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Bütçe 
Müzakeresi Bütçenin 

... o a a -· n n nur ,_. u. • .... an a 

müzakeresi 

BUGÜN 

• 

2 ocl sahifede: -,2- J\atll hacı on ı~ı ..... 
1 H rl 1 h b 1 

ye ntahküm oldu, 
a c ve son a er er. , . 

ı- Haftalık edebi musahabe 3. \ıll maarif ı,ırrılede 
meşcuı olacak. 

3 üncü sahifede: ı 4 Uncu sahiiede: 
1- Tülün ihracatımızın bu t 1 - f.-t!lek • 

!'~ne-ki Y'lZfVf'tl. l 2 Roman. 

hararetli oldu 61 
ya W 

i ıııı' 

Büyük Millet Meclisi, bütçe ,.------------------------------··------------------... ~ lı' ınüzakereıine başla yor. Bu ıe- r 
ac- nenin bütçesinde bir çok husu

siyetler, ehemmiyetli meseleler 
vardır. Memleketimiz, dünya 

pef buhranının tesirlerini, geçen 
e~ seneden bu sene daha zi-

ıli yade hissetmektedir. Bütçe 
riil tetkikatından da böyle anlaşıh
ıa~ yor. Bütün iddialara rağmen 
ulııı' cihan buhranının daha ne ka
sııal dar süreceği, daha ne gibi ne
erı tice)er doğuracağı şimdiden kes 
an irilemez. Milletler, müsbet ve
rını ya menfi, her gün gene bir aür
I ., priz karşısında bulunmaktadır-

Maliye vekilinin nutkundan sonra hatipler 
istikraz ve memur meselesine temas ettiler 

J !ar. Bu iytibarla içinde bulun-

Maliye 
Vekilinin 
izahatı 

Devairde devamsız memur. ·arın 
çokluğundan şikayet edi di 

P duğumuz senenin vaziyetini ~ir ~---------~--~~~~~~~~~-~ 

lzmit meb'usu istikraz aktı teklifinde bulundu ve 
lstanbul Liman şirketine şiddetle hücum etti 

dereceye kadar anlamak kabıl
iyad dir, Ancak, gelecek sene veya 
Jeııf müteakıp seneler zarfı~da va

tandaşların ittira ve tedıye ka
biliyetlerinin ne derecede olaca 
ğınr kestirmek mütküldür. B~t 
çe ve maliye politikasında ~ır 

ANKARA, 14, A.A. - Bü
yük Millet Meclisi bugün Reis 
Kazım Paşa Hazretlerinin riya 
setinde toplanmıttır. Celsenin 
küşadını müteakip makamx ri
yaset 1931 bütçesinin heyeti 
umumiyeye verilmiş olduğunu 
ve müzakeresine baılanacağını 
bildimıit ve bunun üzerine Ma 
liye vekili Abdülhalik Bey s~ 
alarak bütçe hey' eti umumiye
ai hakkında atideki beyanatta 
bulunmuıtur: 

~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~-

istikraz münakaşası - Kabul edilen bütçeler - Kıl;rıslı iki arkadaş -
inİ hükiimet için en büyük hık• 
rJ met ve basiret, neye mal olur

sa olsun tevazün esasından ay
rılmama'ktır. Onun için gerek 
hükfunetin ve gerek bütçe en
cümeninin tevazün şiarını esas
lı bir azimet noktası olarak ele 
almalarını takdir ile kartıla-

Devairde daktilolar memurlarla aynı odada çalışmalı mı ? 

mak lazımdır. Şu da muhak-
ol 1 kak ki bütçe encümeni; Mecı
paC~ lis he~' eti umumiyesine tak
t 1 dim ettiği bütçeyi; en fena ih

talifl" timalleri nazarı dikkate alarak 
k u tesbit ve tevzin etmittir. 
~ Bu seneki bütçede hükilmet 

Maliye VBkilinin natkıı 

e~ tarafından olsun, encümen ta
rafından olsun, çok esaslı ta

yt~ sarruflar yapılmıştır. Bütçede 
k yapılan tasarrufların yekfuıu 

rı. geçen senelere niıbetle kırk 

"Muhterem arkada,lar; 
1931 bütçesini huzuru ilini

ze takdim ve tasvibinize arze
derken diğer bütçelerden fark
lı olan bir iki noktası oldutunu 
da arza mecburum. Bu bütçe
nin varidatını ı takdlr ve tah
min ederken mali tahmin usul
lerinde olduğu gibi birkaç se
nelik varidatın yekununu ala
rak vasatisini almıı değiliz. 
Bütçenin manzara11 ııeçen se
neki bütçeden yüzde 20 dere
cesinde bir tenzilltı ihtiva et
mektedir. 927 • 928 - 929 büt-

Meclis içtima halinde; köşelerde rA.bdiilhalik ve bütçe encümeni reisi H. Feh7ıi Beyleı 

acı milyon lira kadar bir fOY tutu
n! f yor. Bütçede mutlak bir teva

ANKARA, 14 (Telefonla) - nı geçen aenelci bütçeye niıbetle o- Bey maaş faoıllarının yüzd., kırk 
Mecliıte Maliye Vekilinin 193ı lan farkını mulcayeselerle tahlil ede kadar bir nİıbet teıkil ettiğini ileri 
bütçeai etrafındaki müdellel izahati- rek anlatb: ıürenk bu niıbetin zamanlu tenzili 

:J zün esasının muhafazası tart 
t 17 olduğuna göre, bu tuarrufatı 
~ yapmak zaruri idi. Yalnız bu 

alir 1 nokta etrafında bazı müzevir
içi• !erin ortaya attıkları oafsatala-

ni müteakıp bütçe encümeni mazba Derıamsız memurlar çarelerini aramak lazım ıelcliği nok-
ta muharriri Kemal Zaim Bey kür- Bundan sonra ilk oözü Ka.tamo· tasında ısrar etti. Ve dairede devam 

(Devamı beşinci sahifede) ıüye ıelerek bütçenin masraf kısmı nu meb'uıu Dr. Suat Bey aldı. Suat (Devamı 5 inci ahi/ede) 

,1 ra vatandaşların aldanmaması 
i~ lazımdır. Meseli, 

eril _ "Madem ki, hükümet ve 
nuııı' Meclis için bütçede kırk mil-

(~ Yon tasarrufuna imkan vard~. 
Bu tasarrufat geçen seneler 1• 

' 1 d ., .. d' çinde niçin yapı ma ı. ıyor-

11~ lar. 
Jı, ı. Muhakemesi basit, vaziye-

Ji tin iç yüzünü bilmiyen bazı 
5~ vatandaşların bu safsata kar-

tısmda tereddüde düşmeleri 
ıı. mümkündür. Hakikatte yapı

lan tasarruflar; mutlaka eski
den israf edilen paraların bu 
aene tasarruf edilmesi değildir. 
Bilakis bu tasarruflar; memle
ket ve halk icin faydalı birçok 
işlerin geri b;rakılma11, birçok 
nafıa teşebbüslerinden vazge-

Jıı- çilmesi, memlekettetki imar ve 

1 
I inşaat faaliyetinin durdurulma 
" aı, açılması tasavvur olunan 

ulır ba ' zı mekteplerden sarfınazar 
ııı~ ederek mevcutlardan bazısının 
cl_ı kapatıİması pahasına vücut bul 

t5tr muştur. Buna benzer taaarruf
gürl lar karşısında sevinmek değil, 

eti Üzülmek icap eder. Şüphe yok 
a J ki; bu arad:ı lüzumsuz sayılan 
ilr' ve miktarı çok mahdut olan t>:'-· 

zı masrafların da önüne geçıl-
miş bulunuyor. 

Nihayet hükümeti ve bütçe 
encümenini bu yolda tasarrufa-

---·-·----·--.. --·---·-··-···············-·······-········-·-·-·············-------
Fazilet 
Karmango
lacıları 

Yazan: FAZIL AHMET 
Gazete sahifelerini bir nevi 

zeka mezbahası haline getir- ı 
nıek yeni görülen şeylerden de 
ğildir. Muhtelif zamanlarda . 
Türk matbuatımn şerefli yolu f \ 
etrafına pusu kurarak orada 
fikir haydutluğu ve hakikat 
kasaplığı eden kimselere çok i 
rastgelindi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Daha neleri varmış 1 
Ağaoğlu Ahmet Bey Mecliı kori- ı 

dorunda mebuılara Arif Orucun §U 

hikayesini anlatmıştır: Ahmet Bey 
meb'uıan müdürü iken Arif Oruç 
nasılsa kendisine sokularak bir ga
zete netretmek için hurufat ve 1 

ıaire alır ve hemen bunları satarak 
paraunı yer. Devleti dolandırmış 
olur. O zamanlar Meclis; matbuat 
müdüründen bu meseleyi istizah et
miş ve Ahmet Beyi sıkıtlırmııtı. 

Güreşçilerimiz dün 
Atinaya gittiler 

Güreşçilerimiz cumartesi ve pazar 
günü yunanlılarla çarpışacaklar 

Takım kulüp erkanından la-
1 mail Hekkı Beyin riyasetinde 

'

, Saim Adnan, Vefik, Bedri, 
Must~fa ve Cafer Beylerd~ 
mürekkeptir. Bunlardan Saım• 

1 72 Adnan 79, Vefik 86, Bedri 
sı: Mustafa 87, Cafer de 56 ki
lodur. 

Güretçileriıniz, pertembe gü 
nü Atinaya varacaklar ve iki 
gün istirahatten sonra ilk kar
tılaşmayı cumartesi aktamı ya 
pacal'dardır. Bu ilk temasa üç 
gürC!çimiz iştirak edecektir. 
İkinci ve daha mühim temas, 

J ' pazar günü akıamı Yapılacak, 
' . 
buna da üç güre,çımiz ittirak 

Güreşçilerimi~ vapurda edecektir. 

1 

Atinada Yunan güretÇiler. . . . " 
·ı 00· t ak "ze e Gürefçılerımız gene Ege 
ı e emas yapm u r , ,, 
Kumkapı güreş takımı dün vapuru ile avdet edeceklerdir. 

23 temmuzda başlamak 
üzre bir 

Tenis turnuvası 

1 "Ege" vapuru ile Pireye hare- Gen~lere muvaffakıyet temenni 
ket etmiştir. edenz. 

ta sevkeden sebep malümdur: tertip etti. Bu turnuvaya 
Geçen seneki varidat tahmina- dahil olmak isteyenler kayıt 

Meclisin tarihi celsesi 
tı 220 milyon iken tahakkukat ve iştirak şeraitini iç sahi- Arkada§lar, ileri gitme- ı cep namında bir çete bulmuı. Bizi 
ancak 190 milyonu bulmuştu. felerimizde okusunlar. ı yin buralarda Çerkeıler, qlayalar bu yollarda Ankaraya götür demiı 
2 rakkam arasındaki bu büyük ' ı al -'· 1 · • 

~::::::::::::::::::::::~~v~a~rclır~=·i~zı~· ~so~y~a~rl~a~r -~d~em~iı:· ~l~pı~iz~R~e:::_- ve bun arı mıt .. ""° eyınbır yere fark; alelade bir tahmin bata- _ ıötünnüı akşam olunca Arif Oruç 
sından ibaret değildir. Bu neti- J bun! 
ceyi tevlit eden sebepleri;. da- mukayese edince, atiye büyük 1 budur. Bütçe üzerinde, Meclis- pıiz Recebe yaranmış arı bili. 
ha evvel tahmine imkanı olmı- bir emniyetle bakabiliyoruz. te esaslı bir tadilat yapılacağı- yor muıun? Bunlar Anadolu da Muı-
yan fevkalade hadiselerde ı ve Bizim hatamız ıudur: giriş- nı sanmıyoruz. Çünkü tasarruf lafa Kemal Paşaya tam otu2 bin sarı 

d k 1 tiğimiz işlerin en tabii neticele ve iktısat noktasından icrası altın ıötürüyorlar demiı. Bunlan 
onun tesirlerin e arama i~ım . . d h 1 h . bo"al al ı 1 
d B h 1 1 bizim mem rını a a evve esap etmıyo- mümkün olan her şey; bükü- g ım ve par arı pay aşa ım de-
ır. u a ; ya nız • . ... · 1 · R be bu 

lekete münhasir değildir. Her ruz. Sonra o netıcelerle karşı- met ve encümen taranndan ya- mıı. psır ecep n nu yapmıı 

Dl 1 k t ha
• dise ve neti- taşınca şaşalayıp kalıyoruz. Bu pılmıştır. Eğer Yüksek Meclis, olsaydım dağdan inipte vatanıma hiz 

eme e aynı .. d 1 b" · d ak b d 1 t t k · · buraya gel d' cel d .. t · olmu•tur gun; ev et utçesın eve umu anc maz atasın a ge ecek mc e me ıçın mez ım. 
er en mu eessır "" · ı · Ben eski fenahklarımı vatana hizmet 

Bunların hepsi de müs.külattan mi hayatt.a t_asar.ru.f zarureti; sene ıçin tasavvur edilen esas-
i k 1 d 1 1 d • · d b' f ederek unutturmak affettinnek için 

-------·.--·-·---
/Ticaret ve sanayi 

bankası 

Dün öğleden sonra 
tediyabnı tatil etti 

Banka dün kepenklerini 
kapamıştır. 

İki gün evvel Ajans telgraf
ları Bank de Geneve'in kiteleri 
ni kapattığını bildiriyordu. 

Dünyanın büyük bankaların
dan biri olan Bank de Genevein 
bu tekilde mali sahadan çekili
şi şehrimiz mali mahafilinde 
derfıal tesirini göstermiştir. 

Sabık Hidiv Abbas Hilmi 
Paıa tarafından tesis edilen Ti 
caret ve Sanayi bankası Abbas 
Hilmi Paşa evvelki sene mev
cut sermayesini bankadan çe-

(Devamı 5 inci sahifede) 

1Mart1340 
Saat 18,45 

4gdın meb'asu Reşit 
Galip beyin bu unvanlı 
makalesini yarınki nüsha
mızda okuyunuz. 

l ı. • 

Kral Hz. teşiye gelen vali Muhiddin Beyin 
elini sıkıyorlar 

• 

Kral F eysal Hz. dün 
müf arakat ettiler 

hral Hz. gazetecilere beyanatında 
Türkiyede gördükleri muhab
betten tahassürle bahsettiler 

Altı günden beri şebrirnizde 
bulunan Irak Kralı Feysal Hz. 
dün §ehrimizden ayrılmışlar
dır. 

Kral Hz. dün sabah akraba 
ve taallükatmın ziyaretlerini 
kabul buyurmuılardır. Şehri. 
mizde bulunan bir çok Iraklılar , 
dün sabah Dolmabahçe sayan- 1 
na giderek Kral Hz. ne bilva• ( 
sıta tazimatta bulunmuılar ve 
Irak Maliye Nazırı Rüstem B. 1 
ile Baımabeyinci Saffet Pata 
ile ııöJ'Ü!mütlerdir. 

Vaki olan davet üzerine, dün 
lstanbulda intiıar eden Türkçe 
gazetelerden birer muharriri sa 
at 11 de Dolmabahçe sarayına 
gitmiş ve Kral Hazretlerinin 
Türkiye ve lıtanbul halkına 
hitap eden itideki beyanatını 
telakki eyleınitlerdir. 

