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Ucuz 
Tarifeler •• 

... • vaş S hibi Mu-
« Vata11 hiçbir Jwydıi 

şart ollında ayrılmak ka
bul etme.: bir kııldtir. » Cüm
huriyet ffolk Fırkası prog
ırnm•mlnn aldığımız bu gu
zel söz hiç şii phesiz ki bu
günkü neslin } arına en 
kutlu .ırmoğnnı olac:ıktır •. 
Bütün bir yurt, bütünlenmiş 
bir yurt işte kurtuluş so.va
vaşım zın ikin<·İ safhasında, 
birinci planda iş edinilmj.ş 
büyük bir ülkü.. Cümh~~ı
yet bu büyük ülküyü f ııl: 
ulaştırmnk için var kuv,•etı· 
le çalışıyor . Demiryollnr, 
şoseler, köprüler .. Harıl ha. 
rıl durmadan ileriliyen bü
tün bu in aat hep bir bü
tün vatnn için, yurdu bütün
lemek içindir. 

Haaril Va~ili ~ey nutk~n~a di~~r ki: Türkün öl~m ö ~m uç~rumu k.enarına _ueldiöi ş a dı 
.oıku ~ç hır ound: t~rıh endını yaratan_ yokluga Y .nı e YU sek hır ha$ bagışladı · 1 udd .ıumumi Esaı ldıt beyiii haİkı komünisti ğa teşYik YB ıah· 

Buyuk ku. tancımız varh~ımızı uçurum~an ~urtar~ı, ı rık cıhetınden bısratını ve ao ncu madde ile tecziyesini istaai. 
Aııkara, 19 (A. ~. ı İk" H'i m • !eniy(•ti · ı yay lı ı ol:.rn ış klarıııa \' k:ıbılnw İ her e· h k J ,ı d k . 

fürk d.ıl~ kurultayı dün boş- Türk mılle ni_n konı!i ~oğu yıtf'n önt o o. mıllı to ~ğreti- U a eme Y8flnu8 u8V8m 8 3C8 , mu~afaa Y8Pll3C8k, 
tn Hcı wumbur llazretlC>rı rduğu medt•rııyetlerm ılerle- l ·('ek şeylerır. h· rkosırı nn- (Savaş) gazetesı suh ı p vo 
olduğu lı ılde füış,·ekil ile melerine yabancı b rakılma- lıynbilfl(:t>ğİ öz bir dille ya- muharriri E::ıat Aııil bey · 
v.tjkiıt:r.irı vo kalabalık bir Si yüzünden Türk mılletinin zıp nnlutılrnıısına bağlıdır. hııkkındd cümhuriyet müd-
dınleyıcı huzurunda Mntırif yüzlerce yıl az daha hayat- Vekil bey bundon sonra Tii- dt3iumuınil ği tıırııfındun açı_ 
Vtjkilinin bır nutku ile açıl ına bile mnl olacak karanl· rk mil tıni kurtornıak yol- lan davaya liüo öğleden son· 
nıışhr. ıklar İçın le kaldığını işaret unda giriştiği hüyük savaş· ra oğır ceza mahkemesınde 

Altı yüzden fazla murohh- ederek demiştir ki: ta buyiik şefın Türk milleti_ bakılmıştır. 
asın iştirak ettiği ikinci kur- - Tıırkün ölüm uçurumu ne öz dılıoi vermek için but- Samıioe mahsus olan yı.;r 
ultayın ıwılış mt•ro.simine işti keno.rıno g ldıği korkunç bir ün Tiirkiye içinde halk tamamen dolu ıdı. İddıo ma 
rak etmek üzere Reisicümhur günde t rih kendini yaratan ağzından söz derlemek kamında muavin llılmi bey 
Hazretlerinin içtima so.lonunn yokluğa yeni ve yük ek hir üzere yaptığı seferberlik İç· bulunuyordu. Mahkeme reisi 
girişi bütün murahhaslar bas bağışlodı. Büyük kurto- in senelik netıcelerj sayını - Behçet. bey ilk suuli sordu: 
ve diğer hı-tzır bulunan din- rıcımız varlığımızı uçurum- tır. Bunn nnsaran ynzı ılili- - İsminiz? 
leyicıler tarafından o.vnkta don kurtardı. nde çok kullanılnn yabancı - Esnt Adil. 
n çok uzun süren nlk•§larla Mııo.rif Vekili bundon sonra sözlPrC' öz Türkçe karş !ık Esot Allil bey reısın müt· 

Burada bir noktayı oku
yucularımızın dikkat nazarı
na koyacağız. Yurdun bü
tünlenmesi demek yalnız 
sıra sıra dağların: ovalnrın 
nehir ve göllerin, köy, ka
saba ve şehırlcırin .yollo.rlrı 

biribirlerino boğlonmnsı de
me değildir. Aynı zamanda 
o dağlar. vadilor, ovn!ar, 
nehir ve göller kenarların· 
daki köy ve asaba ve şe
hirlerde yaşıyan yurtdnşla
rın biribirlerine yokınluşmıısı, 
o kadar ki, bütiinlennıesi 
dem ktır. Ve bütün yurt 
ıfJdC ının bu mana ·ı nn. 

