
imizin Kırslaki tetkikatı 

Kars, 6 {A.A.) - Şehrinde 
iki gün kalarak mıntakanın 
ikt endi v01.iyetini ytakından 

tetkık eden Moskova ticaret 
mümessili Mümtaz hey dün 
Moskovaya hareket etmit
tir. 

Mumtaz bey şehrimizdeki 
biıl fabrikasını gnmiş, fab
rıkanın istıhsal ve Ht·ş mi
ktarı hakkında mrıltlmat al
mıştır. 

Eaaıen komıumuz Sovyet 
Rusyaya, ihracat yapmak 
iı:in rabrıka &abipl< rinin to. 
masta bulunduklarını ve va
ki olan talep üzerine on beş 
gün evel nü ı uncl"rinin Mo· 
skovnya, göntlerıld ğıni öğ

renerek hu meseleyi pek 
y.ıkından tak.ip edeceğinı sö
ylemiştır. 

------

Niğde Halkevinin güzıl bir 
müsameresi 

Nığde, 6 {AA.)- Dün ge
ce Hnlke' i temsil komit~si 
tarafından sinema binHında 
Kozanoğlu piyeaıi temsıl edil 
miştir . 

Temsilde bütün halk ve 
köylüler bulunmu9. salon 
hıncahıç dolmuıtur. Birçok 
kişi ayakta soyretmiye mec. 
bur olmuştur. Temsil çok 
muyaf(akıyetli olmuş. sanat
kArlarımız olkışlanm ı lar<lır. 

Bir Arıp gazetesinin ha
beri tekzıp edilıyor. 
Ankara. 5 (A.A.) · Hal-

epte inti~ar etmekte olan 
El' Ahali gazetesinin 22 Te 
mmuz 1934 tarihli s&yısında 

(Yüzbaşı SaJettin bey kum · 
lndasındaki harp tayaresinin 
bir knfıl yi takip ederken 
Türkiyenin Suriye hududu 
üzerine ıH!ştüğiı ve kuman
danito için dekilorinin öldü· 
rüldüğö) bildirilmektedir. 

NP gazetenin yazdı~ı tar_ 
jhte ne de bu tarihten eve· 
lki zamanlarda böyle hAdiAa 
vukubulmamı9tır. 

-Demiryollan idaresi, Eşya T ari -
f elerinde Mühim Tenzilat Yaptı .. 
Devlet ~emiryollan kuru se~ze, meyva ve bahk na~liyatmda mühim tenzilit yaptı, 
halk ticaret ~iletleri i~~as etti. Tüccarlarım1z ~u ~iletlerle ucuz seyahat edeceklerdir. 

Nafıa Vekilimizin mühim beyanatı. 
Nofıo Vekili Ali bey, 

son zamanlarda devlet de
miryollarında ynpılmııkto 
olan muhtoliC tenzilat ta
rıColcri hakkında mühim 
beynnaıtn bu!unmtt§tur. Muh
terem Vekıl bey dıyorlar kJ: 

Alınan ledhirltr. 

« - Beş sen•)': rııÜlccrı • 

viz bir zıımanJunb ri müt
ezayit bir şidJctle büıün 
cihanda devam eden ıktısndi 
buhranın mönak·J)At üzerin
ıfo yapt.ğı menCi tesirler 
malumdur. Meınleketimizın 

bu Lesirlerden masun kulm
asına bittabi imkiln yoktur. 
Bııbranı müteak p yolcu ve 
eşya münakalALımızda ha
rpten sonra normnl urldedi
lebilecek ıenelere nazaran 
mahsus tenezziiller koyded
ıldi. Bu tenezıüllerın önü
ne g t•çmok ve münaknlAtım 
ızı imkdn d recesinda teıl
ricen inkişuf cUirmek için 
derh :ıl h:.ırokete geçmek 
lüzumuna kail olJuğıımuzd. 
an vaziyeti eso.:ılı bir vure~ 
tte lı,l' ike hı ~1nd1k Bu 
tetkikutı mıntnkeı mınta -
ka y:ıptığımız ıeyahutlerde 
gördüğümüz ihtıynd:ır Ye 
:ıldığım z intıbalarla ıfayo 
çal ştık 
tolcu Jıureketleri 

Nazarı dikkatımızo ilk 
çarpan nokta, mem • 
le ketin nüfusuna gört> 
yolcu hereketleriı in kayde
ttiği nispetsizliktir. Bu vaz· 
iyeti ıslah için halkımızda 

seyahat urzulıırmı beslemek 
ve çoğaltmak ve bunları 

cntlkeoınıel bir holo getirmek 
ve hu suretle Devlet Domir
yellıırmcla yeni münakale me 
vzuları t,.darık etmek icap 
edıyordu. Hu maks.ıtln şebe

kenin muhtelif kısımlurında 

gayet mutedil ücrf'\le tene
zzüh trenleri tertip ettik. İs-

/\:ala V@kllımız Al hf') 

ledbirler almok icap odiyodu. 
Bu noktolardıı derhal tari
felerimızi ıslah ve halka 

en emin nakil vasıtosı olan 
şimendiferlerle seyahat im

kAnını temin eyledik 
7 enzildllı biletler 

Umumi cihan harbi 
dolayısile her yerde 

ancak mübrem ihtiy· 
açlorın sevkile seyahat edi
lmektedır. Bu imkAnı temin 
içju hilOmum De\'let Demir. 

yolları üserinde tenzil&t nia
beti yüzde elliye yaklawan 
gidiş ve dönüt biletleri ih. 
c.las eyledik. 

Hu tedbirin fevkinde ol
mnk üzere milli istihsalin ve 
milli sanayiin münasebetler_ 
ine ait yolculuklar ioin 
kolaylıklar dütündük. 
Halk ticart t biletleri 

Cnmhurjyet hükOmetimisin 
milli iktı1&diyatı korumak 
ve inkişaf ettirmek lehine 
aldığı ve almakta olduğu te-
dbirler sayesinde ıanayi fa
aliyetimız hergün yeni ink_ 
itaf safhaları göıtermektedir. 
Gerek zirai mahıu)Uın Ye 
gerekae yeni kurulan fabri
kaların sürümünü teahil içiD 
bu müesseaelerin dahıll pL 
yosa Ye pazarlarla, möte· 
kabilen dahıldeki tütcar-
larımııın mühim ti-
caret ve ıanayi merkesleri
mizde devamlı ve kola7 
münasebetler teıis eyleaıeai 
icap ediyordu. Bu makaa
tla halk ticaret biletleri na
mı altında gayet mutedil 
ücretli bir tarıfe hasırladık. 
(Devamı üçüncfi Hyfacla ) 

Yeııi Fabrikalarımız .. 
Bakırköy Pamuklu mensucat 
fabrikası Ba,vekilimiz tarafı
ndan 13 Ağustos giJniJ açılıyor 

Ankarn, 6 (A.A.) - Sü- ı mel atma merasimine ri7aHt 
merbankın Bakırköyde kur- buyuracaklardır. 

duğu y~ni pamuklu menıu- 15 Ağoatoıta Baıvekil la-
cat fabrıkası 13 ağustos ta. me• Pa 8 H ti · f L t . . • ş azre erı re a&a -
rıhınde ~aşvekıl İsmet Pa,a lerınde lktıaat Vekil' Mah _ 
Huzretlerı tarafından acılac- 1 m 
oktır. ut Cel4l beyefendi ve a14k-