"Uzun senelet" geçirdiğim 
sevimli Türkiyeyi vuku bulan 

(Devamı ikinci sahifede) 

Politika 

.. 

; 
) 

Kral Hs. ve teşgle gelen 
lngiliz sefiri George 

Clerk cenapları 

Falih RIFKI 
HARP SONRASI j Bu ihtilal her memlekette, her 

"Akşam' da N.S.'in bir yazı- şehirde, her cadde ve sokakta, 
sını okudum. Serbest fırka ha- borsa ve pazarlarda kurban a
vasınm hepimizi bir takım Is- lıp vermektedir. 
tikametlere nasıl kaptırdığını Bütün büyük ihtilallerde ol
anlatmaktadır: "-Muharebe- duğu gibi, en tehlikesiz ve kur 
de muhalefet nasıl bir hiyanet ta11cı sal, ön saftır. Çiğnenme. 
ise, inkıUipta muhalefet de öy- ğe mahkum irtica sair değildir. 
le bir hiyanettir." * • • 

Muharrir, bizi vergileri in- Liberali:ım ve lertçilik te-
dirmeğe sevkeden Serbest Fır- (Lut/en sahifeyi çeviriniz) 
ka havasının zararlarından bah 
setmekte ve inkılap hızının du 
rulma tehlikesini anlatmakta
dır. 

• • • 
Her şeyden evvel bütün es· 

ki görüşlerimizi ve bilgilerimi
zi tasfiye etmeliyiz. Mekteple
rinde okuduğumuz yirminci a . 
sır yalnız 14 sene yaşamıştır. 

Büyük harp onu çocuk yaşında 
öldürmüş ve 1914 te yirmi bi 
rinci asır doğmuştur. 1914 ten 
sonraki dünya değişikliklerini, 
ilmi, fenni ve iktısadl feni mü 
esseseleri tetkik etmemiş olan 
!ar, öteki asrın adamlarıdrr. 

• • • 
E.'ki asrrhazır kelime~inin 

yerini şimdi lıarpsonrası keli
mesi almıştır; harpsonra~ı ik
rısadiyatı, harpsonrası edebi-kurtulmak için, müvazene ve mem e etın ış erını ara tıyor, ar aıresın e ır tasarru po-

ksarruf düsturundan başka tu çalışma sahaları azalıyor. Bu- litikası takibini iltizam ve bu- ıeldim demiş ve bunu kat'iyyen ya-
b. b h'"k• h 1 d pamamdemİf. Ondan sonra ipsiz Re 

lulacak biı· çare bulamamışlar nun en ta ıi . n.eticesi irçok nu u umete ava e e erse, ö-
d d 1 k d 

·· .. d k' · b" · d cep, efendiler; yanınızdaki bu adam 
ır. Herhalde Türkiye'yi iktı- vatan aş arın ışsız alması ır, numuz e ı senenın utçeıın e 
d ' k 1 k ) d'l' f sizi soydurmak, boğdumıak, elleri 

( . •;_·7&1'....,,...-.,..... .. 

Atk anketi 

• yatı, harpsonrası ahlakı .. Biz 
bu harpsonrası'nın esrarlarını 
öğrenmek lazımdır. 

Londra ~f'lırirr.ız F~rit B~yın ktrlmt~le 

ri Em•I Fer;t llanı;nla V .. hit Yusrı Rf: 

yın Parİ$fe nikahJarr k.ıyıldıf.rnı yaz 

mn;tık. Resmimiz Vabjt Yusri Btyie 

Em~/ Ferit Hanımı ve nikBhta • ş ·hır 

&J/atile hazır bulun n lngıltr!'r~nin Parıs 

sa i ve umumi buhran münase şi ayet ve ıstırap arın artması- pe esas ı ta ı at ve tasarru at , 
b 1 k d k · ni2delö paralan aldırmak istiyor. 

etilc man:z kaldığı müşkü- dır. o aca eme tır. 
lat cephesinden Türkiye'nin İşte Büyük Meclisin tetki- Siirt Meb'usu Belki siz ilerde bir çok çeteler ve ... 
vazi etini baıka memleketlerle ke ba~lıtacakı bütce vaziveti MAHMUT (Devamı ikinci sahifede) 

Münderecabmızrn çokluğun
dan a§k anketini bugün dere 
edemedik. ltiıar ederiL 

• • • 
Fransız ihtilali çoktan edebi

yat ve demagoji olmuş, iktısat 
ve sanayi ihtilali başlamıştır. 

.-.eliri Lord Tyrrell Ctnapl~rını 

ı;O-~tr!'ım~ktedır. 

• 
• 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 15 TEMMUZ 1931 

HARİCf HABERLER •• 
;'l;o: 60 Yazan: M. Yavuz 

lmperatora haber 
Bütün gözler Bale' e çevrildi ! 

İkinci Murat şu haberi saldı : "Tez Ulah 
kölesini Üsküdara iade edesiz,, 

Bir rivayete 
Göre de •. 

O vakit siz çok küçüktünüz, 
Padişahın! Memlekette sükün 
•;e isi.yiş tekarrür edince, ben 
de (Bursa)yı görmek merakı 
uyarımı tı. 

(Bizans) tan Edirne ve Bur
sa ya gidip gelen tacirlerden 
birinin yanında hem Bursayı 
hem de Edirneyi ziyaret etmiı
tim. 

O devirde Bursa ve Edirne 
Türkiyenin en mühim şehirle
rindendi. Bursayı çok beğen· 
mistim.Sehrin üc dört imaretin 
de -her ;aman, hkaraya et, ek
mek, çorba dağılırdı. Bursanm 
bedestenleri elmas, inci ve sair 
ipekli kumaşlarla dolu idi. Be
destende Türk kadınlan da alıt 
veri, ediyorhı.rdı. Şehirdeki hi
ristiyan kadınları da Türk ka
dınları gibi kapalı gezerlerdi. 

Türkler tamamen Bizans etra 
fında yerleşmişlerdi. Anadolu 
tarafında (Üsküdar) da Türk
ler oturuyorlar, Bizans'a Rum 
kayıkçıları vasita5ile geçirilen 
yolculardan geçit resmi alıyor
lardı. 

Bizanslılar Türk kıyafetinde 
gördükleri İnsanlara fevkalade 
ht.irmet ediyorlardı. Frenklere 
kar!ı ise büyük adavetleri var
dı. 

<t - Kiliseleri birle,tirelim 
derken az kaldı yerimiz yurdu

muz elden gidiyordu!» 
Diyerek, Türklere boyun eğ

mekten çekinmiyorlardı. 
İmparator bile ikinci Murad 

a son derece muti idi. İmpara
tora Yuanis, Bizans'ın kendisin 
de kalmaaı ve bütün T rakyada 
Silivrinin ve tek bir• kalenin 
kenditinde kalması için Padita
ha her sene on bin duka altını 
vergi veriyordu. 

Bizansh, Venediklilerin ol
duğu gibi, Türklerin de rum
larla ticaret i§lerine nezaret et 
mek üzere bir zabitleri vardı. 

Üsküdar tarafından, türk ev 
!erinden her hangi bir hiriıti
yan köle kaçıp ta Bizans'a eel
se, imparator veya adamlan o
nu derhal iade :!derlerdi. 

Hatta, ben Bursada iken bir 
gün, türk bey !erinden birinin 
U !ah kölelerinden biri nasılsa 
Bizans'a kaçmıştı. Türk beyi 
padişahtan kölesinin buldurma 
sım rica etmi~ti. Kölenini Bi
zans'a iltica ettiği duyulunca 
İkinci Murat, imparatora ha
ber gönderdi: 

"-Tez ulah kölc:,ini Üskü
dar& iade edesiz.!,, 

Yuania günlerce köleyi arat
tı, bulduramadı. 

melleri üzerine artık yeni mü
essise kurulamaz. 

Şimdi büyük sanayi ve iktı
sat memleketlerinde iflas eden 
ler yalnrz fabrikalar, ticaretha
neler, çarşılar değil, iktısadi, 

Stnai, ticari sistemlerdir. 
• 

Türkiye'nin zengin devlet 
olmasından, devletin büyük 
kazanç kaynakları üzerine atıl
masından başka yol yoktur. 

Yapılacak şehirler, yapıla
r:ak köyler, yapılacak kanallar, 
yapılacak sanayi, ticaret ve zi
raat, hepsi zengin devleti bek
lemektedir. 

Fakir devlet, 
felci demektir. 

* .. . Türkiye'nin 

Başka türlü istiklal hareke
tini tamamlayamayız. Müstem 
leke zaptedilmiş toprak olmak 
tan çoktan uzaklaşmıştır: Es
ki muazzam Rusya, bütün müs 
temlekelerile birlikte, bizzat ik 
tısat ve sanayi Avrupa'srnın 

müstemlekesi idi. 
* .· • 

Boyuna düswr araştırmak
t3n ne çıkar.> Dcl'let teşebbüs 
etmezse, devlet tecrübe eımez
S!!, h.ıngi birikmis milli serma
yenin tesebbü~iinü ve hangi uğ 
ta'jtiıış ve öğrenmiş i!;i kalası-

Köle, kendinin iade edilmek 
ihtimalini dütünerek Y edikııle 
de bir demircinin evinde saklan 
mıftı. 

Paditah ikinci bir haber da
ha gönderdi: 
"- Köleyi bulmak için, be

nim gelmemi mi istiyorsun?,, 
Yuains, bu haberi alınca te

li.ta düştü. Sultan Muradın ica 
bında pire için yorganı yaka· 
cak kadar asabi ve kindar bir 
hükümdar olduğunu biliyordu. 

Günlerce uyku uyumadı .• 
Kıyafetini değİftİrerek, Bi

zans sokaklarında dol&§tı ve ni 
hayet kendi elile köleyi yaka
lamağa muvaffak oldu. 

İmparator bu muvaffakiyeti 
ni tasvir ederken: 

"- Köleyi bulduğum zaman 
dünyanın en meşhur kalelerin
den birini fethetmi, gibi sevin-
miştim .•• ., 

Demişti. 

Köleyi - bir daha kaçmasın 
diye - kollarından ve ayakla
rından bağlıyarak, muhafaza al 
tında, bir kayığa bindirdi ve 
Üsküdara gönderdi. 

Almanlar Anschuso'
tan feragat edebilekler 

PARIS, 13 A.A. - Mali vaziye
tin vahamet peyda etmesi Üzerine 

Alman batvekili, Amerika reisiciim
huru M. Hoover'e ikinci defa olar&.k 
müracaat etmiı il6 de mÜf'U'Ünileyh 
kaçamaklı bir cevap vermiştir. 

Halka beyanname 
BERLIN, 13 A.A. - Kabine bu

sfin saat 14 te dağılmıştır. Hükü
met nqrettl~ bir beyannamede mil
leti soğuk kanlılağını muhafazaya 
davet etmekte ve Almanyanın, nef
se itimat ıartile, bugÜnkü mütkilitı 
bertaraf edeceğinden emin olabilece 
ğini ili ve eylemektedir. 

:W. Luther, Btlle'de 
BALE, 13 A.A. - Alman ban

kaları müdürü M. Lüther tayyare 
ile saat 15,20 Berlinden buraya gel
miştir. Beynelmilel tediyat bankaaı 

umum müdür muavini M. Hulıe 

mumaileybi bekliyordu. Her ikisi de 
de•hal bankanın merkez binasına 

gitmişlerdir. 
Siz o vakit çok küçüktünüz,, 

padişahım! Ben Bursadan Edir Berlin, Bale' den haber 
neye geldiğim zaman, şehrin bekliyor 
en güzel yerinde pederiniz İ- BERLIN, 13 A. A. - Tami.-at 
kinci Murat büyük bir camı meselesile alakadar olan nazırlar sa

yaptırıyordu. at 18,33 da tekrar toplanarak Bal<' 
Siz 0 sene ondokuz, yirmi den ırelecek haberlere intizar ebnit

yaşlarında aslan gibi bir genç- lerdir. Öğleden sonra be!°el'."ilel 
t . · V · H l'l p ·ı tecliyat bankaaı müdürleri ıle ihra!; ınız. ezırazam a ı aıa ı e 

k kt B Sebe bankaları müme11illeri ara1tnda ak-aranız ço açı ı. unun • ı 
b. · b ·· J • h tolunan içtimaa dair saat 20 ye ka-mı o zaman ana şoy e ıza . . . . . 
tm. 1 d' dar henüz hıçbır teY bilinnuyurdıı. e ış er ı: 

" S l M h d. b' . J\1aamafih, ihraç bankalarının 25 Ha - u tan e me ın trın- , il · ··ı· d M · ziranda Almanya ya yapılan 100..., cı cu usun an sonra aıuaaya . . . . 
" d 'l · de H l'l p - yon dolarlık kredının tahclidınc ve gon en mesın a ı aşa a- . . _ af 
'l 1 tu S it Meh t bunun 300 mılyona ıbliğına tar tar mı o mut r. u an me 

b d d l V · H l'l olduktan zannediliyor. Bu 3 hafta un an o ayı ezırazam a ı . . 
P kı d O d •nt· veya bir aylık kısa vadeli bır kredı &faya zgm ır. n an ı ı- k d' Alımı ban 
kam almak fırsatını kolla yor!,. olacaktır. Fakat bu re ı n 

Halbuki siz 0 vakit Manisa- kasına ani ihtiyaçlarını kartılamak 
dan Edirneye yeni gehnittiniz. ve daha uzun vadeli bir muzaheret 
Saltanatı terkettiği halde mem temini imkanlarını verebilecektir. 

leketi filen idare eden pederi- Siyasi teminat mes11lesi 
niz o günlerde aizi evlendirmek BALE, 13 A. A. - M. Lüther, 
le meşguldü. buraya gelir gelmez beynelmilel te· 

Vama gazasından sonra dev diyat bankaaı içtima etmiştir. M. 
Jetin nüfuz ve satveti eskisine Lüther, Alman hükümetinin v:17.İye
nazaran üç dört misli büyü- tini izah eylemiıtir. Bu izahat aaat 
müftü. 20 ye kadar aünnüıtür. M. Lütber'-

in tezi ıu suretle hülisa olunabilir. "- Böyle bir günde oğlum 
Almanya'run mali vııziyeti hemen 

Sultan Mehmedi evermeliyim,. ümitsiz bir haldedir. Almanya öyle 
Diyordu. 

Sultan Murat, Türkmen bey 
!erinden Zülkadir oğlu Süley
man Beyin kızlarından birini 
almak iatiye>rdu. 

Bitmedi) 

nrn tecrübesini bekliyoruz? 

Bugün Avrupa sermayesi, 
eskisinden bin kat daha siyasi 
dir. Eski diplomatın Ataşemi
literinin yerini, şimdi, iktısat 
adamı almıştır. 

Yeni diplomasinin casusla
rı artık iktısat müesseselerinin 
dosya ve hesaplan içinde çalı
şıyor. 

Evvela 300, sonra 400, sonra 
SOO milyona doğru gideceğiz. 

