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Milli tahviller 
Dün lstanbul borsasında 

yükselmekte devam 
etmiştir 

Yeni Aııır nıatbaasında basılmışbr. 
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HABiS ERMENiLER MÜTECA vız FELLAHLAR VE RUMLAR 
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Nankör kursaklarında daha Türk ekmeği erimeden, kapkara 
parmaklariyle bayrağımızı yırttılar. Kardeşlerimize tecavüz 

ettiler. Türk halkı protesto maksadiyle dükkanlarını kapadı. 
lstanbul, 29 (Yenı Asır mu- .. lunan Türk :şoförlere taarruz 

habirinden) - Fransa - Surye ' edildi. 
arasındaki muahedenin imzası Bu hadise bütôln sancak Türk-
Üzerine cesaretleri artan fel- !eri arasında derin bir teessür 
!ahlar, Ermeniler ve Rumlar ve heyecan uyandırdı. Fellah-
Antakyada sancak Türklerine lar, bir Türk marangoz dük-
karşı küstahça taarruzlara baş- kanı ile daha bazı dükkanlara 
ladıla r. çekilen Türk bayrağını cebrü• 

Milli varlıklarını göstermek şiddet kullanarak indirmek is-
azmıle asılane tezahüratta bu- tediler. 
lunan Antakya Türklerine ve Antakya Türkleri bu hare· 
bayrağımıza tecavüzler vuku ~ "' l<eti haklı bir nefretle menet-
buldu. meğe kalkışınca bayrağımızı 

Türk evlerinden bazılarının ı ., yırttılar. 
camları taşlarla kırıldı. Oto· Bunun üzerint: infiale kapı-

ı:ı:.ııımıı'.:oiııibiiiii!llei::in:Z·n;Jd~e~T&İürk bayrai\'ı bu- ba}kcııaıına peşkeş çekilmek istrnile11 7üık Antak~·a kendi i(imizdm bir yıırd parçasıdır - Sonu 3 1101 Savfad,.'.a~:21I 
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Mektepler 
Açılırken .. 

-1-
likmekleı•ler ııçılaıı oııbeş giiıı 
olılu Orta nıel.:tepleı· de yarın 

açılaca1dır. lllı· ı•tı orta mek 
fepleı·iu ı·criıııleriıııleıı. sık 
sık :ıik(ıyet eılilfr. Yeııı ııeslin 

daha kııvvetli, zamaıım ilı· 
tiyaçlanııa tlalıa 11,1/!/!ıll bir 
terbiye cılabilıııcsi için ıııııh
telif fikfrler oı-laya atılmış
tıı-. Kiiltiiı· bakwılıt1t11ııı sa
lalıiyellaı· 1.'011ıisyo11ları ilk 
meklrplaiıı ıııiifrcılat pı·ofr 

raııılanııc/a. bıı:ı ılefJi.~ik

likler !JllJJlll!Şlır_ lledefle ı · ı'e 
preırniplcr ii.::eriıı<le elıeııııni

yetıe duı·ıılm·a/.' ilk okul öğ· 

retmeıılerine yeni d i rekli/ ler 
ver ilmişt i>·. Biil iiıı bu ıı lar 

gfızeı işlerdir. l •akat laliııı ve 
terbiye işlerimle cla lıa ralli· 
kaı bazı ted birlere i lı tiyaç y ok 
tııııdıır!' B u s idıı ıı tarda lııı 

ıııev.::1111 vdkik etmek iı;tniz: 

. Cemiyetlerin derinden de
~ne bir inkılab geçirdikleri 
. evrelerde, talim ve terbiye 
1ti, diğer bütün işlere tefevvuk 
eden bir ehemmiyet iktisab 
eder. Milletlerin hayatında öyle 
~nlar olur ki, ihtiyarlıyan nesil
ler, muasır hayatın yenı ıcap
arına layıkiyle intibaka muk
~ed.ir olamazlar.Şu halde bütün 
b lnıd yeni neslin yetişmesine 
~ğlanır. Onları, bekliyen bü

Yuk vazifelere en elverişli 
1:~1de hazırlıyacak mürebbi
. t en mahrum olan cemiyetin 
ISt'k güı ~ale emniyetle bakması 
Ü <;tür. Bir milletin varlığı 
k :ı~rinde mürebbinin rolü bu 

aMar hayatidir. 
ih . Uasır hayatın genişleyen 
lıyaçlarıyla hiç ilgisi olmıyan 

ıısuıı . b" ere, ananaperest bır ter· 
ıye tarzına bağlanan mü-

rebb' 
ı, zamanın ihtiyacına cevab 

B.,,~_rmeğe muktedir deg" ildir. 
Uy"k h u canlılık içinde olan, hızlı 
aıııleler yapan bütün milletler 

- Sonu 2 incı sal11tede -
Şev-ke1. :13:1.1.gixı 

GAZETEMiZE MUHIM BEYANATTA BULUNDU MUHIM BEYANATTA BULUNDU 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••• •• 

Yeni meşhut cürünıler kanunu 
Adalet manzumesinde başlı başına yeni bir sistem 

doğuracak ve işler sür'atle görülecek 
Yarından itibaren tatbikine J f şayan olan meşhud suçların 

başlanacak olan meşhud cürüm- muhakeme usulü kanunu da 
!er kanunu, muaddel ceza usulü aynı tarihte mer'iyet mevkiine 
muhakemeleri kanunu ve ceza girecektir. Yeni ceza m:ıhake-
kanununun bazı maddelerini meleri usulü kanununa göre ka· 
tadil eden kanun hakkında rar hakimliği liiğvedilmiştir. Es-
sayın Cumhuriyet müddeiumu- kiden hazırlık tahkikat evrakile 
mi~i Asım Tunçay gazetemize ~ · müddeiumu!l'ii!iğe gelen her 
şu beyana:ta bulunmuştur. hangi bir suç evrakını müd-

1 Teşrinievvı:lde tadil edilen deiumumi mahkemeye ver-
ceza usulü muhakemeleri ka- mezden evvel mutlak surette 
nuniyle yine ceza kanununun karar hakimliğinden geçirmek 
bazı maddelerini tadil eden mecburiyetinde idi. Halbuki 
kanun tatbik mevkiine geçe- yeni tadila ta nazaran bu gibi 
ceği gibi adalet manzumesin- ...,. zabıta evrakı doğrudan doğru-
den başlıbaşına yeni bir sis- ' ya iddianame ile mahkemeye 

Yeni nesil çocuklar 
Atatürk devriminin istediği hedef

lere göre yetiştirilecek 

- Yazısı & ncı sayfada 
tem ve ikılab ıtlakına bihakkın Başmüddeiı111111111i Asını 71111(lll' Baştara/ı 6 ıucı say/ada .................... N~;i~<l~;; .. ··k·ö;ü-~<l·; ......................................................... si~;ıi·~ ..... 620 ... k~;-~;~· .. <l·ii;i·ii ................................ -

Köy 

Bir cinayet oldu 
muhtarı 

yüzünden 
Hüseyin, bir nikah 
öldürülmüş tür 

Evelki gece saat yirmi üçte 
Narlıdere köyünde Hüseynin 
kahvesinde bir cinayet olmuş, 
Narlıdere köyü muhtarı Hüse
yin öldürülmüştür. Katiller kaç
mışlardır. T ahkikata göre cina
yet şöyle olmuştur: 

7 uMikalı rapa11 Müddeiumumi 
11111nvıni Şevkı Suner 

Muhtar Hüseyin bazı ar
kadaşlarile gece kahveye gel
mişti . Geç vakıt Kırlı Ali oğlu 
Lisan ve Mürteza oğlu arabacı 
Hasan da sarhoş bir halde kah
veye gelerek dışarıda kapıya 
yakın bir yerde oturmuşlar ve 
yüksek sesle konuşmağa başla
mışlardır. Bunlardan Lisan ev· 
velce muhtar Hüseynin baldızı 
ile evlenııUş, fakat sonra ayrıl
mak için mahkemeye düşmüş
lerdi. Bu yüzden muhtar Hü
seyinle Lisan arasında husumet 
vardı. 

- Sonu 2 nti sayfada -

lhr aca tçılar, Frangın eski kuru üzerin-
den taahhütlerini yapmak istiyorlar 

Başvekaletten aldığı salahi
yete istinaden Cumhuriyet mer· 
kez bankasının tesbit ettiği 
sterlin kurlarında dün hissedi
lecek derecede bir değişme 
olmuştur. Evvelki gün öğleden 
sonra altın sterline göre bir ln
giliz lirasının karşılığı 638 ku
ruştu. Dün öğleyin saat on üçte 
Ajansın bankalara verdiği mali 
serviste altın sterlinin alış ve 
satış kurları 620-623 kuruş ola
rak gösteriliyordu. 
Öğrendiğimize göre lsviçre, 

Fransa ve Hollandanın kat'i 
kararları, anlaşılmadıkça bu 
memleket paralariyle muamele
ye girişmek imkansız olacaktır. 
Netekim dün cumuriyet merkez 
bankası Florin, lsviçre ve Fran
sız frangı üzerinden muamele 
tescil etmemiştir. 

Yalrız, Klering muamelele
riyle bankaların açıklarını ka
patmak için taleb ettikleri dö· 

.• ' •• '.'.: . ~· . 

Şatlar üzeri11de brk/Jreıı üzüm/aımız 

vizler ödenmiştir. Fransadaki mütemadi bir şekilde temaslar 
borsalar dün de kapalı oldu ~u yaparak ve alakalı memleket-
için Fransız frangının hakiki !erle muhabere ederek haber 
vaziyetini öğrenmek mümkün toplamışlardır. Telaş gösteren· 
olamamıştır. ler daha ziyade incir firmala-

Fransaya satış yapan büyük rıdır. 
tüccarlar dün akşama kadar -Lüt/rn (eı•il inız-



Mektepler 
Açılırken .. -·-- Başla1011 1 met sayjada -
için aynı şeyi söylemek kabil
dir. Dünyanın ve insanhğm 
çehresi, birbirini takib eden en 
muazzam hadiseler karşısında, 
bu kadar çok değişmemiş ol
duğu zamanlarda, mustakar bir 
cemiyet hayatının bati teka
mülüne ayak uyduran statik bir 
terbiye tarzı göze batmı· 
yabilirdi. Filhakıka, garpta 
bile geçen asırların ter
biye tarzı bu idi. Bugün, yalnız 
Almanya gibi çok hararetli bir 
gençlik yetiştiren memleketler
de değil, bütün garb memle
ketlerinde, böyle bir terbiye 
tarzınm bir şuursuzluk olacağı 
kabul edilmiştir. 

Muasır cemiyetin mürebbi
leri kat'i bir dönüm noktasın
dadırlar. 

Her sahadaki değişikliklerin 
hızlı ahengine ayak uydurmak 
zarureti vardır. Bu zaruret, 
eski pedagoji sistemlerini alt 
üst etmiş gibidir. Milletler şuna 
kanidirler ki, yeni neslin yetiş
tirilmesi vazifesini yüklenen 
mürebbilerin terbiye usullerini 
asrın ihtiyacına uydurmak hu
susundaki kudretleri, bugünün 
ve yarının en bü} ük davasını 
halledecek mahiyettedir. Eğer 
bu kudret, cılız ve şuursuz 
bir kudret değilse milletin is
tikbalinden korkutamaz. 

Eski pedagojide cnlellektüel 
kültüre en çok değer veril
mişti . Çocuklarının zinde, 
kvvetli olarak yetişmelerine, 
sağlıklarının muhafazasına, fi
zik teşekküllerine ihmal edile-
bilecek kıymetler nazariyle ba
kılırdı. Daha doğrusu böyle bir 
kıymet düşünülmezdi. 
Meşhur lngiliz alimi"Herbert 

Spencer,, insan denilen müte
kamil hayvanın da kuvvetli ola
rak yetiştirilmesine ihtiyaç ol-
duğunu müdafaa ettiği zaman, 
onun temelini atmak istediği 
pedagoji sistemine ihtilalci bir 
sistem olarak başlamıştı. Fakat 
bugün hangi millet fizik kül· 
türe hayati bir ehemmiyet ver-
mekten sarfınazar edebilir? 

Hele dünyanın kronikleşmiş 
sinir buhranlarından mustarib 
bulunduğu bir devirde yeni ne
sillerin sinirlerini çelikleştire
cek bir terbiye tarzının ebem· 
miyetini hangi millet inkar 
edebilir? 

- Devam edecP.k -
Şe"Vke't :EU.1,ır;i.:n. 
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~ Bir tavzih 
~ İzmir Askerlik şubesinden: 
~ 28-9-936 gün ve 8904 sa-
N yılı askere davet ilanımızda 
... (lzmirde bulunup ta yabancı 

şubelere mensub olanlardan 
hiç askerlik etmemiş 316 
doğumundan 331 doğumuna 
kadar (331 dahil) olan era · 
tın askerlik işleri tesbit edil
mek üzere l 5 Birinci Teşrin 
936 gününe kadar denecek 
ytrde 1 Birinci Teşrin 936 
diye bir sehiv vaki olmuştur. 
Müracaat müddetinin 15 Bi
rinci Teşrin 936 gününe ka
dar olduğunun tavzih buyu
rulmasını saygılarımla dile· 
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Teşekkiiı· ediyorlar· 
~ lstanbul 29 (A.A) - Cum• 

hur başknn!1ğı genel sekre- ~ 
terliğinden : 

Dil bayramı münasebetiyle N 

Vekı• )ı· ı · memleketin her tarafından ge ıyor .... gelen ve vatandaşların sevinç 

o 
Mektep işle i ,ama e halledildi Bayındırlık bakanı Ali Çe- ve yüksek duygu1 arınn tercü-

tinlrnyn, dün geceyi Bürhoni- man <>lan y<lzılard:m Atatlirk 

Ve il ·r·1 ·şr 
yede geçirmiştir. Sayın baka· mütehossis olmuşlar ve te-
mn bugün şehrimize gelmesine şekltürlerinin bildirilmesine 

a e intizar edilmektedir. Vekil So· Anadolu Ajansını memur et-
ğukkuyuda istikbal edilecek ~ mişlerdir. 

Kültür baknnlığı baş i pek- r yalnız orta o1tulların birinci çocuk müracaat edebilir. ve şehrimizdeki nafan işlerini .,* • 
törlerinden doktor Celal Olman sımflnrı vardır. Bu iki mektep 6 - Erkek lisesi geçen sc· tedkik ettikten sonra Isparta- lstanbul 29 (A.A) - Türk 
mektep kadrolarını tanzim ede- Güzelyalr, Karataş, Karantina, neki vaziyetini muhafaza et- Burdur hattınm açılış merasi- Dil Kurumu genel sekreter-
rE"k Kültür bakanlığına gön- Tilkilik semtlerinde oturan ço- mektedir. minde bulunacaktır. liğinden : 

i..ırJc.---a:m--------~=------:591~ıı:sllElt:iZımmlllll----~ır:ıı 

dermiştir. Bu kadrolara göre cukların ihtiyacına cevab vere· KIZ LISESI - N 26 Eylfıl dil bayramı mü- ~ 
Izmir orta ve lise okullarının cektir lzmir kız Lisesi bütün lcad- M • d • dd t) • ~ durumları şöyledir: 2 _: b Karşıyaka erkek oku· rosu ile Karataşta bulunan anısa a Şl e 1 nasebetiyle C. H. P. ve Halke-

ERKEKLER ORTA OKULLARI luna yalnız Karşıyaka çocuk- mülga Erkek muallim mekte- yag"" murlaı· N ~i !örgütlerinden ve il~ebay-
1 - Karataş orta okulu ve ları ile o civar köylerden gelen bine nakledilmiştir. Bu bina kız b~r a kurayl başkanların an ve 

Çoc
uklar lrnbul edilmişlerdir. h Mnnisadan şehrimizdeki ala- ırço di severlerden gelen 

buna bağlı Tilkilik şubesi Lisesinin buseneki i tiyaçla- k ) f 3 - Erkek lisesine baalan- kadarlara gelen telgrafa göre ut!ama te gra ve mektup-
2 - Karşıyaka orta okulu " rına tamamen cevab vermiştir. ı d d T l mış olan eski kız lisesi bina- Manisa üzüm mıntakasında altı arın an o~ayı ür c Dil ku-
3 - Erkek lisesine bağlı Ve burada Orta okulların bü-sında l

·se cskı· 
0
··g· retmen oku· saat mütemadiyen yag· mur yag· - rumunun kamuye teşekkür-

eski kız lisesi binasında tesis tün sınıfları ile Lisenin bütün lunun ortalarile geçen sene Til- mışhr. Sergilerde on bin çuval lerini bildirmeyi Anadolu 
edilen orta okul sınıfüırı vardır. b ı d h · d"I kiliğe devam eden çocuklar üzüm u un uğu ta mm e ı · Ajansının araçhğını dilerim. 

4 - Burnavaya orta okulu alınmışlarc\ır. Karşıyaka Öğretmen oku- mektedir. Kuşadasmdan gelen r7/...'//.LZ:/7/Z.777..-XZYJZZ7.Z7.Z7.ZOJ 

5 - Buca muhtelit orta okulu 4 - Burnova Ortaokuluna lunda Ortanın üç sınıfı vardır haberde de Selçuk havalisine ANKARA 
1 - Bunlardan Karataş or- i.!e Burnava çocukları ile o ci· ve Karşıyaka çocuklarının ih- yağan yağmurdan sergilerde 

ta okulu, orta okulların bütün var köylerin çocukları kabul tiyaçlarına cevab vermektedir. bulunan incirlerin yüzde beş 
sınıflarını ihtiva eder ve burada edileceklerdir. Okulların kayıd muameleleri nisbetinde ıslanmış olduğu bil-
çifte tedrisat yapılır. Buna 5 - Buca Orta okulu yatılı hitam bulmuştur. Tedrisata b:r dirilmiştir. Kuşadasına da bir 
bağlı Tilkilik şubesinde bu sene ve muhtelit bir okuldur. Her Teşrinievvelde başlanacaktır. mikdar yağmur yağmıştır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Narlıdere köyünde Değirmendağı cinayeti 

Cinayet kurbanının kardeşi "kardeşi
min katille arkadaşlığı yoktur,, diyor 

Dünkü sayımızda Değirmen
dağında \•ukubulan cinayet 
hakkında cinayetin kurbanı 
Muammer Eron'un kardeşi 
Muzaffer Ercm şunları söyle
mıştır: 

1 - Facianın sebebsiz. kur
banı, yüksek bir ailenin terbi-
yesi altında yetişmiş karekteri 
sağlam, lzmir muhitinde ken· 
disini tanıyanlar arasında iyi 
bir intıba ve o derece sevilmiş, 
vatanına müfid olabilmek ga
yesi ile kendi kendine sessizce 
çalışan bir gençti. 