Başvekıl lımet Paşn Haz. adar zevat bulunduğu halde 
retleri ağustoımn ı 4 cü günü Zonguldağa gidecek ve Tü-
bankanın lzmitte kurulacak rkiye iş bankaaı tarafından 
kAğıt ve k~rton fabrıkaeının tesis edilecek olan yarım 
n :ıynı gunc.le lstanbulda kok fabrikasının temelini at-
şişe ve cam fabrıkasının te- acaklnrdır. 

tanbul ·Çatalca, Ankara - Ça ı-===~~---ra:::o=•-=a::::::;==------=-----

nkırı, Adana - Mersin, Sam- Taya re 1 Moskava 
sun - Amasya- Kaysnri kısı -

mlarında v., lzmir • Kasaba 

hatlarında tahrik ettiğimiz Cemiyeti Hamiyetli tüccar Sıfaretimiz~a Sporculırı 
tenezzüh trenleri b•rçok 

büyük h:r rağbı•f t> mnzbor ıanmızı tak~ir etti ka~ul rısmi yapll~I. 
oltlu. • Z.le. 1 (A.A.) - ihraç et- MoskoTa, 7 (A.A.)- Türk 
Otobüsler meselesi t'kl · h ğd 1 d ·· d ı erı u ny er an yuz e ı;porcuları 9erefine Türkiye 

Djğer cihetten hatlımmmı birini havo kuvvetlerimiza sefarethanesinde bir reımj 
muvazi buzı yollur üzerinde yardım maksadile tayare kabul yepılmıttır. 

Pek iptidai surette olan kam- şubesine veren şehrimiz za. 
---"'!'!.ır-::=<=--

yon lar ı n hntlarınıızıa rekabrt hire tüccorlarınd ıın 22 kişiye Hitlarin mu1tini kil alacık. 
halinde bulunduklarını gör cemiyet umumi merk~zi tar. 
dük. Bu vasıtalarla yapılan oCından birer takdirname 
nakliyatta yolculo" her tür- gönderilmiş ve dün beleıli-
lü istirahıttten mo h rum yede yapılan bir toplantıda 
oldukları gibi hayat selAme. kaymakam tarafından veri-
tleri de iktihaıııı gayri kabil imiştir. 
tehlikelere maruzdu. Ru halin 
devamına müsaade oluna
mazdı. Yolcunun emniyetini 
temin ve yolculuk şartlarını 
ıslah için demiryollarında 
iktı1adi 111lara iı&iıaaı edea 

Hlndanburg için Ain yapıldı. 
Paris, 7 (A.A.) BugQn 

Pariste protestan kiliıeein 
Je Mareşal Hindenburg için 
bir Ayin yapılacaktır. 

Berlin, 6 (A.A.) - Daily 
Telgrar muhabirinin haber 
aldığına göre başvekil il. 
Hitler bugün Rayıtıgda sö
yliyeceği nutukta Almanya. 

nın harici ıiyaaetini isa• 
edecek ve muavininin iımini 
bildirecektir. Muavinlik içia 
Göering ile Von Blombergin 
iıimleri menubahiı edilm
ektedir. 
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Ecnebi Matbuat: 

Viyana Hadiseleri 
Manchestaı Guardiyan hareketin uzun zamandan beri haz -
ulındıglıl ya11yor ve mesuliyeti Al manyaya yükletiyor. 

Sanayi 
Sergisine 
Hazırlık. 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
çalışacağız. 

Bu maksatla statların, Manchester Guardian gu
zetesı, A ,·uıtury... H ışvekili 
Dolfussun ölümüne sPbebi
ye veren hadiısPnin cereyan 
Şflklinı nnlattıktan sonra di· 
yor kı: 

« Daimi güçlükle ıç
inde yaşıyan bır memleket
te askeri mahiyette olan her 
hareketin polis tarafından 
sıkı bir kontrola tAbı tutul
ması ldzım gelirdi. 300 as
ker Viyananın muhafazası 
en sıkı olan bir binasına 

kuvvetli şeriki cürümleri 
olmadan giremez. Nazi ha_ 
reket: baıladığmdanberi Av
usturyanın askeri kuvvetleri 
ar&1ında en yüksekten en 
aıağı bereceye kadar her 
rütbeden Nazi dostları var
dır. işte Avusturya kabinesi 
bunun icin bu tehdıdin ön
üne geçemedi. HükOmet bu 
tethişcilere karşı kimo iti
mat edebileceğini hiç bir 
zaman tayin edememiştir. 

Alman hocalarınınki kadar 
deliceaine olan Jünkü kötü 
nazi hareketi uzun zaman
danberi ha11rlanmıs ve dik
katle tertip edilmittir. Bu 
hareketin, asıl müşevvikleri 
Viyana haricinde, hattA Av
usturya haricinde ve Alma -
nyada aranmalıdır. 

Vakıa Almanya küktlme
tinin kabahati üzerine alm
asım beklemek biraz fazla 
olur. Almanya hükumetinin 
suikastçılara karşı ne gibi 
muamelede bulunduğunu bi
liyoruz. Bunan için derhal 
ellerinin temiz olduğu hak
kındaki iddiaları ha ki kati 
bilenler tarafındıln kolayca 
kabul edilmiyecektir. Alma_ 
nlar dost bir memleketin 
hudutları dahılinde terroris
tleri teçhiz ve teıvik etmiş
tir. Almanya dünkü hAdiıe 
ile alAk&11 olmadığını ispat 
etmek mecburiyetindedir. 

Son vekayi şunu gösteri
yor ki, Avusturya yaşamak 

iıtiyorıa kuvvetlerini tevhit 
etmelidir. Hüktlmet geçen 
şubattaki soıyal demokrat
ların hareketini bastırmak 
hıtdiıeeinde büyük bir halk 
kütlesinin teveccühünü kay
betmekle beraber bunun 
acısını çekti. Başvekilin ku
vvetle istinat etmiş olduğu 
He~mvehr grupu halk n te· 

veccühüne malik olmadığı 
gibi adet ve innnış itibarile 
de kuvvetti değildir. Bütün 

8İIAhların kullur ılmnsı lAzım 
geldiği bir samanda bu gibi 
kuvvetler birtarafa atılamaz 

Fakat bütün icraatı onların 
eline bırakmak dahi Avus 

tu.rya istiklAline nihııyet ve. 
rruek demektir. Mnamafih Avuı· 

turynmn atisi yalnız Avust-

uryaya bağlı değıldır Fran
sa. İtalya ve lrıgıltere bı çok 
defalar Avuslury3n n 'stıkla-

li hakkında temınat vermiş 
lerdir. Bu memlekette öyle 
tecavüıkA r hare ketler göriıl-

mtiştür kı eğer bunlar mu. 
vaffakıyetle neticelPnmiş ol-

saydı, ltalyanın mü inhrılesi 
ve orta Avrupa<la harbin patl-
aması için ani bir tehlikP. 
zuhur Atmiş olurJu. 