Bize bir Türkiye planı la
zımdır. Bu plan Türkiye'nin 
bütün inkişaf imkanlarını ve 
ihtiyaçlarını tesbit edecek, en 
kısa zamanda 300 milyonu ve
recek, en kestirme işletme vası 
taları üzerinde bütün teşebbüs 
feri, sermaye ve kredileri tek
sif edecektir. 

Bunun ismi "hücum,, olacak 
tır. Nere~e? Bunu en büyük 
mutahassıslardan öğreneceğiz. 
Belki Menderis'e hücum, belki 
Samsun deltası'na hücum, bel
ki Adana'ya hücum .... 

"' "' "' Her şeyden evvel bir şart: 
Eski asrın malumatı yerine 
yeni asrın ilmi! 

Genç kafalar Türkiye'nin 
kurtuluş kavgasının ana istik3 
metlerini aramakta ve hakiki 
cephesini kurmaktadır. 

Falih RIFKI 

para müşkülatı karşısında bulunu· 
yor ki bu mütkülit ancak para va
sıtasile izale edilebilir. Diğer vasıta 
lar hiç bir ıeye yaramaz. Merkez 
bankaları benÜ>: vaziyeti kurtarabi
lecek teknik ve mali vasıtalara ma
lik bulunuyorlar. Almanya mukez 
bankalarına müracaat etmekte ve 
kendilerinden bu vaaıtalan biliimüh
let ve siyasi mülihazalar karıtbr
maluızm kullanmalarını istemekte· 
dir. Almanya, beynelmilel tediyat 
bankasından münha1tran vaziyeti 
det"hal ıslah edebilecek naktı vasıta
lardan ıayrisini düıünmekıizin kur 
tanı eserini batlamasının talep et
mektedir. M. Lüther'in İzahatı beye 
canlı olmu, ve bir dereceye kadar 
da tesir hasıl etmiştir. Ve idare 
meclisi azalan eaaa itibarile inkisarı 
hayale uğramışlardır. Çilnkü Alman 
hükümeti, istediği taYİzat mukabi
linde sarahaten her türlü siyasi te
minat venneii bertaraf etmek arzu. 
sundadır. Bu ıerait altında beynel· 
milel tediyat bankaıı mahafilinde 
bankanın aaz bir vaziyette kaJmak. 
ta olduiu inbbaı mevcuttur, Bazı 
memleketlerin Alman hükümetinin 
menfi b:ıth hareketini tasvip edemi
yecekler ve hükUmetlerine sorma .. 
dan M. Lütherin istemediği tedbir
lerden hiçbirini alamıyacakları bedi
hidir. Hiçbir merkez bankaaının 
F ransa'nın muzahereti olmadan Al
manya hakkında böyle büyük bir 
kurtarıı itine girişemiyecekleri de 
bedihidir. Halbuki Fransa için bu 
ıiyaai teminatın paha biçilmez layme 
ti vardl1'. 

M. Lutlıer ne yapacak? 
BERLIN, 13 A.A. - iyi malıi· 

mat alan mahafile nazaran M. Lüt -
her Bile: Alman hükômetinin bazı 
tekliflerini ırötünnüıtür. Bu teklif
leri ıinıcliden tasrih etmek imkansız 
İse de Alman banka11 için kabil ol
duğu kadar çok ve uzun vadeli kre
diler verilmesi mukabilinde -\nsch .. 
luıa'den ıarfı nuan mutazammm .. 
d.r. Maamafih bu husus henüz te
eyyüt etmemiıtir. Kruvazör husu-

4 
14 
23 

Milletlerin hürriyet ve istikliol u
ğurundaki mücadelelerinde temml17.t 
ayının garip bir talii vardır. Bu ay, 
onar gün fasda ile üç büyük inkı~ 
liiba sahne oldu: 1776 temmuzunun 
4 üncü günü Ameı·ika, lngiliz tahak
kümüne kartı isyan bayrağını açtı 
ve iıtildilini kazandı. 13 sene ':?nr~ 
1789 senesi temmuzunun 14 uncu 
günü, Fransız milleti, Bastille ha
pishanesini zoptetm~e . on altıncı . 
Luinin istibdadını devırdi. 1908 se
nesi temmuzunun 23 ünde de Türk
ler Abdülbamidin istibdad•na kar§ı 
ayaklandılar. Binaenaey~ ~m ~n 
evvel Amerikalılar istildallerımn 
156 ıncı senesini idrak ettiler. Bu 
gün Fransızlar büyük ihtil~lerinin 
142 inci senesini idrak ediyorlar. 
On gün sonra da biz meşrutiyet in
lulibonızın 26 ıncı yıldönümünü id
rak edeceğiz. 

Amerika ihtilili, Fransız inkılabı
na on üç sene tekaddü~ e~e~le ~ 
raber, ıümul ve ehemmayet •.~""':ile 
ve milletlerin mukadderatı uzerıne 
icra ettiği tesirler dolayıaile tarihte 
daha methurdur. 142 sene evvel 16 
mcı Lui, Franaannı mali müzayaka· 
ıı karsısında Etagenero'yu içtimaa 
davet 

0

etmitti. Bu Eta ırenero, dere
beylerin, papas sınıfının ve halk ta: 
bakasının, bir buçuk asırdan beri 
toplanmayan bir meclisi idi. Kralın 
maksadı, mali müıküliita kartı alma 
ğı tasavvur ettiği tedbirleri bu heye 
te tasdik ettirmek ve sonra da Mec· 
lisi feshebnekti. Fakat Eta genero 
bir defa toplandıktan sonra dağılma 

Mac Donald, Henderson 
Parise hareket ettiler 
LONDRAı 14 A. A. - Başvekil 

M. Mac Donald ile hariciye nazırı 
M. Henderıon Pariıe ıitmek üı-ere 
ıaat 11 de Londradan hareket etmiş 
!erdir. 

LONDRA, 14 A.A. - M. Hen· 
derson Parise ıritmek üzere baivekil 
ile birlikte Londradan ayrılnıadan 
evvel şu beyanatta bulunmuştur: 

''Bu seyahata fevkalade ş~rait i
çinde çıkıyoruz ve bunu pekala bi
liyoruz. Maamafih beynelmilel tedi
yat bankasının dün venniı olduğu 
karar vaziyeti herhangi bir suretle 
teskin etmiş olmalıdır. Bunun böyle 
olduğunu ümit ediyorum. Başvekil 
i.le benim Berlini ziyarete gitmemiz. 
den a•ıl maksadımız yalnız Avrupa 
milletleri ile lngiltere arasında de
ğil; fakat bilba11a Fransa ile Alman 
ya araıında doıtane münasebetleri 
teşvik etmek ve bunun için elimiz· 
den gelen berşeyi yapmaktan ibao·ct
tir. 

Parisi ziyaretinıiz meıtelesine ge-
lince, bu seyahatimizin gayesi müs
temlekit sergisini gezip görmeiie 
münhasır olacaktır. Bununla ber:\
ber M. Briand ile ve belki diğer na· 
zırlar ile de görüşeceğim. 

Meclisin tarihi 
Celsesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
İre bulunabilir ve onlara soydurur 

dikkat ediniz demi,. Efendiler o bii-
dı. Kendi kendini meclisi müessisan disenin içinde bulunan şimdiki Yeni 
ilin ettikten ve mecliıteki derebey- sinema sahiplerinden Hüacin Bey 
lerin ve papas sınıfının nüfuzlarını Devlet Demiryolları Müdürü Umu
izale ettikten sonra F ransaya kısa 
faaılalar istisna edilecek olursa, bir 
buçuk asırlık demokrasi hayatı ya
fatacak olan parlamentonun nüve-
sini teıkil etti. . 

mumisi Haıım Beyin biraderi Sali .. 
haddin Bey ve ırazeteci Sadri Etem 
Beydir. Onlar da yaşıyor, Arif Oruç 
ta yaşıyor.Efendiler bu hakikat, Ana 
doluya gelince tahakkuk etmiş, tam Fransannı milli bayramı, Bastille 

in zaptı tarihi olan 14 temmuz ola
rak kabul edilmit olmakla beraber, yapacağ ı~ı aramak ıçın ıyı 
aaıl inkılap hareketi, 4 aiustos gece bir yer bulmut doğru Çerkes Ete· 
ıi vuku bulmuıtu. Çünkü meclia.i0r min yanına gitmit onun bü
derebeylik ve kilise imtiyazlarını il- tün hiyanetlerinc i~tirak et
ga ettiği tarih, bu 4 ağuıtos gecesi miş, beraber çalışmıı Yeni dünya ve 
idi. Esasen Fr:anı?= i~di~ının en J Seyyare gazetesini çılıı::armıt Çerkes 
mühim bir netıcesı de aıyaaı kuvve- ı Et ka k b h . k 

· · d · b" az1ı em çar en u ~un acanınmış tin, doğuma ııtınat e en un y .. 
sınıfların elinden çıkararak halk ta.. yakasını elimize vermi~> uzun müd
bakasına, yani millete intikal etmesi det hapiste yatmış 3-0nra :;ençliğine 
idi. acmu!lar yattıfrı hapsi kafi ceza gö-

Fransız inkılabından beri aradan rerek amali milliyenin husulüne ka
bir buçuk asra yakın b. zaman geç- dar bir yeı·e nefyetmi,leı·, amali mil
li, Bu müddet. zarfında demokraai 
fikri,bir saatin rekkası gibi gah sağa, liye huıul bulmuş,bırakmıılar, doğ
gab sola doğru gitmiştir. Fakat da- ru lzmire gitmit, orada Turan gazc 
ima ileri yürümüttür. Bili. da hızını teaini çıkarmış, o gazeteyi ç~kardığı 
aldığı iddia edilemez. Çünkü dcmok lzmirde Nalbant Hulüsi Bey iıınin
rasiye doğru yürümek kemale doğ- de birini dolandamış bu yüzden uç 
rt ıritmektir. Bizde m~rutiyet inkıl.i 
bı 26 ıene evvel olduğu halde hakiki ay hapse mahkum olmui, gazete•İ 
demokrasi, tarihin en büyük demok- kapanın•' oradan kaçmııtır. 
ratı olan Gazinin itaretile Cümhuri.. Bir ıea - Bu hırsızlığa matbu .. 
yet devrile başlamıthr. 

* * • 
···----·-··-··----····-··········-· sunda ise hiçbir tavizde bulunma· 
mak için M.. Lüther kat'i talimat al
mıştır. 

Amerikın bankasının 
şart"arı 

BERLIN, 13 A.A. - Emin me
nabiden alınan ınalümata nazaran 
Amerika bankası Alınan maliyesine 
müzaheret için fU üç ıartı dermeyan 
etmiıtir. 

1 - Alman bankaaı kredilerini en 
tiddetli bir surette tAlıdit edecektir. 

2 - Alman hükümeti sennayenin 
çelı:ilmesini men için kanuni tedbi~
ler alacaktır. 

3 - Dahili bir istikraz alctoluna
calı: ve bu istikrazın hasılitı duyunu 
mütememincenin tarsininde kullanı
lacaktır. 

Almanya ıu cevabı vennittir: 
1 - V azedilmit bulunan tahdidat. 

tan daha fiddetlisi Alman iktisadiya 
tının bundan bir iki hafta evvelden 
yıkılınaaını mucip olabilirdi. 

2 - T ecriibe göotermittir ki seı·ma 
yenin ihracını men'eden kanunlar, 
buhran esnalannda, lcat'iyyen mües 
sir olamazlar. 

3 - Dahili bir İstikraz alı:ti fİmdi
lik ciddiyeİle derpiı edilemez. Çün
kü, mevduatta bulunan Almanlar 
sermayelerini toptan çelunektedir· 
ler. 

Mevduatın güzde IHlıini 
tediye edigorltır 

BERLIN, 13 A.A. - Bütün Al
manya'da bankala. ancak mevduatın 
yüzde betini tediye etmektedir. Ber· 
lin'in büyük bankaları zabıta kuvvet 
)erinin muhafazaaı altındadır. Çek 
kiıelerinde bi.çok arbedeler çıkmıt
tır. Muhtemel karışıklıkları bastır
mak İçin zabıta hususi tertibat al~ 
maktadır. 

at kanunu müsait midir? 

Ali Saip Bey (Devamla) - On-
dan sonra daha bir çok müessese
ler dolandırmıı, re•mi bir yerd~n 

aldığnn malümata göre bu Jdaın ıru 
dığr yazıların ikibetinden korktuğu 
için. .. 

Haydar Rüıtü Bey (Denizlil -
Akıllıdır kifir. 

Ali Saip Bey (Devamla) Makine
a.ini Yann gazetf'!ıİ namına enıv:ıli 
metrukeden satın alciıktan ıonra k.ı 
rJstnın namına mal etmiıtir. Bunu 
da müaadel'e edilmesin diye yapmış. 
Yarının sahibi imtiyazıkenclisi değil, 
relikaaı imiı (Güzel ıeıleri). 

Yusuf Bey (Denizli) - Halı:ika 
ten mert adammıı. 