Gazetenizde (O sırada ayni 
sokaktan Nuri oğlu Ahmet 
Hamdi, belediye tahsildarı Sa· 
lih oğlu Ragıb, manifaturacı 
Sadık oğlu Muammer, fino 
Hüseyin de geliyorlardı) cüm
lesi ile Muammerin de onlarla 
bir alakası, bir arkadaşlığı ol
duğunu işaret etmiş oluyorsu· 
nuz. 

2 - Muammer (Sadık oğlu 
Muammer olmayıp ölü binbaşı 
Abdullah oğlu Muammerdir.) 

3 - Gazetenizin ikinci sa
hife üçüncü sütununda (ba 'ıkçı 
Yaşar sarhoş halde Ragıba 

rastlayınca küfretmiş : 
- Bana rakı ver demiştir. 

Bu yüzden iki taraf arasında 
ağız kav~ası çıkmış ve iki 
grub birbirine girmiştir.) Ta-
biri ıile Muammeri c!e bu aile
nin sakinleri arasına sokmuş 
bu~unuyorsunuz. Halbuki Mu
ammer gazetenizde ismi geçen
lerden tahsildar Ragıptan baş· 
kasını şahsen bile tanımamak-
tadır. Bay Ragıpla da hiçbir 
arkadaşlığl yoktur. 

4 - Muammer pazar günü 
arkadaşları ile birlikte Halk 
sahasında Altay - lzmirspor ma
çını ~eerettiklen sonra yine ar
kadaşları ile birlikte Meserret 
kahvesine gelmiştir. Burada bir 
müddet oturduktan sonra saat 
22 buçukta eve gitmek üzere 
arkadaşları ile beraber kah· 
veden ayrılmış bulunuyorlar. 
Arkadaşlarının evleri Muamme
rin semtinde olmadığından ikin
ci Beyler sokağında dağılıyor
!ar. Ve böylece Muammer de 
yalnız olarak evine doğru git
miş bulunuyor. 

Sebebsiz yere öldürülen sev
gili kardeşimizin facia ile ilişiği 
bundan ibarettir. 

Partinin yardımı l 1~avukçuluk 
C. H. Partisi tarafından Selçuk kooperatifi 
havalisinde görülen Sıtma mu- v·ı- t d h'l' d k ı ı aye a ı ın c uru ması 
~aplau~a ya~dım?a b.ulunulmak mutasavver tavukçuluk ve yu-
uzere ..,elçuga bır mıkdar para murtacılık salış kooperatifleri 
v.e 3,5 kilo kinin gönderilmiş- hirliğinin esas nizamnamesi ya-
tır. kında hazırlanacaktır. Bunun 

Bir cjnayet 
----·-------------Köy muhtarı 

yüzünden 
Hüseyin, bir nikah 
öldürülmüştür 

- Baş tarafı ı itzct sahı/ede -

Bu hadiseden evvel köyde 
muhtar intihabı meselesinden 
de aralarında ihtilaf vardı. Hü
seyinin muhtar olmasına muarız 
olanlar Lisan ve Hasanla be
raber polis Mustafa oğlu Mus
tafa ve Zühre ile daha bazı 
k::'llselerdi. Bunlar hepsi bir
bir ~yle akraba bulunmaktadır

lar. Kahvede oturup görüşür

lerken Lisanla Hasanın gelerek 
kahve dışında yüksek sesle 
konuşmağa başlamaları ve rakı 
içmeğe devam etmek için bir 
şişe rakı aldırmaları üzerine 
Lisanın eniştesi Hasan yanla
rma giderek: 

- Ayıptır, burada rakı iç
meyin. Haydi sizi evinize gö
türeyim. 

Demiş ve ikisini de alarak 
evlerine doğru götürmüştür. 

Fakat Lisanla Hasan: 
- l:;ııimiz var. Haydi sen git 

biz de işimizi görüb eve geli
riz, demişler ve bu suretle 
enişteleri Hasandan ayrılarak 
tekrar kahveye dönmüşler ve 
yine dışarıda oturarak rakı iç
mek iç'n hazırlanmışlardır. Bu 
sırada iki kişi bunların : 

dağılalım, diyerek kahveden 
dışarı çıkmıştır. Bu esnada 
Hasan kavradığı bir sandalyeyi 
muhtar Hüseyinin üzerine fır
latmış ve zaten muhtar Hüse· 
yin de sağ eliyle tuttuğu bir 
sandalyenin arkalığını kal
dırarak kendi üzerine düş
mek üzere olan sandal
yeyi karşılamıştır. Bu sıra· 
da Lisan ani bir hareketle 
muhtar Hüseynin yanma soku
larak sağkolu içinde sakladığı 
uzunca bir bıçağı çekmiş ve 
Hüseynin koltuğu altına şid
detle saplamıştır. Biçak dar
besi derin bir yara açmıştı. 

Muhtar Hüseyin: 
- Aman beni tutun. 
Diyerek yere düşmüş ve 

arkadaşları alıp kahvenin 
içine götürmüşlerdir. Memleket 
hastanesine nakledilen yaralı 
orada ölmiiştür. Ölmeden evvel 
hastanede ifadesini almağa ça
lışan jandarma kumandanına: 

- Beni Lisan vurdu, demiş 
ve başka birşey söyleyememiş
tir. 

Suçlular muhtar Hüseyni ya
raladıktan sonra kahvenin 
önünde birbirinden ayrılarak 
Urla tarafma doğru kaçmışlar
dır. 

Elişleri sergisinde 
10,000 Lira mükafat 

dağıblacaktır 
Evlerinde çalışan bayan
ı ar bu fırsattan istifade 

ediniz 
Küç:ik san'atlar arasında bil

hassa aile sanayiini teşvik için 
Ankarada 29 Birinci teşrin 

1936 da açılacak sergide ha· 
yanlarımızın evlerinde vücuda 
getirdikleri (Dantel - Oya • 
Brodöri el trikotaj1 - Elbise • 
Çamaşır - Şapka ve benzeri ) 
eserler teşhir olunacak ve se· 
çilecek eserlere 2000 - 1500 • 
1000 liralık mükafatlardan 
maada 60 tane 250 ve 40 tane 
de 100 liralık mükafat dağıtı· 
lacaktır. Sergiye iştirak etmek 
istiyenler ticaret ve sanayi oda
sına müracaat edebilirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zahıta haberleri: 

Yaralanma 
Keçecilerde Çulluoğlu hanın

da Ali oğlu Mehmed ve Sü· 
leyıııan oğlu Celal arasında ye· 
mek meselesinden kavga çık· 
mış, Mehmed kundura bıçağı 
ile Celali kasığından yaralamış 
ve zabıtaca tutulmuştur. 

Tabanca ile 
Çorakkapıda 19 yaşında Ya· 

şar adındaki genç, Ömer oğlu 
Kadriyi tabanca kurşuniyle 
kolundan yaraladığından zabı· 
taca yakalanmıştır. 

Bir hadise 
lkiçeşmelikte Kızılçullu cnd· 

desinde üzüm yüklü deve!erile 
lzmire gelmekte olan İsmail 
bir otobüsün develere çarpması 
yüzünden şoförle kavga etmiş, 
şoför demirle deveciyi yaralıya· 
rak kaçmıştır. Zabıtaca şoför 
aranmaktadır. 

KUçUk hırsızlar 

rım. ~ Doktor Cevdet için yarın saat 1 S te şehrimiz 

- Bugün ya öleceğiz, ya 
öldüreceğiz dediklerini duymuş
lardır. Yüksek sesle konuşmağa 
devam eden bunlardan Lisan 
önündeki masaya şiddetli bir 
yumruk darbesi endirmiş ve iki 
kahvede ısmarlamıştır. Bunun 
üzerine kahvede bulunan muh
tar Hüseyin ayağa kalkarak: 

Lisanın cinayeti işlemek için 
kullandığı biçağı kolunun içine 
saklaması hadisenin evelden 
hazırlanmış olduğunu göster
mektedir. Müddeiumumi mua
vini Şevki dün geç vakte ka
dar köyde tahkikatla meşgul 
olmuş ve hadiseyi görenleri 
isticvab etmiştir. Katiller şid
detle aranmaktadırlar. 

Karşıyakada Fettaho~lu 14 
yaşında Halid ve arkadaşları 
Hasan, Zeki ve Selfo kirala· 
dıkları bir kayıkla Tersane 
önünde bulunan Göztepe, Al· 
sancak ve Uşak vapur)arı11B 

AS. Ş. RS. V. 
Bnb. 

!rI,7/-7/'/"/7.7'77./7.X7./7:7ZL/J//Z 
incir, çabuk bozulan bir 

madde olduğu için ihracat ta-
cirleri vaziyetlerinin derhal 
tesbiti için aralarında konuş-
malar yapmışlardır. Bazı ihra
catçılar, ofisle yaptıklara temas-
lardan sonra, Türkofis vasıta
sile lktısad Vekaletine müra· 
caattc bulunmuşlardır. incir 
ihracatçıları. yakın günlerde 
vapura teslim edilecek olan 
İncir taahhüdleri karşılığının, 
frangın eski kuru olan bir 
Türk Jirası 12.6 frank üzerin
den ödenmediği takdirde taah
büdlerini yerine getiremiyecck
lerini hildirmışlerdir. 

Türkofis bu vaziyeti derhal 
telsrafla ofisin Ankara merke
zine bildirmiştir. Dün geç vakte 
kıtdar vekaletten beklenen 
cevab ğelmemiştir. 

Şehrimiz Sıhhat müdürü Cev- ticaret odasında alakadarlar 
det Saraçoğlu bir ay izinle b- bir toplantı yaparak esaslar 
tanbula gitmiştir. üzerinde görüşeceklerdir. 

EL HAMRA TE~:::N 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün yenı mevsimin ilk büyük filmi 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 

Gl~OJl(, Al~EKSA 'J)Ji:tt - ~_,J~Lil\S 

lJltE S1\lll~ - EllN~ rr ''J~tl•~Bl~S 

Paramunt Jurnalda : ispanya dahili harbı V. S. 

·~:r ·. , · · .. :. 1 • r.: . ,· · . -

- Ayıptır gürültü yapmayın, 
halkı rahatsız etmeyin. Zaten 
dağılma 1.amanı geldi. Buradan 

Finlandiya 
Fuara iştirak 

edecek 
Finlandiy.: hükumetinin İs· 

tanbul konsolosu fuar esnasın
da şehrimize ge'miş ve fuarı 
ziyaret etmişti. Konsolos 
lstanbuldan fuar komite!li ri
yasetine bir mektup göndere
rek gelecek fuara Finlandiya
nın da iştirak edeceğini bildir
miştir. 

itfaiyede 
itfaiye müdürü lbrahim, be

lediyece lstanbul itfaiyesini 
tedkik için lstanbula gönderil-
mişlir. 

Kavga 
Tepecikte Hamam sokağında 

Mehmed oğlu Hasan sar
hoş olarak Alinin lcapısı önün
de gürültü yapmış ve bu yüz
den çıkan kavgada Hasan yere 
düşerek yaralanmı~tır. ikisi de 
tutulmuşlardır. 

girerek bazı eşya, kalas vr, 
halat çalmışlardır. Hırsızlıır 
tutulmuşlardır. 

Cesurm·ıs 

Şehidlerde Must~fa oğh1 

Mehnıed Ali ve arkadaşı Şe[J.1· 
seddin sigara almak üzere 
bakkal Mehmedin dükkanın9 

gitmişlerdir. Evvelce bir çocu~ 
meselesinden kavgeılı olduklll: 
rından Mehmed Ali kendisirı 1 

döveceklerini zannederek ba"· 
kal Mehmedin elindeki f!k01e~ 
bıçağını almak idn çalışmış ..,e 
bu sırada iki parn~ağı kesilmiştir'· 
Mchmed Ali l\afa ile vur01a" 
suretiyle bakkal Mehmedi. gs; 
z.ünden yaralamıştır. lldsı 
tutulmuştur. 
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bir engel mi oldu? s a 1 odası ın kararı 
Berlin, 29 (Ö.R) - Fransa· 

da alınan para tedbirlerinin 
tesirlerini tedkik eden "Frank
furter Zeitung" Altın mevcudu 
çok olan devletler tarafından 
girişilen parayı düşürme siya
setinin Almanyanın dünya eko
nomisi ile normal münasebet· 
lere avdetine mani olmasından 
endişe etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

Devaluasyon tedbirleri Al
man ihracatına vahim bir en
geldir. Busent-nin ikinci tri
mestrinde Almanyamn Fransa 
Holanda ve lsviçreye ihracatı 

228 milyon Mark, yani bü
tün ihracatının yüzde yirmisi 
idi. Bu üç memleketin idba
lih ise 95 milyon mark, yani 
bütün idbafatanın ancak yüzde 
dokuzu idi. Tabiidir ki, bu 
memleketlerde fiatler yeni va
ziyete çabuk uyacakbr. Şu 

halde Almanyanın idhalahnı 
daha ucuz satan almakla ede
ceği istifade ihracatının azal-
masına telafi edemiyecektir. 

Devaluasyon tedbirinin eko· 
nomik neticelerini endişe ile 
karşılayan bu gazete şu suretle 
sözüne nihayet veriyor: 

Dünya ekonomisinin selamete 
kavuşması için Almanya ve di
ğer borçlu memleketlerle iş 

birliği yapılması şarttır. 
Viyana, 29 (Ö.R) - Frank, 

lsviçre frangı ve florinin deva-

luasyonu bütün muhavere· 
lerin mevzuunu teşkil etmekte
dir. Her ne kadar salBhiyettar 
mehafil bundan Avusturya şi
Jinginin kıymet ı üzerinde ya
kın ve ani bir tesir beklemi
yorlarsa da evvelki kadar nik
bin görünmiyen mali mehafilde 

arnbiyet göze çarpmaktadır. 
Borsa koridorlarında rivayet 
edildiğ; ne göre merkezi Avru
pa memleketleri arasında altın 
blokunu teşkil eden memle
ketlerin devalua.;yon kararından 
doğan yeni vaziyeti müştereken 
tedkik için müzakereler cereyan 
etmektedir. Viyanaya gelen bir 
Çekoslovak delegasyonu sala
hiyettar Avusturya mehafili ile 
müzakereye girişmiştir. 

Merkezi Avrupa memleket
lerinin paralarının kıymetini 

yüzde on nisbetinde düşü· 
recek olan bir ajüstman 
yapacakları söyleniyor. Fakat 
1934 de esasen parasının kıy
metini yüzde 21 derecesinde 
düşürmüş olan Avusturyanın 

yeni bir devaluar:ıyon yapmaz· 
dao evvel çok ticari mübade· 
lelerde bulunduğu ltalya ve 
merkezi Avrupa devi.etleriyle 
anlaşması muhtemeldir. Bununla 
beraber henüz bir karar veril
:nemiştir. Mali mehafil Şilinin 
hiç tehdit altında olmadığını 
teınin etmekteditler. 

Balkan konseyi toplanacak 

F evkalide taplantıda 
para işleri sıörüşülecek 

Belgrad, 29 (Yeni Asır) - Bükreşten Politika gaıetesine ha
ber verildiğine göre Ba kan devletleri iktısad konseyi pek ya
kında Bükreşte mühim bir toplantıya davet edilecektir. Bu top· 
1antıda, Balkan devletleri, paralarının Fransız frangı kıymetine 
uyup uymamak kararı vereceği zannedilmektedir. 

Yeni Asır - Belgraddan verilen bu haberin bizimle derecei 
alakası meşkuktür. Çünkü hükumetimizin bu husustaki kararı, 
Başvekaletin 26 eylul tarihli resmi tebliğiyle ilan edilmiş bulun
maktadır. 

Ademi müdahale • • 
ışı 

lzvestiya 
teklifini 

lngiliz hükumetinin 
beğenmektedir 

Moskova, 29 (Yeni Asır)- ispanya işlerine ademi müdahale 

meselesini mevzuubahis eden lzvestiya gazetesi, Portekiz hükfı
tnetinin isi generalların biran evvel tecziye ve imhasına mani 
olmak için elinden geleni yaptığını yazmaktadır. 

Bu gazete, ademi müdahalenin ancak lngiliz hükumetinin 
teklif ettiği şekilde tatbik edildiği takdirde bir mana taşıyabi
leceğini ayrıca tebarüz ettirmektedir. 

Her AJman 6 ay silah altına alınacak 
Berlin, 29 (Ö.R) - Kanunlar bülteni Hitlerin yeni bir emir

namesini neşrediyor. Buna göre, askeri hizmete tabi ve iş hiz· 
illetine kabiliyetli her Alman bu son hizmette altı ay mükellef 
olacaktır. 1936 Ukteşrininden 1937 Ilkteşrinine kadar böylece iş 
servisi mevcudu 430 bin kişiye çıkarılmış olcakbr. 

. ~ • . ' 

TA YY ft_RE Sineması 
TELEFON 3151 

Bu haf ta senenin en büyük filmi ve sinema aleminin 
en yüksek san'atkarları bir arada 

1 - ilahlar Eğleniyor 
Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boltel 

tarafmdan temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

2 - KIRMIZI ÇiÇEK 
Fransız ihHlalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 

tarihi bir film 
Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAA TLARI 

Hergün 3 - 6,30 - 10 da Kırmızı Çiçek 4,30 ve 8 de 
llihlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
lliblar Ev leni vor filmi ile başlar. 

Milli tahviller Istanbul borsasında 
dün yükselmekte devam etmiştir 

--------------------------lstanbul, 29 (Yeni Asır lnuhabi ı inden)- Fransız frangından sonra lsviçre frangının ve Florinin 
de yüzde otuz nisbetinde kıymetinden düşürüldüğü borsaya bildirildi. 

Bu vaziyet karşısında ihracat tac"rlerinin müracaatlerini nazarı itibara alan şehrimi z ticaret 
odası idare heyeti derhal bir top!antı yapmıştır. Alacaklalara, fiat farkından evvelki kurlar 
üzerinden l•!diyatta bulunulması için teşebbüsata girişti. Keyfiyet Türkofis merkezine arzedilmiştir. 

Borsamızda milli tahviHer bugün yükselmekte devam etmiştir. Cumhuriyet Merkez bankası 
tahvilleri normalin fevkindedir. 

Cenevrede görüşmeler 
Litvinof nutkunda, yeni bir sulh kon
feransının toplanmasını istemiştir. 