cak medeni bir cemiyette 

karşılanmış ve orkestanın Türk miıtelinin hi.iyük kurt- bulmak uzero yapılan dil ııakıp sun il( rine cevaben 
çaldığı ve kadın erkek pro· arıcısı ilo o'ros.n laki anlaş- anketinin ilk kısmında 126 B11lıkes~rli .v~ 934 doğumlu, 
fe Ör heyetİnın IŞtİrnk ettiği mıyn jsaret etlerek demiştirki bin ıf~rlemu fı~j ile 150 den (folkHVJ reı 1, <lnımf encÜm· 
istiklfi~ vo kurult:ıy Bıı kıırış klıkla anlaşma- fazlı yazma ve bnsııın kitap en ~~osı ve.tSavnş) g.ızetesi 
marşlarıJe korşılt1nm ~tır. nın nP.t l'Csidır ki btlyük şe- turatılurak tıırnma dergisi sohıbı oldugunu,Ankarn huk-

~laorıf Vekılı Abidin f in gen~· mılli inkılı'\p pro- adında bu yük bir eser ort- uk mektebinden mezun bul. 
bey ·urultayı a~·ork gr.ımıncla Türk dıli ve Tü- aya konmuştur. 8ndiksile unduğunu ve Büriı -
en söylediği nutukta dünya rk tarihi en ön sırada bul. beraber 1300 sayfodon faz. ksel hukuk fakiıltesinde 
tarıhinin bu tün döntim no - unu yor. Bir milletin bilgisi. la tutan bu büyük kitap okuduğunu söyledi .. 
ktalarını yaratan ve ınsan zlik karanlıklnrındo.n bilgi 1 l Devamı ıkinci sayfada ) Mütc.:akıben ıddianame ok-

Çoc 
felcine karsı bir aşt 

keşfedildi 
tccellı· eder. Filndelfıyo, 18 (A.A.) - Me 

şhur doktor John Koluner 
ihmal ve ihanetle dolu çocuk felcine karşı bir oşı 

devirlerden sonra Türk mil- keşfetmiş olduğunu ill\n ~t-
letj medeniyet d}Amine yeni- miştir. Mumaileyh aşınm te-
don karı mış bulunuyor.. sirini ispat için maymunloro 
Artı yeni Türkiy~ he~ş~y- kendisine vo muavinine şırı-
den evel büyük hır bulun- ngalur yapmıştır. Bu aşı mu. 
lük ifade edecektir. Ve yn- ymunlorın amudifıkarisinden 
rtdaşlnrın yurdun her ~öşe"' alınını tır. Ve mikropların 
sinj görebilmeleri yenı co· vücut üzerindekı tesirleri ha 
miyetin iptidai bir hol olan şlumozdım altı h fto evel yn-

h 
k pılmnsı ll\zımdır. Bütün h.1• 

oreketsizlik içinden çı ·a- f k y tta muu ıyot temın edehil-
ro.k genii mikynst ı hu re ~t- mek içiıı ::ışının 3 hnfta sı rıı 
lenmesi yurtto. kütlrılcrıo ıle yopılmnsı kdfıdir. 
rneddü cezir hnlindc kaynaş- Doktor bu a ının taamm-
mıısı da bu ifadeyi kuvvet. üm edeceği } ve bunun pe • 
lendireccktir. ucuz bir fıat ile yapılabilecr.-* ,. ğini nmit ctmekt dır. 

Yurdun butünluğiınü ko- Taymisim bir yazısı 
rum k, kuvvetlendirmek iı;- I..ondru, 18 (A.A.)- Taymis 
tiınoi bnkımdnn ne büyük gnzete-11 llındımburgun vo.-
bir zaruret ise iktısadi bo. sıyetrıamesi ve önumiızdeki 
kınıdan da 0 derece mühim reyiamın kıymotı hakkındıı İn 
zarurettir. gıliz efklirı umumıyesinin 

Hele bizim gibi iktısadi- umumi hisPiyntını hulilsaya 
çalışarak bütün bu monev-

yatı urmak, yapmak ye- 1 ran n A manya haricinde 
rinde olan mı"lletler için iç h h · ı · k' er o.ngı >ır ımse üzerinde 
Pazarların en müsait şart· hiçbir intiba hu ule getire-
larla yekdiğerilerıne irtibatlı miyecPk korlar beceriksizce 
olması bnşlıcn bir şarttır. olduğunu söylüyor. 

Ame a Sovye 
Milletter Ctmiyeti ile mü- Rusya ile fransa arasmda 

tenasittir. itifak mı? 
Eski Nazırın beyanaf 1. 

Londra, 18 (A.A.) - Ho. 
ver idaresi zamonmda hari-

ciye nezııreti şefı olo.n Henri 
Stim on Deyli 'l'elgrnf gaz-

etesinde Amerikanın Mılletl
er Cemiyetile mütescınit ol-

duğu tezini müdafaa etmek
tedir. 

~1. Stinıson, demokrasiye 
itimat beyan rtme.~te '''mu
tlakıvet usulüniin tedricen 

J 

ozalncağı veyahut cebren 

değı ecrğ'İ ·annatindP. oltlu
ğunu hildirme tedir. 

M. Stımon diyor ki: 

- Biz cihon·n, miıştC'rok 

medeniyetimizi harbe · rşı 

muhafaza kın girıştığı hny

aii safhasında en eyi tAşçi 

edecek vazi tte bir milletiz. 