Ali Saip Bey (Devamla)- lzmit 
davaaı neticesinde maki.nesi haczolu 

nur müli.hazatile onu anaırnın üzeri 

ne naklettinniı ve son ııünlerde elin 
de bir miktar para bulundunnak mü 
lüuızaıile Akpm gazetesinde - ne 
oldufıınu bilmiyorum - Mehmet Be
ye üç bin yedi yüz liralık bir senet 
vermq, Halit efendiden bin iki yüz 
lira ve Sürenyan efendiden yine bin 
iki yüz liralık hurufat almıf ve onla-
rı derhal kanıı üzerine mal etmiı. 
Kendi üzerine yalnız senet ile borç 
lanm.ıı timdi de parayı vennedği için 
mahkemeye verilmiı kağıtçı Müsyü 
- pek hatırlıyamıyorum - Penba efen 
diden iki yüz liralık mal almıt pa-

raıını vermemit mahke.neye düt

müıtür. Selinik Bankasından aldığı 
bin küıür lirayı vermem.it ve buna 
mukabil demittir ki, sizin namınıza 
ili.nal yaptım. Onlar parayı onun 

tahsına verdiklerini: ilin İtin teklif 

-• 
Türkiye -Bulgaristar 
Sofya gazetelerinin miitaleaları 

. SOFY A, 13 A.A. - Gazeteler Türkiyenin yeni sefiri ~ef' 
Kamil Bey hakkında sitayişli makaleler yazarak kendisini ,ı 
bir diplomat ve hararetli vatanperver olarak tavsif etmekteİ 

-

ler. Mir gazetesi Hüsrev Beyin halefi olmağa liyik olan ye0'. Bı• 
fiıı selamlamakla mübahi olduğunu söyliyerek Tevfik 1' 
Beyin Türk - Bulgar münasebatının takviyesine vusul için 1 tu•• 
edeceği yolun temamen çizilmiı olduğunu kayd~diyor ve • 
ki: "Bu yol sulh, anlaşma ve samimi dostluk yoludur. , 

Türkivenin şerefli Reisi Gazi Mustafa Kemalin me:nl~ T.u 
miz hakkı~da beslediği ve Tevfik Kamil Beyin tercüman ~~ki 
ğu samimi dostluk hiss~atını kemali memnuniyetle karşıl• ~r· .. ~ 
rak komşu Cümhuriyetin mümessiline bütün kalbimizle s~ tutu 
reli bir faaliyet ve iki memleketin iktısadi ve siyasi refahını ni d• 
mın metuf mesaide seri bir muvaffaldfet t~menni ederiz." bi en 

Fırka grupu dün toplandı ~: 
ANKARA, 14 A.A. - C.H. Fırkası Meclis grupu &ııl 11 ve 

saat 11 de Afyonkarahisar meb'usu Ali Beyin riyasetinde 1~ kü vı 
lanmıştır. Sinop meb'usu İbrahim Alaeddin Beyin daireler~ İ 
tasiyesinin mübayaa ve tevzi işlerine ait sual takririne M~ mız 
Vekili Bey tarafından verilmiş olan cebabi izahat ki.fi görü yeni 

tür. [il f k 
Bundan sonra ceza muhakemeleri usulü kanununun d~v 

maddelerinin tadiline dair kanun layihasının müzakeresine 1 ır. 
çilmif ve bu hususta birçok hatipler söz söylemittir. Müz•"" Tiı 
nin perşembe aal:ıahı devamına karar verilmiştir. nefi 

iki memur adliyeye verildi müş 
lZMlR, 14 A.A. - Kemalpaşa kaza11 muhasebei huıu1 :::~.~ 

memuru vazifesini ihmal ve tahsildar da iki bin küsur lirayı 1' 
metine geçirmek ciiı-ümlerile ciheti adliyeye tevdi edilmişi~ 

F eysal Hz. miifarakat ettiler 
(Başı J inci sahifede) ı muşlar ve bir çoklarına da ~ 

bu ziyaretim münaasebetile ye tevzi olunmuttur. Müt 
her yerde mazhar olduğum bir zata 50 lngliz lira11, J!1 
hüsnü kabul ve meveddete kar telif kimselere de vaziyetleı' 
şı derin bir hissi şükran duy- mütenasip ve asgari on fil S 
duğumu, ayrılmadan evvel, be- l~raaı olmak üzre para veril~ 
yan etmek isterim. tır. Bütün bu tevziat dört 

Türkiyenin son senelerde lirayi geçmekte idi. 

ne ka-:lar ümitbahş bir surette Bu eenada Sirkeci gar# T 
il~rlediğini görmekle hakiki kral Hz. ni Alpullu'ya göt~ otur 
bır meserret duydum. Memle- cek olan hususi tren ihzar min 
k . h k.. . d ~ ~tın nemen er oşesın e ve dilmit bulunuyordu. Tren bir n 
milletin hemen her tezahürün- furgon bir yemek vagonu ı sar 
de hakiki ve esaslı tekaddüm bir hu~usi Yagondan ibaret' na 
ve intibah asarını gördüm. Bir müfreze polis istasyoıı' mış 
Türk milletinin ileriye doğru misafir salonu kapıaındaıı lı' mal 
büyük ve metin adımlarla bu susi vagon basamağına kJ yan 
kısa müddet zarfında kaleyle- mevki almııtı. Vali Muhi;ıdf bin 
diği azim mesafe hiç şüphe yok 1 polis müdürü Ali Rıza Bef~ bu ~ 
tur ki,, şayanı t~~dirdir, ve .bir saat 12 yi biraz geçe istasifal çakl 
çok mılle~ler.e numu?e ol~bıl~- gelerek kral Hz. ne inti_,, dan 
cek pek cıddı ve mes ut bır mı- baıladılar. Biraz sonrada Jııl lira~ 
uldir. Böyle bir teceddüt an- liz ve Mısır sefirlerile Bd~ Bey 
cak b~yük ~i~ mücahedeıı_in se- sefirimiz Tahir Lutfi Bey ğJ nakl 
meresı olabılır. Şu terekkıyatın diler. Kral Hz. maiyetleriıı' tadı 
her safhasında, ziyaretim mü- seyahat edecek olan Irak fıl' 

nasebetile şahsan ta°.ımağa ~u !iye nazırı Rüstem Beyle Jı1 
vaff~k olduğum .. Gazı Hz •. nın mabeyncileri Saffet p&§a, f 
ederı de~~sını ı;ıor~e~ek .. ırn~ verleri Tahsin Bey, Irak ,elı Ç 
kan harıcmdedır. 'l enı T ~rk~- Naci Bey mihmandarları prf bacl 
yenin itikadımca hedef edınd~- tokol um:UO müdür mu•fİI mer 
ği siyaset sulh V:! selamet ~aı- Kadri Rıza ve RiyaaeticiliıJI Hü 
rcs;nde terakki etmekten ıba- yaverlerinden Naıit Beylet t aras 
retti:,. Bu siy~se_t bihakkın. te- d~ğu halde 12 yi çeyrek gı\ kav 
f~YY';1" etmek ıstıyen her mılle- Sırkeci garını teşrif ve aal;;J zım 
tın şı:uı olmalıdll'. bir müddet iıtirahattan ıı# Muı 

Hakkımda her yerde izh~r tam yaraımda rasimei ıel;
e<lilen asarı meveddet ve bıl- ifa eden polislerin önündeO f 
hasaa ma~buatın saI?imi ve dos çerek, trene geldiler. But': 
tane ııeşrıyatı kalbımde unu- teşyie gelen zevata veda e' 
tulmaz bir hissi şü~ran. uyan- le .. ve yarımı bir kaç dakik• f 
dırdı. Bunu Irak mılletme k-:r- çe tren alkıtlar, hayırlı sef'~ 
şı bu memlekete pen·erde edıl- temennileri arasında AlpulJıi 
mekte olan muhabbetin bir de- ya hareket etti. Kral Hz • .ıJ 
li.~i olarak tela~ki. e!l~im, ve nun arka sahanlığından tef.~ 
şuphe yoktur ki, ıkı mıllet ara- gelenlere iltifat etmekte id•1 
sında tey~~münen ?"evcut o: Kral Hz. dün öğleden •°" 
lan revabıtı hasene?ın da~a zı- saat 4 raddelerinde AlpuJI~~ 
yade kuvvetleı:ımesın~. ve.ııle.o: muvasalat Ye şeker fabrilı:_.ıl 
la.'. ,ktı.r. hak ıl~ . Turkıye ~k~ ziyaret etmiş ve alqam Alt'. 
mucavır odada ık·'· kard~t. gıbı Iu'ya gelen eksprese m~ 
ya.,a~alıdı~la_r. Cumlemızm ~a- hususi vagonla Viyanaya b,I din 
m:mı emelımız de budur. Muı- ket etmitlerdir. 
terek ve mütekabil menfaatle· 1 k f' . 'h d•~' zah~ 
. . . • ra se ırı ve mı man iley 
rımız ıle asırlardan berı .aramız Kral Hz. ni hududa kadar ıt ..... 
da teessüs eden kuvvetlı rabıta · edecek! d' 
lar itikadımca bunun en sağ- yı Kal Fer ırl.H T·· ı.:.•e' 
1• l'd' B be r eysa z. urıur 1 
a~ teme ı ır. u .yanat?ma Yunanistandaki emlikin~· t".'. 
hatıme vermeden, zıyaretım- yled'kl · h · 1 • , _ e ı erı emııre en · J 
den fevkalade mesrur oldugu- Fatma ve Şerife Sara Hf. llj ma 
mu ve, bu dost memleketten ay Şerif Zeyd'ın yakında şelırİ" pol' 
rılmaaıın ~vvel umuma teşek- ele ek k ı H t fıJlj 
k . h • 1. . ze g r ra z. ara 4 ler 
üratımı ve ayır ı tem~nnıya- kendilerine terkedilen BiiY~ 

tımı tekrar etmek suretıle ve- dere'dek' k'' kt jrel 
d k · · " ı Of e yazı geç • 

bun 

Viy a eBtme ıs~erım. . . leri liaber almmıttır. Köf~ 
1 u edsnab. e sakrak~ın lıntızbeakr tamirine ba,Ianmıftır. miy 

sa onun a ırço ımse er - K. l 1ı ha 
!emekte idi. Bunlardan bazda- f'al Hz.nin ihti~as a ~ ler 
rı bilvasıta mazharı iltifat ol- A~PULLU 14 (Huıu1t) -:: ,el 

yapmadıklarını aöylemi,ler. Hili 
Mahkemede sürünüyor. Üsküdar 
Bankasından bin lira almıt verme
miı. Buııa benzer usullerle piyasa
yı tedhiş ederek para almıı. Kendisi 
ırüya bat muharrir imit ve 150 
lira ma"'!ı vannı, gibi bir vaziyet 
ihdas etmiı ve bu paranın da haciz 
olunmamaımı temin için maaşını 

peıin aldıitna dair bir de senet ver
mİftİr. 

(Devaıni var) 

fabnkaaını gezen Kral Hz. ıııtJ~ 'rl 
nin defterine fU cümleleri tah"' 
yurdular; . ~ 

"Bu kelimeleri yazmadan b•',ıl 
saniye evvel Gazi Paşa HaZ,.e fit 
nin mukaddema yazmış oldukl• ,1 
menniyatlarını okudum. O te"'.'.ı 
yi tekrar etmekle memııu"'' V 
me,hun olan kalbimi bu defl•':f' 
yıt ve mütetebbislerin ve bd ~ 
İf ile meıgul olan zevatm 1~;1 muvaff11kıyetlerini bütün ~· 
dilerim sı\~ 

FE" 

ken 
ban. 
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Bir muayenede Kadıköy otobüslerinin yarısı çUrUk çıktı ! 
Ekononıi 

t Tütün ihracatımızın 
rı k . . 
i~ bu sene i vazıyeti 

Maarifi• 

Vali 
Aynı zamanda maarif 

işlerile de 
alikadar olacak 

I~ Belediyede • 

Otobüsler 
Kadıköydckilerin de 

yarısı 

faaliyetten menedildi 

Müskirat . 
•11 lıisarında 
- çığa çıkarılanlara 

hizmetlerine 
r Jre para verilecek 

. Yeni sene bütçeei münasebe
pi 

ı<if Bir çok memleketler bu sene 
~ tütünü başka yerlerden alıyorlar 

Maarif vekaleti dün maarif 
eminliklerinin lağvı baklanda 
vilayete birtamim göndermlttir 
Bu tamimde valilerin maarif it
leri hakkındaki vazife ve sala
hiyetlerinden balııedilmektedir 
Tamime göre bütün maarif İf· 
!erinin tanzimi tamamen vila
yete intikal etmittir. Binaena
leyh Tilayetin mes'uliyet ve 
vazifesi artr· ıştır. tik mektep 
muallimi ve baş muallimleri 
ile ilk tedrisat müfettiıleri ma
arif müdürünün İntihabı (.;zeri
ne vali tarafından inha edile
cektir. 

Katil Hacı 12 sene 
hapse mahkum oldu 
Hacı maktul Musul meb'usunun 

Sene başı dolayısile şehir da- tı_le An! araya gitmit olan müı 
bilindeki bilumum otobüslerin kırat inhisarı umum müdürü 
fenni teftitlerine başlandığını Asım Bey, avdet etmittir. 
yazmıştık. Kadıköyünde itle- . İdarenin yeni bütçesinin tel 
yen 30 otobüsten 14 tanesinin kıkatını bütçe encümeni ikmal 
fenni şeraiti haiz olmadığı an- etmiştir. Tütün ihracatımız bu sene ı bizden fU niıbette tütün almıt

o~hakikaten çok fena vaziyette- lardıı 
·ı1'1dir. Şehrimizdeki bazı ecnebi Yugoslavya: Şark tütünü ki 

tütün ıirketlerinin faaliyetleri- m~len İzmi~den alır· Sen.evi 
ı · d it im 1 M · mıkdar takrıben 125,000 kılo-

nı ara mış o a arı, ısır gı· d 
" bi en mühim bir mahrecinJapon uRr. T k 'be 4000000 omanya: a n n 

tütünlerinin rekabeti yüzünden pezeta kıymetinde tütün almıt 
hemen 'hemen kaybetmit olma· .. • tır. 

"' "ve daha bazı sebepler bu gün- Çekoslovakya: Senevi 2 mil 
ıl kü vaziyeti doğurmuştur. yon liralık tütün almaktadır. rJ ihracat ofisi. tü~ü? i~racatı- Franaa: Senevi 371,400 flo-

ıl/J mızın eski vazıyetını ıade ve rin laymetinde 401,540 kilo tü 
1 yeni mahreçler tedariki için tün almaktadır. 

k İngiltere: Mmeleketimizden 
il' fevkalade mesai sarfetme te- senevi 71000 lıterlin laymetin 

1 dir · de 576000 kilo almaktadır. 
Jııi' Türk tütünleri dünyanın en lsveç: Şark tütünleri ihtiyacı 

nefis ve her tarafta rağbet gör nı lasmeıı bizden temin eden 
müş tütünleridir. Geçen ıene lıveç rejisi geç.en sene 27000 

h r' b' leketler kental tütün almıştı. utf nıu te ır ecne ı m~!!! ........................... , ..................................... -
~; .................................... •ı---:iillrmmtt::-----:'mı~ 

·' ~ Arliadaşlığa bakın ! 