Cenevre, 29 (Hususi) - Sov
yet hariciye komiseri L~tvinof 
dün Milletler cemiyeti kürsü
sünde siyasi kıymeti çok yük
sek bir nutuk söylemiştir. Dik-
katleri Paris borsa hadiselerine 
saplanmış olan muhtelif diplo-
matlar bu nutka layık olduğu 
kadar dikkat göstermemişlerdir 

Litvinof Milletler meclisinin 
busene içinde maruz kaldığı 
muvaffakıyetsizliklerden tees
süfle bahsederek sözlerini teş
rih etmiş ve asambleye müs~ 

bet tekliflerde bulunmuştur. 
Bunları şu suretle hulasa' et
mek mümkündür: 

llkönce, Rusya Avrupada 
bloklar siyasetine kat' yyen mu· 
arızdır. Onun fikrince Milletler 
cemiyeti milletler arasında kar· 
ş1lıklı yardım yolunu açmalı ve 
bunun için de şu iki noktaya 
dayanan bir hareket planı ha· 
zırlamahdır: 

1 - Milletler cemiyeti bir 
bekleme salonu olmamalıdır. 

Müzakereler şimdiki halde çok 
uzundur. Bütün muallak mese· 
leleri haJletmek için umumi 
sulh koııferansmı toplamak la-

Zamdır. Eğer Almanya buna 
iştirakten istinkaf ederse bu 
konferans onsuz da toplana
bilir. 

2 - Bir Avrupa paktı ha
zırlanmalıdır. Bu pakt hiçbir 
suretle bir ittifaka benzeme-

melidir. Bunun tatbikine Ce
nevre kurumlan nezaret etme
lidirler. 

Londra, 29 ( Hususi ) - ln
giliz mehafili Litvinofun nut
kunu dikkatle gözden geçi
riyorlar. Bununla beraber şu
rası gizlenmiyor ki Sovyet ha
riciye komiserinin teklifleri çok 
vasi olduğu için tahakkuku 
kolay olamıyacaktır. Edenin 
mütalaası şöyle hulasa ediliyor: 
"Avru-panın tensik ve ihyasın
da ilk önce Lokarno ve sonra 
umumi emniyet meselesi gelir!,, 

Cenevre, 29 (A.A) - Litvi
nof genel müzakere esnasında
ki sözlerini bitirirken mütear
rııın ergeç kollektif emniyet 
s;stemine kabul edilmesini is
temeye mecbur olması için mü
salemet kuvvetlerinin birleş
mesi ve müşterek hareket im-

kanını göstermeleri kafi gele
ceğine kani bulunuyorum, de
miştir. 

Moskova, 29 ( Ô.R) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

"Journal de Moscov,, başma
kalesinde asamble mesaisin
den bahsederken " Tecavüze 
karşı manevi mukabele,, hak
kında ortaya at lan fikri se
lamlamakta ve bu manevi mu-
amelenin, mütecaviz sözden 
fiiliyata geçecek olursa, müte
cavize karşı en şiddetli bir 
mukavemetle birleşeceğini de 
muhtemel mütearrızların kafa
sına sokmak lüzumunu kaydet
mektedir. 

Gazete B. Delbosun nutkunu 
memnuniyetle karşılamaktadır. 
Bu hususta diyor ki : 

- "Almanya kendi fütuhat 
planlarJna engel saydıJl'ı Fran· 
sız-Rus paktının feshi için ısrar 
etmişti. B. Delbos bütün sulh 
dostlarının beklediği cevabı 

vermiştir. Bu nutuktan ön~e 

bazı hatipler mesele üzerinden 
kaymağa çalışmışlarsa da artık 
kimse bu meseleden ihtiraz 
edemiyecektir. 11 

• Madridi müdafaa • 
ıçın 

HükUmet bütün cumhuriyetçileri 
Madridi kurtarmağa davet etmiştir 

Madrid, 29 (A.A)-Hükümet 
memlekete hitaben bir beyan· 
name neşretmiştir. Bu beyan
namede bilhassa şöyle den· 
mektedir : 

Hükumet efkarı umumiyeden 
hiçbir şey saklam1tk istemez. 
Bundan dolayı düşmanın ecnebi 
devletlerin kendisine vermekte 
olduğu silihlann (ki bedelini 
topraklarımızın bir kısmını 
vermek suretiyle ödemek tasav· 
vurundadn) temin etmiş olduğu 
faaliyet sayesinde faşizme kar· 
şı yapılan mücadelenin kalbi 
mesabesinde bulunan cumburi· 
yet payıtahtma yaklaşmak için 
büyük gayretler sarfetmekte 
olduğunu millete bildirmeği bir 
vazife addettik. Faşistlerin ve 
para ile tutulmuş askerlerin 
gayz ve hiddetleri şimdi Mad
rid aleyhine müteveccih bu· 
lunmaktadır. Bütün memle
keti faşist tazyikından kur
taracak olan muzafferiyet saf
hası bugün Madridden gelmeli-
dir. Faşist aleyhtarı olan bü· 
tün cumhuriyc.tri kuv\'e~ler,bü· 
tün lspanyol ırkları, Katalon· 
yalılar, Basklar, Galiçiablar, 
Valanciablar, Endülüslüler cu
mhuriyet dahilinde ne kadar 
namula •e ..Um akıl IAhibi 

bütün insanlar Madridin müda
faasma iştirak etmelidirler. 
Düşmanın tuzağına düşmemek 
için her türlü ihtimalleri hesaba 
katmak icap eder. 

AZANA iSTiF A MI ETTi 
Roma, 29 ( Hususi ) - Se

vilden gden haberlere göre 
ispanya reisicumhuru Azana 
istifa etmiştir. General Franko 
ordularıun Madride varmaları
nın önüne geçmek için anar
şistlerin hükümeti kendi elle
rine almağa hazırlandıkları 
bildirili yor. 

FRANKO NE DiYOR? 
Roma, 29 (Hususi) - Tole

donun zabtından sonra general 
Franko asi orduya hitaben 
neşrettiği emri yevmide şunları 
söylüyor: "Kaybedilecek vakti
miz yoktur. Ciddi yürüyüşle 

Madride varacağız. O vakit 
bütün hükumet nüfuzu bizim 
elimizde olacaktır. Ancak daha 
bir kaç gün bizi kat'i zaferden 
ayırmaktadır. 

Paris 29 ( A.A) - ispanya 
iç bakanı bu akşam Radyoda 
bir konforans vererek bakan
ların pek yakında Madridi 
terkedecekl~ri hakkında Mad
ridde d6nen .. yialan yalanla
iDll Ye doja Yil&yetleriae ait .. 

miş oJan bakanların yakında 
döneceklerini bildirmiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Resmi 
bir tebliğ asilerin T oledo cep
hesinde ilerlemekte ve hüku
met kuvvetlerini geri çekil
meğe icbar eylemekte ve bu 
kµvvetlerin muntazaman ric'at 
etmekte olduklarını kabul 
ediyor. 

Hükümet kuvvetleri T oledo 
yakininde bazı müstahkem 
mevzileri işgal etmişlerdir. 

-······ ' Amerika da 
yangınlar 
Roma 29 (Hususi) - Nev

yorl.dan bildirildiğine göre bir 
çok Amerika vilayetlerinde 
ve hele Kalforniya ile T eksasta 
yangınlar çıkmış ve mahsulat 
büyük zarar gôrmüştür. Tek-
sasta uüfus zayiatı bile vardır. 
Koborado nehri taşarak civar· 
daki mezruata zarar vermiştir. 

Filistinde 
Roma, 29 (Hususi) - Filis

tinde örfi idar~nin bugün ilan 
edilmesi bekleniyor. Grevi idare 
eden baılıca arab reislerini 
lnpz bük6metinin Kızıl denizde 
~ir adaya nefy etmek ~yetinde 
olclaiti alJleDiyor. 

Küstah fellahlar 
TUrk Anlakyada asll 
bayrağımıza tecavüz 

ettiler 
- Baştara/ı 1 inrı sav/ada -

lan Türk ahali ile küstah ve 
müt ecav;z fcllfıh'a r ve onların 

habis yardırn c\l&rı Ermeniler 
arasında büyük arbedeler oldu. 
Türk Antakyanm cesur halkı 
bu hadiseyi Fransız makamatı 
ne7.dinde şiddetle protesto et
tikleri gibi telgraflarla Türk 
makamatına müracaat ettiler. 
Fransız Rskerleri vak'aya mü
dahale ederek süküoeti temin 
etmişlerdir. Vaziyet acıdır. 

Antakya'da bazı Türk 111a• 
ğazaları, protesto makamında 

kapanmıştır. Galeyan devam 
ediyor. 

lstanbul, 29 (Yeni Asır) -
Gazeteler Antakyada Türk 
ahaliye vukubulan taarruzlar 
esnasında bayrağımızın da ta
arruza uğramış olmasından 

mütevellit infiallerini ızhar ede
rek tarziye verilmesini isti
yorlar. 

Başvekil Elazizde 
Elaziz, 29 (A A) - Başbakan 

ismet lnönü dün şehrimize gel
miş, resmi hususi bütün teşek
küllerle büyük bir halk kitlesi 
tarafından tezahüratla karşılan
mıştır. 

Göbels Budapeş· 
teye vardı 

Atina, 29 (A.A) - B. Gö
bels bu sabah tayyare ile Ber
line gitmiştir. 

Budapeşte, 29 (A.A) - Ati-
nadan Berline tayyare ile ha
reket eden Bayan ve Bay Gö
bels buraya ge mişlerdir. 

Sporcular 
Kiyef 'e vardılar 

Moskova, 29 (A.A) - Türk 
spor heyeti bugün Leningrad
dan Kiyef' e varmış ve orada 
Ukrayna halk komiserleri mec
lisine bıtğlı beden terbiyesi ve 
spor komitesi başkanı tarafın
dan selamlanmıştır. 

Muhtelif spor cemiyetlerine 
mensub 150 aza istasyonda 
ayrıca selam vaziyet ı almış bu
Junuyorlardı. 

Cevdet Kerim ve Muhafız 

Kumandanı kısa birer nutuk 
söylemi şlerdir. 

Japon gemileri 
Şanghayda 

Roma 29 (Hususi) - Şang
haydan bildiriliyor: 6000 den 
fazla deniz silahlısını taşıyan 

üç Japon harp gemisi Şangha
ya va~ıl olmuşlardır. Şanghayda 
bulunan Japon kuvvetleri şim· 
diki halde 3500 mevcudunu 
bulmuştur. Halbuki normal za· 
manda, Şanghay Japon imti
yazlı mıntakasmda bulunan 
gemicilerin mikdarı (1500) ü 
aşmaz. 

Kontenjanın 
ilgası ya~andır 

Londra, 29 (Ô.R)- lngillere 
ve Fransa arasında kontenjan 
usulünün ilgası için bir anlaş· 
ma yapıldığı tekzib ediliyor. 
Bu ilga tedrici olacak ve Fran
sa, lsviçre ve Holanda tarafın
dan kararlaştırılan devaluas
yonun net: cesıne bağlı ola
caktır. 

Asamblede 
yeni azalar 
Cenevre, 29 \ A.A ) - Mil

letler cemiyeti asamblesi Ar· 
jantin,Avusturalyc. ve Daniaar· 
kadan açık kalan yeni üç kon
sey azasını seçmi~tir. S. üç 
izahğa 49 reyle Bolivya, 48 
reyle Yeni Zelaade v~ !4 ...,., 
de ineç aeçilmittir. 



aabHe 4 YENi ASIR 

llml sütunlar : M. Cemiyeti konseyinde 
Rontken şuaı ve insani- T. R. Aras Iskenderun ve Antakyanın 
yete yaptığı hizmetler muhtariyet hakkını izah etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Tıbbın en kuvvetli silahı 

Rontkenci Fahri Işık bu sütunda 
okurlarımızı tenvir edecek 

Yazan: Rontkencl Dr. Fahri ı,ık 
t 

1895 de Monsieur Rontgen'
in (x) şuaını tesadüfi olarak 
keşif etmesini müteakip taba
betin teşhis ve tedavi sahasın
da birdenbire çok büyük adım
lar atılmıştır. Biz okuyucuları
mıza bu esrarengiz şua hak
kında umumi bir malumat ve
rebilmek için evvela bu şuaın 
biraz evsafından bahsettikten 
sonra teşhis ve tedavide, taba
bete yaptığı hizmetleri mücmel 
bir şekilde anlatmağa çalışa

cağız: 

Havası hemen tamamen tah
liye edilmiş hususi tüpler için
den geçen yüksek tevettürlü 
bir cereyanın bu tüplerde tev
lid ettiği şuaı tamamen göze 
karşı gayri mer'i olduğu 

halde - Pilatino siyanür dö 
baryüm - levhası bu meçhul 
şua karşısında Fıloriyet hassası 
kazanmakta ve fotoğraf plak
ları da bu meçhul şuadan ta
mamen müteessir olmaktadır. 

Bu şuaın muhtelif cisimlerin 
ıerrevi kesafetine nazaran geç
me hassasının değişmesi, beher 
cisimden ayni şiddet ve kuv
vette geçmemesi tababetin en 
karanlık köşelerini aydınlat
mağa ve içinden çıkılmaz bir 
çok tıbbi meseleleri halletmeye 
yardım etmektedir. Mesela kur
şun demir gibi madeni cisim
lerden geçme hassası pek az 
olduğu halde et, kağıt, ' tahta 
gibi zerrevi kesafetleri aşağı 

olan cisimlerden geçme hassası 
fazladır. Şu halde bir kemik, 
bir et, bir kurşun parçası bu 
şuaın önüne konulursa "Pila
tiıio siyanür dö baryüm,, !ev· 
hası üzerinde görülecek, göl
geleri muhtelif olacak, mesela 
kurşun parçası simsiyah bir 
gölge verdiği halde, kemikler 
nisbeten daha hafif görülecek, 
ve etler de hemen şeffaf bir 
şekilde teressüm edecektir. 

herhanıri bir tarafına girmiş 

bulunan bir cismi ecnebi, me
sela bir kurşun, bir iğne de, 
kesafatleri vücuttaki uzvi ak
samın kesafetinden fazla oldu
ğundan siyah olarak et ve ke
mikler arasında, kendini levha 
arasında gösterecektir. Eğer 

R.ontken miitahassısı fahtı Işık 

bu levha yerine bir fotoğraf 
plakı koyacak olursak bu plak 
üzerinde muhtelif kesafotteki 
uzuvları ve yabancı cisimleri 
aynen çıkmış bir halde göre
ceğiz. 

Şu izahattan anlaşılıyor ki 
uzviyet dahilinde kesafetleri 
ayni olan ve yahut kesafetleri 
arasında pek az fark bulunan 
ve rontgen şuaina karşı şeffaf 
kalan cihazların muayenesi he
men hemen gayri mümkün de
mektir. 

Mesela mide, safra kesesi ve 
saire gibi uzuvlar doğrudan 

doğruya muayene ~dildikleri 
vakıt levha üzerinde oir " Zıl ,. 
vermezler. Fakat fen buna da 
çare bulmuş ve bu uzuvların 
içerisini rontgen şuaına karşı 

kesif bulunan maddelerle dol
durarak pek bariz bir şekilde 
görünmelerini temin etmiştir. 

Bu suretle halihazırda rontge
nin tedkik sahasına girmiyen 
uzuv hemen yok denecek de
recede azalmıştır. 

Bununla beraber şunu da iyi 
bilmelidir ki hemen her hasta
lıii'm rontgen ile teşhisi imkan
sız ve bugün için bir hayaldir. 

Bu iki TüRK ŞEHRiNiN KENDi KENDISiNi iDARE IMKANINA SAHIB OLMASI 
Fransa ve Suriye ile samimi münasebetlerimize diğer bir bağ teşkil edebilir 

Cenevre, 28 (A.A) - Millet- ING lLIZ - IRAK Bu lngiltere Irak muahede-
ler cemiyeti konseyinde manda- MUAHEDESl GiBi sidir. Ve Büyük Britanyaoın 
lar meselesi müzakere edilirke-n Fransız hükümeti henüz te- dürbinliği ve Irak zimamdarla-
Fransı:ı murahhası Vienot ile şekkül etmemiş bulunan ve rının kıyaseti sayesinde mü-
Türkiye murahhası heyeti reisi bunlara ittila kesbetmesi İcab kemmel neticeler vermiştir .lra-
T evfik Rüştü Aras aşağıdaki eden Surye parlamentosuna kın Milletler cemiyetine girişi 
beyanatlarda bulunmuşlardır: sırasında Fransız fevkalade ko-

Vienot: miseri ile görüşüldükten sonra 
• -Faransız mandalar komisyo- asamblede Suryenin de yakın-

nunun raporuna hiçbir diyecek da ayni faydalardan müstefid 
yok. Fransız hükumeti rapo- olacağı ümidini izhar etmiştim. 
run fezlekesine memnuniyetle TÜRKIYENIN ALAKASI 
iştirak eder. Ancak Fransız Bugün bu ümidin tahakku-
hükumeti bu vesileden istifade kunu vadeden bir projeye res-
ederek mümessilinin Haziranda men muttali oluyorum. Matbuat 
mandalar komisyonuna verdiği bu projenin tanzimini haber 
bazı ma tiimatı tekid etmek vermişti. Muhteviyatı henüz 
ister. Bu malumat Fransız ha- meçhuldür. Alakadar toprakla-
rıcıye bakanlığile Surlyenin rın hemen yakıoinde bulunan 
muhtelif partilerine ve bilhassa ve bundan başka da Fransa ile 
Nasyonalist blokuna mensub çok dostane münasebetler ida-
azadan mürekkep bir heyeti me eden Türkiy:min böyle bir 
murahhasa arasında Pariste 

anlaşmaya olan alakasını teba-
Nisan bidayetindenberi ya· rüz ettirmeye lüzum yok gi-
pılmakta olan müzakerelere 
aittir. bidir. 