Amerika buğdağ konter jan 
mıktarını arttıracak 

Vaşington, 18 (A.A) -Zi· 
rant fö: znreti memurlıırı 

Paris, 17 (A A) llo.vas 
ajansı bildiriyor: Almnnyu 
ile Lehistnn, şıırk misnkıno 
girmekten imtina t•ttikleri 
takdirde Fransa ıle Hueyan
ırı hu ayın nihııyetindeıı 
evel bir ittifak muahedesı 
okteJecekl• ri h ıkk•nd:ı Lir 

Amerika ııj ınsı tıırafınılnn 

noşrt!dilou haherl r hı:ıkıkulo 

uygun cil'ğıldir. Almanya 

ile Lolıı~ton, l'' ·lif t:dıleıı 

ınisnk münıcehesmdeki vn
ziyAtlerinı resmen bildirme
den ovel herhangi bir ihti· 
mı:ıl derpiş <.•dilemrız Huttti. 
salAhiy~ttar mohafıhıo son 
günlerde mutbuot tornf ndan 
yapılan münakasalor lıın so
nra bu ıkı memlt•I (1\Ul t •klıf 
dılen ınıcaka girıııt.>kloki nw
nf.rntlerini oyit•ı• ıınlnı ıış 
olJuklnrını z::ınnettirı>rck do 
lıller ııH vcut olduğu bildi
rjlmektedir. 

undu. Bundrı Savaşta çıkan 

(vatanperverler), (yeni verg-i 
dolayısile),(cümhuriyette sev. 
iye), ( iş konunu) başhklı 
yozıl:ırln diğer hir ynzıdan 

bnhscdıliyor. Rurılar matbuat 
k:.ınıınunun 30 c•ı ve 40 ncı 
mnddeleri hilı.Hıno görülüyor 
ve bu maddelerle tecziye i 
isteniyordu •. 

Reisin mnhtelıf suallerine 
cevaben Esnt Adil bey vat
arı pervcrlik yazı ında vntnn-

Belçika ı 
1 Alimin uçuşu münhasıran 
1 ilmi ma~iyette~ir. 

lfour lfovenno, (B lçikn 
18 (A.A.) - 29 yn'iındn M. 
Meks Coı;yı H ile 23 y:ışındn 
~- Van Der Elst nk nmdon. 
beri proft·sör Augu to Pıca

rdın şerıki mesoisi Oe t Ap
pe ile birlıktc ~trato fpr 
balonunun hnzırl ki ırılc mc
şğuhlürlcr. Balon Pıcardın 

U\·uşunun ikin('i yılıiönüımi 

olnn bugün uçacakl r. 

B.ılonun ~ •koslo\•rıkynyo 
\loğru yol aluC'uğı znntll Jıl. 
mı•ktedır 80 miıtc·hos ıs ba
lonun montajı için buraya 
gPlmiştır. 

Balon Picardın balonu ti 
pindedir. l~:ıkat pek çok ıs
(ah edilmiştir. Bjr paraşütle 

fı:sıt .ı\dil Bey 

perverleri tebarüz ettirdiğini, 
vatanperverleri ihtırama ula. 
şmış görmekten başka. bir 
kastı olmadığını, yeni Yergi 
başlıklı yazısının ise tam
o.men vatanperverane oldu-
ğunu, Cümhuriyette ıeviye 
yazısında maarif ıiyasetimizi 
tebarüz ettirdiğini söyledik. 
ton sonra \iş kanunu} yaıı11 
hnkkında. hulAıaten dedi ki: 

-- Bu kanunun ~!ıkmuı 
iki cihetten ehemmiyetlidir. 
İş kanunu ile birçok vatan -
<laşlnrın hakları korunmuş 
olacak, on dört yoşıno k11.dar 
olan çocukların mekteplere 
( Devamı ikinci aayf ede ) 

Mussolini 
ile Avusturya başvekil 
muavininin görüşmesi 
Homa, 18(A.A.) - Havas 

o.jansı hildıriyor: 

lsttfunı Ajnnsı M. Munoll
ninınin msnevrolnr csnoaında 
M Schusclıninge mülll.ki ol. 
ocoğını teyit eylenwktedir. 

A vu~turyu leh nde derpiş 

dilecek tedbırlnırı bt-yn~l
milel mohiyt-Ue oları ğı 
ıırıluşılmoktodır. Buna bınnen 
St:' h uchn inge:M ussol ini miılA k
atı duha $'eniş dıplooıotik 
görüşm lere bir mukaddeme 
olucaktır. 

Memlekette ticor~t fıkir- Büyük inkılllbımızın iÇtı°mai 
lerinı·n teycssü ve inkişafı. 'kt d~ h ve ı ısa ı oyntımızda ho-
yerli mahsullorin re,•oç ve reketi pek ziyade istilzam 

Amerikanın buğday konfera

nsından kendisine esas itiba

rile verilmiş olan on milyon. 

luk kontenjan ıniktnrının ar_ 

ltırılmasını talPp edeceğini 

tahmin etmektedir. 