Bunların tayin ve tebdili de 
maarif müdürünün teklifi üzeri 
ne valinin inhası ile olacaktır. 
ilk mektep hocalarının maaıla
rma terfi ve tayinlerine de vali 
ehemmiyetle dikkat edecektir. 
Tamimde ilk tedrisatın ve ilk 
mektep muallimlerinin ehemmi 
yetinden israrla bahsedilmekte 
dir. 
~~~~~~~~-

Almanya da ki 
Buhran 

Düne kadar pigas,7d 
mahsus bir 

vereselerine 2000 lira verecek 
12 ıene altı ay ağır hapsine karar 

verdi. Hacı maktul Nuri Beyin vere
seaine ayrıca 2000 lira tazminat ve. 

recektir. 
Arnavut Hacının muhakemesi 

Sabık Mutul meb'uşu Nuri Beyi, 
Zehra i.nıinde lranlı bir kndın yü
zünden aralarmda çdcan huıumcl 

üzerine bir eece Beyoğlundaki evine 
eireceği sırada ansızın önüne çıkıı.· 

rak bıçakla öldüren Hacı Bin lıla- bittikten sonra Nuri Beyin ölümün· 
mın muhakemeti dün Ağrrcezada in de iıtiraki bulunduğu iddiasile Ağır 
la~ edildi. 

Celse açddıktan tonnı Nuri Be
yin ağır yaralı bir halde haıtaneyc 

nakli eına11nda yanında bulunan po
liı memurları ile m•ktulün müdava. 
tını yapan doktor şahit olarak din· 
lenildiler. Gerelr: doktor ve gerek po 
lit memurlan Nuri Beyin ameliyat 
maıaıı üıtüne yatırıldığı bir ıırada: 

- Beni Hacı I.lam vurdu ... dedi
ğini itittiklerini söylediler. 

Bundan sonra Müddei umumi 

Cemil Bey İddianameıini ~enneyan 

ederek Hacının İranlı Zehra H. ile 
Akııarayda, Sülüklu mahallesinde bir 

cezaya ıevkedilen Hacının ve Nuri 
Beyin müıterek metre•i lranlı Zeb
ranın muhakemetinc batlandı. Zcb· 
ra H .. kendiıine atfedilen cürmü İn· 
kar etmiştir. Dinlenen şahitler de 
mütbet olarak bir fey söylememişler 
dir. Müddei umumi Zebranın bera-
etini talep etmittir. Mahkeme, mÜzll 

kereden sonra maznunun beraetine 
karar verdi. 

Sait Beyin katili 
Beykoz ıpor klubü kaptanı Sait 

Beyi öldüren bahriyeli Ceına1 ve ar
kadaşlarının muhakemelerine dün 

Ağırcezada devanı edilmiş, , ahit sı

fatile dinlenen Kiça vak'adan malu-
matı olmadığını söylemiştir. Muha
kemenin tahkikat safhası hitam bul .' 
duğundan müdafaa ve karar için mu 
hakeme 16 ağu•tosa talik edilmittir. 

Odabaşı mahkemede 

!aşılmış ve bunlar derhal faali- T azmi not verilecek 
yelten menedilmişlerdir. Bu o- Müskirat inhisarından çıka-
tobüslerin bir çok fenni noksan rılan memurlara borçlar kano
ları bulunduğu, binaenaleyh n~ a~kamına tevfikan on beşer 
yolcu tatımasında tehlike oldu- gunluk yevmiye verilmişti. 
ğu anla•ılmıtt:r. H lb k' .. .. · h ' a u ı tutun ın isarından 

Teftisatın İstanbul cihetine çıkarılacak memurlara ise iki. 
başlanmıştır. Henüz bu tarafta ~er .maat verilecekti. Müıkirat 
kat'i netice alınamamıştır. ınhısarı müdürü Asım Bey de 

D "lb d 'd 0 zaman kendi memurlarına 
aru e ayı e dahi aynı tekilde muamele ya. 
imtihanlar pılması için teşebbüste bulun-

Darülbedayi mektebinde im- muttu. Aldığımız malumata gö 
tihan neticeleri anlaşılmıttır. rek, miıl' skirat inhisarından açığa 

?ı ~rı an memuralara da diğer 
Sene başında ilk olarak birinci ınbısarlarda olduğu gibi tazmi-
sınıfa alınan 8 talebeden dördü nat olarak müdcleti bizmetleri
muvaffak olamamı,tır. Muvaf- ne nazaran bir, iki, üç ve daha 
fak olamayan bu talebelere ikin fazlamaa, verilmesi takarrür et 
ci sene de devam hakkı verilme mit ve bu bapta bir maddei ka
miş ve mektepten çıkarılmııtır. nuniye tanzim edilerek B. M. 
Kalan dört talebe, ikinci yani Meclisine sevkolunmuştur. 
son sınıfa geçmişlerdir. isimle- lbrahim Tali Beyin zigaretı 
ri şunlardır: Sabih, Necati, Sa- . Birin~i umumi müfettiş İbra 
mi Efendiler ve Semiha Hanım hım Talı Bey dün müskirat İn-

. . . . hisarı umumi müdürü Asım Be 
Bu terfı edenler ıkıncı seneye yi ziyaret etmiıtir. Öğleden 

1, Sarhoş arkadaşını pıçakla yaraladı 
~ ve 48 lirasını alıp kaçtı 

tesir hasıl etmemiştir 

Almanyadaki buhran ve mar 
kın sukutu ıehrimizde de tesi
rini göstermekle beraber, bu 
tesir buhranın• büyüklüğüne 
nazaran çok hafiftir. 

ihracat ofisi markın sukutu 
ve iktisadi buhranı alaka ile 
takip ve piyasayı haberdar et
mektedir. 

t evde beraberce m~treı hayatı yaşa· 

dıklarınıt Hacının iddiasına göı·e 

hatta aralannda bir de çocuk oldu
ğunu, Zebranın Nuri Beyin yanına 
avdeti yüzünden Hacı ile aralarında 
huıumet mevcut bulunduğunu. Hacı 
nm Nuri Beyin ikametgi.hına gide· 
rek Zebranın teslimini talep ettiğini, 
Nuri Beyin buna yanaşmaması üze· 
rine Hacının kendijini öldürmcğe 
karar verer~ kararını tatbik etti~'İ-· 
ni, hidisede taammüt ve taınıim 
mevcut bulunduğunu ileri sürerek 

Hüsnü pehlivan isminde birini 
öldürmekle maznunÖmer Ahit Hanı 
odabaım Ali Remzi Ef. nin evvelce 

g.eçn.'ekle b~raher b~ sen~ ~k- . soma İbrahim Tali Bey, idare. 
torluk ehlıyetnamesıne ıstıh- nin fabrikalarını ve Mecidi e 
kak kesbetmiş oluyor. köyündeki konyak ve likör fJ.. 

Bu Efendiler Darülbedayi- rikasını gezmiş ve Asım Bey ta 
İn bu kış temsillerine bazı kü- rafından İzahat verilmittlr. 

ıl 
tiit' 

T avukpazarında bir han~a 
oturan Sait Hasan ve Cemal ıa

r • minde iki arkadaş Y enitehirde 
bir meyhanede oturup içmitler, 

-" sarhoş olduktan sonra odaları· 
,... na avdet etmek üzere yola çık

mışlardır. Fakat bu sırada Ce
mal arkadaşlığa hiç yalatma
yan bir şey yapmıt, Saidin ce
binde para olduğunu hissedince 
bu parayı almak için Saidi bı
çakla bacağından ve kalçasın

,,/ dan yaralayarak, cebindeki ~ 
,J lirayı da alıp kaçmıştır. S_aıt 
;~ Beyoğlu Zükur hastahanesıne 
~ nakledilmiştir. Cemal ;lranmak 
ı.ıı tadır. 

; Arabacılar arasında 
f kanlı kavga 

Çatladıkapı iskelesinde ara
bacı Demir oğlu Mustafa, Ö
mer oğlu Mustafa, Kazım ve 
Hüseyin isminde dört arabacı 
arasında araba kayıtı yüzünden 
kavga çıkrr.ı· ?, bunlardan Ka
zım ve Hüseyin Ömer oğlu 
Mustafayı bıçakla sağ kolun
dan, ayırmak için aralarına gi
ren Mardik Karebeti de sol ko 
!undan ağır surette yaralamış
lardır. Kavgacılardan Kazım 
ve Mustafa yakalanmışlardır. 
Hüseyin kaçmıştır. 

Zeytinburnunda ağır 
bir cerh 

lamış, ve evvelki aktam Bürha 
neddin Bey fabrikadan çıkar
ken üzerine hücum edip ağır 
surette yaralamıf, kaçm'-ltır. 
N azifi şiddetle aranmaktadır. 

Asansörde bir kaza 
Maçkapalasta Safa Beyin hiz 

metçisi 21 yaımda Münevver 
Hanım evvelki gÜn hali hare
kette olan asansörden gafletle 
başını çıkarmıf, ve ağır suret
te yaralanmııtır. Münevver Ha 
nım Amerikan hastahanesinde 
tedavi altma alınmııtır. 

Eli pıçaklı zorba 
Aksarayda Sineklibakkalda 

oturan Mahmut evvelki gün 
doatu Emine ile Soğanağa ma
hallesinden geçerken önlerine 
Kaaımpaşalı Hüseyin çılanıı, 
Emineyi Mahmudwı elinden al 
mak i.temit ve Mahmudu çala 
ile ağır surette karnından yara 
lamıştır. Mahmut Cerrahpaşa 
hastahanesine yatırılmııtır. 

Tutuşan kağıtlar 
Dün saat 3 te Adliye sarayı 

bahçesindeki kağıtlar tutuş
muş, evvela yangın zannedil
miş, fakat bili.hara yangın ol
madığı anlaşılmıştır. Kağıtlar 
yanı!ıktan sonra sönmüştür. 

Vefasız metres 
Tahtakalede Kebapçı hanın-

Evvelki gün Zeytinburnunda da oturan seyyar satıcı Hamdi 
imalatı harbiye fabrikası me- evvelki gün kalbine ekmek bı
muru Bürhaneddin Bey Nazifi çağı saplayarak İntihar etmek 
isminde bir amele tarafından a istemiş, yetişilerek kurtarılmış 
ğır surette yaralanmıştır. ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

Nazifi kendisini Bürhaned- Hamdi metresi Nerimanın 
din Beyin işinden çıkardığına kendisini terkederek kaçmı~ ol
zahip olmuş, bu zehapla muma masından müteeosiren intihara 
ileyhin yolunu beklemeğe baş- teşebbüs ettiğini söylemiştir. 

...... v.ij;~;· .. ·p-~ii;i~i~ ........ j .... F;~·~·~·~~·i~;~~ .. b';;;~·;~ .. -
bir hediyesi 1 Dün 14 te_m~~z milli bay-

ramları oldugu ıçın fransız se-
Viyana polisi bir hatıra ol- faret konağında bir resmi ka

mak üzere polisimize Viyana bul ve bazı marasim yapılmış

Behçet Bey 
polis teşkilatına ait bazı resim tır. 

ler göndermiştir. Polisimiz de 
buna mukabele o'rnak üzere 
Viyana polisine resim gönder
miye karar vermiş ve dün:Gül

Tütü.n inhi~arı umum müdü
rü Behçet Beyin Ankara' dan 
bugün ~ehrimize gelmesi bek
lenmektedir. 

hane parkında muhtelif resim

ler aldırılmıştır. 

Adanada sıcaklar 
ADANA 13 - İki günden 

beri sıcaklar şiddetlendi. Derc
cei hararet gölgede 39 u bul
rnu~tur. 

H lh ak•am olmadan nehir 
kena:ında biraz serinlemek icin 
banyo yapmaktaadır. . 

Behçet Beyle beraber Anka 
ra'ya gitmiş olan Bedri Bey 
avdet etmiştir. 

Gene çarpıştılar 
Evvelki gün Yusufpaşada 

3390 numaralı kamyon ile 58 
numaralı tramvay arabası çar
pışmışlardır. Nüfusça zayiat 
yoktur. Musademe yüzünden 
seysüsefer varım saat durmuş-

Alınan malümata nazaran, 
dün sabah Londra borsasında 
mark 31, 15 ten açılmıt ve öğle 
üzeri 21, 75 te kapanmıştır. 

beraetle neticelenen muhakeme~ine, 
temyizin kararı bozması üzerine A· 

ğırceza mahkemesinde dün yeniden çük rollerle gireceklerdir. Kız Irak 40,000 sterlin 
talebe olan Semiha Hanımın 

Dün Borsada mark 2,20,9 
dan muamele görmüştür. Bor
sada dün Doyçe banı.1< 40,000, 
Doyçe Oryent bank 12,00 lngi 
liz lirası satmıttır. 

Alman bankaları dün mevdu 
atl~rmı almak isteyenlere karşı 
tedı~ede müt~ülat çekmemiı
lerdır. Bu tedıyatm mühim bir 
YekUna baliğ olduğu söylen
mektedir. 

katı'( H .__ 
450 

başlanmıştır. Mahkeme, vak'a ma-
acının ceza Kanununun 

İn · m dd · f'ka .d . hallinde keşif yap .imasına karar ve-
cı a esıne tev ı n ı amını, an ı . . . 

cak 51 · • dd 'b' d rerek muhakemeyı talık etmıştır. 
ıncı ma e mucı ınce e ce-

zasının 24 seneye tahvilini İttedi. Saman iskelesi cinayeti 
Maznun vekili, müdafaa>1nı ya· Saman itkelesinde kabzımallık 

parak Hacının cürmü sabit olmadığı eden F ariı isminde birini meyhane
iddiatile kenditinin beraetini istedi. de bir kavga neticesinde öldüren 
Mahkeme m~kere,.... çekilerek ~k
taın geç Vftkit kararı tebliğ etmiı

tir. Mahkeme, Hacının Nuri Beyi 
kasden ve tehevvür neticesi öldürdü 
ğüne kanaat getirerek taammüt mev 
cut olduğu iddialarının reddile etba 
bı muhaffefeye nauran kendisinin 

yazmacı Halilin dün Ağırcezada mu· 
hakemeıine baflandr. Maznun Ha· 

li~ cürmünü inkar etti. Şahitler, Ha· 
lilin, tuçlu olduğuna del.ilet edecek 
mahiyette ıözler ıöylediler. 

Mahkeme, gelmiyen tahitler için 
batka güne b<rakıldı 

111111llllllllllHil11111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllhill lll il il lllllllllllllll lll lll lll l lllllUlll il llll/ll/ll/l il 111111~ 

~Tenis turnuvamız 1 
~Milliyet 23 tem;uzda b~şlamak ~ 
; Üzere bir turnuva tertip etti : 
§ = = Gazetemiz, 'l'.CÇen sene olduğu 5)0 Muhtelit (Mixte) şa•·tlar koyabilir. = gibi, bu ıene de bir teni• turnu- 6)0 Junior erkek (Single) Madde 9 - Komite lüzum e Valf tertip etti. 7)0 -Junior erkek (Double) görüne maçtan tehir edebilir. = 
= MütehaHıt bir komite tara- Madde 2 - Galiple finalist- Madde 10 - Topları komite = fından ihzar ve idare edilen bu (ere (Milliyet) tarafından kupa verecektir ve sahadaki komite- = 
===

= turnuvanın şeraiti, yapılacağı ta ve müki.fatlar verilecektir. nin kararile tecdit edilebilecek- ~ 

rih ve mahalli BfAğıda ayrıca Madde 3 - Angajman ıera- tir. Dömi finallerle, finaller ye-
yazıyoruz. Büyük bir rağbet gö- iti şu suretle tesbit edilmiıtir: ni ve bütün oyuncular Dunlop 
receğine emin olduğumuz bu tur Herhangi katagoriye girecek markaıı toplarla oynanacaktır. 

~ nuva 23 temmuz perfembe günü olanJardan iki buçuk lira kay- Madde 11 - Oyuncular ga-