Avus\uryndaki nazi terro. 

rizminden Almnnyan.n meı:ı-

1 ul olduğu şüpheden vareste- bölümlerini raf, dolap, 
vitrin ve teşhir va-dir. Almunya şunu dn bilm-

elidir ki, dın:ımitle oyn lmak sıtalarını her sergide kulla
isteı..lıği takdirde bu hareke nılabilecek Vtı istenilen şek· 
ti, milleiler nrasmdoiti mev_ iller verilebilecek bir tarzda 
kıinin kaybolmasına sebebi- hazırlattırıyoruz. 
yet verecektir. Mııamefıh 1 Lozandan önce ve Lozan
Alıuanya hüklımetinin hAdi- dan sonra Türkiyeyi göıte
seden ıonraki tarzı hareketi ren bir salon da tertip ediy· 
tamıımile doğru bir hareket· oruz. 
tir. Reisiciimhur Hindenburg Ankara sergisi bir taraf-
Avusturya reisicümhuru M. tan cümhuriyetin yıldönümü
Miklasa teessürl~rini bildir_ ne diğer taraftan kıt mevsi
miştjr · Çok şayanı memnu- minin batlenğıcına tesadüf 
niyettir ki bugünlerde Avus- ettiği icin çok rağbet göre
turya işlerine hiçbir müda- c"ktir. Şimdiden iştirak mü· 
bele fırsatı zuhur etmemit- racaatları bıtladı. 
tir. Bo suretle yakın bir is-

Devlet merkezimize de tikbalde harici vaziyette çık_ 
ması melhuz bir karıııklık 6anayi erbab1mıza varlıklar-
yoktur. Harp ihtimali ise ını göıtermek ioin Ankara 
daha azdır Avrupa orduları sergiıine en geniı mi-
bir tehlike teıkil etmiyorlar. kyasta ittirak etmek 
MüşkülAtı çıkaranlar siyesi istemekle hem menfatlerini 
haydutlardır; askerler sükOn ve hem Je şerefJi vasilelerini 
ve nızamı temin etmekle müdrik olduklarını iıpat ed
meşguldür. Bund:ın sonra iyorlar. 
A vueturyayı iıgal edecek Müracaat müddeti eyldlde 
karışıklıklar yine kendi fır- bitiyor. 
kalarından doğacaktır. Va kıı •=-k-

0
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ltalya hükümeti Avusturya 
hududuna bir miktar asker lanmaıtur. Gerek ziraatte 
sevketmiıtir. Fakat Avus- ve gerek demiryolları idar• 
turyanın istiklAlini muhafaza ıinde yük&ek ve fıtal bir 
etmeıini her divletten ziya- mütea11ıs olduğunu gö•ter-
de İtalya arzu etmektedir- mittir. 
Şu halde A vusturyanın is- 1930 senesinde Ziraat Na-
tiklali başka bir memleket zırı olmuı ve 1932 de M. 
tarafından tehlikeye Büreıchin, istifasile Başvekil 
sokulduğu takdirde or- tayin edilmiştir. M. Dolfu11 
taya ciddi bir karı· Paocermaniıt fırkalarından 
şıklık çıkabilir. Dün M. Mu- ayrılmıı ve bu tarihten iti
ssolini ve M. Doumerğue haren Ansohlu11 taraftarları 
tarafından Avusturya hükO- ile mücadeleye başlamıştır. 
metine çekilen taziyet telg- Hitler Avusturyanın, Al-
rafiarı A vusturyanın istiklAli manya ile birleımeıini isti
prensıbine sadakatlerini teyit yor ve bu prensipleri takip 
etmektedir. lngiltere Avam ediyor. Avuıturyaoın Alma· 
kamorasında Sir John Simon nya ile birleşmesi Hitler 
geçen şubatta Avusturyanın fırkası için bir preetij mese
mubtariyet ve istiklAli lngi- lesi oldu. 
liz siyasetinin gayelerinden 
biridır sözünü tekrar ederek Büyük devletlerin esas pr-• 
İngiltere hükumetinin, başka ensipleri de ıudur: Avusturya 

daima müelekil bir devlet memleketlerin dahili işlerine 
katiyen karışmak niyeti ol- olarak kalacaktır. Hitler bu 
olmadığı gibi Avusturyuyı da prensipleri anlamak istemedi 
kendi işlerine batkalarının ve hedefine varmak için ba
karışmamaları talebinde ta- · şka metotlar takip etti. Aı
mami lc haklı bulduğunu ayişi ihlAl eden teıvik ve 
bildirmiştir. İngiltere llaric- tethit sistemleri kurdu ve 
iye Nazırı Viyanadaki kah- hu siyaset yüzünden M. Dol
bece tecavüzden dolayı hük- fuss kurban oldu. 
umetinin teesıürlerini Avu- Almanya hük~meti Avus
slurya hi.ıkumetine ulaştır- \nrya Asilerine karşı hudut
mıştır . Krnl Geor ge Avustu· lnrını kapattığını bildiriyor. 
rya Reisicumhuruna çektiği LAkin unutmamalıdır ki bu 

bir telgrnfLa, Başvekilin Asilerin Alman hudutlarını 
hainane katlinden dolayı du- geçmelerine r8lmi mahiyette 
teeasürü beyan etmiştir. Bu 
katil hAdisesinin kadın erkek müsaade verilmiştir. ltalya 

hükumeti ~imdiye kadar ta
ol mak üzere İngi 1 iz rubunda 

kıp ettiği prensiplerinden ay-
uyandırdığı hissiyat işte bu r1lmıyacaktır. Dollfuss hayat 
merkezdedır. t 

La Stampaden: 
ta iken talyan hiikfımeti, 

A vus\uryanın istiklAlini mu-
Avusturyanın hüyük tari· hafua ve müdafaa etmiştir. 

hi BaşvekAlet binasındn yn-
z lmıştır. İştP, bu bınada Şimdi bu büyük vatanperve~ 
M. Dolfuss öldürülmüştür. rin katlinden dolayı daha 
M. Oolfıısı vücutça küçük müteyakkız davranacaktır. 
ise dr:ı büyük bir iradeye Bu dost şehidin namını 
malıkti. Mumaıleyh Avustur- ihya edeceğiz. 
yayı mtlıtakil ve hür bir Herhangi bir devlet Avu
memloket yapmak istemiş eturyonın istiklt\line müdah_ 
vu bu h ·def"' doğru yürünı ale ltalyan milleti tarafından 
üştür. reddedilocektir. Çünkü Avn-

M. Dolfuss 1892 senesinde sturyn mill~ti istiklAlini iıti
Teinde doğmuş ve J 930 yor ve ltalya hüktlmeti de 
d~ zıraat ve şimendıfer bu prensipleri takip ediyor 

~ ...................... 9&! ............................................... . 

! ~EHIRVEMÜLHAKATTA 
• ............................................................................ 

Bandırma 
T ınızzühü gılacı~ cuıı
dan itibaren bııhyacak. 

Devlet demiryolları idar
esince cuma günleri şehrim
izle Bandarma arasında bir 
tenezzüh treni işletileçeğini 
haber vermiıtik. 

Tarifenin 15 ağustoıta ta
tbik mevkiine girmesi dola
yııile Bandırma tenezzühün
ün bu cuma yapılamıyacağı 
anlaşılmaktadır. Bandırma 

tenezzühü gelecek cuma gü
nünden itibaren baıJıyacak
tır. 

Yillyat nıfıa bıııühendisi 
muf ettiı oliu. 