Her halde bir Fransız
Sovyet ittıfnkı, Sovyet Rus
yonm MıU.:,tler Cemiyetine 

girmesi arifesinde iki hükiL 
ffif.\t tarafından tasavvur 
edjlecek değıldir. Diğ~r ci
hetten Fransanın Cer.evre 

müessosesirıe olan sadakati 
ve bu memleketin mülhem 
olduğıı fıkır de malOıııdur. 

müct hhez olun epet tlrıza 
vu uund sukutu nğırlatmok 
surctile illımlerin bolontlan 
çıkorak: zati pnroşütlerini 

( Devamı ikinci saylede ) 

-~~_,~===========~::::i=;E_ 
istihlAk·ı ancak bu şortla t · • ki" o mosın ~ rngmen ve na ıy-

mümkün olabilir.. nt şartlurının oğırlığı yüziin· 
Bahsimiz ucuz tarifeler den içtimai heyetimizi ihti-

bahsi · • Son zamanda Na. yacımız kadar koynaşomıyor· 
fın Vekfil ti rlevlet demiryo- VP iktısaJi hı:ıyatımızo. her 
llarında ucuz tarıfeler t •cü- gün ~nhn ziyade ıstırap ve· 
rbeleri ynpıyor. Bu tecrü. ren hır ağırlık çöküyordu. 
belerin şimdiden müspet ne· \}ok ucuz torıfe tolhikatı. 
ticeler vernı olması me- nın muvofrakıyoti biıtün bu 
mnuniyetle korşılonocak bir mJhzurlorı kn1dırncnk içti· 

k d 1 mai ve iktı ıdi hayatımıza 
ke) ~iyeltir. ~u~ıku y~ ?rı o 
Jn ışnret ettığımız gıbl uc· büyük bir ferahlık verecek-

. · tir uz to.rıfc bızim i,;ın ıçtımcıi ı 
ve iktısadi bir znrurottj. Kenan Emin 

Ziraat dairc~ı kati koro.r 

vermek için konferan ın ve

receği netıceleri belı•mekte. 
dir. Maomnfih bu daire zür-

raın bütün kabili zer nrazi

yi zeretmelerine müsaade 

etmiştir. Eğer hasat normal 
o]abilir~c zürra buğılnyı vn
ktinrf n vc>I toplay p hayva_ 

noto yem olnruk ayırncak

lardır, 

ittifak siyasoti çoktanbcri 
beynelmilel efkdrı umumiye 
ta·afındon tokbıh edilmekte
dir. 

Rayişbankın ptançosu 
Berlin, 18 (.\. A.) - Ra

yişbnnkın bldncosuna naza
ran <'vrakı naktıye korRılı -
ğı nispeti geçen hnfta zar 
f n.ia 2,14 ien 2,18 e çık
mıştır. 

/(esetniz.n/(ô.rı .. 
Ulkemizin Kar dır. 

Ülkemizin kan, hepimizin kand1r. 
il .lbuki EHG.\NI ll.\IJİLİ iSTiKRAZI hem ki
sernize hem illkPmize karlıdır. 

lslikra:m S uncü tertibini de alarok kisenlze v~ ölk~nl· 
=<' karşı uazijtnizi yapmtJjja hazırlanıyoı musunuz? 

ı::.::.lde şu tarihi unutmayınız: 30 fiÔUS~ 



Sayfa: 2 TORK DlL1 20 AGUSTO!~ 

Ecnt=bi Matbuat. 

Türkiye 
Ve Venedik 
Sergisi. 

«LH Tri~unn» d:ın: 

Amerikada 
Gümiiş 
Meselesi 

«Manchester Guardian»dan; 
(Woshington) dan 9 Ağu

sto .. tu bildirilıyor: Reisiciim
hur Mr. Roosevelt, 1934 
00ÜIDİiŞ !Uİlb3.)'8A kanUDfl te. 

vfıknn gümüşün behor (ou. 
nce) nin [*] 50.01 sentten 

millileştırilmesi emrini ve.r
mıştir . O.ı rphanelere, Ame
rikada mevcut gumüşleri 

almala rı için talimat v rıldi-

almanyanın 

İngiltereye 
Borcu 

Londra, 17 (A .A.) - İn
giltere büktımeti Alman it
halatçıları ve sanıyicılt.rinin 
İngiliz ıhracatlarına olnn 
borçlarının tarzı tediyesi ha
kkında gelecek hafta içinde 
yeniden müzakereye başla

mağa karar vermiş ve Ber
itan ya büyük elçisini hu işe 
memur etmiştir. 

Mı.ılQm olduğu üzere geçe
nde imzolonan itılAfta 20 Ağ
ustos tarıhinden itibaren ya~ 
pılacak tedıye tarzı tespit 
olunmuş fakat evelcc Alman 
müesseselerine yapılan tesli-

Sinı>:na fn ıliyetine, Türki
ye dahi ıştira:;: ı lı\·or. ı iır

kiyP, Y ~ni nç 1 lı:ın ikinci ser 
g!ye ıştir lk etmekl 1 büyük 
bır nezaket göstermiştir. 
Genç Türkiye, ~incmacılıkta 
ilk adımları atmış bulunm
aktadır. Sergide gösterilen 
Lebleci Horhorağa fılimi 
Ertuğrul Muhsin beyin bir 
eseridir. Bunu bir tecrübe 
fılmi sayarız. Bu fılim hal
kın hali tabiide güzel ve 
orijinal thletlerini gösteriyor. 
'.\lusikısioi operet tempolar -

ği Reiı:ıictimhurun beyanatın 

da tusrıh edilmiştir. Darph· 
aneler aldıkları gümüşten 

ufak bir resim hakkını ten

zil ettikten sonra müteboki
sinin tutarını gümüş bonosu 

veya nakit olarak mal sahi
bine verecektir. Bu 

emirnamenin 21 Kanunu
evel 1933 ten itibaren me
mlekotto çıkarılan yerli gü. 