=
= sabahı '8&t 10 da baılayacak~ diye almır. zete ile davet edilecektİr. Da-

tır. iki katagoriye girecek olan- vet edilen oyuncu sahaya ild.n e. 

HEY'ETİ TERTİBİYE lardan dört, üç kalagoriy~ gire- dilen muayyen vakitte gelmez-
cek olanlardan beş lira alınacak •e hakkını kaybedecektir. = Fahri reis: Siirt Meb'usu hr. Juniorlardan ikiter lira uh- Madde 1?. - Kaydedilenle-

Mahmut Bev nacaktır. rin li•te•İ 18 temmuzdan itiba-
C: Fahri ikinci reis: Sir Ge- Madde 4 - 16 temmuz per- ren (Milliyet) te neşredilecek· -

orge Clerk Cenapları ıembe gününden itibaren Bey- tir, 
Katibi umumi: A. W hit- oğlunda lnııiliz sefareti k8J'lı- Madde 13 _ Turnuvalar 

tali tında Harti Stor bakkaliye Taktim tenit kulübü kurtların-
Veznedar: Zeki Rıza B. mağazasında M. Hartiye, Tak- da yapılacakt<r. 

AZA timde Taktim Teniı kulübünde Madde 14 - Bu talimatna- -
Komite azalan atideki zevat- Muttafa Kibar Beye, lstanbul- mede yapılacak herhanı:i tadilat -

tan müteşekkildir: da Hamidiye caddetinde 1 nu- derhal Milliyet'te nesredilecek- s:: 
Ahmet Şükrü Bey, Calip Bey marada Zeki Beye müracaat edi tir. 

Server Bey M t fa Kiba B lecektir. Ocretıiz müracaatlar / / , ut a r ey, UN ORLAR 
nazarı dikkate alınmayacakbr. Bürhan Bey, M. Vitalit, M. E. TURNUVASI -

Anmitage, M. Bennet, M. Col- Madde 5 - Turnuvaya ancak -

sesinin de güzel olduğu anlatıl
mıştır. Darülbedayinin bu kıt 
temsil edeceğ'i bir kaç komedi 
müzikalde Semiha Hanım şar
kı söyleyerek, prima donna ro
lünü ifa edecektir. 

Kışa kadar Semiha Hanım 
ayrıca operet derıi görecek ve 
müzik ile şarkı söylemek ıure
tile hazırlanacaktır. 

Komedi müzikaller için Da
rülbedayide bazı tertibat ve ta
dilat yapılmaktadır. 

Ölüm istatistiği 
Belediye istatistik şubesi yap 

tığı istatistikler meyanında ö
lüm istatistiği de yapılmakta
dır. Mühim olan ölüm istatisti
ğini badema belediye Ankara 
istatistik umum müdürlüğüne 
havale etmiştir. 

Belediye yalnız ölüm vak'ala 
rını adet olarak toplayacak, fit 
lerin doldurulma ve sairesini u
mum müdürlük yapacaktır. 

Otomobiller geceleri 
sokakta beklemiyecek 

Yaz dolayısile bir çok otomo 
billerin geceleri garaja çekme
dikleri ve caddelerde umumi 
meydanlarda sabahladıkları gö 
rülmüştür. Belediye kaymakam 
lıklara bir tamim göndererek 
geceleri iş haricinde sabahla
mak maksadile hiç bir otomobi 
lin sokaklarda durdurulmama
sını bildirilmittir. Her otomo
bil çalışmadığı zamanlarda mu 
hakkak garaja çekilecektir. 

Istanbula tabi nahiye 
ve köyler 

Tutulan bir istatistikte lstan 
bul vilayeti dahilinde IS kaza 

' 27 nahiye, 310 köy bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Bu taksimatın 
hudutları me11afeleri ile birlik
de belediyece tabettirilecektir. 
te gösterilerek bir broşür halin 

1 •••••• 

Asılsız bir haber linı. amatör oyuncular eirebiltr. Juniorlar yani 17 yaşınd•n -
atağı oyuncular için bir turnu- B t 1 B b • ı·d Madde 6 - Bütün maçlar _ azı gaze e er a ıa ı e VU· 

ŞERAİT va tertip edilmittir. k 1 b'I f h - üç ıette, finaller bet sette yapı- ua ge en otomo ı acıası ta = B' · · dd T Seniorlar bu turnuvaya İ"-lİ· k'k t h kkı d 'f d · 1 = ınncı ma e - eniı tur.. lacaktır. Juniorlar üç sette oyna :s" ı a ı .. a n a ı a eıı a ın .. 
rak edemezler. 

nuvatı 23 temmuzda batlaya- yacaklardrr. mak üzere poliı üçüncü şübe 
caktır ve yedi kıtım olacaktır. Madde 7 - Turnuvada bey. Turnuva maçlarma kaydedi- mıidürü Kerim Beyin adliyeye 

lenler meccani duhuliye hakkı- 1 · • ed' ld 1)0 Hanım (Sinı:le) nelmilel teni• cemiyeti nizamna ce P ve ıstıçvap ı iğini yaz. = nı haizdirler. Oyuncular maç- 1 d B h b d := 2)0 ., (-Double) meleri caridir. mış ar ı. u a er oğru değil 
- 3)0 Erkek (Single) Madde 8 - Komite turnuva r·~~[P:w~" hınklJ'!~ qııqı! epıaı = diı. Kerim Bey istiçvap edilme = 4 O E k ' a ır e .,.. a arını kaybeder- - mi•t' E f := ) r ek (Double) nın hiunü cereyanı İçin baıka ler. - ' ır . . sasen acıa esnasında = := ve tahkıkata başlanıldığı za-
:nılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.1111111111111111111111111111/11111111111111111/llllllllllllllllllllll/lllllllllllllllll!!I 111111111fi111111 lfffi 1 ~:..~:,:erim Bey has ta bulunu-

gönderdi 
Türkiye - İrak hudutlarını 

tayin eden muahedede hususi 
bir maddesi 25 sene ~üddetle 
İrak bükiimeti tarafından Mu. 
sul petrol madenlerinden alına. 
cak varidatın onda birinin Tür
kiyeye verilmesi musarrahtır. 
Irak petrolleri şirketi iatihsala
ta batlamakta, ilk teaiaatm he
nüz , ikmal edilmemeti yüzün
den kalmıttır. Irak hükUmeti 
de mezkUr tirket anıımda akte 
dilen mukavele mucibince istih 
salat teeh'hiır ettiği takdirde 
fİrketin hülcamete her sene 400 
bin lnigiliz lirası vermesi mec
buriyeti vardır. Ahiren bu mec
buriyete istinat eden İrak hiikU 
meti şirketten 391 seneei için 
400 bin İngiliz lirası almıt ve 
bunun 40 bin lirasını bir çekle 
Türkiye hükumetine gönder
mİf ve çek tesellüm edilmlttir 

Mülhakatta 

Y alovada bir 
otomobil kazası 

Y alovada feci bir otomobil 
kazası olmuftur. 

Şoför lıkenderin idaresinde
ki ot~'.°obil, Akköy ile Gökçe 
mevkıı arasında ıoförün idare
sizliği yüzünden hendek içine 
yuvarlanmıftır. 

Otomobilin içinde bulunan 
Y.üzbaşı Tevfik Bey, fırıncı Fah 
rı Efendi zevcesi Fatma , Ha
nım, Hidayet Hanım, Fahri 
Efendinin damadı Ali Osman 
Efendi yaralanmıttır. Hidayet 
Hanım ile Ali Osmanın yarala 
n ağır ve hayatları tehltkede
dir . 

Yalovada cinayet 
Y alovanın Yeni köyünden 60 1 

yatında Mehmet oğlu Hasan 
Çavuşun koyunları, Hacı Meh 
met oğlu fsmailin mer'asına 
girmİf. Bu yüzden fsmailin ko 
yun çobanı Avcı Hasan ile Ha 
san Çavuş arasında kavga çık 
mıt ve avcı Hasan, H ·an Ça-

'ft t"f . ·ı \ Y_';'fU çı e u engı ı e öıdürmüı 
tur. 

Irak sefirimiz 
Irak sefirimiz Tahir Liitfi B. 

bugün Lübnana hareket edecek 
t~r'. Tahir Li'ıtfi Bey mezuniyc
tını orada geçirdikten sonr.ı 
Bağdada gidecektir. 

Kral Feyaal Hz. dün hare' t 
!erinden evvel Tahir Lutfi B . 
ye iltifat etmişler ve Türkiye 
de gördükleri hüsnü kabu!d, ı 
çok mütehassis ve müteşekbr 
olduklarını beyan etmişlerdir. --
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A ~rın umdcsi "Milliyet" tir. 

15 TE~lMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde· 

•i No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 

htanbol. 

3 
6 

12 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için HAriç için 
aylığı 400 kuruş 800 kuruş 

.. 750 
" 

1400 " 
" 

1400 
" 

2700 " 
Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti ıreçen nushalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
İç.İn müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetin.i 
lrabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 27, 

asgari 19 derece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy
raz, bava ekseriyetle açık
tır. 

ffr• ia;J 
Ne eksik? 

Bir İngiliz gazetesi ıöyle bir 
mizah yazrn neırediyor: 

«Bebekler ağladığı zaman 
aralan onların derdini aşağı yu 
ka.n bilir.Ya bir aancısr vardır, 
ay karnı açtır,yahut bir yeri acı 
mıtt•r-. Ona göre çare bulur ... 
Lakin kırk elli yaımda bebek
ler vardrr ki; muttasıl atlarlar. 
Fakat neden ağladıklarını aÖy· 
lemezler. Görüştüğünüz zaman 
sıze: 

- Berbat, itler berbat! .. der 
le>·.. Soranınız?. 

- Kıtlık mı var? .. 
- Hayır, ne münasebet! Bil 

iltis her yerde fazla istihsal 
v lr. 

- Para mı yok?. 
- Y ook !. Bilikis Bankalar 

da bugünkü kadar mevduat ol
·iuğu yoktu? .. 

-Mevadı iptida.iye mi ek-
sik?.. •dl 

- Hayır!. Mevadı iptidaiye 
de çok mebzul!_ 

- O halde? .• 
- Efendim, emniyet yok! .• 

Emniyet!. 
Benim bir dostum var. Bu 

dostum bir gömlekçiye gömlek 
ısmarlamış .. Siparişten on gün 
s<onra gömlekleri almajia gitti
ğ zaman gömlekçi: 

-Affedersiniz, yann hazır 
olacak. .. Demiş . 

Ertesi günü gitmiş, gömlek 
ler yine hazır değil... Gömlek
çı: 

- Beyefendi, affedersiniz 
işler biraz fazla yetiştireme
dik.. Yarın akşam alırsınrz ... de 
miş . Ayni adamın bir dükkanı 
var .. kiraya vermek İstemiş ... 
Bir gömlekçi talip olmuş ... Pa
zarlık ederken gömlekçi mutta
sıl: 

- Beyefendi, şimdi iş nere 
de! .. Herkes duruyor .. Dermiş. 
O ad~a beriki gömlekçinin 
cİş çok» dediğini tekrar etmiş .. 
Ve aradaki tezadı göstermek 
• .. temiş!. 

Herkeste bir itiyat var. Müş 
teki görünmek ... İşçi, memur 

satıcı, esnaf, tüccar ve iratçı ... 
Sordunuz mu?. 
- 1 şler çok durgun!. diyor

lar.. 
Lakın gezme yerlerine, pa

zar yerlerine, plajlara, otobüs 
lere, vapurlara bakınız hınca 
hınç dolu! 

Bu ne lahna turşusu bu ne 
perhiz?! .. 

Mes'ul müdürün işi!. 
Nihayet bugünkü mes'ul mü 

dür Beyin vazifesi gemilerdeki 
usturmaça denilen ve gemi bir 
yere yaslandığı zaman karine
nin ezilmemesini temin eden 
aletten başka bir şey olmadığı· 
anlaşıldı. Müdürü mesuller için 
bu büyük bir nimettir ... Bu bi
çareler elinde hareket imkanı 
olmayan bir takım kurbanlar
dır ... Bakınız .. Meseli gazetede 
§Öyle bir havadis çıkmış: 
"Firuzağada bakkal Agop ora 

daki oturan Hüseyinle kavga 
ederek yaraladığından zabıta
ca derdest edilmi,tir.» 

Üç gün sonra bakkal Agop 
aize gelir: 

- Beyefendi kazatanızda 
böylem böyleme bir havadis 
vardır. 

Bu benim namusuma dokan 
dı .. Bilirsiniz, eğer işi bir tatlı
ya bağlamazsanız dava ederim! 

Tabii siz Agobu uğratrrsınız 
ve dava eder .. 

Mahkemede Agobun vekili 
vardır. İnanınız Avukatlar 
bizde daha ziyade böyle çrkınaz 
itlere isteklidir .. O da ayrı bir 
bahistir ya! .......... Bir Avukata 
it naaıl gelir ve onun çıkmaz 
olduğunu bile bile nasıl alrr ... 
O yarı bir piyes tir... Vaktim 
olursa onu da yazarım. 

Mahkeme size sorar .. 
- Bak Agop ağa senden na 

mus davası ediyor. DöğÜ§tÜ, po 
lis tuttu diye yazmışsınız? .. 

O gün bu havadis bir muh
bir tarafından getirilir. Bu 
alelade bir haberdir. müdürü 
mesul onu gönnez, görse de 
akıam üstü Firuzağay'l. gidip 
tahkik edilemez. Yazmazsanız 
gazete havadissiz kalrr, yazsa• 
nı.ı: böyle dava dava olur.. Bu 
çıkmazdan siz olsanız nasıl çı
karsınız?. 

Ben bu iti çok düşündüm 
ve selamet yolunu şöyle bul
dum: 

[Müdürü mes'ul gazetedeki 
bütün neşriyattan mes'uldür. 
Ancak yazılan yazıların mu
harrir ve muhbirlerini irae ve 
ispat edince mes'uliyetten kur
tulur). 

Bu maddeyi koydunuz mu, 
artık herkes verdiği haberin al 
tına imzasını atar ve müdürü 
mes'ul de yapmadığı bir cürüm 
den muahaze edilmiş olmaz. 

FELEK 

Devredilecek ihtira beratı 
"Ziftli mürekkebattaki ziftli mü

rekkebata ait idi.hat" hakkında sa
nayi mudiriyeti umumiyesinden istih 
sal edilmi~ olan 19 Ağustos 1929 ta
rih ve 1084 numaralı ihtjra beratı 
hakkında bu kerre başkasına ferağ 
veyahut icara verileceğinden mez
kUr ihtirayı satın almak veyahut is
ticar etmek arzusunda bulunan zeva 
bn latanbul Bahçe Kapı Taş Han 
No. 43-48 de mukim vekili H. W. 
!STOK Efendiye mfü·acaatlan. 

ZA YI :· Sahibi bulunduğum 
2165 numerolu tek yolcu arabamın 
numerosunu gaip ettim. Yenisini a
lacağımdan hükmü yoktur. 

Beyazıt 1 stanbul Ağa Çefmeıi 
sokak No. 5 Fatma Humma Hanım. 
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l!J}tıı,~U~\13 
- iKiNCİ KISIM -

Bürhan Cahil 
Bu ordu öz toplarını ve şe- j sız bir işgal hareketi yapan F

refini kurtarmak için milletin ransız istila ordusunu yerinden 