9 EULÜL ANLAŞMASI T. R. Aras Memleketim bu iyi komşuluk 
9 Eylülde imzalanan nihai hürmeten metinlerin heyeti münasebetlerinden başka bey-

protokol ile mesud bir şe- umumiyesini bildirmekte mazur nelmilel mukavelelerden tevel-
kilde neticelenen bu müza- olmakla beraber şimdiden şu- lüd eden bir hukuk meselesi 
kereler teşrinisanide icrası mu- rasını tasrih edebilirim ki dolayısile de mezkur anlaşma-
karrer Surye parlamento inti· Fransız Surye muahedesi esas ya esaslı bir ehemmiyet atfe-
habatıoın yapılması ve Şamda hatlarında 1930 tarihli logiliz- der. ÇünkU mevzuubahs 
meşruti bir hükümetin teşek- Irak muahede3inden mülhem olan rejimler bUyUk bir 
külü akibinde mezkur parla- olmaktadır. Türk ekseriyetinin lka-
mentoya tasdi!>ine arzolunacak MUHT ARIYETLERIN met ettiği lskenderun ve 
şekilde Fransız Surye muahede- AKIBETi Antaky..1 mıntakasını da 
sinin müzeyyelatının metnini Bundan başka mevcud muh- ihtiva eylemektedir.Fran 
tesbit etmektedir. tariyetlerin garantisini ve ferd· sız hUkOmetlnln mezkOr 

Mezkur metin ancak müs• !erin ve cemaatlerin hukuk mı~takayı da halkın ken-
takbel meşruti Surye hükiıme· mü~avatının teminini de Sur- dl işlerlnl bizzat kendi. 
tinden salahiyet alacak mu- yeye taahhüd ettiren ahkamı lerinln görmesini temin 
rahhasın imzasından sonra kat'i ihtiva eylemektedir. Ve Suri- Eden bir muameleden 
bir kıymet ihraz eyleyecektir. yenin tam müstakil ve hukuk istifade ettireceğini ümit 
Bazı meseleler henüz kat'i ola- hükümranisine sahih yeni re- etn .ek isterim. 
rak halledilmemiştir. Fakat hu- jimi ancak Milletler cemiye- Nasıl lrakın büyülı: müttefiki 
susi bir takım ahkam bu mes- tince kabulü ve iki taraf ara- lngilterenin muzaharetiyle gö· 
elelerin Fransa ile Lübnan ara- sında anlaşma hasıl olduktan rüş ahengi ve muslihane men-
sında yapılacak müzakerelere ve kabul taleb edildikten ve faatlere istinat eden samimi 
mevzu teşkil edeceğini derpiş muahedenin tasdikinden üç sene dostluk siyasetimizi sıklaştır-
etmektedir. sonra vukubulacaktır. mağa hadim oldu ise Surye 

Muahede bu meselelerin de LÜBNANLA lskenderun ve Antakya 
hüsnü suretle hallini kolaylaş- MÜZAKERELER mıntakalarına bu suret-
tırmak için İcab eden hüküm- Şunu da ilave edeyim ki le verilecek imkanın da 
leri ihtiva eylemektedir. Fransız hükumeti hiç gecik- Fransa ile Türkiye ara-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d L b h k d ki i 1 ü bunların rontgenle anlaşılması me en ü nan ü ümetiyle de sın a sam m m na-
kabil değildir. Hatta tedkiki mümasil müzakereye girişmek sebetıerden diğer bir 
ve tesbiti mümkün olan hasta- fikrindedir. bağ teşkil etmesini te-
lıklar da bile rontgen mütahas· TEVFiK RÜŞTÜ ARASIN menni eylerfm. 
sısıoa bir yol gösterebilir; bir NUTKU Ayni bakımdan lngiltere ile 
yardımcı olabilir. Yoksa, bil- Tevfik Rüştü Aras, Fransa Mısırın iki tarafın nef'ine ola-
hassa dahiliyeye taalluk eden mümessili Suryede Fransız hü- rak akdettikleri anlaşma mü-
hastalıklarda yaloız rontgen kiimetinin yeni bir rejim tat- nasebetiyle gerek İngiltereye 
muayenesine istinaden kat'i bik etmek fikrinde bulunduğu- gerek Mısıra derin sevinçlerimi 
teşhisi koyabilmek ekseriya bir nu söyledi. Söze başlarken bu bildirmek isterim. 
doktoru aldatır. vesile ile mesud bir emsali ha- MISIR ve TÜRKiYE 

Bunların yerine bu esraren
giz şuaı çıkaran tup ile bu şu
aın tesiri altında "filoriyet,, 
kazanan levha arasına bir 
insan koyup ta bilfarz göğsünü 
tedkik edersek evvela en kesif 
olan kemikleri, bunların altında 
kalın adele kütlesinden müte
şekkil kalbi ve nihayet içi hava 
aolu olan reeleri muhtelif ke· 
safette levha üzerinde görmüş 
bulunacağız. Kezalik vücudun Birçok hastalıklar vardır ki - Bitmedi - tırlatmak isterim. 
, ~~~lm!ll•ç•a'!'lı•ş•a•ral!k-ıı:ıblllö111yl!lle11c111ellllicıiiınaiio)dılıa!lk~ikl!:a-,ID!l!il!llelllri!S!d!llelllll!d!lle11nıa:ıizml!lkaıe:::ınıııa~rıCln~dıı:ıa111dl!laCll!lkZl!aDı-

Çünkü Mısır Türkiyenin ken
di mukadderatlarını kendileri
nin sahib olmaları lehinde üze· 
rindeki hukuklarından feragat 
ettiği ve saadetl~rini ve refah
larını şiddetle temenni ettiği 
memleketler arasında bulun
maktadır. 

KA LI ELMAS kadar yol aldılar. Birdenbire yy0ıkrduk.umsala çekilmiş duru-
Blak Cava'yı dürttü: 

- Yakaladık 1 Nah bak ne- Blak fısıldadı. 
.......... mı:ı .......... s::ııııım11m ........... 
1t/tıka savısı: 30 MACERA ROMAN/ 

. . , 
Xııgl.ll:z:ced.e:n. çe-vı.re:n.: Se:z:a1. Şadi. 

Ateşin başındakiler daha ne olduğunu anla
mağa vakit kalmadan keskin bir bıçak 

vınlayarak t&\ yanıbaşlarına düştü. 

Xll. Bir macera daha. 
Cava ile Blak gizlendikleri 

yerde, küçük kayık yata ya· 
naşıncaya kadar kaldılar. Sonra 
bulundukları yerden çıkarak 
arkadaştarının yanına döndüler. 
Kalagan ve genç kızlar heye· 
can içinde idiler. Cava bütün 
gördüklerini anlattı. 

- Şimdi, dedi. Yapılacak 
iş hemen karşıki adaya geç
mektir. Arada yedi mil mesafe 
var. Yüzerek geçemeyiz. Onun 
için lazım olan kayığı şimdi 
ben ve Blak bulmağa çalışa
cağız. 

- Nerede bulacaluınız ? 

- Uzakta olmasa gerek. 
Herhalde cıvardadırlar. Ortalık 
eyice kararınca muhakkak ki 
ateş falan yakacaklar, o zaman 
daha eyi bulacağız. Ben gidi
yorum Kalagan. Sen de kızları 
al sahile in, bi1i bekle. 

Cava ile Blak uzaklaştılar. 
Yolda Cava gemicinin kolunu 
tuttu. 

- Gözlerini ve kulaklarını 
iyi aç Blak. Herifleri kaçırmı· 
yalım. 

Yavaş yavaş sahile indiler. 
Deniz boyundan yürümeğe baş
l:ıdılar. Gözleri ilerideki or
manda, gürültü yapmamağa 

redeler. - Fayda yok Cava, Kayık 
Adanın öbür ucunda gece- çok yakında. Hele birisinde de 

nin karanlığını yaran ince bir biçak veya tabanca varsa da-
kızıllık görünüyordu. Asi ge- ha kıpırdamadan bizi temizler-
miciler ateş yakmışlardı. !er. Hem onlar beş kişi. 

- Haydi, yolu alalım öyle - Sen beni dinle. Gel pe-
ıse.. şimden. 

Bir onbeş dakika daha yü· 
Cava önde Blak arkada yarüdüler. Biraz sonra ormanın 

vaş yavaş kayıkla gemicilerin 
kenarında ateş bü~bütün mey-
dana çıktı. Cava ile Blak gü- arasındaki iki üç ağacın arka-
rültü çıkarmadan yılan gibi sına saklandılar. Cava Blaktan 

hançerini istedi. sürüne sürüne yaklaştılar. Ate-
şin başındakilerden yirmi metre - Sakın hücum edeceksin 
kadar berideki kayanın arka- Cava? 
sına saklandılar. ' Cava bıçağı aldı. 

Dört kişi yere oturmuştu. - Şimdi ben Çince bağırıb 
Birisi ateşte birşeyler kızartı- bu bıçağı oturanlara fırlatacağım 
yordu. Oturanlar çok yavaş Sen de hemen koşup kayığı 
sesle bir şeyler konuşuyorlar- kumsaldan denize indirmeğe 
dı, Belli idi ki günün mesele- çalışırsın. Onlar öteye beriye 
!erini münakaşa ediyorlardı. kaçarlarken biz de kayığı alır 
Cava o kııdar kulak kabarttığı yollanınz. 
halde bir şey duyamadı. Biraz -Soım Var-

Mandalar raportörü olan Ro
men delegesi, Tevfik Rüştü 

Arasın yukardaki mülahazasını 
kaydettiğini ve raporunda na
zarı itibare alacağını söyle
miştir. 

Fransız delegesi Vienot bun
dan sonra tekrar söz alarak 
şunu demiştir: 

Türkiye mümessilinin söyle
diği sözlere ve Fransa ile Sur
ye arasında ve konseye arzet
tiğim anlaşmalara varan gay
retler hakkında gösterdiği te
veccübe teşekkür ederftn. 

FRANSIZ DELEGESi 
NE DiYOR? 

Kendisine ayni zamanda şu
nu da işaret etmek isterim ki 
üzerinde anlaştığımız mua
lted., projesi mandater dev• 
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Borsa Haherleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 

1612 Albayrak 9 20 
967 S Süleymano 7 50 18 ~5 
776 Ş Riza H 8 19 
619 F Solari 11 25 16 
578 AR Üzümcü 11 375 16 
337 Y ı Talat 8 875 14 75 
337 O Kurumu 12 19 
280 H Alyoti 9 25 17 
217 M j Taranto 12 50 16 
185 j Kohen 8 50 14 50 
171 Vitel Ş. 11 14 25 
157 S Emin 8 50 16 25 
112 T Debas 7 75 12 50 
104 Manisa B Ko 14 17 50 
81 Koo ittihadı 18 50 19 
63 S Gomel 9 50 15 
53 K A Kazım 11 75 13 50 
50 Beşikçi Z M 14 50 15 25 
40 D Arditi 12 50 16 
28 P Paci 12 13 
28 F Z Mehmet 7 7 
11 Neşet Karan 12 12 
3 O Egli 12 12 

6809 Yekun 
171507 Eski yekün 
178316 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
3942 Ş Remzi 7 25 17 
1488 A Haydar M 6 25 15 

794 A Muhtar 7 15 
761 T ile T I Şir. 6 75 13 50 
688 B Alazraki 6 12 50 
237 B Franko 7 25 7 25 
161 Ş Riza H 8 50 10 
153 M J Taranto 8 625 8 625 
91 Suphi Girgin 7 50 9 75 
82 S Z Galip 10 75 10 75 
5b F Pakers 9 75 9 75 
43 E Alharal 7 11 
42 A Lafont 7 50 11 50 
32 C Alanyalı 7 25 7 25 
14 S Süleymano12 12 
8578 Yekfın 

94949 Eski yekun 
103527 Umumi yekun 

Zahire 
Çu Cinsi Fi at 

aşağı 

391 Buğday 5 50 
10 Nohut 5 375 

4 vag. Burçak 4 375 
4148,5 ki. Yapag 43 

20 B. Pamuk 42 50 

yukarı 

6 50 
5 375 
4 375 

43 
45 50 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

AVUKAT 
Refik ince, Faik 

Özkan, Emin 
Değermeıı 

Selanik Bankası üstündeki 
yazıhanelerini ayni caddede 
yine mezkür banka karşısında 
Bahçeliler haoında 13-14-15 
numaralı daireye nakletmişler• 

dir. (S. 4) 1-3 

·········································' Jetle Türkiye arasında yapılan 
müzakereler neticesinde 1921 • 
de lskenderun sancağı için ta· 
nılan muhtariyete Suryedekİ 
müstakbel idare bazı Surye 
devleti tarafından kat'iyyeıı 
riayet edileceği bakımından 
Türkiyenin bütün haklarını 

korumaktadır. Çünkü bu müs· 
takbel idare mandater devlet 
tarafından yapılmış beynelmilel 
mukav~lelere mecburi olarak 
tevarüs edecek ve diğer taraf· 
tan arzettiğim mühlet zarfında 
hukuku hükümranisine kavuşa' 
cak olan Surye devleti bu ta• 
ahhütlere kolayca ve memnu· 
niyetle muvafakat edecektir. 
Hususilt! ki bu müstakbel dev· 
Jetin bütün hukuk ammesi 
muhtariyet prensibine istinad 
etmektedir. Hatta lskenderuP 
sancağının muhtariyeti ve Dür
zü ve Alevi muhtariyetleriııe 

de örnek olacaktır. Bu suretle 
müstakbel muahedenin re~ınell 

taoıyacağı Suryenin tamamiyet 
mülkiyesi ve vahdeti bu preıı· 

sip usullerine tamamiyle u)" 
maktadır. 



• 
VENi ASIR 

kambiyo kontrolu kaldırılacak mı? 
Eden ve Delbos Milletler cemiyetinde böyle 

bir teklif yapacaklarmış - Kıymeti 
düşürülen paraların sterline nazaran kıymetleri 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~c:m 

Londra, 29 (Ö.R)- "Stock tini muhafaza etmektedir. Tah· ı mışlardır. Dün akşam saat I cesaret gösterdiğini yazıyor ve 
~xchange,. mütabassıslarının min edildiğine göre, borsalar on sekizde Mussolini ile şunları ilave ediyor: 
fıkrince lngiliz lirasının deva• bugün tekrar açılacaktır. Ha· finans ve döviz kontrol - Fransanın jesti altın esa· 
fue edilen (düşürülen) paralara yat fiatinin artmasına mani ol· bakanları arasında mühim bir sı üzerinde umumi bir para is· 
rarşı kıymeti şöyle tesbit edi· mak için tedbirler alınmıştır. konferans olmuştur. Bu konfe- tikrarına ümid vermektedir. 
ecektir: Parlamentoya buna aid kanun rans, ltalyan ekonomisini fran- Diğer taraftan beynelmilel bir 

Bir lngiliz lirası için 105,30 layihaları tevdi edilmiştir. Ez- gın düşürülmesinden ileri ge- para düşürme paktına da yol 
Fransız frangı, 22 lsviçre fran- cümle ekmek ve patates fiat· len vaziyete uydurmak için açmaktadır. 
gı ve 11 florin. leri hiçbir suretle artmıya- alınacak tedbirlerle meşgul ol- " Nevyork Telgraph ,. gaze· 
ı· Şimdiye kadar bir lngiliz caktır. muştur. Netice malüm değildir, lesine göre Fransa ve bütün 

1
1rasının muka~ili 77,15 Fransız İTALYANIN VAZiYETi Fransada kararlaştırılan mali dünya Blum kabinesinin teşeb-
7angı, 15,50 lsviçre frangı ve Roma 29 (Hususi)- ltalya- tedbirin tatbik şekli öğrenil· büsündt!n istifade edeceklerdir. 

,SO florin idi. nın para meselesindeki vaziyeti meden Romanın hiçbir karar l\lüşterek lngiliz - Amerikan -
LuNDRA BORSASINDA Londrada alaka ile takip edi- vermemesi muhtemeldir. Fransız beyannamesi mütareke-

Londra, 29 (Hususi)- Stock liyor. ltalyan mehafilinde bir· iş mehafili Bern ve Ams- denberi yapılan en korucu ha-
E:xcbange ( Londra borsası ) çok tefsirler yapılmakta ve terdam tarafından ittihaz olu- reketlerden biridir. 
florin, lsviçre frangı ve F ran- Romanın vaziyetini tesbit için nan kararlar dolayısile derin Dünya ekonomisinin ibya-
sıı frangının muamelelerden aceleye lüzum görülmedig" i bil- b h d ı y sına hız vermektedir Her-h ir eyecan içinde ir er. e 
ariç tutulduğunu bildirmiştir. dirilmektedir. Markın kıymet- riot pek doğru söylemişti : 

Ancak birkaç gün sonra bu ten düşürülmesi meselesinin liret kıymetinin indirilmesine "Lastikten bir miyar ile dünya· 
11-lraların vaziyeti tekrar ta- ınevcud olmadığını bildiren Al· taraftar gibi görünmektedirler. da iş görülemez." Halbuki mü· 
\>aız h tti"' k ı manyanın azimka"rane battı ha- Roma, 29 (Hususi) - tarekedenberi yaptığımız bu 
1 u e gı va ıt muame e- E 
ere t k k b ı d'I ki reketinin ltalyanın mİıkarreratı Stiylendljlne göre den idi, Bunun neticesi gümrük 
d' e rar a u e 1 ece er- D lb bl ı 1 k b ır. üzerine de müessir olacağı ve lvan e os, r mlinialarıoı yü 'se tme ten i a-

l ilave ediliyor. tekllf yaparak bUtUn ret olmuştur. 
ngiliz mali mebafilinio bü- B A 29 (Ô R) 

t· Roına, 29 (Ô.R) - Italya memleketlerin kambiyo ueoos yres, . -
un dikkati şimdi Paris üzeri- "N · F 

n şimdilik borsanın üç gün ka· kontrolUnU Ilga etmele- ation,.gazetesı yazıyor: ran-
e tekasüf etmektedir. Paris- I 1 1 ti ki dl sanın tedbiri bütün dünya pa· 

len ı h b ' F panması gibi ihtiyat tedbirleri r n s yece er r. 
ge en a er.er, ransız i Ü ralarının bir hizaya getirilme-

hiikfımetioce ittihaz edilen ka· almakla iktifa edecektir. Frank, GAZETELER N M TA- sini zaruri kılmaktadır. 
tarın muvaffakıyetioi teyid et- lsviçre frangı ve florin üzerine LAALARI El Mundo" gazetesine göre 
llıektedir. Şimdi üç taraflı be- muameleler menedildiğinden Nevyork 29 ( Hususi ) - dünyanın bütün memleketleri 
Y~nnamenin mali, iktısadi ve bankalar yalnız lngiliz lirası Cumhuriyet partisinde " Nev· üç taraflı anlaşmaya iştirak 
sıyasi neticeleriyle iştigal edil- üzerine geçen cuma gününe york Times ., gazetesi Fransa- etmelidir. Bu ticareti çok ko-
llıektedir. kadar cari fiatle muamele yap· nın parayı hizalatma kararında laylaştıracaktır. 