1 mat neticesinde taha.ddüs 
eden takriben bir milyon l rı giliz 

na benzetebılıriz. M~vzuu da 
bo.eit ve sAdedir. 

Sergi bu gece gösterilen 
en güzel program, Almı:ın 

programıdır. Bu fılm, Alfa
nın çevirdiği Flüchtlinge 
fılimdir. Mevzuunu y.ızan 
Geerad Menzel ve fılmi çev
iren Ucickydir. 

Kate Fon Najy ile lfons 
Albert bu filimde rol alm
ışlardır. 

Bu filim, Çin ahvalini 
göıtermektedir. Ve Çinde 
çevrilmi tir. Filim, Men urya 
kıtasını ı>lde etmek için Çin 
jenerolları torafından yapılan 

dahili harpleri gösteriyor. 

Filim şu tıırzdd başlıyor: 

Harbin şehri düşmanın müt· 
hiş ateşine maruz kalıyor. 

Ahali bu şehri terkederken 
ve perişan holleri gör-
üHyor ki sefıl 

filimdeki en mühim ve en 
feci manzara budur. Filimde 
bütün teknik vasıtalar kulla_ 
nılmıştır; binlerce tabii mon
znrnlar gösterilmiştir. 

Filmin eıas mevzuuna ge
lincp; hicret edenler arasın 
da Laudıs namında bir Alm
an müh:ındisi var \ır. Bu Al
man kız kardeşile beraber 
idi. Kızın ismi Kıristinadır. 

Bu iki kar•le~ Sovyet Rus· 
yaya hicret etmeğe mecbur 
oluyorlar. Yolda maruz kal
dıkları sefalet burnda canh 
bir surette tasvir ediliyor. Bu_1 

nlar Sovyet Ru .. yada hi~· bir 
yardım göremıyorlar. Az• 
zaman sonra ım-

tiynzlı araziye gt>çmiye mu
vaffak oluyorlar ve bu
rada da p rjşan bir halde 
kalıyorlar. 

İki kardeş hu hazin şera-
it içinde bir adama tesadüf 
ediyorlar. Bu aı 1 uın eski 
Alman muhacirlerin len olup 1 
birçok zamandnnberi Alma· ! 
nyayı terketmiş ve hattd va
tanını unutmuştur. İlk na
zarda bu zıtvallılura karşı 

ehemmiyet vermemiştir . Bi-
lA hare ha kiki vazivPtlerin i 
anlayınca kendilerin; acımış· 
tır. Kristınanın güzf•l gözleri 
d~ huna büyük bir Amil oL 

muştur. Bu zıt bu iki k11rd
cşe her türlü yorJ mları gö 
stermiştir. Yeni hır pldn te
rtip C'derek sımend ıf r işlet 

rncsi imtiyaz n alm şt. r. Vu 
bir miidılet soııra Krislirıa 

ile evlenmı11ır. 

ft'ılımı temgil eden alb rt 
büyiik bir sunntktl r o'dugu
nu taınamen gö:Stermiştir. 

K ..ıtede vazı yete göre olem 
ve sevinç duyğularını sim -
•undn aksettirnıuğo muvaff k 
o!mu~tur. 

l 
li~alık bakayayi nazarı 
dıkkute almadığınJan 

1 

bu mehlAğı Alman 
yanın borcu olarak muallll-

giimü:~e tesıri yoktur. 
Bundan muada Amerikada 
Y Ağustos tarihine kııdar 

mevcut gümüşün ktHfesı 90 
gün zarfında darphanelere 
teslim olunacaktır. Bununla 

beraber bazı istisnalara da 
müsaade edilmiştir. Bunlar 
meyanında ticari ve sınai 
işlerde lüzumu olun gümüş 

ile maden ticareti işlerinde 

mevcut kontratlar mucibincd 

ihracı zaruri olan gümüş 

vardır. Bunlal'dan maada ec
nebi hükumetler ve ecnebi 

merkez banka!arıoın sahip 
oldukları gümüş, fabrika 
mamuldtı olan gümüş :ıvani 

ve tezyinat, Amerikan giımüş 
paraltırı, ve ecnebi gümüş 

paralarile hum gumü~ler is. 
tısna edılmektedır. 

Bu kanun, milll nakit mi
ktori yiızde 75 altın ve yu 
zde 25 gümüş nispetine çı
kıncıya kadar mübayaatı 

yapmak üzere hükumete sa
Hlhiyet vermekteJir . 