yaı·attığı küçük, fakat şuurlu, oynatacak kuvvetli bir teşek
neferinden kumandanına ka- kül haline geldi. 
dar bir duygu, bir maksat için Esasen Fransızlar (Ayıntap) 
çarpıştığım bilen bir ordu idi. ve (Urfa) daki gayrı munta· 

(Mardin) deki karagihını zam fakat tam imanlr cesur 
(Urfa) ya nakleden Miralay Türk milli kuvvetlerinden a
Celıll Cenup mıntakasının bir- dam akıllı yılmışlardr. 
birınden ayrıolarak döğüşen ce Bu teşkilatın esaslı bir ordu 
sur muhariplerini muntazaman kadrosuna girdiğini görünce iı 
bir ordunun kadrosu haline ge- ıal ettikleri Türk toprakların
tirdi. da barın~k imkanı olmadığr-

Bu kahramanlar, bu mağrur nı anlamağa batladrlar. 
ve gururlarını tüfeklerinin kuv Miralay Celil taın idealine 
vetile yükselen Turk silihtör- uygun bir devlet siıteminin 
!eri içlerinden doğan bir gale- doğması için aldıtı vazifeyi bü 
yanla bu istili. ve ihanet hare- tün sevgisi ve azmi ile yapıyor 
ketine karşı koymutlardı. du. 

iki ay içinde bütün bu pera- G6DÇ eıiı:inıharp dört yrl 
• ·,r;de kuvvetler zaten maksat- devam eden makeahız mücade 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 15 TEMMUZ 1931 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden; 

T eshln ve vesaiti nakliye işletmesi için 390 ton kandilli 
kriple kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. 
Mezkür kömürün bir kısmı Çanakkale merkezi ile Urla ta
haffu:ıbanesine diğer bir kısmı da Galata merkezi ile Kavak 
merkezi ve tahaffuzhanesine teslim edilecektir. Münakasa 
günü 30 tem!Duz 931 tarihine müsadif pertembe günli saat 
14 olarak tespit ediJm;ş olduğundan taliplerin mezkür kö
müre ait şartnameyi görmek üzere hergün Galatada Kara· 
mustafapaşa sokağında merkezimiz levazım daireıine ve mü
nakasaya iştirak edebilmek iain de münakasa ve ihale ka
nunu mucibince ihzar edecekleri teklif mektuplarını müna
kasa vaktinden evvel komisyona makbuz mukabilinde tevdi 
eylemeleri ilAn olunur. 

Kars vilayetinden: 
Yirmi gün müddet ve zarf usulile mevkii münakasaya 

vaz ve keyfiyet ilan edilen vilayetimizin Cıldır kazası mer
kezinde yeniden inşa edilecek olan 34290 lira 70 kuruş be
deli keşifli bir kaymakamlık konağıle bir mektep binası ve 
3 adet memurine mahsus mebaniye talip zuhur etmediğinden 
münakasa müddeti münkazi olduğundan 2-7-931 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yine aynı şerait ve müna
kasa kaymesi dairesinde inpıına karar verilıniş olduğundan 
talip olanların ehliyeti fenniye ve vesaikile bedeli keşfin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesini müstas
haben bu müddet zarfında Kars daimi encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Kırklareli Vilayeti 
Daimisinden: 

Encümeni 

1 - Bedeli keşfi ( 217 40 ) lira 86 kuruştan ibaret Pı · 
narhisar - Burgaz yolunun 17 t 330-20+ 880 inci kilometre
ler arasında taş ferşiyesi ameliyesini de ihtiva etmek üzere 
yapılacak 3550 metroluk kısmın noksan tesviyei türabiyesini 
ikmal ıose ve 18 + 142 inci kilometrede bir beto:ı menfez 
inşası kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edec~kler erbabı vukuftan ol
duklarına dair Nafia dairesinden muta şehadet!lame ve tica
ret odası vesikalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaat
tan anlamadıkları takdirde inşaatın hitamına kadar rebaka
tinde bir fen memuru bulunduracaklarına dair noterden mu· 
saddak bir teahbütname itasına mecburdur. 

3 - Teklifnamder birinci maddedeki sarahat dahilinde 
yazılarak mfihürlü bir zarf içerisine konup üzerine talip is
mini yazacak ve işbu zarf teminatı muva'tkateye ait banka 
teminat mektubu ile ikinci maddede istenilen evrakla bera
ber diğer mühürlü birer zarf içerisine konacak ve işbu zarf 
üzerine teklifnamenin yaloız hangi ite ait olduğu işaret 
olunarak mühürlenecektir. 

, 4 - fhalenin müteahhide tebliği gününün inkizasından 
itibaren müteahhit 15 gün zarfında işe başlamağa mecburdur. 

5 -· Keşifnameler berayı tetkik ve tasdik Nafia vekileii 
celilesine gönderilmiş olup 22 temmuz 931 farıbine kadar 
gerek aynen ve gerekse tadilen iade edildiği takdirde ihale 
mu~eleai icra edılecektir. 

6 - Müddeti inşaat kanunusani 932 nihayetine kadardır. 
7 - Şartname ve keşifnameleri görmek ve ya sureti 

musaddakalarını almak isteyenlerin Kırklareli Nafia dairesine 
müracaatları i lbımdır. 

8 - !hal~ muamelesi 22 temmuz 931 tarihine müsadif 
çarşaml:a günü s1at 15 de Kırklareli daim: encümeninden 
icra edilecektir. 

iktisat vekaletinden: 
Ankara da Tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 kalem 

alat ve edevatın şartnamesi mucibince mübayaa olunacağı 
21-24-27-30 haziran 931 tarihlerinde Cümhurıye', Vakit, Son 
Posta ve Hakimiyeti Milliye gazetelerile ilan o'.urımuş ve ihale 
günü de 11-7-931 olarak yazılmıştı. Bu kerre Vekaletçe 
görülen lüzuma binaen ihale müddetinin bir buçuk ay daha 
temdidi suretile bidayeti ilan tarihi olan 21 haziran 931 den 
bi!itibar iki ay müddetle münakasaya vaz ve tarihi 19 ağustos 

[Emlak ve Eytam Bankası ilanları I ' 
Satılık bostan ve arsa 

Beyoğlunda Fatmahatun mahallesinde Bostan sokağında 
14404 metro murabbaı vus'atında 1 numaralı bostan ve arsa 
kapalı zarf usulile ve skiz senevi taksitle satılıktır. Teminat 
750 liradır. ihale 27 Temmuz 1931 pazartesi günü Ankarada 
Banka idare meclisi huzurile yapılacaktır. 1 

Talip olanlar İstanbul, İzmir ıubelerimize veyahut Anka
rada umum müdürlük emlak idaresine müra.:aatla şartname· 
miıi mütalea ve arzu buyurdukları izahatı alabilirler. 

Esas 
165 

* ,.. "' 
Kiralık emlak 

Mevkii ve nevi 
Beyoğlunda Avrupa pasajında 1. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11,~ 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 numaralı dükkanlar. 

Balada yazılı dükkanlar bilmüzayede birer sene müddetle 
kiraya verileceğinden talipbrin 21-7-1931 salı günü saat on 
altıda şubemize mü<acaatları. 

Esas 
55 

78 

214 

215 

216 

110 

151 
169 

226 

232 

236 
237 

244 

245 

247 

260 

""' * * 
Pazarlıkla satılık emlak 

Mevkii ve nevl 
Ketenciler Tahtakale caddeli kötede 2 No. 
iratlı arsa (halen sebzeci ve ciiercilik edi
liyor.) 
Kandilli Mezarlık sokağı 23 N. 36 dönüm 
arazi 
Kandilli Mektep sokağı 25 No. 49 dönüm 
arazi 
Kan~illi Mezarlık sokağı 26 No. 50 dönüm 
arazı 

Kan~lii Mezarlık sokağı 27 No. 70 dönüm 
arazı 

Büyükada Rıhtım caddesi 26 ~'o. iki odayı 
havi dükkan (mesken de olabilir) 
Büyükada Nizam 34 No. maa oda dükkan 
Ayazağa Hacı Osman bayırı 13 No. gazi
no ve 14 dönüm ara:ıi 
Laleli Balabanağa mahalleıi bozmacı han so· 
kağı 2 No. arsanın 7/8 bisseıi 
Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi kü
çük lanğa sokağı 37.39 No. arsa 
Rumelikavağı Dere caddesi 51 No. hane 
Laleli Balabanağa mahallesi Bozmacıhan so
kağı 1 No. arsa 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi SaHh Ef. ~o
kağı 19 No. arsa 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar so
kağı 20-22 No. arsa 
Laleli Balabanağa mahallesi Derbent soka
ğı 3 No. arsa 
Y eşilköy Şevketiye maha!lesi Salih Ef. so· 
kağı 15 No. arsa 

Kıymeti 

4.900T.L. 

1.275 

1.730 

7.000 

3.525 

2.400 
2.000 

4.940 

218 

360 
350 

110 

736 

1.768 

350 

1.877 
Bali.da yazılı emlak peşin ve taksitle satılıktır. 

"e bu bapta fazla malumat almak istiyenlerin 
ınüracaa tları. 

Taliplerin 
şubemize 

MÜHiM BiR KEŞiF 
~l.mle~eıimitin tanınmıı mü· 
derrl < doktor ~• kimyıkerlerin

den Hadi Faik, Nazmi Asar, 
Cel4lyan, Ömer Şevket ve Oı· 
man Şera!ettin Beylerin tahlili 
kim}c' i ve tecrübe ntticrsinde 
\erilrn raporlarile tezahür eden 

bir hakikat 

TiMSAH 66 
( GROGODILE) markalı Tıraş Bıçakları 
Halıs I" cç çdij!;inden manı ;) olup rildi tahriş etmez, taravet 'c 
güzelli~i ·ıezyır t:dcn ik: s1df bir alettir. Hekimlerimizin raporlarına 

itimat ed<rek her ~erde \' o\ 1. · 1 Z hu bıçakları arayınız. 

Ru~·aklanıı Uıcrine tıh numara~ı bulunma5ına dıkkar ediniz. 

Y c~anc deposu: lstanbul '.içekpazar 1-tiratiyadi 1 laıı :'olo. 

931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 e talik edilm;ş _ .• . 
olduğu alakadaranın malumu olmalr üzere ilan olunur. 1 Karacıger, mıde, bars~k, taş, kum hastalıklarına. 

c~~~~:~:~~~g~~~~~~nJ' l s!ba.~~ ~:~~,;~~~:~7.:S~~~~:ı~•~ı 
lenin maddi ve manevi bütün 
acılarını unutmuttu. 

Tap taze bir heyecanla işe 
başlamıştı. 

Bütün mahurmiyetlere rağ
men, kendisile çaltanlar da ay
nı zevki hissediyorlardr. 

Silah azdı, cephane azdı. 
Fakat hiç bir davet bekleme 

den müdafaa hatlarına kotup 
gelen efradın temiz yüreğinde 
cotkun bir İman vardı. 

Ve Miralay Celil şuurlu bir 
kumandan kafasıyla en büyük 
ıilihrn bu hedefini bulan iman 
olduğunu anlryordu . 

Karargahta bu mıntakanın 
hususiyetlerini bilen, cenup mu 
harebelerinde yetişen, pişen ar
kada,larından mürekkep bir 
kumanda heyeti toplamı§tı .. 

Adanadaki F ranıız i§gal kuv 
veti, mevkiini tehlikeye düşü
ren bir ordunun etrafını ihata 
etmeğe batladığmı anladı. 

Denizden rabttaamı muha
fa etmesine ra&men bu ordu
nun birdenbire (Halep)e inip 
onun (Şa111) la İrtibatını kes
mesi pek mümkündü. 

Ve Fransız siyasi hakimi Ki
likya mıntakasrnda bir Ermeni 
idaresinin hayalden ibaret ol
duğunu çok geçmeden anla
mı~tı. 

Amerikan parasile (Harput) 
la İngilizçe öğrenen bir kaç 
şarlatan Ermenin in ( Pariı) te 

· kopardıklan yaygara(Tifliı)te 
acı feryatlar halinde aksetmiş
ti. 

Adanada Fransız siyasi ha
kimi Miralay Bermon vaziye
ti takdir etmeğe ba§lamı§tı. 

Mütarekeden sonra müdafaa 
sız Türk topraklarmı istili 
eden, Pariste daha Şark coğ
rafiyesini bilmiyen diplomatla
rın kararile hareket eden düt
man kuvvetleri arasında haki
kati gören ilk defa Fransızlar 
oldu. 

Miralay Celil müsademele
rin birinde maktul düşen bir 
Fransız zabitinin not defterin
de şu satırları okumu,tu: 

"Buralara niçin geldik bi!miyoruz. 
Muhwel>e bitti. Biz burada toprafı

nı müdafaa eden bir milletle boi112.-

taşıyoruz. (Halep) te kalsaydık hiç 
oimazsa bizi alkişlayan Araplann İ· 
çinde 2evk.li \·akit geçirirdik. BurC\da 
her an ölüm tehlikesi var. Dün (Su
ruç) istikametine giden bir keşif ko
lu avdet etmedi. Bu topraklar yaban
cılan bir dev gibi yutuyor. (Marn) 
de kazandığımız zaferi buralarda gö 
meceğiz gibi görünüyor . ., 

Bunu yazan Fransız yüzhatı 
sr da korktuğu akrbete uğramıı 
tı. 

Miralay Celal, işgal mıntaka 
sından çok doğru haberler alı
yordu. Vaziyeti; her gün renk 
alan siyasi cereyanlarla bera
ber mütalea eden genç erkanı 
harp gün geçtikçe cepheyi tah
kim ediyordu. 

Suriyede İngiliz ve Fransız 
rekabeti çetin bir hal almıştı. 
İngilizler tehlikenin geleceği 
şimal istikametine Fransızları 
yerle,tirmişler, cenuptt. arap
lar arasındaki ihtilaflardan isti 
fade ederek siyasi manevralar 
çeviriyorlardı. 

Fakat geniş Arabiatanın i.kr
beti yavat yavaı tebarüz etme
&e b1t4lamıatı. 

Osmanlı devletinin dört beş 
yüz senedir benimseyip varını 
yoğunu sevgili bir evlat gibi 
üzerine döktüğü Arabistan İn
giltere ve Fransa için en müna
sip bir müstemleke olacaktı. 

Ve çıkan ihtilaflara rağmen 
bu geniş ülkenin nüfus mmta
kalarını paylaşmak güç olmaya 
caktı. 

Yalnız haritası silinen fakat 
kendisine arabın mirası hilifet 
ünvanı brrakılan Türk bütün 
siyasi karar ve planları altüst 
ediyordu. 

Fransızlar bu müşkülden kur 
tulmak için kendi aralarındaki 