Ankara muhabirimizin ha 
her verdiğine göre, vilayet 
nafıa başmühendiıi Seyfi bey 
terfian Nafıa VekAleti müfet· 
tişliğine tayin edilmiştir. 

Ortı ııktıp ıüdüru 
Erkek ortamektep müdürü 

Ahmet Tevfik bey memle
keti olan Ankaraya git
miştir. Ahmet Tevfik bey 
tatili Anakrada geçirecektir. 

Agih bay hakkmdaki tah· 
kikıt bitirildi. 

Bundan bir sene kadar 
evel mezaniyetıiı sarfiyat 
yapmış olmaktan dolayı iş 

ten el çektirilen ~ilAyet milli 
emlAk müdürü AgAh bey ha 
kkında yapılmakta olan ta 
hkikat bu defa ikmal edil
miı ve haber aldığımızR gö
re temiz ve kıymetli bir me
mur olan AgAb bey hakkı
nda vaki iınadat varit görü
lmemittir. 

AgAh bey yakında eski 
memuriyetine iade edilece
ğini umuyoruz. 

Süratle Gidilmez! 
Dün bir ıtmnobil luııyimilliyı cı~dısindan dr 

geçerken dıkuz yaşında bir çocuğa çarparak ezdi. 
Dün akşam üzeri yakın 1 er tarafına geçmek İalİJ 

saatlerde Kuvayi milliye ea- Şeyhldtfollab mahallesindd 
ddesinde bir kaza olmuş bir bahçıraa Mehmet aja 
ıotôr dokuz yaıında bir ço - oğlu Muharreme çarptırmıt 
cuğu otomobilin~ eıdirmiıtir. ve çocop otomobilin teker 

Kasaya sebebıyet veren ıo· 1 . 
ı.. M 1 L t h t h leklerı altına almııtır. or em e&e aı a ane-
ıi otomobilini kullanan Feh- 1 Şoför kasayı müteakıp 
mi efendıdir. Dün ak_ cuğu otomobiline alarak bı 
film ezanına yakın saatlerde ı ~tahaney? . ~ötürmtiı ora 
kuv11yı milliye caddesinden ılk tedavııını yaptırmııtır 
süratle geçerken hu sırada Çocuk kazayı tehlike • 
caddenin bir tarafından diğ- bir ıurette atlatmııtır. 

Hitlerin 
Yeni bir 
Nutku. 
(Üst tarafı birinci 1ayfada ) 
tı kabul edildiği vakit belki 
milletler cemiyetine tekrar 
girebiliriz. 

Hlllarıı ııhrımı ısrarı 11ler 
slyladl. 

Londra, 6 (A.A.) - Oaily 
Telgrafının Pariı muhabiri
nden: 

Rayıtagın fevkalAde içti· 
maı aref eiinde M. Hitlerin 

en Hmimi mahremi eırarı 

M. He11 va11tasile Fransa 

ile doıtluk lehine kuvvetli 

bir tezahürde bulunmuş ol 
m&1ına burada btlJtik bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

M. Hes demiştir ki: 

- Milletin eaki muharip
leri namına bir anlaımanın 

yapılma11 lAıtmdır. Franıa 
ile Almanyanın tamamen 

mutabık olmaları lAzım ol 
duğu kanaatindeyim.Avrupa
nın sulhu, kültürü ve med
eniyeti Franaa ile Almanya
nın yaklaımaeına bağlıdır. 

BDrhaniya ticaret adıııni 
Bürhaniye Ticaret ve ea 

nayi odasının 17 ıioil nu 

araeında dördlncü ıın ıf ola 
rak mukayyet Htinyin zad 
Abdi bey oA"lu SilAhçı Şua 
yyip bey BirhaniJ' 
Noterliğinin 20 - 3 - 9 
tarihinde tanzim ettigi J~ 
numrulu umumt vekAletnı 
mesile vekili umumiye tüoo 
ri mümessil tayin eyledi 

Bürhaniyenin bacı Atımı 

roıı helleeinde muhım hacr 
Sait efendi zade lıkeçe 

Sait bey 20-3-934 tarihin 
itibaren Şuayyip beyin tii 

ccari sair muamelatını teııı
sile ve namına imsaya ealA 
hiyettar olduğu ilin olunur 

Diğer taraftan M. Hese 
~um kıtaatını da kontrô 
edecektir. 

Liderleri M. Hitleri büktl
metin en yükaek Tazifeein• 

geç~it görmekle hüou• 

kıtaları nevmit olmuılardır0 

M. Hitlerin bunların idar-
eaini terketmeıi mevzub • 

ahsolmamakla beraber huc
um kıtaları liderlerinin keD" 

dileri için çok fa1la büyüd
üğü kanaatindedirler. 

·~~~~~ 
) 1 Şehir Sinemasında 

Sıbir bir middıt klrınlık 1 
içinde kald1. 8 liııtos ~arıan~a~ın itlbırın 

Dün akşam yatsı sıraları
nda elektrik motörüne arız 

olan bir sakatlık dolay:sile 
elektrikler sönmüştür. Motö
rün tamiri yedi sekiz d~kika 
kadar sürdüitü için şehır bu 
müddet zarfında zilıri kara
nlık içinde kalmıttır. 

1 
1 
1 

lııık not us ıımarıuıu ı 
Gönen kasasının Kavak ~ 

nahiyesi nüfus memurluğuna ~ 
tıabık Yeniköy nahiyesi nu - '1._ 
füs memuru Sabit Şinasi ~ 
~fendi tayin edilmiştir. ~ 

idma~~~rli;i :~lığindan:· ı 
1 
~ 

Atlantik Diyar1nda 
Teınsil edeuler: 

JEAN TOULOUT 
KRISSA ROBBA 

MIHALESSO 

Fe·vk.alAde esrarengiz ve macera ile dolo 
olan bu filinı avm zamanda eok enteresan 

~ . 
ve cazip sahneleri muhtevidir Herhalde 
p;örmenizi tavsiye ederiz. 

ilaveten Dünya Havadisleri 9- 8 • 934 perşembe günü 
akşamı uoıuaıi toplanır ya_ 
pılacaktır. Birlikli kardeşle

rin saat 21 de mıntaka 

merkezine tetrifleri rica 
olunur. 