Roisicümhur ~f. Hoosevo
ltin gümü~ hnkkındoki em 
irnomesi aşağıya dercolun

muştur: 

«Bugünden itibaren Biric.
ş1k Amerıka ltukumetlerın n 
para siyaseti şu tarzda ola 
çaktır: Gümüş ve altın para 

stoklarındakı nispet yüksel
tilecek ve gümüşün miktarı 
mevcut stokun yüzde yırmi 

be"ini bulacaktır. J 934 gü
muş mübayao kanununun 

verdiği sıtHi hiyotlc satın alın

an gumuşe mukabil gümüş 
bono nrını tevzi etmek üzcıro 

Hazin•' Müdürü ne sdahiy"'t 
verilmiştir. Bu bonolar piya-

sada pora gibi tedavül rder
ektir. 
Gümüş bonolıırın mukabi

li olan gümüşler t .m olarn\· 

devletin hazinesinde hıfzt>di 
lccektir. Gümüş bonoları h 1 

cümlfl kanuni borçlnr tediyu 

tında muteber olacnktır. Re
smi vP hu u~i bnrçlJrdn d ı 

tefrik ı dılnıiyecektir Bono 
snhipteri arzu f•ttikleri znnı ıı, 

bu bonoları gümüş dolurlıl 
t bdil edebıleceklerdır. Reı. 

sicürnhur lüzum gör 
liığu herhnr ~i bır Zdmu ı a 

Amerika la mevcut biıtün ~11 

muş mnrlı:nmi. lm kanundan 

(
0

) ln ... ılız nlru~u hır. b r .hrı il 

lfı ıla b ı . 

kta kalmıştı. 
Londranın alAkaılar meha

filinde bu bakiyenin öden
mesi için tespit olunacak su
reti tediye her ne olursa 
olsun, Almonyanıo bu horç 
altından an<'ok lngiliz Alman 
ticaret münosebatının ink :ş
alı ile kalkabileceği knnanti 
mevcuttur. 

Bu noktai nazardan İngilt_ 
erenin aldığı vaziyette bir 
değişiklik olmuş demektir. 
Zira şimdiye kadar Londra 
mehafıli, Almanyanın borçl
arını ödemek için. esasen 
Cazla olan ihracatını bir 
kat daha fazlalaştırmak İs· 

temesini katiyen kabul et
miyordu. · 

Almanyanrn protestosu 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman 

hükumeti Sarre hükumet ko
mısyonuna şif hi bir rota ve
rerek Sarrede çıkun bazı 

gazeteler tarafından Hinden
burgun ölümü münasebetile 
Alınanyayn ve Alman hüku
metleri ve hattA müteveffa 
reisicümhur hakkında yapı· 
lan tecaviızleri protesto et
miştir. 

Hükilmnt bu kabil görülme 
miş ıfrat bureketlerinin Mıllet · 
ler Cemıyoti tarnfından idare 
edilen bır arazide vukn bu
lmnsını ve hükumt>t komisy_ 
onurnın müdahaleye lüzum 
görm ıne.Rını hnyretlo karşı
lanı kta ve mezkur komisy
onun bu hareketini de şidd
etle protosto ederPk hu ha
reketlere knrşı icap e<len te
dbirlerin ittihazına intızor 

eylemektedir. 

::ıldığı salahiyete toplatabıl

ecektir.» 
Mr. Rooseveh, yukarıdaki 

kanunnameden evel neşretti_ 
ği beyannamede 1934 güm. 
üş mübayaa kanununun tat. 
bik zamanı geldiğini ve bu 
t..ı.tbıkatın memlekette fiatl -
rın istikrarnıa '<ı h .ıttil yiik
sP.l mesirH' yardım edeceğini 

ve h..ırici ticart timizi kıym
eti diı en ı cnc·hi ı\ ö · z nin 
makus te irlerırıe knrşı hi 
may ed •ct>ğini bildırmiştir. 

Gümuşün mıllıl ştır imi' h r· 
ekP.t eri hır NıE\ krıdnr v-
l altın üz •rrnd y p lnn 
ınuamelt:de takip e ij 'r ayrı ı 

yola gıriyor. ~u furkla ki 
huk1imtıt, tedavuldP. bulunan 
gi.ı uş parayı \'~kıııiy cek
tir 
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" . Mektep erin de-
Bugun toplanaca~,muza~e- TS saatleri altı-

~~ı~;iy~3!~~lı~~r::c~me- dan beşe indi-
nıeri dün toplanarak mecl- rildi. 
lis heyeti umumıyesinden 

gelen işleri tetkik ve müza
kere etmıştir. Meclis bugün 
tekrar toplanacak encümen· 
)erden çıkan evrakı müzak 
ere VP. bir karara bağlıyac 
aktır. 

Meclisin bugün mesaısın1 
bitirmesi muhtemeldir. 

Basri Paşa 
Kolordu Kumandanlarımı

zdan Basri Poşn dün Band
ırmadan şehrimize gelmiştir. 

Basri Paşa öğleden eonra 
VilAyet ıle C. H. F. VilAJ et 
merkezini ve belediyeyi 
ziyaret etmiştir. 

Cüm~uriyet üd~eiumunıisi 
Cümhuriyet müddeiumumi

si Salıh Zeki bey mezuniye
tini geçirmek üzere dün 
M Kemalpaşaya gitmiştir. 

Oradan İstanbula geçecektir. 