BÜTÜN PARALARIN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

ısTıKRARı Mi!letler Cemiyeti toplandı 
F' Finans bakımından, lngiliz - A H 
ransız - Amerikan üç taraflı vusturya a nazırı M Ce ·e t• . anlaşması, tecrübe mahiyetinde • ' • mı y ının 

olınakla beraber, bütün dünya 1 h h kk d b b 1 d 
llaralarının istikrarına yol aç- ıs a 1 a ın a eyanatta u un u .. 
taktan geri kalmamaktadır. 
1 konomik bakımından bu an- Cenevre, 29 (Ô.R) - Asam- d ld 1 ~?ına ticari mübadelelerde, ı azmin e o uğuou, bunun artık e zem olduji'unu ~öylemiş, mın-
~Utnrük tarifelerinde ve keyfi ble bugün sabah ve öğleden beynelmilel hayatta bir dogm taka paktlarından em11iyetsiz-
ontenjan listelerinde göze sonra iki celse yapmıştır. Ka- halini aldığını bildirmiş, fakat tikle bahsederek Milletler ce-

~:rııan bazı sıkıntıları izale nada başvekili Mackenize King Milletler cemiyetinin ıslahı hak- miyetinin istikbalinin Avrupa 
k tnekte<lir. Nihayet siyasi ba- Avusturya hariciye nazın Scb- kında, bazı devletlerin hazır devletleri arasında hüsnüniyet 

1 ıtıdan üç büyük dünya de- midt, Arjantin mümessili ve olması ve umumi vaziyet hase- ve itimada bağlı olduğunu ili-
llıokrasisinin, milli maküs ce- Çin delegesi Vellington Ke bile şimdiden bir karar vere- ve etmiştir. 
teyaolara rağmen, sulha istik- yazılı idiler. Kanada murahha- miyeceğioi ve ihtiyatla hareket • .... 
rar vermek için anlaşabildik- sından sonra Avusturya bari- liı~m olduğunu ilave etmiştir. Italyanın karar! 
erini göstermektedir. ciye nazırı Schmidt Milletler Öğleden sonra Avusturalya, 

AMSTERDAMDA Cemiyetinin siyasetini muha- lsveç, Hindistan, Yeni ZE"land Roma, 29 (Ô.R) - Havas 
TEDBiRLER keme için coğrafi vaziyeti murahhasları söz almışlardır. Ajansının istihbarına göre ltal-

p Aınsterdam, 29 (Hususi) - hasebile Avusturya'nın en Kanada başvekili, Kanatlanın ya hükümeti Lokarno konfe· 
il ar_a hakkındaki karardan müsaid mevkide olduğunu askeri taahhütlere muhalif ol- raosına iştirake hazır olduğu-
eıı gelen ilk aksülameller söyliyerek Avusturyanın müs- duğunu, Milletler cemiyeti pak· nu ve hazırlıkların tacilini te-

ilitı~;ı~:Alk~~~;·~~iid~f il~~i"~~·~~·i~ı 
1 

,A.lkazarın müdafaası çok çetin oldu. Asi kuvvet-
ler yüz kadar komünisti öldürdüler 

a· l"oledo, 29 (A.A) - Havas laskarları arasında müessir ar-
ilkans'.. muhabiri ihtilalcilerin kadaşlık sahnelerine şahid 
., .. ınufrezelerinin şebire pazar olunmuş ve mahsurlarl.ı halas-
~Un" 
la u saat 13 de girmiş olduk· karları ( Yaşasın ispanya ) 
ııı'..1:' lnsrih etmektedir. Bu diyerek birbirlerini kucakla· 
k u .'eteler hemen şehrin mer· mışlardır. 
le~zıne doğru ilerlemiş ve To- Alkazar ile Katedrale cıvar 
luf 

0 muhafızları ile şiddetli bir olan mahalleler müstesna ol-
oraenk ateşi teatisinden sonra rııak üzere şehir harab olma-

Ya vasıl u!muşlardır. mıştır. Asıl Katedrale de birşey 
l. ~!kazar mahsurları ilıtilalci· olmamıştır. 
•tın h 

tiki .ş~ re hücuma kıyam et- Hükumetçiler ağır zayiata 
tuç e~ını görür görmez bir hu· düçar olmuşlar ıre yaya olarak 
ledo are~eti yapmışlar ve To- kamyonlarla (Cındad Reale 
ile .{~ hucum eden kuvvetler doğru kaçmışlardır. Çünkü 
lerdıi tısaklarını temin eylemiş- Madride doğru giden yol ibti-

~I~ lalciler tarafıodan abloka edil· 
ıızar mahsurlaıı. ile ha-.-. mis bulunuırordıı. 

Alkazardan tahlis edilen 
mahsurların hepsi de mücade· 
leye devam etmek üzere ihti· 
lalcilere iltihak e.vlemek arzu· 
sunu göstermişlerdir. 

ihtilalcilerin albay Varelanın 
kumandası altında bulunan bir 
~uvveti yüz kadar markisisti 
öldürerek Torrijos civarında 
kain Rielvesi işgal etmişlerdir. 

Cenevre, 29 (A.A)-lspanyol 
delege heyeti ltalya, Portekiz 
ve Almanya tarafından ademi 
müdahale anlaşmalarıoa muha
lif olarak yapılan hareketleri 
belgelere dayanarak ispat eden 
mühim bir muhtırayı Milletler 
cemiveti ıı:enel • sekreterliilioe 

vermişlerdir. 

Genel sekreterlikte kat'i bir 
ketumiyet gösterilmekle bera

ber bu belgelerin mezkur üç 
devlet tarafından süel malzeme 
verdikleri gibi süel teknisien 
ve muallim verdiklerini de tes· 
bit ettiği zannedilmektedir. 

Hükumet kıtaatı tarafından 
esir edilen ltalyan ve Alman 

tayyarPcileri vazife ile gönde· 
rildiklerini itiraf etmişlerdir. 

Diğer taraftan silah mühim· 
mat ve tank gönderildiği de· 
!illerle tesbit edilmektedir. Bu 
silahları::ı bir kısmı Kamerun 
vaourile Portekiz:e nakledildiıi'i 

Fransız meclisinde Bluıııun beyanatı 

''Amelenin heı · hüku
metime itimadı vardır,, 
Sovyetler, Morgentavın beyanatını 

tekzib ediyor 
Paris, 29 (Ö.R) - Frangın 1 tir. Radikallardan 14 mebus da 

düşürülmesi kanununun müza· reye iştirak etmemişlerdir. 

keresi mebusan mehafiliode Kanun şimdi ayan meclisine 
26 saat sürmüştür. B!um'un gönderilmiştir. Bu meclis sa· 
nutkundaki şu fıkraya çok dik- bah 9,30 da toplanmıştır. Mü-
kat edilmiştir: zakerelere yarın sabah 9,30 da 

" Giriştiğimiz muamelenin başlayacaktır. Maliye komisyonu 
muvaffakıyeti için şartın ne ol- Cail!aux'un riyasetinde topla· 
duğu çok soruldu. Bunun bi- narak raportör Gordey'in iza· 
rioci şartı bey::ıelmilel sulh ise batını t::sv:b etmiştir. 
dahili sulh da ayni derecede Ayanda ekseriyeti teşkil 
elzemdir. Umumi ve kanuni 

eden sol demokat grubu Bien
nizamın hiçbir şekilde bozul-
maması lazımdır. venu - Martin'in başkanlığında 
Şunu da kendi isteğimle toplanmıştır. Söylendiğine göre 

ilave etmek isterim ki bizim grub ücretler hakkında müte-
hükumetimiz gibi bir hükumet harrik mikyas hakkındaki mad· 
amele kitlelerinden ayrılmağı deyi değiştirmeğe karar ver-
düşünemez. işçilerin salahiyet• miştir. Gordey ve Caillaux yeni 
tar le~ekküllerile onun arasında bir metin hazırlamağa memur 
temas kesiliı se mevcudiyetine edilmişlerdir. 
imkan kalmaz. Sermaye ve iş, Moskova, 29 (Yeni Asır) -
patron ve işçi arasındaki ibti- Gazeteler devlet baokasıoın 
lafların devamı umumi nizamı bir tebliğini oeşretruektedir. 
bozmak tehdidini arzeder ve Bu tebliğde, Amerikan fi. 
umumi efkarın hassas olduğu oans bakanı Morgenthav'ıo: 
bir takım şekillerden kurtula· 
maz. Halbuki memlekette sü- -Sovyetler birliği devlet ban· 

kası sterling lirasının piyasasını 
kiinet, ııiriştiğimiz teşebbüste 

düşürmek maksadiyle döviz 
muvaffak olmak için elzem 

piyasasına herhangi hir fiata 
bir şarttır. Fabrikaların işgali 

satılmak üzere bir milyon ster
gibi hareketlerin salahiyettar 

ling dökmüştür. Amerika bir
işçi teşekküllerinden sı<dır ol-

leşik devletlerinin istikrar ser
masına cevaz verilemez. Fakat 

mayesi hesabıoa bu sterliogleri 
benim işçi sınıfına itimadım 

satın almak suretiyle müdahale: 
vardır. Bilirim ki, halk cephe· 

ettim. Ve ancak bu suretle 
si hükumetine itimad besle· 

Sovyetler birliği devlet banka-
yen işçi sınıfları taleplerinin sının bu tedbirinin neticesi:r 
zaferini ancak uzlaşma ve ikna 

kalmasını temin eyledim. 
yolunda arayacaklardır. 

Şeklindeki beyanatının ôeğru 
Kanun ücretler hakkıoda 

olmadığı bildirilmektedir. 
müteharrik bir mikyası esas 

Tebliğin so'luoda, Amerika 
kabul etmekle, fiatlerin yük- birleşik devletlerinin finans \.a· 
sdmesi tehlükesioe karşı ted· kanının bu gayet tabii banka 
bir almak imkanını vermekte· muamelesini dünya döviz mü· 
dir. Şu takdirde, kolektif mu- vazenesinin ve logiliz lirası 
kaveleler yoluyla onların adila· kıymetinin geçirdiği tehlüke 
ne bir seviyeye çıkarılmasıoa karşısında müdahaleye mecbur 
imkan olmıyacaktır. kaldığı hakkıncla beyanattı. bu· 

Paris 29 (Ô.R) - Radikal lunmak üzere bahane olarak 
Sosyalist yeni para ıslahatı ka- alması çok gariptir, denilmek· 
nunuoun aleyhinde rey vermiş- tedir. 

Toledonun zabtında 

700 Hükômetçiler 
vernıişlerdir. 

ölü 

Madrid, 29 (Ö.R) - Finans \ bombardımaoıoda 150 ev ba-
bakaoı isyanla alakadar şah- rab olmuştur. 

siyetlerin emlak ve emvalini Londra, 29 (Ö.R) - Reımi 
müsadereye karar vermiştir. mehafil Majorka adasındaki 

Madrid, 29 (Ö.R) - Mad- asi lspanyol kuvvetlerinin ba· 
rid belediyesi şehrin muha· şında Rosi adlı bir ltalyan ge-
sarası halinde hazırlıksız kal- ncrali bu'unduii-u hakkında 
mamak için mühim erzak stok- bir sabah gazetesinin verdiği 
ları teşkil etmektedir. Şimdiye haberi tefsirden ictinab edi· 
lıadar 20 milyon pezetalık er-
zak satın almış ve muhtelif 
memleketlere 16 milyon peze· 
talk sipariş vermiştir. 

Madrid, 29 (Ö.R) - "Almi· 
rante., adlı asi kruvazörle hü
kümete sadık bir torpido ara
sında bir deniz harbı olmuştur. 
Netice belli değildir. 

Sevil, 29 (Ö.R) - Toledo· 
nun zabtında hükuJLetçilerin 
zayiatı 700 ölüdür. 4 top, iki 
hava topu, 4 mitralyöz ve mü· 
him mikdarda müh'mmat alın-
mıştır. 

Bilbaonun asiler tarafından 
.......................................... 
bi!dirili.vor. 

Munih, 29 (A.A) - Fuhre· 
rin muavini Rudolf Hes milli 
sosyalist partisi namına Alka
zar müdafileriyle onların kur· 
tancı'arına aşağıdaki telgrafı 
çekm'ştir: 

Milli sosyalist partisi Alkazar 
kahramanlariyle onların kurla· 
rıcılarına samimi tebriklerini 
gönderir. 

yorlar. 
Sevil, 29 (Ö.R)- Toledodan 

çekilirken hükümetçiler Kato
ralın bütün rahiplerini kurşuna 
dizmişlerdir. 

Afgan 
Sü bakanı şere
f:ne dine verildi 

Moskova 29 (A.A) - A.fga· 
nistan hüyük elçisi Abdülbü· 
seyin Han Aziz Afı;ranistan sü 
bakanı serdar Mahmut hanın 
Moskovada bulunması müna· 
sebetiyle bir dine vermiş ve 
dine:le Voroşilof, Lubinof, Ka
minski, Krestinski, Bubnof, 
Sovyetler birliğ:nin Türkiye 
büyük elçisi Karahan ve Ma· 
reşal Tuhaçevski, Budiyenni ve 
Egorof hazır bulunmuşlardır. 

Oineden sonra yapılan resep
siyona ateşemiliterlerle kml 
ordu kumandanları iştiı ak et-
mişlerdir. • 



Sahife e TENı ASfR ad·· eynır nı3e 
-d 

CUMHUR YET MUDDEIUMUMISI ASIM TUNÇAY 
GAZETE iZE UHIM BEYANATTA BULUNDU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eni meşhut c ·· rünıler unu 
Adalet manzumes·nde başlı başına yeni bir sistem 

doğuracak ve işler sür'atle görülecek 
- Baştara/ı 1 11d Sahifede -

verilecek ve ancak işin ince
lenmesine lüzum görülen 
ve mahiyet itibarile tahkik ve 
tamiki icabeden işler sorgu 
hakimliğinden geçirilecektir. 
Ağırceza işlerinde eskisi gibi 
ilk tahkikat yine mecburidir. 

Sulh ceza işlerine gelince; 
evvelce bu gibi işler iddiname 
yapılmaksızın yalmz bir der
kenarla bu mahkemelere veril
diği halde bugünkü şekle göre 
derkenarla evrak verilmiyerek 
oralara da iddianame ile gön
derilecektir. 

Eski ceza usulü muhakeme-
lerinde müddeiumuminin el 
koyduğu işlerde dilediği bütün 
şahitleri sorgu bakimi aynen 
dinlemek mecburiyetinde idi. 
Bugünkü yeni mevzuata naza
ran müddeiumumi mühim ve 
müstacel işlerde vak'a mahal
linde şahitleri benimle dinliye
cek ve evrakı sorgu hakimine 
verince sorgu hakimi müddei
umuminin benimle dinlediği şa
hidlerin ifadesini almaksızın 

bunlardan gayrisinin ifadele
rine müracaat edebilecektir. 

Yeni meşhud suçlar kanunu 
adli manzumede - yukarıda da · 
dediğim gibi - yeni bir sis
tem açacaktır. Bu gibi işlerde 
kanun sür'at, besatat ve em
niyet gibi başlıbaşına ehemmi
yeti haiz olan üç unsuru göz 
önünde bulundurmuştur. 

ADLİYEDE SÜR'AT 
Yani bu kanunun çerçevesine 

dahil olan işlerde formaliteyi 
mümkün olduğu kadar kısalt
mak, cürmün cemiyet içinde 
husule getirdiği telaş ve he
yecanı biran evvel teskin 
etmek ve diğer taraftan de
JiJlerin mana ve kıymetini kay-
betmemesi gayeleri gözönünde 
bulundurulmuştur. Ayni za
manda delillerin taraflarca ko
lay ve emniyetli bir surette 
ikamesi de temin edilmiştir. 
Meşhud suçlar kanunundaki 
usuller 1750 senesinde lngil
terede tatbika başlanmış, bi
dayette Londranm bir kısmın
da işlenen ufak tefek suçlar 
hakkında tatbik ediJmiş,1839 da 
bütün Londraya ve bir müddet 
sonra da diğer bütün büyük 
şehirlere teşmil olunmuştur. 

Fakat Ingilterede bu kanu
nunun tatbiki için sureti mab
susada teşkil edilmiş mahke
meler vardır. Fransada da 1863 
senesinde neşredilen bir ka
nunfa memleketin her tarafında 
cari olmak üzere bu usul kabul 
edilmiştir. Fakat Fransada 
bizde olduğu gibi umumi mah
kemeler bakar. Hatta Fransada 
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köylerde bile bu kanun cari
dir. Bu kanun Romanya'da da 
1913 den beri tatbik edilmek
tedir ve burada da usul Fran-
sız usulünün hemen hemen 
aynıdır. 

KANUNUN EHEMMiYETi 
Bizim kanunumuz bu usulü 

yalnız belediye sınırlan içine 
ve panayırlarda işlenen suçlara 
hasretmiştir. Bununla beraber 
belediye sınırları içinde işlenen 
bu kabil suçlar hakkında ka
nunun tatbik edilebilmesi o 
yerlerde adliye teşkilahnın 
mevcudiyetiyle meşruttur. 
Meşhut cürümler kanunu bu 

kabil yerlerde işlenen ve faili 
o sırada veya pekaz sonra ya
kalanan eşhas hakkında tatbik 
edilir. 

- Ne gibi suçlar bu kanu
nun çerçevesine dahildir. 

- Kanunun birinci madde
sinin A ve B fıkraları bu gibi 
suçları tasrih etmiştir. Ağırce
za mahkemelerinin vazifesi dı
şında kalan, eski tabirle cünha 
dediğimiz suçlarla ceza kanu
nunun kabahat faslındaki bir 
kısım kabahatleri bu kanunun 
hükmüne tabi kılmıştır. 

MATBUAT SUÇLARI 
Siyasi suçlar bu kanunun 

çerçevesine dahil olmadığı gibi 
hususi muhakeme usullerine 
bağlı olan matbuat ve kaçak
çılık suçları da bu kanunun 
şümulü dairesinden hariç bra
kılmıştır. 

Takibi izin veya karar is
tihsaline bağlı olan suçlar 
hakkında da hu kanun hü-

kümleri tatbik edilmez. Ka-
nunun tatbikinden maksut 
olan gaye suç faillerinin yaka
Jandığt gün davanın hükme 
raptolunmasmm teminidir. 