1 Süvare 9,30 cuma matinemıı 2,30 dır. 

~~~~~~~i.Af~ 
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Nafıa Vekilimizin Beyanatı. - !!!!!!!!!!!!I 

ZEİS İKON 
Daimi Vilayet Encümeninden: 

Bahksil' - Bandırma yolunun 92 - 98 x58o 
kilometreleri arasındaki kısmın keşifnanıesi 
ıuucilıjuce tauıiraıı t•sasi)eSi 16- ağustos -934 
tarihine müsadif perşrmbe günü saat onbeşte 
kapaJı zarf usu lile ihale edilmek üzere yirmi gün 
müdt.lelle münakasaya vazedilmiştir. 

( Üst taralı birinci nylada ) 
Bu biletler on beş günlük. 
bir ayhk vo iki aylık olm· 
mak üzere üç seri üzerin
den tertip edilmiştir. Halk 
ticaret biletinin hAmilleri 
verecekleri mutedil bir üc
ret mukabilinde hilfimum 
Devlet demiryolları üzerinJe 
bil4fasıJa seyahat ıtmek ve 
diledikleri istasiyonlarda in
mek binmek ve durmak 
hakkını haiz olacaklardır. 
Bundan maada mutat bagaja 
illveten iki kiloya kadar 
nümune eşyasını meccanen 
naklettireceklerdir. 

Halk ticaret biletlerinin 
ucuzluğu hakkında aize bir 
lıkir vermek için herhangi 
bir yolcunun üçüncü mevki
de on bet gün icin 17 ,5 
lire bir ay için 30 lir•, iki 
ay için 35 lira ücret vere
ceğini ıöylemek katidir, 
1&nırım. 

Birinci ve ikinci mevki 
biletler İçin uzuıca ve mu
tedil niıpetler tatbik edilmiş 
olduğundan bu biletlerin, ze
vkleri için seyahat edecek 
olan valandaılara ve ecnebi 
aeyyablara pek müHit yo_ 
lculuk imkAnlarını temin ed. 
ecefini zannetmekteyim. 

Tren yolculnğnnu. te-
şvik ve inkişaf ettirmek için 
alınmakta olan bu tedbirlerle 
beraber eşya nakliyat mev
zularını da esaslı hır surette 
tetkike başlamıştır. 

Devlet DemiryolJarı itlet
mesinin umumi, mali ist ı taatı 
ve tedricen ıslahı tabii bulu_ 
nan nakliye maliyet lıatlar
ının müsaftde.i derecesinde 
millf mabsulltımııla dahili 
ve harici sürümünü tezyit 
edecek bazı tarife kolaylık
larını ehemmiyetle tetkik ve 
aldığım11 neticeleri derhal 
tatbik ettik. 

Meseli İzmir- Kuaba hattı 
uzerinde ton kilometrosunıt 
J 0,93 kuruş tediye 
oden halı, 8 kuruş ücret 
tediye eden susam, yumurta, 
zeytinyağı ücretlerini 5. 25~ 
kuruşa tenıil ettik . Kuru se
bze fiatlarının son senelerde 
gösterdiği sukut, bu madde-

!erin ihracatını mümteni 
bir hale getirmişti . Bu ma
ddelerin nakliye ücretlerini 
azami tarifeden asgari had
de indirerek yüzde elli t t·ıı
zilAt yaptık. 

İzmir mıntakasının en m1L 
him ihracat maddelerir.den 
biri olan palamut ve çn m 
kabuğu ticareti beylenmilel 
Ciat düşüklüğü hasebile 
pek dar bir vaziyette bulun
maktadır. O derecede ki, 
ziyaret ettiğim bazı mınta 

kalarua palamutların orma
nlardan toplan maaında köylü 
fayda görmemektedir . Aza
mi haddi ton kilometresinde 
5,35 kuruşa baliğ olen no. 
kliye ücretiıı i yüzde u ltmış 
derecesincfe tenzil eyledik. 
Kezalik milli mahımlAt:mız 
arasında mümtaz bir mevkii 
olan incir ve üzümlerimiz 
için eski "'ine naz&ran bariz 
tenezzül {arkları gösteren 
müsait bir tarife tanzim et
tik. Tam vagon hamule şar-
tile incirde yüzde altm ı ş, 
kuru üzümd(; esas i~tihsal 
mıntakalarındn ko zal ı k yüz
de altmışa yakın tenzılU ya.. 
ptık . 

Esoa ihracaat maddeleri-
mizden olan tütün huk-
kında da aynı ~uretle 
hareket edilerek 1zm i r 
mıntakosındn pek fazla ol 
an nakliye ücret ini yüz · 
de elli nispetinde aza l tt ı k . 

Sebu ve meyva nakliyatı 

Hııli hazır vaziyette old
ukça miisait bir tarifeye tfi -

bi olan se hze ve mey va 
nakliyatına ait olan ücret
ler yeniden g-özden geçi
rilmi9tir. 

Sebzelerin gerek turfan_ 
dacı lılt ve gerekse büyük 
şehirler halkının iaşeleri no_ 
ktasından hniz olduğu hus-

usi ehemmiyet herkesçe 
mnh1mdur. 1'eş k il fit ı n kifay
etsizliği vo nokliye ücret
lerinin bugtınkii ist ihsal şa 
rt fi:ıtlarile miiten .ı s ip ol
maması yüzündrm bazt mı-

nta k.alnrda mahsullerimiz 
ticari bir kıymet bula-
mamaktadır ve ekseriya ısu 

Hikiya + Komedi + Trajedi + Makale _ 

Orijinal Bir Yazı ... 
Yazan: MEHMET TUGRUL 
2-

0oktor, beyaz önlüğün~. I h ı zı ~ı~. Cırlııtac:ıkınn. lrnrşı
giydin mi, doktor? .. Makyaj ~· · ndakın ın yiizünı' .. . 

Mükemmel.. Haydi, koş 1 Mim iklerin. yumruk vuruş· 
s~n~alyına otur; Salih gel- la.~ı~, ~-y~kl ımnı oynatışlıırm, 
dığı zaman, onun halinden yuruyuşun . velhasıl herşe-

birdenbire iıri:mfü; buluna- yin, asabiyetin potasında 
caksın ... ynvrnlmalıdır, anladın m?. 

No tılacak . biradır . prov- Haydi tetikte hulun öy-
asıı 11&hneye rımak, karada leyse .. 
Vapur yüzdürmPk gibi bir Perde, yava"·· 

şeydir, amma, bunu biz ya- Muzıka, bir matem hava-
pıyoruı, işte... RI Çlll !. 

Sahte Salih Beeey !.. Rana, yine suflörliik mev . 
Kahk.ak kah!. . kiinde yer var .. 

Bu ne kıyafet~. Yooo, bu 
kadar k mburluk olmaz .. 

Belini bira7. duzelt ... Rıy_ 

ı kların bı rc.ız kısa olrnuş, 

amma nc1se . 

Dur bak ayım yaşın kırk 

beş i gösteriyor mu?.. Evet 
evet, barikulılde . 

Şimdi, ~ahneye girdiğin ıa _ 
rn~n,dehşetlj sinirlisin •. Söz_ 
]erini. ağac yıkan bir balta 

** Piy cı s başlıyor! . 

Ririnci perde 
Birinci meclis. 

(Bildiği rı jz sahne. Rı·jisör 
ı;uflededir . Sıılih b"Y· bir 
yıldır~m sürati il~ İ•,' eri gir~r.] 

S:ıhh b ı>y Ülılrireeıığiuı. 
Kurşunum bir in ~anı ıleğil. 

bir şeytanı teraizliyecek. 
(Arka cebine s:1ldmr.) Jblis. 

1 tihsal yerlerinde ~· iı riımekt
edir. 

MeyvaJarımıza gd, oce; ge
rek dahilde ve gert k harıç 
piy ısada daha büyük hir 
ı,Jürüm imkanlarına bl y·k 
olan ve istihasal şartları 
bize müştı.bih bulunan me
mleketl erin t ıcart• t plAn
çoeundu mühim mevki Ye 
kıymetler :ı rzeJen bu mad_ 
delerin dahill ve hur ,.j 

ticaretini teshil i~~ in mevc 
ut tarife bu günkü ihtiyaçla
ra göre tad il ed ı lmişt i r. 

Bu suretle evelce too 
kilometrosu 5,25 kuruş üc
rete tAbi olan meyvcı nak
Jıyatı tam yagon hamule 
temın edilmek şartile yaJnız f)ünvada birincili~i ka-
iki kuruşa ve perakende zana'n « ZEISIKON » 
nakliyatta ise 2,75 kuruşa 
indirilmiştir ki tenzilAt nis- foto~raf makinel«\rinin 
peti yüzde altmışı biraz te_ 934. ot11matik modellP-

Tamiratı ıuelıhusenin bedeli keşfi 9974 lira 
46 kurııştur. Talip olanlar1n muhasehei ususiye 
kan ununa tevfıka 11 mu ktazi başmühedislikçe 
musaddak Jiyakuti fenniye ve ehliyet vesikasını 
vP yüzde yedi buçuk nispetinde teminatı n1uv
akkatP makbuz \eva mektubunu usulü daires-.. 
inde ve vakti muayyeninde Bahkesirde encüm-
eni vilayete tevdi etmelrri ve şeraiti öğrerını
ek istiyenl~rin daha ev~l vilayet nafıa daire
sine ve encü nıeı-ıi \İlrn ete müracaat etmeleri ., 
ilan olunur. 
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cavüz etmektedir. rini nı :lkine, ~ehpa v~ 
Balık ve deniz mahsuldtı D V ·ı -' 

Milli istihaeal4tımızda ati· cantanlarmı «ŞA il M~H aimi l ayet encümeninuen: 