Def~erdanmudan avnh-• 

Maar1f Vekı'\lcti t rafından 

mektep idarelerine yapılın 

teblıgota göre, ders; saatleri 
altıdon beşe indirılmiştir. 

Ancak beher d rs saatı eJli 
dakikadan altmış da ikuyn 
çı arılmışt r. Öğleden evet 
üç, öğledf'n ~onra iki sant 
ders verilı:ıcek, musıkı, jim
nastik ve resım det sleri 
haftad bir ıat inclnilmiş, 

rızik, kimya dersleri ise lft
boratuvarla beraber haftadu 
ders saatinden Ü\' snnt~ jn

dırilm'ştir. 

Bu karara göre tale-
beler haftada yirmi sek
kiz saat ders göreceklerdir. 

~irliğin izmir sey;hati 
ldmanbirliğı 30 Ağustos 

günü İzmire gide('ek ntesi 
gün İzmir sahasında Altay 
takımı ile revanş maçını 
yapacaktır. 

Birlık 29 Ağustos günü 
mukarrer müsameresini ve
recektir. 

~irliğin bir t vzi~i 
İdmo.nbirliği umumi futb-

1 

Aacak 
eselesinden çıkan kafll, 

bir ağır yar ah vaı, 
Dün gece develononsı cı 

varında Oruçgazi mnha\le&l' 
nden İbrnhırn oğlu marsPf 
oz SeyftıUin i\o Vicdnn11' 
mahallesinden Ali oğlu e~ır 
ekçı İbrahim arasında k&1

' 

ga çıkmış, ekmekçi ve P18
' 

rangoz yekJığerini döğlO' 
üşlerdır. Rkmekçı İbrabıa:: 
yarnsı ağır olduğu içın t ; 
avi eJılmek üzerlj meoıleJ 
hastahanesıne gönderilıtı 1t 
tir. I 

Bir alacak me elesinİP 
hep verdıği anlaşılan kaf~ 
hakkında zabıtaca tablcı!JI'" 
yapılmaktadır. 

Bülbülün yaptığı. , 
Mecidiye muhallesind J 

Mehmet oğlu Bülbül lıJSJ 
h kkında zabıtaca tabk 1~' 
yup ı lmnktadır. Zabıta rBf, 
runa göre Bülbül lama.il d~ 
gece aynı mahallede Biil; 
Ayşenin evinde oturan yııo 
kızı Makbuleyı döğmüştiif· 

1 Mecmualar: 

yor uz. 
Vilayet defterdarı Refik 

beyin Niğdeye tahvili emri 
vilayete gelmiş, Refik bey 

ol kaptanlığından aynen l 
gönderilmiştir: 

19·8 934 Tarihli muhterem 
gazetenizde intişar eden Ba. 
ndırmada İtmanbirliği ikinci 
tc;tkım mağlup olmuştur, şe· 
kıındeki hav dis kulubumiı
zun nazarı dik ·atını nelbet

mıştir. 

Karmca 
Türk koopüratifcililt ~ 

miyeti mecmuası olan ({ I 
rıncn» nın 3 üncü sRyısı , 
gin münderecntla çıktı ,f 
sayıda bulunan buşlıca Y dün vazifesinden ayrılmıştır. 

Refik bey birknç güne ku
rlıır yeni memuriyet yerin~ 

gidecektir. 

Refik b~y beş yıld~n fa 
zlu bir znman def terdur ol 

arak şehrimizde bulun. 
muş vef<lkdr. iffet ve 

haysiyetle çalı~ınış de -

ğorli hır memur rırko.duş

ımızdı. Vıhlyeti çok eyı llı 

nımış, kendısıni her sınıf ı 
lıal"li sevdirmiş, v:.ızıf tısını 
de tam bir vakuf ıle kavra 1 

mış ve yapmıştı . Kendisınc 

hayırlı se ılmt>ller 

Savaşın 

uhakemesine 
Başlandı 

( Üt-.t tJrnfı birinci sAvfJa ) 
devamı t~min edılecektir. Bu 

kanun k~ndi emeği ile <,;alı 
şan cerbest meslek erb1bı 

vut nduşlar n hakkını koru 
yacaktır. 

Movzubahs gazeteler oku 
nduktan ve makamı iddianın 

talebi ile bu· lur hakkınja 

Esnt Adil beyden izahat .-ıl 

dıkton sonro celse tatil od ı 

idi. lk 'ııe cl}lsed müJ ıu 

ınomi munvım Hi.mi h \ 
ıddıasını ~erdf derrk. Es ıt 

Bi>yle hir maçın taknrni
xundon ve ıcr s ııd ·n k tı 

yen kulübümüz h her<lur do 
ğıldir. 

. B m<lırma tenezziıhüne 

iştiı·ak etlen genderm ken . 
di aralarında kararlaşt rıldı
kları böyle b r müs b,ıkayı 
kabühimüz ikınl'ı tak mına 
ızııfe~inın kat yen tt: · zıbinı 

ayğ lal'lın zla rica e ieriz 
ef ·ndım. 