Binaenaleyh suçlu yakalan
dığı gün zabıta yakalanan şahsı 
tanzim edeceği bir zabıt vara
kası ve elde edilecek maddi 

sübut delillerile birlikte ayni 
günde Cumhuriyet müd
deiumumisine verecektir. Müd-

deiumumi yalcalanan şahsı ayni 
gün sorguya çekecek ve 
amme davası açmağa lüzum 
görürse iddianame ile ve 
icabında şahidleri zabıtaya 
verecegı şifahi veya yazılı 
emirle zor kullandırarak getirt
mek suretiyle mahkemeye tevdi 
edilecek ve ayni gün mahke
mece karar verilecektir. Müd
deiumumi işin incelenmesine 
veya tahkikatın açılması lazım 

gelip gelmediğine karar vere
bilmek için bazı tahkikat 
icrasına lüzum görürse suç-
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0örUyorsun ki, artık yaşını başını almış bir 
kızım. Çocukca zevklerle uğraşmağa vak

tim müsald değil. • • 

Onun esasen böyle bir yal
nız kalmıya ihtiyacı vardı. Hiç 
değilse içinde biriken acıları 
ona söyliyecek ve ferahlıya

caktı. O, Semihanm cür'etine 
hayret ediyordu. Asıl hayreti, 
Semihanm kendisini babasına 
tanıştıracak kadar ileri gide
bilmesiydi. Yoksa babası da 
alakalarını biliyor muydu? 

Semih böyle bir ihtimali şim
diye kadar hemen hiç düşün-
memişti. Neclanm söylediği söz
lerle bu tesadüfü yakınlaştı
rınca ortaya mühim bir haki
kat çılnyordu. Esasen o, Semi
hanın bu akşamki hisli dnru-

şunu, kendisine gösterdiği ala
kayı ilk defa görüyordu. Sa
kın Semiha, Nedanın söylediği 
gibi kendisiyle evlenmek arzu
sunda mıydı? 

Başı dönmeğe başlamıştı. 
Şimdi Semibayla sık ağaçlı bir 
köşede, başbaşa oturmuşlardı. 

Nasıl söze başhyacağını düşü

nüyordu. Bunu, uzun uzadıya 
düşünmesine ihtiyaç kalmadan 
Semiha konuştu: 

- Semih, dedi. Bundan 
sonra beni çok, pek çok de
ğişmiş bulacaksın. 

- Nedenmiş bu Semiha .. 
- Görüvorsun ki, artık ya-

Juyu mahkemeye vermeği er
tesi güne bırakabiliı. Binaen
aleyh suçlunun yakalanm:!sı He 
mahkemeye verilmesi arasında 
geçecek zamanın yirmi dört 
saatten fazla olmaması göz 
önünde tutulacaktır. 

Kanun müddeiumumiye suç
luyu tevkif hak ve salahiyetini 
de bahşetmiştir. Bu tevkiflere 
hiçbir suretle itiraz edilemez. 

ADLiYEDE ÇALIŞMA 
Müddeiumumi sabah saat 

yediden akşam yirmiye kadar 
evrak kabul edebilecek ve sa
at yirmiden sonra zabıta müd
deiumumiye bu kabil evrak ve 
suçlu teslim edemiyecek, ya
kalanan adamın bırakılmasında 
mahzur görüldüğü takdirde bu 
saatten sonra yakalanan suçlu 
için ertesi gün saat yediye 
kadar polis vazife ve sa-
lahiyet kanununun 18 inci 
maddesi hükümlerini tatbik 
edecektir. Mahkemenin bu gi
bi yakalanan şahısların muha
kemelerini bir celsede bitirme
si hususi bir prensib olarak 
kabul edilmiştir. Şu kadar ki 
kanuni zaruretler dolayısile işin 
bir celsede karara bağlanması 
mümkün olmazsa bu imkansız
lığı doğuran noksanların en ça
buk vasıtalarla ikmali için 
Jazımgelen müddet gözönün
de tutularak duruşma ona 
göre ve bir defaya mahsus 
olmak üzere başka bir güne 
tehir edilebilir. Müdafaa için 
mahkemece 3 günden fazla 
müddet verilmesi bu kanunla 
menedilmiştir. Bir ay ve daha 
ziyade hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile mahkum edilmesi la
zımgelen suçluyu mevkuf değil
se mahkeme tevkife mecbur
dur. Müddeiumuminin beyanah 
burada bitmektedir. 

NÖBET ARTACAK 
Haber aldığımıza göre vazi 

kanun bu gibi işlerde adaletin 
tevziinde sür'ati, besatah ve 
emniyet kaidelerini tamamiyle 
gözönünde bulundurmuştur. 

Müddeiumumilik kanundnn 
maksud olan gayenin tama-
miyle elde edilebilmesini temin 
için ötedenberi olduğu gibi 
müddeiumumi muavinleri için 
mevzu nöbet usulünü daha 
ziyade kuvvetlendirmiş ve müd
deiumumilikten mesai saati 
haricinde de olsa mahkemeye 
verilecek yakalanan bu kabil 
suçluların muhakemesinin sür
atle görülmesini temin etmek 
için müteaddid asliye ceza ve 
sulh hakimlerinin de nöbet 
tutmak suretile kanunun sür
atle tatbiki hakkındaki teda
bire şimdiden t..:vessül etmiştir. 

şmı başını almış bir kızım. Ço
cukca zevklerle uğraşmıya vak
tim müsaid değil... Çehremin 
ciddi şekilde değişmiye yüz 
tuttuğurıu ve belki de birkaç 
sene sonra ihtiyarlık renginin 
beni karartacağını anlıyorum. 

Ondan önce .. 
- Devam et Semiha .• 
- Bu hazin neticeye var-

madan önce kendimi satmak 
mecburiyetindeydim. Genç kız
lık korkusu bu. • • Belki de 
evde kalırım. 

- Bunlar çok tuhaf sözler. 
Anlıyamadım birşey ... 

Semiha sık ağaçlar altında 

ilk defa zaafını gösterecek ka
dar Semihin yanına sokulmuştu. 
Bu haHle adeta, diğer kızlar 
gibi aldatılmak istenen erkeğe 
kollarını açan adsız, sansız bir 
kız oluveriyordu. Gözlerini Se· 
mibin gözlerine bıraktı ve ko· 
nuştu: 

- Semih, dedi. Seninle da· 
ha nasıl konuşayım. Evlenmek 
istivorum. ~P.niwılP r,,ı .... ..., ... k 
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Hikmet Türk, ilk okul çocuklarının yeni esaslara göre 
yetiştirileceğini izah etmektedir 

Ankara Kültür Bakanlığında kulun eğitim yolu ile Türk mil- sitesini kırmamağa, sevgenli~ 
uzun müddettenberi mütabas- Jetinin ortak malı haline geti- ve okşayışla özen göstermekle 
sıs bir komisyon tarafından receği yeni kıymetlerin rejimi- beraber, onları hayatta kusurl~ 
hazırlanan yeni ilk tedrisat mizin maarif hakkındaki düs- olmaktan korumak için cidd• 
programının son şeklinin teı- turları olduğunu, bunların da bir yasav ve düzene, içten bir 
biti işleri için Istanbula giden Cumhuriyet Halk Partisi pro- ahlak anlayışına ahştırmağ• 
Kültür Bakanlığı Kültür Kurulu gramının milli terbiye kısmında çalışılacaktır. 
Azasından Hikmet Türk şehri· saptandığını kaydediyor. Vatandaşların Türkün derin 
mize gelmiştir.Dün bir muharri- tarihini bilmesine üstromal bir 
rimiz kendisinden yeni ilkokullar önem verilecek, bu bilgi 
programı hakkında şu malô- Türkün kapasite ve ener· 
matı almıştır: jisini, nefsine güven duY-

- Istanbulda yeni ilk okul- gularım ve ulusal varJığll 
]ar programının son işleri de zarar verecek bütün akımlarıı 
bitirilmiştir. Kültür kurulunun karşı sarsılmaz dayanımını bes· 
kararından sonra bakanın )iyen kutsal bir evin olacaktır• 
da tasvip ettiği program bütün Türk dilinin Ulusal, tükel bit 
okullara ve öğretmenlere yete- dil haline gelmesi bakkmdal;İ 
cek mikdarda Devlet matbaa- ciddi çalaşmalara devam olu· 
smda basılmakiadır. Yeni prog- nacaktır.,, 
ram bütün Türkiye şehir ve Yeni ilkokul müfredat prog· 
kasaba okullarında bu ders ramları Cumhuriyet Halk par 
senesı başında tatbik oluna- tisi programının Ulusal eğitiııt 
cakbr. kısmında saptanan ve prograıP' 

14000 MUALLiM da her biri icap ettiği kadar 
İJk okullar komisyonu eski izah olunan bu düsturları ta• 

1926 programının tatbikine hakkuk ettirmeye imkan vere' 
başlandığı zamandan itibaren cek surette tertip olunmuştur· 
geçen seneler içinde Türkiye- PROGRAMIN ESASI 
de İlk okul muallim sayısının yeni ilkokul programınıı> 
bı·r mı'slı' artarak 14000 ı· bul- k yalnız hedefler kısmı 16 sab1fe I<Jiltiir baka11/ığı Kültür uru/u 
duğunu ve bunlar arasında ôzasından HiKMET 7 ÜRK içinde Kültür bakanhğınııı 
mesleki bir tahsil vermiyen MiLLi TERBİYE bütün öğretmenlerimizin Ata' 
müesseselerden çıkarak öğret- Ukokullarda milli terbiyede türke, Atatürk devrimine, Tür~ 
men olanların sayısının tekaüt- takib edilmesi lazımgelen milletine ve Cumhuriyetrejimiııe 
lük, tasfiye ve diğer sebeblerle hedefler hususunda Cumhuri- bağlılıklarına, yurdseverliklerİ' 
çok azalmadığinı, ve bunların yet Halk Partisi programın- ne, mesleğe karşı olan derifl 
yerlerini öğretmen okulları daki şu direktifler esas tutul- ilgilerine emin olarak ulusal 
mezunlarına bıraktıklarını, eski muş ve bunun programın he- eğitim ve öğretim işinin eı> 
program yapıldığı yıllarda ilk defler kısmında İcab ettiği ka- canlı yapıcı ve başarıcısı olma' 
tahsil işinin ve ilkokullar öğret- dar izah olunmuştur: larmı beklediğini ifade edeı> 
menlerinin daha ziyade büyük " Eğitim aiyasamızda temel- bir temennisiyle bitiyor. I 
şehirlerde toplandığı halde, taşı bilinsizliği gidermektir. 1926 da yapılan eski ilkokll 
bugün bu öğretmenlerden ya- Kuvvetli Cumhuriyetçi, Ulusçu, programında ilk okulun hedef' 
rısınm vesait itibarile fakir ve Halkçı, Laik, Devrimci yurddaş leri yalnız kısa bir cümle j)e 

merkezlerle irtibatları az olan yetiştirmek bütün öğrenim de- izah edilmekte iken, bu hedef' 
yerlerde bulunduklarını ve bu recelerinde yüküm ve özen Ier yeni programda esaslı ~e 
sebeble yeni program ile ken- noktasıdır. Türk Ufusunu, Ka- şümullü bir şekilde ele ahnara~ 
dilerine yeni kıymetleri ve pe- mutayı ve Türk Devletini sa- izah olunmuştur. 
dagojik direktifleri vermek yın tutturmak bütün yurddaş- Bunlardan baş\..a yeni pr0' 

İcab ettiğini de düşünmüştür. lara bir ödev olarak aşılana- gramda ilk okulun öğretiı:Jl 
YENi HAMLELER cakhr.Fikri olduğu gibi bedeni ve eğitim prensiplerine de 

Yeni ilkokul programı her gelişmeğe de önem vermek önemli bir kısım ayrımıştır. 
şeyden evvel " Büyük önder ve hele irayi ulusal derin ta- MiLLi KÜLTÜ~ 
Atatürkün yarattığı Türk dev- rihimizin gösterdiği yüksek de- "ilkokul çocuklara milli kül' 
riminin muhtelif hamleleri, Tür- recelere çıkarmak büyük gaye- türü aşılamak mecburiyetinde' 
kiye Cumhuriyetinde bütün mil- dir. Eğitim ve öğretimde güdü- dir. Okulda her derse milli gs' 
Jet fertlerinin müşterek malla- len usul, bilgiyi yurddaşa maddi yeleri tahakkuk ettirecek bit 
rı olması lazımgelen yeni ve hayatta başarı elde ettiren bir vasıta olarak bakılmaltdır. 111'' 
önemli kıymetler getirdiğini, cihaz haline getirmektir. Eğitim okulda her dersin milli hays~ 
Türk devriminin zaruri kıldığı her türlü urasadan, yad ve ile ilgisinin teminine ve ıniJlı 
yeni ihtiyaçlar karşısında ilko- yabancı fikirlerden uzak, üstün hayata bağlanmasına azami de' 
kullar programlarındada muhte- ulusal ve yurdcu olacaktır. recede dikkat edilecektir. J11'' 
lif bakımlardan yeni değişiklik- Her öğretim ve eğitim kuru- okul bir topluluk bir cemiyet 
ler yapılmasılazımgeldiğini,, ilko munda talebenin girişim kapa- örneğidir. Okulda canlı bir~ 

istiyorum. Eğer muvafakat ümid edebiliyor musun ? Ben, rimi bağhyacağım genç kıı111 

edersen .• En doğru ve en sağ- şahsen bizim kuracağımız yu- umumi gidişini herhalde koO; 
lam tabiriyle.. Bendeniz desti vanan pek sağlam birşey olmı- trol etmek istiyordum. Ve ço. 
izdivacınıza talibim. yacağım zannediyorum. Sen de korkuyordum ki birgün seı>' 

Şaka perdesi altında söyle- çok ala takdir edersin ki biı sevmek felaketi önünde hisle' 
niveren bu ciddi sözlerden ikimiz de teessüre meyyal insan- rimden birçok fedakarlık yal'' 
şüphe etmiye hiçbir sebep larız. Senin şu dakikada ciddi mak mecburiyetinde kalacağıdl' 
yoktu. Semihadaki bu değişik- bir buhran geçirdiğini, ani bir Bütün bunlar yalandır se; 
liğe sebep neydi? Ne oluyor- krizin verdiği ateşle böyle bir miham .• Yalanın böylesi erke. 
du .. Sakın Semihayı üzen cid- çılgınlığa) kalkıştığını biliyorum. olana yakışmıyor. Hiç se'f~1 

di bir hadise mi vardı. Cesa- Gizlemeğe, tevile sebeb olma- gizlenebilir mi ? Hareketletıı> 
ret ederek söyledi· dığı için daha açık görüşebili- d h k bit · . gizlediği gözler, a a açı 

- Semiham, dedi. Söyle ba- rız. ifade ile anlatamazlar mı? 
na.. Seni üzen ciddi bir hadise Ne diyorum.. Evet, bir buh· cJİ 

Ne kadar gizlesem, Ne . mi var. Yoksa, yoksa başına ran geçiriyorsun. Çok eminim ıı• 
k hanıma da söylediğim gibi se bir felaket mi geldi. i ağzından çıkanlan işidemi-

ciddi bir aşkla seviyoruo:'' - Felaket mi, evet felaket.. yecek kadar ateş içindesin.. b•' 
Buna başka türlü bir ad verile- Buna mukabil.. Hayatta kadın olarak seve ., 
bilir mi ? Anlıyorum ki bu ha· Belki de beni şu güne ka· leceğim insan herhalde Seoı1 

limle koca istiyen kafes arkası dar kafi derecede anlıyacak hadan başkası olamıyacakt•'' 
kızlarına döndüm. Evet, bu hu· vesileyi elde edememiştin. Er· Sonra ... 
susta senden ciddi ve acele kek hissi çok müdhiştir Semi- Bu, demek değildir ki s~; 
bir karar istiyorum. ha.. Ben sizinle konuşurken ninJe evleneceğim. Bunu bl 

- Sana bir sualim var, Se- büyük bir tereddüt dakikası hatırımdan bile geçiremiyorıı~ 
miha.. Bana gizlemeden ı öyle.. geçirmiştim, Sebebini merak Sevgi çok başka, evledn~~IJ' 
Bu evlenmenin saiki ne.. Biz edebilirsin, Samibam.. daha başka şeylerdir. Sev 1~ ,, 
mesud olabitir miyiz? Ve •• Sen.. Ben sevmekten korkuyor· Semiha, arzuladığım insaP 1 

J. ,,,. 
.S4"'.,, hir oiin heni 11evebileceö'İni dum. Ciddi \>ir şekilde hisle- - Bitmeuı 
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miyet hayalı yaşamalıdır. Okul 
çocuğu en geniş bir ölçüde 
faaliyete, yaratmağa ve işe 
sevkedecek canlı bir muhit 
olmalıdır. Okul telebeye mu
hakeme etmeğe, düşünmeğe 

alıştırmak için hiçbir fırsah 

kaçırmamalıdır. Çocukları her
hangi bir faaliyete sevk için 
onlarm insiyaklarından istifade 
ederek o faaliyete karşı ken
dilerini alakalandırmahdır.Ders

lerde faaliyetleri çeşitlendir

meğe çalışmalı, çocukları yek
nasak faaliyetlere sevketmek
ten kaçınmalıdır. Hkokulda lıü
tün dersler çocuklann seviye
sine uygun olarak verilecektir. 
ilkokul çocuğuna birşey hak
kında bir fikir verilmek iste· 
nirse o şey ile çocukları müm
kün mertebe geniş bir öl
çüde temas ettirmeli, çocuk
ların o şey hakkında muh-
telif yollarda bilgilerini ge· 
nişletmelidir. İlkokul çocuk
ların hususiyetlerini daima na
zan dikkate alacaktır. Yakın 
yurt ve yakın zaman prensibi 
ilkokulda daima hakim olacak
tır. Okulda pratik bilgi ve me· 
baretlere önem verilecektir. 
ilkokulun bütün faaliyetlerinde 
Ulusal, ekonomik kavrayış ve 
duyuş önemli bir yer tutacak· 
hr. 

MEMLEKET REALiTESi 
ilkokulun bu en önemli pren

sipleri memleket realitesi daima 
gözönünde bulundurulmak su· 
retile programda 18 sahife 
içinde izah edilmiştir. 

1926 T arih}i eski programda 
göze çarpan, talebeyi ve mual
limi sıkıntılı va:ıiyP.te düşüren 
birinci ve ikinci devreler ara
smdaki irtibatsızlığın gideril
mesine çalışılmış, bu maksatla 
yeni programda üçüncü sınıf 
hayat bilgisi dersine gerek za-
man gerek muhteviyat itibarile 
4 üncü sınıfın zümre derslerine 
bir hazırlık teşkil edecek ve 
toplu tedrisle zümre tedrisi 
arasında geçit rolü oymyacak 
bir mahiyet verilmiştir. 

Yeni programda ilkokula 
yeni gelen birinci sınıf çocuk-
lannın hususiyetleri önemli bir 
surette tebarüz ettirilmiştir. 