yen mühim bir mevki işga- MET M.AHD(~1U nr - Azami miktarı 
line Jdyık olan mühim mdd- SEViN AVNİ ticaret - Kilo 
elerden biri de balık hanesinde arayınız. k 
ve deniz m11bsulatı nakliya- 17000 uru çayır otu 
tıd ı r . Geniş sahillere malik Ç ] 1 25000 yulaf 
olan . memlekeıimi~de balı k 1 m~kle beraber~ bunlar ı n na- Vilayet damızlık ay.oırlarının bir senelik iaşesi 
ıarfıyatı aynı vazıyette olan klıyatı seyr_ıserı ah~AmınJan 1 · . . . e . • 
memleketlere nazaran lAşey istifade et~ırılecek:tı r. ıçın baladakı nııktarda ve şartuanıelerı nıucıb-
mesabesinde olduğu gibi Bu tedbırlerd..,n başka me- ince mübayaa edilecek kuru c.ayır OlU Ye '·u)af 
b .. -k t k 1 · d mba suların : n ve rı ~niz spor J 
uyu sayı mer ez erın e 16 - agustos - 934 tarihine müsadif perşembe tutu\ım balıkların sarfıyatı vasıtalarının nakillnine taa-

da mühim bir yekQn tutma- lh1k eden tarifeler ı slah ed- günii saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi gün 
ktıı ve sayd ın bol olduğu ilwiş ve mümkün ol :ın tenz müddetle aleni münaksaya vazedilmiştir. 
mevsimlerde fiatlar t icari ildt yap ı lmışt • r 
kıymetlerin pek dununa Yukarıda ~ rasile izah ed_ Talip olanların ticaret odası vesikasile yüzde 
düşmektedir . ıldiğı üzere • gnek yol<'u yedibuçuk ni ... petinde lemınatı mu,,akkate n1a-

lialkın gıdas nda müstes 'Ye gerekse emtia nak- kb k b'l · ı . . \ d 
na bir ehemmeyeti haiz olan Jiyatındo İş hacmini büyüL UZ veya file ·tu I e yevmi mez~ur a Ve 

Balıkların demiryolları mek ve bunlnrın azami mü- vakti muay~·euinde ve şeraiti öğreunıek istiye-
güzng~hlnrında istihlAkini nesebetleri nd t~ azami em ııi- nlerin daha evel encümeni \'İh\)ete gelmeleri 
kolaylaştırmak için pek te. yet, sürat vo sühunet unsur-
şfıkkAr bir tarife ların tesis etmek ı ç in icap ilan olunur. 
tanzim edilmiş ve eden jktı1&di tetkikata ehe· 
nakliye ücreti ton kilometre mmiyetle devam etmektedir. 4 - 144 
başına 15 kııruttan yalnız fahakkuk edecek vaziyete 
1.80 kuruta tenzil edildiği göre icap eden tedbirler k S f 
g ibi boş kapların mahreci- As erı· atın A ma 
ne parasız iadesi usulü de Devlet demiryolları idaresi· 
tesig edilmiştir . Bal ık müs - nin mali istitaatini tecavüz et-
tah<till er imizin hu mü8 aadPli memek şartile derhal ittihaz 
t:-ırjfed ı> n <l~rhol nza_ ve tatbik edil ecı•kt i r . Hu_ 
mi derecede. istifadeye şjtııp laı:ı ıt tarife iicretl lı ri hak-
edeceklerini ümit etmektf'yim. ında aldı~ ı mız todbid er ve 
Şurıısını da kaydotmek ister- nı•ticeleri~den momnunuz. 
im ki , g.~ r f'k taze sebze ve Demiryollıırımı zd::ı hRlkın 
meyvıı.'- gerekse taze bal ı k h l! kl ediği daha Ceyizlı hir 
ve deniz mabsulAtınıı. asgari d~vrin başladığın ı söyliy tıb 
iicretli tarire tatbik edil - , iliriz.)> 

Ah. bugün. bu saat. bu 
dakika elime geçsf'Tı , seni 
dişlerimle boğJcağı m . . 

Ve sonra, bir deli. bir çıl
ğın olarak polislere koşa

cağım: 

-· Beni ııs ı n; buna işken

"e yepın .. Benii.. Ah, nh . 
Rejisör Doktooor. d ık-

kat doktvr; da ha Cazla kor -
kıoıya ~·alı~ .. 

Doktor - Ben i ııı , ı• n aziz. 
en yakın dostum; kahahatim 
kusurum nedir?. Niye öldü
r~<:ekain , beni .. Ah. yaşamak 
istiyorum.. Y nna .. . 

Rejisörün Resi - Salih bey, 
doktoru görmı•mozliğe gel: 
gözlerin daha fazla dönmüş 

olsun.. Dahil fazla sinirli ol! 
Bir kat il v:.ız iy P-t i al. Haydi, 
eahne sessiz kalmasm .. Dik
katinin birnzı hende olsun, 
kuzum ... 

Sal ı h b ·y - Kanım kaynı
yor.. Cinayet i şl iyeceğim .. 
Katil olmak istiyorum . Ta. 
bancamın namlusundaki ku
rşun . bir et idndo. pı htılaş

mış bir kanda yüımek 
için ,·an atıyor. BaR,ı mda lıin 

bir şey tan dolaşıyor. Kanıma 
kut.il zehiri akıtıyor . onlar . 

Oıılireceğim. Oelire~B ... 

Rejisöriin sesi - <;ı lğ' ı n gi
bi doktorun üzer ine at ı l.. 

Su l i lı bAy ÖldürPceğim!. 
Ôldüreı:eğ im [doktorun kuc::ı _ 
ğ'ına atıl ı r . J 

Doktor - (telılş l ı ) - Deli
rdinmi. nihayct:1• Yblvar ı r ı m 
sana, canı mn kıy nı:ı, Sulih! . 

Rejisörün to.esi - Bravo, 
çocuklar. çok güzrı l İçerdo 
bir dakika kadar süktlt .. 

(Salıh bey, doktorun ku-
cağına yığ ı lm ıştır . Halsiz, 
beyğın yatma kt ad ı r .) 

** Bir dakikn sonra .. 
R ... jisöriın sesi - Doktor, 

başla .. 
Doktor - <Ell eri , kucağındn 

bayğın yatan Salih beyin, 
na b zın ıln tlır . ) Zavallı dostum . 
Anlad ı m. kimi öldürmek ist
erliğirı i. Anladı m . amma hayli 
de korku çektim . 

Bu yaştan sonra Aş ı k ol
mak <•Ô ıü m ~uaı» nı k e şft•_ 
den doktorun el çırpmas ı. se
vinmesi kadar gülünçtür, 
azız bayğ ı n. h ıısta dostum. 

Sen hastası n, sin irli .. 
(0okt.or, hem söylenir 

hem d0 hastasını kucağın 
dan kanepeye yatırarak su 
ile, kol harekatı ile ayıltmı· 

Komisyonundan: 
Edremit kıtaatı hayvanatı için üç yüz bin ki

lo kuru oı ile dörl yüz otuz iki bin kilo arpanı 
kapalı zarfla ihalesi 28- 8- 9:14 sah günü saata 
onda icra edilt>ccktir. Taliplerin mezkur gün ve 
saatte Edremiı Askeri satın alma komisyonunn 
müracaatları. 4 - 153 

ya çalışır. ) 

Doktor - Zııvallı .. Zavallı .. 
Sana nasihat, .. 
(Salih bey kollnrını oyna

tır, bir gözünü açar) 
Doktor - (~evinçle) Ah, 

kendine g f• liyor. GPçmiş ol
sun Halihçığim. Nasılsın bak
al ı m ?. Tabii hilmiyeceksin 
ya .. Bir şey olmadı sana .. 

Sad~ce buhran geçird in .. 
(Salih bey bir sarhoş gi

bidir .. Y :ıttığı yerden doğr

ulur, gözler ini oğuşturur .. ) 
• Salih bey - Nerdeyim 
ben? .. 

Senmisin doktori1 
.. Ne ar

ayorum burada, ben?.. Bu 
koltukta, bu vaziyette işim 
ne benim?. Of, her tarafım
da bir kırıkl ı k var.. Dağıl
mış , parça kemiklArin bir 
araya gelmesile bir insan ol~ 
muşum sanki. • Tıpkı , canl
anmış bir ölüyüm ... 

Mezarından kalkmıı bir 
ölü .. 

Doktor - Neler söylüyo-
rsun , sen.. İşte, bir şeyin 
kalmadı .•. 

(Cevap yok .. Yolnrz, Reji
sörün, artistlerin duyacakl
arı bir sesle söylediği hata
lar, takdirler duyulur.) 

Rejisörün sesi - Aferia, 
sahte doktor, bravo, canlı 
hasta .. 

Hıçkırıkları duyuyor mu
sunuz, salondan? .. Şu kadın 
kısmı ne kadar marazi: He
men herşeye gözlerinin 
yaşını akıtırlar . 

Erkekler de ağlıyor. Za
vallı , ıen değil onlar .. 

iKiNCi PERDE 
Birinci sahneniu so· 

nudur. 
İkinci perde bir saat 

sonradır. 

( .. Yine, ayni dekor.. Yal
yız, Salih bey tamamen sa
kinleşmiştir .. Doktorla kar
şı karşıya, sigara ve kahve 
içiyorlar .. Saat, ağır ağır on 
biri vurur •. Uzaktan uzığa 
köpek havlamaları, baıan da 
sarhoş sesleri, ta aahneye 
kadar gelir .. Rejisör, yine 
suflör mevkiindedir.. «Hani 
bu sahnenin sullörü?» Dıye· 
ceksiniz .. 

Fakat, can1m, bugürı ha
ngimize snflör IAz ı md11 ?. Ha
ngimiz ezberleme ~eyleri 
söylüyoruz?. 

(Devamı var) 
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Sayfa: 4 TORK DILl ı 8 iOUSTOS 