Belcıkalı al , 
asıran ilmi 

, (Üst tar:l fı birınci s yfadn) 
kullanmal rın ı mkan ver' 

ccktir. ,\ ırnler 1 7000 mel r • 

olnn azami yiJkseklık rekor

unu kırmı) k istemiyorlar. 
l us münhasıran ilmi mnhı 

lar şunlarııır: • 
Dr. Cevdet N suhı be.f'0 

ylunün dılı ıle, Kem..ıl Zoı'° 
yin buğday snt n alrn:ı 

Pr. Süh"YP ~ zumi 
6~ 

tef ecılerdon kiıı ll'fı ko ll 
lı, Alı Sureyya heyın :\~ 
kooporatifçılerı arasınJo . 
sret ·umı beyın Ayaşt.• ~ 
op rut ıf~· rle sohpet, '

0
" 

Mazhdr beyin hnrmaO· 
dosıu Suıt beyin ktısııt 
tas rruf. 

Ok U) ucularımıza 

• r z. 

n ucuşu-mutılı 
h i yette ir _, 
yette olacak ve bılhnss9 

smos ışuı:ıhır. t• k k ~ tıl 
' kt r. B onun 7 ~irıltr 

gece y ı.ırıs b ışl ın mı ·tır 
rek~t ~ ıhası bütun g c~ 
oj ktörlerıe ayJııılotılnı 1 .:I 

Adıl beym hulkı ko ı unızm 
teşvik veyn bu suretle hnr-

1 
ekete tahrik mahiyetleri 

görülemed ğinden bu c.hett- I 
on bernatıne. o.ocak is kan 

Muh ıkeıneye yıır n o~ 
sonr...ı soot 15 te d 
edi E:\C k v E nl Adil b 
vekilleri mü lafaalorını 'I 

1 unu yazısındon dol ıyı mat-

buat kanununun 30 un<'u 
madd sine tevfıknn tnyini 

<' z na karar verılm s i 
tulep c:ttı . 

c ıklardır. 

-~ 
r·· Yurttaş! ·····" 
: Hilaliahmeri llfıııl1 
: ıstırap çeken insafll 
~ eyilik yardım ede ' 1 

' • • •• ~••mE• D •• aaGC' , 
YİCİ! Cümhurye . bayramında 

de acılacak stJ' , 
ir va~' 

----------------------
karada yeni (SE İE Vİ) 
nayi ser g ·si e ıştirak et e şerefı i 
ifedir. Şi, iden yeri 

0 

yırrt! . 
ıilli iktısat ve Tasarruf Cemiyeti -
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Askeri Satın Alma 
Komsiyonundan: 

Edremit kıLaau hayvanatı için üç yüz bin ki
lo kuru ot ile diiı·t yiiz otuz iki bin kilo arpanın 
ka pah zarfla ihalesı 28- 8 - 9 ~ 4 sah günü saat 
ouda icra ediltıcektir. Talipl~rin mezktir gün ve 
~aalle EdrPmil .\skeri "alın alma koınisyoııuun 

mii r J(•aatları. 4 - 153 

askeri Satın alma 
Komisiyonundan: 

Balıkesir merkez kıtaatımn elli bin kilo bul-

askeri Satın a!ma 
Komsiyonundan: 

Susığırlığıu ~ ıtaat hayvanat ıuın ik '' iizlıiu 
kilo arpası muhaıımımı fiat.ı ııazarau ., kaımh 
zarfla ıhale~i it•ap edt>rkPn yaıılı~lıkla alt•ııi nıii

ııakasa ile ihale~i ic·cıp tldılııH'k iizeı·e ilfiıı edi
lıuı. s t • d n .' ~ ıı i d e u ) i ı ıı i g ii ıı n ı ii d d ~ d t' i l:i 11 v ~ 
ılaa lt>~i 5 t') 1u1 9 3 4 c;a ı·ş.ı ıı ı lıa gii ı ı ii ~H n t ora
da kapalı zarfla ıh . ıl• si it·ıa Pdilt t•• ktiı·. Tc.ılıJ I
Pl' İ ll nırzkiıl' ~ün \t' ~aattf' Balıkt•sir As. s,,, Al. 
l\e. uuua mliracuatları 
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Bele<live iıfaiye efratlı ıcın uıe,•cnt rıiimune . . . 
veçhilc yaprırılac:.ık rlbise yiı·mi glin Pıüdd ·ıle 
açık ııaüuaka ·aya konuJnıuştur. T:ılipJf•ı·iıı f ·ıle 
tnrihi olau 26-8-~34 tarilainfl ~adar iki lj,,. . 
eııcii nw rai rıce m ii raca a ı la rı ıl:'m olu Hu r. 

165 - 3 

Daimı Vilaye Encümenı."ndeı : 
· Ralıkesir naPmlckP-t hastahanesi ihtiy acatı iein . . 

makbuz Vt'Va . 
mezkt1rda 
fozla nıalıinıat alnıak. liste \t1 srı (ıit11 i gi)ruwk 

• 
i~tiverılPı·iu istnrıbuhh 'ihiH.Af rnf·J,: m11w 111iiı·a-. . 

işl n IAetikleri Halık,.sir 

• • 

Şah Mehemt rna~dumu Hu eyin Avni f caret~anesi 

Agf a f otograf makinelerı 
\ ııiıı Ralıkesirıle yegiirıe satiş .>'eridir. 

l Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGHAF ~IA Kİ TELEH1 
r Yedi yaşında bir çocuk taı·afından d hi gayr t 

kolaylıkla kullanılır. 
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