Hkokul talebesinin yaşlarına 
ve okulda geçirdikleri yıl sa-
yısına nazaran ve senelerin 
verdiği tecrübelere dayanarak 
yeni programda her ders gru
buna aid bazı ders maddeleri 
çıkanlmış ve yerlerine daha ha
yati ve lüzumlu bazı ders mad-
deleri konulmuş, bazı dersler 
bir ad altında birl~tirilaıiştir. 
Yeni program bir taraftan ilko
kulun gittikçe her tarafa yayı
larak geniş halk tabakalarını 
kültürleştirecek bir müessese 
haline gelmeğe başladığını ve 
orta tahsil yapmıyacak memle
ket çocuklarını imanlı ve bilgi· 
li vatandaşlar olarak hazırla
nıası lazımgeldiğini diğer ta
raftan da orta tahsile geçecek 
Çocukların yetişmesi lazımgel
diğini gözönüne alarak işJen
nıiştir. 

·rırr Brs!Dli~ 
~ 

Diş tabibi ~ 
Muayenehanesini 2 ıncı N 

N lieyler So. Hamam karşısın- ~ 
N da 37 No. ya nakletmiştir. 
N T , 
N elefon: 3774 ~ 

~~ 4-26 (1924) ~ 
~...r.L/ZZ7..L7~-ZT.L/ZA.T~ 

_ Iunir birine: icra memurlu
gundan: 

h" Bir borçton dolayı tahtı ter
t•ırıe alınan 1888 lira kıyme-
tnde 65 adet Türkiye Palamut-

çular A . . k . .d hi nonım şır etme aı 
. sse sened1eriyle ayni şirkete 

<lıd .• 
s uç adet müessislik hisse 

1 
e~edatı 5 Teşrinievvel 936 
<ırıbindc saat 11 de Arastada 

saraflar içinde açık artırma 
suretiyl t 1 -I e sa ı ıga çıkarı!acaktır. 
h steklilerin o gün mahallinde 
ızır bulunmaları ilan olunur. 

6t3 '1977} 

TENi ASIR 8ahlfe 7 

RADYDLARln ŞAHE5ERİ 

Nazilli Basma fabrikasında 
Çalışın ak •• uz ere 

TESVİYECİ TENEKECİ 

OKSİJEN KAYNAKCIYA 
Ih ti yaç vardır. 

ehliyetnamelerile birlikte 

r an Satış yeri : SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

SAMAN iSKELESi 12 .1 , ______ m!Y:raerli Mallar Pazarına 
~ .................... !llllm ... mmBDmıı::ıı ... 1311:lı::m ... Qııı, ltf üracaatları 
Oğre t menlerin nazarı dikkati ne •E11•m:mE:ED~lliltEl:üıaln::ııı!ED:!lı::::ı:cm~-ım::::~ 

Ahmet Etimao Kitap Evi : Müşterilerinin değerli ilgilerine 
dayanarak hmire yaraşacak şekilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman Kitap Evi : Kültür Bakanlığının okul ki-

taplara ile diğer bütün ki- lapların lzmir deposudur. 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

okul kitapları gibi iskontolu fiatlarla satılmaktadır. Kitaplar 
tamamen gelmiştir. Siparişler sür'atle gönderi lir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 T e!efon: 2535 
'-• a•._ ........ ım:mam--mmı:~omcm:m_._,.._.sm, 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Tilkilik caddesinin Ha· 

tuniye camiinden Musallaya 
kadar olan döşemesinin dört 
metre genişliğindeki kısmı be
lediyece verilecek paket taş• 
lariyle ve yanlarındaki birer 
metre kısmının da çıkan eski 
taşlarla döşemesi ve Mezarlık 
başından camiye kadar olan 
yerin esaslı tamiri işi 9-10-936 
Cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin heyeti umumiyesinin bedeli 
keşfi 740 liradır. Keşif ve şart
namesini görmek üzere başmü
hendisliğe, iştirak için de elli 
a)b liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli muhammenli Elhamra 
sineması arkasındaki 42 sayılı 
gara jm bir senelik kirası baş 
katiplikteki şartname veçhiJe 
9-10-936 Cuma günü saat on 
albda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 15 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

3 - &lıeıinin 

Numarası Mikdan 

35 4000 
36 3500 
37 4500 

12000 

mulıammerı 

kıvmeti 

kuruş 
15 
13 
12 

Lira 
600 
455 
540 

1595 
Havagau fenerleri için alı

nacak yukarda numaraları ve 
mikdariyle muhammen bedeli 
yazılı on iki bin adet amyant 
başkatipHkteki şartname veç
hile 9-10-936 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz yir
mi Jiralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

22-25-30-6 495 (1944) 
- Yetmiş milimetre kutrun

da ve yirmi dört telli keten 
iplikli ve on dört atmosfer taz
yika mütehammil olmak şartile 
beher metresi yüz kırk beş ku
ruştan yedi yüz yirmi beş lira 
bedeli mubammenle beş yüz 
metre hortum alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi başkatip
likteki şartname veçhi le 
6-10-936 Salı günü saat on al
tıdadır. iştirak için elli beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 
19-22-26-30 464 (1934) 

- Eşrefpaşada ikinci Sü!ey
maniye mahallesinin ikinci ip
likci sol.cağında yeniden yapıla
cak döşeme başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçhile 13 -
10 - 936 Salı günü saat on al-

tıda açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. işin bedeli keşfi 274 
liradır. iştirak için 20 lira 55 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söv:enen 2ün ve 

saatta encüo:ıene j?elinir. 
2 - Beher metre murabbaı 

125 kuruştan 331 lira 56 ku
ruş bedeli muhammenle 58 sa
yılı adanın 16 sayılı arsaı;;ı baş 
katiplikteki şartname veçhile 
13 - 10 - 936 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için 25 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat
la encümene gelinır. 

( 1950 ) 26 - 30 - 6 - - 9 
1 - Belediye za1>ıta amir ve 

memurları için yapılacak yetmiş 
altı adet kasket beheri iki lira
dan yüz elli iki lira bedeli mu
hammenle başkatiplikteki nü
mooe ve şartname veçhile 
16-10-936 cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için on bir 
lira kırk kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 = Zabıta amir ve memur
larına yapbrılacak yetmiş altı 
takım elbise, beher takımı on 
altı Jiradan bin iki yüz on alb 
Jira bedeli muhammenle baş .. 
kitiplikteki nümune ye şart
name veçhile 16-10-936 Cuma 
günü saat on altıda açık ek-
siltme ile ihale edilecektir. İş
tirak için doksan bir lira yirmi 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün Vt' 

saatte encümene gelinir. 
3 - Zabıta amir ve memur

larına yaptmlacak yetmiş allı 
çift fotin beher çifti beş lira
dan üç yüz seksen füa bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 
nümune ve şartname veçhile 
16-10-936 cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. lstirak için yirmi 
sekiz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

4 - Gündoğdu mevkiinde 
demir çenber caddesi ile Fran
sız hastanesi önündeki mey
danhğm eski döşemesi sökü
lerek belediyece verilecek kt-s· 
me ve paket taşlariJe döşen· 
mesi işi 16-10-936 cuma günü 
saat onalhda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi bin dokuz yüz elii liradır. 

Keşif ve şartnamesini gör· 
mek üzere başmühendisliğe, 
iştirak için de yüz: kırkalh lira 
yirmi beş kur•1şluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ilen söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

5 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kurnştan iki yüz dok
s~n dört lira bedeli muham• 
menle 56 sayılı adanın 34-35 
sayılı arsaları başkatiplikteki 
şartname veçhile 16-10-936 
Cuma günü saat on altıda açık 
artırma ilt ihale edilecektir. 
iştirak için yirmi iki liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

30-3-7-10 616 (1979) 

lzmir ldhalat gümrüğü müdürlüğünde~ : 
Takdiri kıvmet ıııazbatası 

.t 

Tarlanın Arşını Nev'i Mevkii Hususu Kıymeti 
Lira.kr. dönümü 

11 230 Tarla Çiftlik Köyalh Şarkan giritli Halil ağa, garbcn 
yol. cenuben Kazım ve Halil 

Latif, şimalen 70 

11 230 Tarla Çiftlik köyü da- Şarkan yol, garben metruk şimal ve ce- 66 
banyeri nup yol 

2 Tarla Çiftlik Giritli Şarkan Yahya, garben yol, şimalen Hasan 15 
mevkii cenuben Usman tarlaları 

9 
2 

Tarla Çiftlik Şehit Mehmet Şark ve garp yol, şimalen Şakir cenuben Şaban 40 
Tarla Çiftlik Çayır: Şarkan Demirağa, garben Ramazan, şima- 20 

ovası len yol, cenuben Demir ağa 
s 460 Tarla Çiftlik Kara Şarkan · ve garben metruk, şimalen ibra- 20 

Abdullah him; lsmail, cenuben yol 
11 690 Tarla Çiftlik Giritli Şarkan yol, garben Yaşar, şimalen Arif 66 

mevkii cenubeo yol 
8 
3 

Tarla Çiftlik Pamuk ovast Şarkan Hasan, Kazım, Aptil, yol, cebel 56 
15 2 Tarla Çiftlik Tabak yeri Şarkan yol, garben metrük şimalen Cela-

lettin, cenuben metıük 

S Tarla Çiftlik Karadağ Şarkan Halil hoca, garben yol, cenuben Yahya 20 
Yukarıda miifredah yazılı on kalemden ibaret bulunan emvali gayd menkulenin 2490 sayılı kanun 

hükmüne tevfikan açık ar\.brmaya konmuştur. 
lhalei kat'iyeleri 15 - 10 - 936 gününe rasthyan perşembe günü saat onbeşte Çeşme gümrüğünde 

yapılacakbr. 
Tayin edilen günde artbrmaya iştirak edecek olanlar yukarıda gösterilen muhammen kıymet

leri üzerinden yüzde 15 hesabile muvakkat teminat akçelerinin Çeşme gümrüğüne yatırdıklarına 
dair aldıkları makbuzlannı komisyonu mahsusuna ibraz ett:kten sonra arttırmaya iştirak 
edebileceklerdir. 

Bu işten herkesin malümu olmak üzere keyfiyet ilan o!undu. 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk hakimliğinden : 

1 - Çancılar çarşısında 3 
No.Jı dükkanın ehli vukufça 
taktir edilen kıymeti 850 sekiz 
yüz elli liradır. 

2- Kestane pazarında 2 No.lı 
dükkinm ehli vukufça takdir 
edilen kıymeti yediyüz Hradır. 

3 - Kemeraltında 216 No.b 
saatçı dükkanımn ehli vukufça 
takdir edilen kıymeti bin üçyüz 
liradır. 

4 - Saraçlar çarşısında 2 
No.lı dükkanın ehli vukufça 

takdir edilen kıymeti sekizyüz 
elli liradır. 

5 - Kemer caddesinde 106 
No.lı adada iki ars·a 700 metre 
beher metre murabbaı alta li
radan ehli vukufça takdir edi
len kıymeti dörtbin ikiyüz li
radır. 

6 - Servilimesçit Mir Ali 

mahallesinde 51 No.lı ev altın
da dükkan ittisalinde fann ve 
arka kısmında ocialarla arsayı 
:nüştemil ve heyeti mecmuası
na ehli vukufça takdir edilmiş 
kıymet beş bin liradır. 

7 - Faikpaşa M. Karalrnpı 
caddesinde 17 - 51 No.h evin 
ehli vukufça takdir edilmiş 

kıymeti üç bin liradır. (Küçük
lere isabet eden hi~scler hariç.) 

8 - PeştemalcıJarda Osma
niye caddesinde bulunan fırı
nın ehlivukufça takdir edilmiş 
o!an kıymeti üç bin üç yüz 
liradır. 

9 - Çiğlide istasyon cadde
sinde kahve dükkanının ehli
vukufça takdir edilen k:ymeti 
yedi yüz liradır. 

10 - Çiğli istasyon cadde
sinde bulunan dükl<an ve fırı-

nın ehlivukufça takdir edilen 
kıymeti bin üç yüz liradır. 

tl - Tuzla yolu üzerinde 
kiremit imalathanesi ve milşte
milibnın ehlivukufça takdir 
edilen kıymeti dört bin liradır. 

12 - Çiğliye giren Gölönü 
mevkiinde 51 dönüm tarlanan 
ehlivukufça beher metre mu
rabbaına sekiz lira takdir edil
miş olmakla heyeti mecmuası
nın kıymeti dört yüz sekiz: lira
dır. 

13 - Çiğliye giren Göl 
mevkiinde 100 dönüm tarlanın 
chlivukufça beher metre mu
rabbaına sekiz lira takdir 
edilmiş olmakla heyeti mecmu
asının kıymeti sekiz yüz lira
dır. 

14 - Çiğlide Hayırlar civa
rında 120 dönüm tarlanın ehli 
vukufça beher metre murabba
ına yedi lira takdir edilmiş 
olmakla heyeti mecmuasının 

kıymeti sekiz yüz kırk liradır. 

Terekesi ya2ılmış olan ölü 
Hafız Tcvfik'e aid yukarıda 

14 sıra numarasında gösterilen 
ve ehlivukufça takdir edilmiş 
kıymetleri dabi yazılan gayrı 

menkuller ölünün Hacı Sü!ey
manoğullarına olan yirmi bin 
lira borcundan do!ayı alacak
lıları tarafından satı'ması iste· 
nilmiş o 'makla mahkemece sa
tılmalarına karar verilmiş ve 
ilk sabşının 30-10-936 cuma 
günü saat l S de yapılmasına 

karar veri miştir. Çoğaltmak 
istiyenlerin yüzde yedi buçuk 
pey akçesi veya milli bir ban· 
kanın tnahhüd me1'.-tubunu gös
termek şartile iştirak edebile
cek!eri ve çoğalblan kıymet 
takdir edilmiş olan kıymetin 

30-11 610 (1978) 

ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku

tu fabrikası Türkiyede mevcut 

mukavva kuta fabrikalanmn 

en büyüklerinden biridir.Orada 

her cins mukavva kutuların en 

temi:ıi, ucuıu ve sağlamını te

darik edebilirsiniz. Avrupadan 

celbedilen son kutu mo<lelleri 

üzerine fevkalade düğün, nişan 

kutulannm muhtetif ve müte

addit formalarını ancak yeni 

manifaturacılarda Esnar vv 

Ahali bankası civarında Singer 

dikiş makineleri satış ma
ğazası karşısında on beş 

numarada Nafiz Mustafa kutu 

fabrikasından tedarık ede',i
lirsiniz. 

Sipariş!er gerek memleket 

dahiline gerekse harice derhal 
irsai edilir. Telefon ~ 2554 

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

2-13 (1971) 
ıiiiii;~iiiiiliiiiiiiiiON;;iiMiiiiiiWiiiiiiiiiiiiii;öiöiiiiiieiiiiii= iiiD 

yüzde yetmiş beşini bulurqa 

üzerinde bırakılmak, bulma . '3a 

ençok çoğaltanın taahhi lü 

baki kalmak şartile s?.tış on -Ş 

g?n daha uzatılarak ikinci a r

tırması 16-11-936 pazatt asi 

günü saat 15 de ençok c;o • ""J l
tan üze rinde bırakı'acağın <' m 

tapu bild : ri ınleri le birli k te o

ğaltma şartnamesi mahke '1le 

koridoruna asılmıştır. Dn "ıa 
fazla n1alümat a 'mak isti yen

lerin m3hkE:me kalemine ıı .i

racaaUeri ilan olunur. 
605 [1980} 
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Oğretmenlerin nazarı dikkatine 

YAVUZ KiTAP EVi sahibi Fahri Kitapçı bu sene Dev
let matbaası kitaplarının da satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak siparişleri en müsaid şartlarla ve son sür'atle 
göndermeğe amadedir. llk, orta ve Lise kitaplarının yegane 
deposudur. Adres: Yavuz kitap evi 

No. 56 Kemeraltı 

Milli Emlak Müdürlü
ğünden: 

Bornovada ismet lnönü caddesin
de 36 No. tajda kain Etyen V aripati 
köşkünde mevcut mobilya ve emsali 
çok kıymetli eşya ve kuyu dolapları 
2/ 10/936Cumagünü.nden4-10-936 
Pazar günü akşamına kadar üç gün 

sabahsaatl0danl7yekadardevam
lı bir surette mahallinde satılacaktır. 

Taliplerin bu üç gün zarfında ma
hallinde müteşekkil satış komisyo-
nuna müracaatları. 30-1 615 (1974) 

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfeUerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi BeyoJi')u lstanbul 

t) u 
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KULLAN\ YOR · 111/ /lı.ıil 

1 

Y.aHt A81ft 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e j?etirir 

" Radyolin müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir ;ertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
' fiatlar müthiş ucuzdur. 

=~ifillitil' 

Daim on 

Daim on 
No. 3399 

Yirminci asrın elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 
velespit, motosiklet, otomobiller için imal edilmiştir.Gözlerin 
kamaşmaması kazaya meydan verilmemesi husus~nda ziyayı 
yükseltir, alçaltır, uzaklaştırır ve yakınlaştırır. Uç pillidir 
hem pille hem dinamo ile yanar, tavsiye ederiz. 

Umum deposu: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Öz Ödemişli 

Müzik öğretmen okulu direktör
lüğünden: 

1 - 1936 • 1937 öğretim yılı ba,ında okulumuza bağlı olarak 
açılacak olan Konservatuvarın Opera, Temsil, Piyano, Teori, 
Şan ve Orkestra enstrümanları gruplarına talebe alınacaktır. 

2 - Konservatuvar gündüzlüktür. Yatılı değildir. istekliler 
bir kabul sınavına tabidir. Tahsil için senelik bir ücret verilir. 

3 - istekliler, 5 Teşrinievvel 1936 Pazartesi gününe kadar 
okul direktörlüğüne başvurmalıdırlar. Bu müracaatte aşağıda iste· 
nilen vesikaların birlikte getirilmesi lazımdır. 

a) Bir hal tercümesi ( kendi el yazısiyle) 
b) Nüfus hüviyet cüzdanı 
c) Sıhhat raporu 
d) Küçük yaşta bulunanlar için ebeveynlerinin tahriri mu

vafakati 
4 - Şan dersi alacak erkek talebenin yaşı en aşağı 18 ve kız 

talebenin 16 dır. 
5 - Konservatuvar kabul sınavları 6/Teşrinievvel/1936 Salı 

günü müzik öğretmen okulunda saat 9 da başlıyacaktır. 
6 - Fazla tafsilat almak isteyenler okul direktörlüğüne müra· 

caat edebilirler. 29-30-1-2-3 576 (1960) 

ao EylOI 41'98 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

::H...A. 1 ) "'Y'" C> :ı:....:ı:~ 
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F evkalide kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
1IAÇ 

HAMDİ NÜZl-IET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

BUyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

lzmir Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : 

Sağır, Dilsiz Körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 
aşağıda isimleri ve mikdarlara tutarı ve muhammen bedelleri ve 
teminatı muvakkate akçeleri yazılı dört kalem erzakın onbeş 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 14 • 10 • 
936 Çarşamba günü saat 14 de Sıhhat ve içtimai muavenet Mii· 
dürliiğündeki Satın alma komisyonunda ihalesi yapılacağından 
isteklilerin mal sandıkları teminat akçesi makbuzlarile birlikte 
müracaatleri ve şartnameyi görmek için hergün Sıhhat ve içti· 
mai Muavenet müdürlüğüne başvurmaları ilin olunur. 