~~~~~-~~:~~~~~,ı,~~~~~----~~~-

1 Bandırmada Maarif Oteli FOTOGR F 
A İNELERİ 

~a~ Mehmtt mahdumu Hüseyin Avni ticarethanesi 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir. ·Agfa f otograf maki1iel~1· · 
rıirı ~ah esirci<· yegt\11e satiş .veridir. 

1 Levazımı en has ve en ucuzdur. 

:\GF.-\ FOTOGHAF lJAKiNELERİ 
Yedi y:tş ·nd:ı bir çocuk tıırl'lfınılan ılahi gayret 

kolaylık:lo. kullanılır. 

~ı ~~f~-~r ~-~ t~~~~~ 
. ~ 

Otelin mobilesi, lokan· 
tasının bütün takımları 
yenilenmiıtir. 

Kontur.. Temizlik .. 
Herşey mükemmeldir. 

- Belediye Dispanserinde--.
Maayene Günleri. İnşaat sahip/erile mühendis 1 

Ve USfalarzn nazarıdikkatİne 1 Cumartesi günleri: Öğleden sonra saat 14 den 16 ya 
~ Kurt aralan ve bnlık ruurka çimentolar her zaman 'il kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktor Ahmet 
il ~ Emin bey) 

1 
gayet taso olarak ticarethaneırıde lıuluıınıaktıı lıir)nci Pazar günleri: Öğleden sonra 888t 15 den 16 ya kadar 
nevi her eşit yuğlı boya ve yağları ile her renkte j kulak, burun, boğaz hastalıkları muayenesi (Doktor 
hoyal:ırı ve bilumum malzoruesi betonnrnıede kulla- .;rJ Mehmet Kdmil bey) 
nılan her \·eşit istenilen boyda demir bulunur. Çam ~ Pazartesi giinleri: Öğleden evel saat 10 dan 12 ye 1 cimento aldtı zİr3İye demir her nevi hırdavat ve ~ kadar dahili hastalıl&.lar muayeneaı (Doktor Ahmet 
malzemei ınşniyede rekabet kabul etmeyecek dere- Emin bey) 
cede toptan Vh perakende ucuz f iatla ıntılnıaktadır. I Salı günleri: öğleden evel saat tO dan 12 ye kadar 

Sip~ri?ler süratle sevkcdihr. Ey~. ve. ucuz malzeme Dahili hastaliklar munyesi [ Doktor Ahmet Emin bey 
?lmak ~stıyenlorle ?1enfaatJartnı z:ııud~ık. ~ev~~ın he~ ·ı>l Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den t 6 ya 
trnldc tıcoı:et~anen11zP..uğroy ı p çeşıtlcrım 1z1 ~ormolcr ı I ' kadar dahili hastalıklar muayenesi (Dı·. Hasarı Rnif bey 
nı ı-ınfnatlerı ı ktıznsınaondır. Perşembe günleri: Öğleden sonro Eoat 15 den ı 6 ya 

~ Bnndırnı~ t.~met Pa~~ caddeıi 1 kadar cildi ve. bevliye hastalıkları muayenesi { Or. 
~ domır tuccurı Hntıp zade ..,, ,\leh ml)t Ali bey) 

it. ~1EHME'f NCRi ~ ------------------------ -=-~ 
~ :;:ıJ~~~~~i~~t ':T-~ ... :tıts,=? · .. ~ 2 :~~.fit, aııırııımıııı~ıınıııııııırm~ıınrm~mıımımmmıımıırmmuıııımııı111rnımııım~ruıı1111ıı11ıa = f 
• • --------------------• .1- .=.ınlUlhı.:.ıtlllUıı • ..ı111111ı •• iıatlllıı.4ıtllbti.;.cı111111ı ... ın111Lı •. .ııt11111ı •. tCJlllll1ı .. .ıııuııı •. ""411ıı .. == ' •• - H-~ ~--~ Foto ve Fil ümer ,~ ~~ ii4 ı 

Avrupadan getirdiğimız si- i '~~ il !~ ' 
l k . · ~, 1 =~ •B •4 ~ nema Q ffl l ma ıneSl l e I ~ 'f 1-• Bina ynptırnınk mı isti:yorsmıuz:1 ilk dcfn ticn- l 

9 M h ei •t Po 1 ':l~ ~53 ~~ rethanomiz" uğrayın ız. Binonızın ikmoli i~·i n hü- , U 1 Z ı ~ ,~l ==i tün levazım moğ:ızamızda mevcuttur. i 
e::::::~ ~§I' '~ Demir, hırdavnt, cam, ~·imento, pulluk .ve re· f 

35 Kr. 
V csika işlerinde kullamlan nı üessesc sahip
lerinin sineuHı)'a verecekleri sessiz yazı 

rekh\mJarı ucuz fiatla yapılır. 
NamazgAh caddesi mnnrif dairesi arkasında 

' e ~ı ==~ nçper alfitı bulunduğu gibi y~kın zıımandon heri i 
iı J _ 1 ·=1 sntnıuğa bntlndığımız her ntı''l yağlı ve badonu :-

' ~~ ~ boya ve _yağl~rı~ın .. temiz ve biri~ci. cinsinden ~ 
=.:€ • A • • .§. =j olması muşterılel'ımızı memnun atmıştır. .: =J ışlen las ık len. t .. ı =l Her nev ölçü ve tartı alAtlnri da satılmaktadır. J, 

' En lemiz kavuccuktan vapılnns Yu- ı=, = ~ Saraçlar başında ho~ a H~ hu·clt'Yatcı ~ 
E§fa • • ., ~ • l~ ==:& i 

:: :: ~ nıuşak ve aıastikiyetli, dünyanın en sağ-;= ---~ Cumalı h asan '-
Erdek Malmüdü.rlüğünen: ~t lanı lastiği olan Mişlen lastiklerini di~er ~:= ~, J 
Emlaki kadimeden Er<lek hududu dahilinde yüz altmış =4nı~r~alar:l tel ci~ı edin iz. Çiink i~ lıiJ(ın~~ını~-s= =4iiii~iimiiiim~imiilıiiooiınujijiliiimiıijiiii~imiiiiii~iiiiiiwmiiioo~ii~i~miiinı"'~iiw:~ 

lira bedeli sabıklı Bt:lkis kölünün 934. Senesi saz -~ Ja.stı klerııı fovkınde oldU[lll sa ~lamlıgılt• r ,. " . H .. IUJI 1 ., ~ 
maheul'.i peşin para ile satılıktır. İhale 9 Ağ::ıEtos 934 pe - ~ tecrübe edilmiştir. 9 ~.ffi.J: ~~~ · :.ıL .J. ., rr- ; 'K! . ! 
rıembe günü snat on beştedir. Taliplerin: pul ve ilAn , mnı:ı - === ;,e::::. • •} 
rafı alıcıya aittir. Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito- ~ ~işlen . süperkonfor last~~leri ile kc- ' A v u K A T 
larile yevmi mezkurda Rrdek Maliyesine müracaatları. =~ malı emnıyette ~eyahat rdıhr. Her bO)'-~ ~ • i-
_________________ 4_~_ı_4_o ..:J dan mevcudunıuz bulunur. ~~ , E N E D A T 

A ce 1 e k i r a 1 k ev J Mişl•n lAstikl•rİ Balık••İr ve mülhakatı acantası ~ . 

Abalıanı karşısıııda ve ça .. şı dibinde ıııerhuııı ;;i rı~n~;~S;~~ ,; 3 llALIK~SİR HÜKİ'M~T C.WDESl~ll~ ~ 
hafız Mustafa efendi rıi 11 hanesı acele kiralıktır: - -1 Zar halı lıaıı-Balıke:-; ir f ~ . Ceza, tMaret, hukuk, ıhtısas, ma~kemelerıle ise" 

· .. . . . . E§§ J '" §:== i1 dıvanıbarpleserde Juvn deruhte eder ıstışorf~ ynpnr, 

~;:/ı~~;~ç~l .. ~~ak ~~;.~:~1~ .. ~~.r~~1ı~~:ı~1 .~.~~iıı;:~~ ij~~iiiiiji~~iiOOiliiii~iiiiiliiJiiJU~· ~~,;;;;:;~ ~[lT- · .,, r , : '.' - (W",nıı~ . '1ı 
ahııltk ve gornır·k ıstıyerılrrırı ıcer.'ılldekaJel'ıne p hı· n gu·· eş 1 . ,. ..................... Cltı••••••e••·················:~ ~ ._, .. . e ıva erı ·······••o•······ .........•.•...........•.... ~ nıut·acaatları. • ·= ~ 

Dursunbey Tayare ~ubesinden: ii VU A H Askeri Satın Alma 
Komsiyonundaıı: 

Bcrmağa kıtaalıuııı ihtiyacı içiu muktazi beş 
bi11 iki yiiz kilo şeker 'e üç yiiz kırk beş tou sa
ma rıa reı·ilen riat gJli göriildiiğiinderı ve beş 
) iiz sekiz ton kuru ota hiç bir ıalip zuhur etnıe
digi ndeu ihalesi 18-8-9 34 cumarte~i giinü ~aat 
10-16 da icr,• edilecektir. TaliplP-rlu mezkür 
gün ve saat.lt' Berganıa askeri satın alma ko-
ınisyouuua müracaatları. ( 4-142) 

Dur ·un hey kazasında ilk defa olarak açılacak !! H. Tevfik - Sadık B 
olan panayırın sonuncu 14 ağu~tos 934 Sah giinü :: . . . ~ 

., · · ı · . •• l ~a V:t V Pkl lJ •' Tayaı·e (A1mıyetı ıncnıaatın t ıcra edılccck olan :: ~ 
pehli\an glireşine iştirak edN~ek pehlivanlara !! Yusuf Kenan H 
aşagıda ki ikramiyeler verilecektir: ::Yazıhanesi hükOmaf caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında fi 

Lira :: M'1rk~z ve• kazalarrlr h~r 111>vi dava kalnıl S! 
25 •• .. 1 . l ı· ·ı· J 
15 •• vt> !'\Urat P n~tH·~ıP-JH ırı ır. 

Başııltma :..• ••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••:• 
Üçüncüye 10 mt••••••••••••••••••••••~•••••••~~•••••••••••••• 

Dördüncü ve beşincilere birer koç l 1 . 8 ) BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILMIŞTIR. 

Buşpehlivan::ı 