Koyun eti 
Dana " 
Urfa birecik 
sade yağı 
Ekmek Birinci nevi 

En az En çok Tutarı 

Kilo Kilo T. L. 
2000 2500 1000 
1500 1700 510 

800 
10000 

1000 
12000 

780 
1230 
607 

Teminat 
T. L, 

75. 00 
38. 25 

58. 50 
92. 25 

( 1976) 



Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\Iuzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Kırkağaç Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden: 936/134 

Müddei Kırkağaç inhisarlar 
idaresi tarafından Ali Riza 
aleyhine açılan 86 lira 87 ku
ruşun tahsiii hakkındaki dava· 
sında müddealeyh Kırkağaç 
eski müskirat memuru Ali Riza 
namına çıkarılan davetiyeyi 
mübaşir tarafından verilen meş
rubatta mumaileyhin mahalli 
ikameti meçhul bulunduğundan 
bila tebliğ iade edilmesi üze
rine mahkemece ilanen tebli
gat icrasına karar verilip mu
hakeme 7-10-936 tarih Çar
Şamba günü saat 10 tayin kı
lınmış olmakla mezkur günde 
l<:ırağaç sulh hukuk mahkeme· 
sine müddealeyh Ali Riza biz
zat ve bir vekil göndermediği 
takdirde gıyabında muhakeme
Ye devam olunacağı hukuk 
Usulü muhakemeleri kanunu
~u~ 142 ve 143 üncü madde
erı mucibince ilan olunur. 

(1973) 
!lltt°//////////////// LLZ~LD. 

1-Iususi muallim ,, 
ikmale kalan ilk ve orta 

~hktep talebeleri süratle im
~ a_na hazırlanır. Şekerci Ali : 
1\1 alıp ticarethanesi yanında : 
(Z e~rned Ali ~uvalet salonuna : 

• · ) rurnuzıle müracaatları. ; 
t.r/// .. 

/////J'/T/:C.///.////7.i!JY~ 

•• ® •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru Hilen 

limanımızda olup Havre, Diep· 
pe, Dünkerk ve Norveç liman
larına yük alac•khr. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Armement H.Schuldt Hambcrg 
DUBURG vapuru balen li· 

maoımı:ıda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük alıyor 

•• C8l •• 

Khedivial Mail Line 
ABOUKIR vapuru 30 eylül 

öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve Isken
deriye için yükliyecektir. 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

--•-ll!lllr:l&llllill ___ _ 

Johnston Yaren Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey· 
lülde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve Braila liman
larına hareket edecektir! 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakl<ında hiç bir taahhüde gi
ritilmeı. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

.. ' . ~ . "-
• • "'"- • ' ?-' ~ ... 

iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden· 

mezkür kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi 
hükümetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk teşrin 1936 tarihine kadar 
doğrudan doğruya iktisat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon ta
rafından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en müsait teklifi 
yapmış olml<la beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa ede. 
bilecek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hu
susun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve 
iktidara göre talipler arasında işin dilediğine ihalesine hükumet 
serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiycnin bütün kahve ihtiyacını tatmin ede
cek mahiyette olacak ve piyasa için her hangi bir r\arlığı mucip 
olmıyacak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval stok 
bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadar
ların nam ve hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecek
tir. Bu para, ancak altıncı maddede yazılı olduğu veçhile sar
fedilebilecek ve kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz veril· 
miyecektir . 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mahsulat ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar ol
mıyan memleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlel<ete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre topt::.ncı tüccarlara satıla
caktır. 

Tekliflerde, beyne "nilel teamüle göre tesbit olunacak fiata 
' ne nisbette zam yapılmak istenildiği dahi vazı han gösterilmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç s'!ne müddetle 
a!;tedilecek mukavelename hiikümlerinin tatbikini dilediği gibi 
kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla satış yapılması veyahud 
herhangi bir sebeb ve suretle mukavele ahkamına riayet edil
memesi hallerinde tarafeyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf 
hakem vasıtasiyle halledilecek ve üçüncü hakem lstanbul ticaret 
odası reisi tarafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin, tekliflerine iktisat vekaletince makbul ve 
muteber bir banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın 
miktarı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele akte
dilirken asgari iki yiiz bin liradır. Bu son teminat kül halinde, 
müteahhit mukavele hükümlerine riayet etmediği takdirde irat 
kaydedilecektir. 16-30 2117 (1470) 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali yılına ait 8 aylık ihtiyacından miktar ve 
tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları aşağıda yazılı etler 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konu!muştur. istekliler şartnameler; her 
gün hastane başhekimliğinden alıb okuyabilirler. Eksiltme 1 Teş· 
rinievvel 936 Perşembe günü saat 11 de Tepecikle Emrazı Sa
riye hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit veya 
kıymetli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Vila
yet veznesine yatırmaları lazımdır. 
Tahn:in edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo Lira Kr. 
Lira 
1050 3000 
525 1500 

78 75 
39 38 

15-20-25-30 387 

Koyun eti 
Kuzu eti 

(1893) 

SE 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

M.DEPO 

S. Ferit 
• 

1 i 
Eczanesi 

~ahire '9 

Ilgın Sulh Hukuk Hakimli
ğinden : 

Ak~ebirin Bermende köyün
den Hüseyin oğlu F aikin Ilgı

nın şeb Carullah mahallesinde 
Tahir kızı Hediye ve Fatma 
ile küçük Mustafa vasisi Tah

sin aleyhine açtığı izalei şuy.
davasında müddeialeyh Fatma 
ve küçük Mustafa vasisi Tahsin 

duruşma gününden haberdar 
oldukları halde gelmediklerin· 

den haklarında gıyap kararı 

tebliğine karar veri!miş ve ika· 

metgahlarında meçhul bulun
duğundan gıyap kararının teb
liğ edilemediği mübaşirin meş· 

ruhatından anlaşılmakla gıyap 

kararının ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve muhakemesi de 22-
10-936 perşembe günü saat 
dokuza bı,.akı'mış olduğundan 

beş gün iç.ndc itiraz etmedik
leri ve muayyen günde Ilgın 
sulh hukuk mahkemes:tıde bu· 

lunmad.kları veya bir vekil ile 
temsil olunmadıkları tırkdirde 

gıyaben yapılan muamelenin 
muteber tutulacağı ilan olunur 

611 (1975) 

ADET 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bırı.kmıştır 

Feminen Dişi Maskülen Erkek iki cins koku 

Hilal eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonlıatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Ley'ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer İsimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandas ! 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
ViTLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet

leri ZüNDAP marka motosiklet petro
maks lüks fener lambaları sıhhi Apostel ağızlığı her çeşit 
gramofon plakları hediyelik zarif saat ve kristal likör, kom
posto, çay, pa~ta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun
cakları, elektrikli iitü çaydanlık ve ocakları yemek ısıtmak 
çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 
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Para muharebesi ve para yalanları bitti mi? 

iZ us 
nazırının 

=-a v ili 
him nutukları 

Yeni kanun 231 reye karşı 350 reyle kabul edilmiştir 

/'ransız bııwtkıiı Ll'<ll IJ/11111 

Roma 29 (Hususi)- Frangın kasına borçların ödenmesine 
alinymanı meselesi üzerinde ve bir mikdar hazine mevcudu 
Fransız mebusan meclisinde teşkiline tahs!r. edilecektir. 
müzakereler dün bütün gece MALlYE NAZIRININ 
devam ettikten sonra bu sabah NUTKU 
tekrar başlamış ve ancak öğ- Umumi münakaşada dün ak-
leye doğru neticeye varmıştır. şam Rey1Jaud'dan sonra söz 

Gece, sabah saat üçe doğru alan Finans Bakanı Vincent 
kanunun heyeti umumiyesi ka- Auriol demiştir ki: 
bul edilmiş, madde madde mü- - Bu karara h~diselerin 
zakeresine geçilmişti. Başvekil tazyikı altında vasıl olduğum 
Leon Blum iki defa münakaşa- doğru değildir. 
ya iştirak ederek Fransız hü- Aylardanberi Roosevelt, Mor-
kumetinin müşterek Amerikan- gentau ve Neville Chamberlain 
Ingiliz beyannamesine iştirak- ile cereyan eden müzakereleri 
ten önce hadiseleri inceden in- ifşa etmeyişim meseleyi güç-
ceye tedkik ettiğini ve başka leştirmemek içindi. Morgentau 
çıkar yol göremediğini söyle- bana Frnnsanın bu işte muvaf-
miştir. fakıyeti ve refahı için ter.ıen11i-

Kanunun muhtelif madde- !erini telefonla bildirmiştit. 
!erinin tedkiki oldukça sür'atli PARA HARBi 
olmuştur. Maddelerin müzake- Üç senedenberi milletler para 
resine geçilince Blum tekrar emniyetine can atıyorlar. Para 
müdahale ederek işçi günde- harbinden herkes bıkmıştır. 
likleri münasebetiyle işçilere BELÇİKA, ISVIÇRE VE HOL-
olan itimadını bildirmiş ve LANDANIN kararımıza ilha-
onlara karşı ancak bir ikna kı onun muvaffakıyetini te-
siyaseti takib edeceğini ve min etmektedir. Her devlet 
bunun kafi geleceğini ilave ümid beslerken yalnız Fransa-
eylemiştir. nın mı emniyet ve itimadı ek-

Nihayet bugün saat 11 de sik kalacaktır? 
kanun layihası 221 muhalif T ARIHTE EMSALSiZ 
reye karşı 350 reyle kat'i ola- BiR HADiSE 

rak kabul edilmiştir. Mebusan Üç taraflı mukavele tarihte 
meclisi bunun üzerine mesaisini emsalsiz bir hadisedir. Dünya 
Çarşamba gününe talik et- ekonomisinin kalkınması ve 
miştir. sulhun tahkimi ıçın en kud-

FRANSADAN ALTIN retli bir unsurdur. Buna karşı 
iHRACI YASAK söylenen haksızlıkların ve ya· 

Roma, 29 (Hususi) - Fran- pılan manevraların ne ehem-
sız re;mi gazetesinde çıkan miyeti var ? Memleketin hayat 
bir emirname toz veya külçe ve istikbali bu yolu emrediyor-
halinde altının Fransadan lh- du. PARA MUHAREBESi VE 
racının veya transit olarak PARA YALANLARI ARTIK 
geçmesinin, Fransa bankasının BiTMiŞTiR. Emin:m ki mem-
hususi müsaadesi olmadıkça leket yarın serbestçe satmak 
memnu olduğunu ilan etmek- imkauını bulacak ve dolayısiyle 
tedır. daha çok istihsal yapacaktır. Tu-

U MUMİ MÜZAKERENiN rizm yeni bir hareket bulacak ve 
.ŞEKLi 1937 ekspozisyonuna çok zi- · 

Paris, 29 (Hususi) - Maliye yaretçi gelecektir. Bundan tüc-
komisyonu raportörü tarafın- car ve zürra istifade edecek-
dan meclise bildirildiğine göre, !erdir. 
frangın düşürülmesi muamelesi FIATLER YÜKSELECEK MI? 
16 milyar frank temin edecek- Fakat bundan dolayı fiatler 
tir. Bunun 10 milyar frangı yükselecek mi? Sabit iradlı es-
döviz kontrol kasasına ayrıla- ham sahipleri mahv mı olacak? 
cak, 6 milyarı da Fransa ban- Hayır, zira Fransız parasının 

lngiliz lirası ve Dolar'la bir hi
zaya getirilmesi Fransız fiat• 
!erinin esasen çok yüksek olan 
seviyesinden ileri gelmiştir. 

Binaenaleyh dahili fiatleriıı de
ğişmesine biç bir sebeb yoktur. 
Yalnız ithalat eşyası, o da ha-

Radikal partisi namına, . de
valuasyonun iç fiatleri yük
seltmesi ve ancak idhal edilen 
ilk maddelere müessir olabil
mesi lüzumunu anlattı. Nihayet 
madde madde münakaşaya ge
çilmesine 246 reye karşı 344 

yapılmış demektir. Meclis bizi 
hakkaniyetle muhakeme ede
cektir. 

GEÇEN HAZiRANDA 
VAZIYET NE iDi? 

lntibabattan çıkarken millet 
ekseriyetle deflasyon siyasetini 

T arilıi miizakerelc1t' salı11e olan hamız mı basanı 

fifçe bundan müteessir olabilir. reyle karar verildi. mahküm etmişti. Daha mayıs 
Fransız frangı iki hudut ara- KABUL EDlLEN KANUN ayında, yeni meclis açılırken 

sında temevviiç edebilecektir. Sabah saat 5,10 da 9 mad- devaluasyon kanunu vermek 
NE AHLAKSIZLIK, NE deden ibaret olan paraya aid içiu ne kadar tazyik yapıldığı 

HAKSIZLIK! hükümlerle altın müsaderesine hatırlardadır. Bizi kandırmak 
Hükumetin bu işteki prensibi aid iki madde ve ihtikara kar- için denildi ki: " Şimdi deva-

budur. Hükumet, spekülasyona şı tedbirleri gösteren dört luasyon yaparsanız herkes an· 
mani olmak ve amele sınıfını madde kabul] edildi. Sosyal lıyacak ki, bu tevarüs ettiğiniz 
himaye etmek niyetindedir.,, karşılık tedbirlerin tedkikine vaziyetin bir zaruretidir. ,, 

L naıu bcnsasııuız önii11dr ht'l1l'ra11!1 lnr loıılantı 

E_kseriyet Finans bakanını geçildi. Bu sırada kürsüye çı-
ayaga kalkara_k al.~ışlamıştır. kan başvekil Blum şu beyanatta 

UMUMi MUNAKAŞA bulundu : 
Gece celsesinde umumi mü- - Schumanın mülahazası 

nakaşa saat birde kapandı. doğrudur. Meclis bir emrivakii 
Madde madde müzakereye ge- münakaşa etmektedir. Böyle 
çilirken aleni rey talebi yapıl- bir İş te başka türlü olamaz. 
dığından muhtelif partiler vazi- Bir hükümet paranın alinyma-
yetlerini anlattılar. Albert ııından bahsedince alinyman 

Yoksa, gecikirsek, kendi te
şebbüsüm üzün muvaffakıyet
sizliğine delil olacakmış .. 
HATADA INAD EDiLMEZ 

Ben bu tavsiyeyi takibetmiş
tim. Hükümet frangın kıymet
ten düşürülmesine mani olmak 
için başka vasıtalarla bir te• 
şebbüse girişti. Bu teşebbüs 
muvaffak olamadı mı denecek? 
Öyle olsabile bükümet hatasında 
inat mı etmeli idi? Aldanan bir 
hükumetin başka vasıta ile 
memlt:ketin kalkınmasına ça
re aramağa hakkı yok mudur? 
Bunu itiraf etmek onu küçük 
düşürür mü? Fakat bu bir fa
raziyedir. 

HARiCİ MEŞGALELER 
Memlekette ekonomik kal

kınma işaretleri vardı. Neden 
bunun neticelenmesi beklen
medi? Çünkü son zamanda iş 
başına gelen hükümet birikti
rilmiş sermayeleri kontrol için 
vakıt bulamamıştı. Harici meş
galelerle karşılaştı. ispanya 
hadiseleri, Almanyada asker-

I'ırııısız ınaltJ't' nazııı ~'i11ccnt A11ıio~ 
li-,in iki seneye çıkarılması; 
gibi. Kendi silah'arımızı ta- ı 

marnlamak için geniş b:r prog· 
ram hazırlanıağa mecbur kaldı~ 

PANiK PROPAGANDALARI' 
Memleketin hayatı çabucak• 

normal hali bulamadı. Panik 
propagandaları yapıldı. Frank. 

r ne yeniden tazyik başladı. 
Aıtııı çıkışları endişe verici bir 
şck!I aldı. Para meselesinde şu 
tczad vardır ki paranın altına 

bağlılığı :ıı müdafaa etmek için 
altın mevcudunu tehliikeye dü-

ı ~ürmek lazımdır. Şu halde hü
kumet ya altm mevcudunun 
menfaatini, ya altı11a bağ!ılığın1 
müdafaa edecekti. 

ÜÇLERİN GÖ~ÜŞMELERI 
Aynı dakikar!a Amerıka ve 

lııgillere ile ha zir andan beri 
yapılan görüşmeler de olgunluk 
noktasına geldi. Ovakıtki söz· 
lerimizle hareketimiz arasında 

ne tezadl denilecek ... 
Fakat vicdanınıza müracaat 

ederim: Hükumet, frangın dü· 
şürülmesine muhalif olmakla 
beraber, böyle bir zaruret ihti• 
malıne karşı hf'r ihtiyat tedbi· 
rine tevessül etmekle vazifesini 
yapmış değil midir? 

l.Ş BIRLIGI 
Üç devlet, bu anlaşma ile 

paralarının istikrarı için birlikte 
ve ayni istikamette iş birliğini 

ta.ıhhild etmişlerdir. 

Amerika hazioe nazırı de· 
miştir ki : Bu karşılıklı bir şe• 
ref ve itimad taahhüdüdür. 
Anlaşmanın dünya umumi ef· 
karı önünde büyük meziyeti de 
budur. Zira sulh için harekette 
iiç memleketin anlaşmasını gös
termektedir. 

NiZAMi KORUMAK AZMi 
Başvekil sosyal sulh için 

memlekete hitab ederek bii
kumetin nizamı korumak aı· 

mini şöylece teyid etmiştir; 
"Hükumet halkın hakimiye· 

tine ve Cumhuriyet müessesele· 
rine halel getirmeğe matuf bet 
teşebbüse kuşı umumi nizaınt 

korumak kararındadır.,, 
Bu nutuk ekseriyetin şevkli 

ve heyecanlı alkışlarile ve ınu· 
halefetin hürmetkar sükiıtile 
karşılanmış, kanunun bütiinlüğii 
231 reye karşı 350 ı ey ile 
kabul edilmiştir. 

/ 

.. 

• 