ahengi bozmağa kadar vardı
lar. Ve ilk defa Türk milli hü
kümeti ile anlaşmak arzusunu 
izhar ettiler. . 

Siyasi merkezlerde işleyen 
bu anlaşma ihayet Miralay Ce
lilin müdahale edeceği safhaya 
girdi. 

Fransız İşgal kuvvetleri ku
mandanı ile Adananın ve tah
dit edilen mıntakanın tahliyesi 
esasını görütmek üzere ilk dos 

----~--

lL.l\ıllH. - l\-ıER::,ı 
Lüks ve SJr'at Posıas 

GERZE 16 ":;;~ 
PERŞEMB 
Akşamı saat 19 da Sirk 
rıhtımından hareketle cc 
(fzmir, Külliik, Fethiye, 
talya, Alaiye ve Mersin) 
azimet ve avdet edecek 

Tafsilat için Sirke ·• 
Küçük Kırzade hanınd 
acentasıaa müracaat. 

Telefon: 23118, Gala 
acentas'. Galata rıht:mın 
35 No. Vuçino Tel. Be 
oğlu 1169 

NAiM VAPURLARI 
İzmir postası 

Haftalık lüks ve sürat pos 

ADNAN 16v1::: 
Perşembe fg0;e 
lata rıhtımından hareke 
doğru fzmi're ve pazar ' 
İzmir' den İstanbula hareıı 
eder. Tafsilat için Gal' 
gümrük karşısında Site fr 
. ez hanında No. 12 Acatl 
sı: Şarl Sumaya müraca 

Tel. B. O. 1041 

VELIZADE VAPURLA 
KARADENİZ POST ASI 
• 
Iktısat 16 v~::~uı 
Perşembe at::n 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle Zonguldak, lnebulıı. 
Samsun, Kireaun~ Trabzo 
Sürmene' Of ve Rize'ye 
met, avdet edeceetir. Yil~ 
ve yolcu için Sirkeci, AIAİY 
hanındaki acentabğına ıııti• 
racaat. Telefon: İst. 980 

Banka muhasebesi 
( Kömürcügan) 

ihtisas muhuebeleri Banka 

" 
.• Sirk et 
.. Sansı i Ziraat 

Am•ll 'e tatbiki kambho • 
\ eai muhasebe usolıJ • l· 
Ticari maliımaı u hıııhcılık I• 
fktisat ilmi 1 

DKKAT! -~ 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATi,. 
Meşhur Profe«IJr Broı n Scqu· 

art " Steinach'in mühim keşrı· 
dir. Tc•iri kıı'I ı e >eridir. Her 
eczanede bulunur. Toptan uı•I 
Hri ZAMA. • c~ıa deposudur· 
lqaııbul. Bahçekapı Tramvay cad· 
de,; 'o . . ~7 ve f:ski~ehirde Yu 
suf Kenan Beyin merkez oczan« 
.. j ~tHU~l. 100 kuruştur. 

Uevreaılecek ıhtira beratı 
1'Gemi demiri Örtüıü kama çiv~ 

nin ve buna mümaıil mevadm "' 
külmesi için uıu1 ve tertibat'' ~ 
.. lokomotif kazanı yahut mü""' 

ı mc,at icin iğnelenmiı kama çi•i~ 
imali uıulü0 hakkında ıanayi rniİ: 
ıyeli umumiyesinden İıtihsal ~ 
miş olan 2 Teırinievvel 1929 tııP' 
ve 1008 ve 21 Teırinievvel 1929 ~ 
rih ve 1002 numaralı berat bu ~.,
ferağ veyahut icare verileceğiııd' 

1 mezkiir ihtirayı aatın almak veY1 

hut isticar etmek arzusunda bulıı":: 
zevatın l •tanbul Bah~ Kapı 'f..ı. 
Han No. 43-48 de mukim vekili ,... 

ı W. !STOK Efendiye müracaa~ 

Üsküdar Hile sinemaııll" 
da "Kafe ıantan". 

tane mülakat i§gal mıntak••; 
daki küçük bir Türk köyüıı 
vuku buldu. 

Fransız ve Türk; tarihiıı i~ 
muhalif milletidir. 

Fransızlar yirminci asırd' 
da hazan (Aymen) li Piperıe; 
mit kafası taşımamış ve Qıı 
d'Orsey diplomatları san~ 
propagandasile dü!Ünmemit 
salar kendi lisan ve adetkriıı' 
en yakın olan Türklerle dairıl' 
dost kalabileceklerdir. 

Miralay Celil bunu, bu lı~ 
çük Türk köyünün cen p "'; 
dilerine bakan yüksek ağaÇ1~. 
ve sulak tepesinde, F ransı:ı lı 
kimi siyasisine İzah etti: 

Bu sıcak temmuz günü fıdf' . , 
tık ağaçlarının koyu göges1" fi 
Türk köylülerinin getirdilılelı 
buz gibi ayranları içerken '-~~1 
belinden derhal ho§landıg ~ 
söyleyen fransız miralayın• t 
kelimelerle fikr,ni anlattı: 



Devairde devamsız memurların 
çoğaldığından şikayet edildi 

·!' (B 1 · · ·ahı"fede) 1 talanmız iftihara layıktır.Bu po•tala 
s ~ a~ı ıncı s .• · nl d ·ı ek· · ., 1 • d "k" rı digerlıma ara a tefmi etm ıçıa 
JU!' ız memurların çok ugun an ' 1 a· idarenin kudreti vardır zannetmiyo 

"" t d k "8 aziyet kaı·.şısında ' ınw ye e .ere ; u v .. ·k .. l'"t rum. Süpürse alacak paraıı yok. A-
:> f: evI:!~n r~ndman a~makta mu~ u a da vapurunun süpürgesini diier va· 
~ 1J çekttgınc ı~aret ettı. . • purlara alıyorlar. 
'.rk Tas· rruf bıı tçesı Liman şirketini tenkit 
J Müstakil meb'uslardan ~s~ı Bey Transit ticaret için komıularımız 
.:-0 (Kocaeli) 1931 bütçe layıh_asını tedbir alırken biz menut vaziyetimi 
~, AJ "Tasarruf bütçesi,, n~ıle t.a~s~ et· zi öldürüyoruz. Pire limanında 22 
~in )C ti. 'le bu bütçenin ~a1ı t~~·ıhımd_ızde vinç yapılmııtır. Bizde kaç vinç var 
ıı • nam ile yer :ılacagını sol'.le '· dır. Elemle ııöylüyorum ki lstanbul 
elı~ Borç '<"" meselesı Liman şirketi limanı malıvetmekte-
~d'İ Bılah .-a Oıruanlı ımrarato1·lu8:un dir. Sizin visi muhayyeleniz bu sö
nd C' ın b!7 c devrectıl•• ı bul'çlar mesele- zümiin minaıını daha iyi idrak .e
li • n ı<·ınas ett. Ezci.trnle dedi ki: der. Şirket teesıüı ederken orada ım 

_ Gc'Çende bir takrir v~nniştim. ha edilen bir çok hukuk vardır. 
ala u tat~ririmde ı\ r.kara müzakerah-- Pirede kayıkçılara binlerce lira 
ınd 10 ınkıtaa uğrad."ını tasrih etmiş tevz..İ etmiıler. Vapurlar limana ya
Ber •e faliye vckilin~m izahat istemi~- na§ıyor. Kayıkçılara it kalmadı di-

UT!. O zaman V ~lt l Bey ce\•ap verdı. ye. Bizde mavunacılann duçar oldu 
.:...••• .. UZ'akcratın inkttaa. u ğradıgını :;Öy- ğu haksızlık ise meydandadı.ı·· . 

cdi Fnl<>t b: n ı.uııin gene tekrar' 1 Serbest mıntaka meıelesı ıhma! 
Rl eccr,İın ki o r.ı ti7ake-ı·e ınkıtaa uğ- ediliyor. Bu teı.iae ehemmiyet ver-

ramamı . tı r. Vekil Beyin ınevzl'U b~ mek 13.zundır. Komtu1ar serbest 
slıl . ; beyanatı utcrine hl'tırladadır kı mıntaka yapıyorlar. . 

O pu ~ an kaydetmiı olan düyunu Memleketimize gelen muhacırle 
ru ~ üvehhide birden aekiz kuru, fırla- rin ıimendifer güz~rgahın~a iskan 

llllll .ı edilmeleri lazım gelırken bır ınuha· 
sı 'Hakikat olduğu gibi ~yıenseydi cir siy•~İ takip ediı~~i~~i~~ o.~-

e (jr devlet menfıat gôrecektı. Ma>arrat !ardan iıbımar çarelerı duıunulmuş 
ketlı'eğil. . tür. #, Şikayetlere ehemmıyet Hayvan ihracatı 
ekıl verilsin 
ala~ Sırrı Bey müteakıben vergi kanun 
ra • rına tema!'li e derek, iter ınem~eke-

11 tin veı-gi51ndeı1 müşteki oldugunu 
11 • • 

1t · yledi ,.e il~ve ettı. . 
c 3 - H ükUmetin senelerden berJ hal 

kın şikiyetlcrin sen1'i iti~r et-:neme 
ıi bir gayrı memnunlar zumresı ~e! 

AİV na getirmi1tir. Buna bi~z~l hukU 
Si etin •İlki ıebebiyet vermıtbr. Bun-

d n &onrası için tavıiye eder.~, ef-
~ rı umumiyenin yük~elen tıkiyet

uı !erine ehemmiyet verıın. 
nil Tayyare cemiyetinin 
8aıı paraları 

1 zmit meb'uıu tayyare cemiyeti· 
nin iane suretile topladığı paraların 

illi Müdafaa bütçesinde varidat 
ollı, faılında yer almasına itiraz etti ve 
a dedi ki: 
nJı _ Gönül _ister _ki bu par~~ mun-
• ·e 'tam bir netıce vucude getırıın, yok 
) a hükümetin noksanlarını tamamla 
ti• ası · bu tekil mevzuatımıza uymaz. 

Yozgat meb'usu Selim Sırrı Bey 
yerinden bağırdı: . 

_ Mevduata uyar, ıeıı onları bil-
rnezıin. 

1(11 Sırrı Bey cevap .":~rere_k: .. 
l~ - Benim söyledıgım cıhan iilema 
fi llnın ortaya koydukları kaidelere 
d Üstenittir. Bunlara itiraz için onlar 

k•dar alim olmak lazmıdır. 
Afemurların fla:r.ifelt1ri 

Sırrı Bey memu.-larrn vazifelerine 
lüzumu kadar sarılmadJIJarına te
maı ederek bu iddiasına bir de misal 
oöyledi: 

Kıbrıslı kardeş 
_ Kıbrula Adana yanyanadır de 

fi di. Kıbrısta aynı Rna babadan iki ev 
li.t tasavvur ediniz. Biri Krbnsta 

u· iandarmalık ediyor, diğeri d~ Adana 
fı· da jandarma. ikisini aynı gunde .v~ 
ef saatte itinde arayınız. Kıbrıatakinı 
c~ Uatü batı düzgün, ~u~.duraları boy~ 

lı iş batında görürounuz. Adaoadaki 
· e küme11 inin baıında tavuklarına 
Yetn veı·.ir. 

Kocaeli meb'uıu bundan sonra 
clair,elerdeki daktilolarla memurların 
•ynı odada çalışmalarına itiraz etti: 

- Bu devamlı tıkırdı. Memurla
tı rın çahtmaıına mini oluyor .. Dakıi
,il' lol r ayrı odalarda olursa fikir itler, 

dl" itler daha çabuk yürür. Dedi. 
•' inhisar idarelerinin muhafaza tef 

•P kilatının ulahı için bu 111ahata teves 
l·ıı ıül etmeden evvel Rusyadaki usul-

·ıcli- lerin tetkikini talep etti. 
•il-" Lioelerde okur.an meccani talebe· 

ı 

1 

.. 

ye yüklenmek İslenen ıark hizmeti
ne temas ederek; her memur muay
yen memuriyet müddetini memleke 
tin her lafında geçirmelidir. Bu hiz
meti yalnız meccan.i talebeye yüklet 
Dlek doğru değildi«. Dedi. 

Sırn Bey hükümetin geçen sene 
~ecli&e tevdi edip te müzakere ve 
D>taç edilmıeyen ikb&adi programın
dan bazı kmmlara temaa ederek, hü 
kümetin memleket ikbıadiyatile o
lan alaka11nı tenkit etti. Meseli, de
di. Seyriıefain idare&i milli teşekkül 
lerle rekabet ediyor, onların inkitaf
la.-ına mi.ni oluyor. Mısıra ciden pos,. 

Hint· Buraya baksana ... 
Çingene içeri girdi. 
- Bana bir çil kurut ver. 

Falına bakayım. Kismetini söy 

liyeyim. . . . 
Kerime kadına bır çıl kuruş 

verdi Kadın su dolu kase ile bir 
parça ekmek istedi. K~ri~e ka
dının istediklerini getırdı. Fal
ci koynundan bir yazma çıkar
clı, kasenin üstüne örttü. 

- Bu ekmeği alnında tut ba 
kayım da sana falını söyliye
Yinı ... 

Keı·ime ekmeği alnına kadar 
kaldırdı.Falcı biraz $Onra kase 
nin ü,tüııdeki yumayı kaldır-

Bu gün Yunaniıtaoa hayvanabn 
yüzde sekseni birden gidiyor. Orada 
Anadoluda hastalık vardır. diye hay 
vanlar karantinaya konuyor. Bu mu 
amele ıenelerden beri devam ediyor. 
Haotalık varsa hala devam mı edi 
yor, yoksa bu halde neden hükumet 
teıebbüı edip te vaziyetini Yunanlı 
tana anlatmıyor. Ticaretimiz sekte 
ye uğrayor. 

Size bir mi&&I; Memduh Bey İl
minde Malatyalı bir tüccarımız gö
türdüğü malık parasını bile kurtara 
mamı,tır. 

. istikrar. meselesi 
Sım Bey bundan sonra iıtikraz ak 

d.i meselesine sözünü İntikal ettire
rek dedi ki 

- Hariçten memlekete para getir 
mek için iıtiklili maliyi gözetmek 18 
zundır. diyorlar. Bu gün istikraza 
mühtaç olmayan hiç bir devlet yok
tur. Yunaniıtan her iıtediği zaman 
para buluyor. Aldığı para ile faydalı 
itler görüyor. Biz de para verecek o 
!anları temin etmek lazımdır ki veri 
lecek para ile verimli itler yapda
caktır. Bu huauıta hükUmetin naza
n dikkatini celbederim. Hariçten pa 
ra gelmene bu bütçe ile fazla refah 
göremeyiz. 

Hükümet hariçten para getirmek 
için bu güne kadar ne gibi tetebbüs 
lerde bulunmuıtur.? Son söz olarak 
diyeceğim ki, hükumetin hazineıi 
halkın kesesidir. Bu sözü unutma .. 
mak lizımdır. 

HükUmet ahaliyi zentrin etmek ça 
relerine bakmalı. 

Sırn Beyden sonra Balıkesir meb 
usu Enver Bey mali vaziyetimizi 
tahlil ettikten oonra ortaya ııarip hir 
teklif attı 

Hükumet derhal (50) milyon lira 
lık evrakı nakdiye tabettirsin ve pi
y .. aya çıkarbın, mukabilinde vergi 
mikdarını azalhın, Enver Bet> bu 
teklifi müdafaa maksadile uzun iza- \ 
hat verdi. Ve Türk parasının suku
tundan endişe etmemek lazmı geldi 
ğini ileri sürdü. 

Maliye vekili telmır künüye gel
di. Gerek Sırrı Beyin, gerek Enver 
Beyin mütalealarına cevap verdi. Di 
ğer veki.letleri alakadar eden itiraz
lara bütçeler ayn ayrı görüıülürken 
alakadar vekillerin cevap vermeleri 
kararlaştırıldı. Maliye vekili bilhao
ıa Enver Beyin teklifine cevaben de 
di ki 

- Biz bili.iris paramızın ıçın 
bir banka açtık. Elimizde 
mevcut para ve aksiyonları bankaya 
verdik. Acaba arkadaıon vuiyeti ol 
duğu gibi görüyorlar mı? 

Bendenizin kanaati başkadır. Hü
kumetimiz bilakis mümkün olduğu 
kadar paramrzı tesbit ve idhaJit ile 
ihracatın &ağlam bir para ile yapıl
masını temin etmek. 

Gar.ete/erden şikayet 
Bilahara Buna meb'uıu Rüştü 

Bey &Öz aldı. Bütçe hakkındaki mü· 
talealanru izah etti. Bu meyanda 
gazetelere hücumda bulundu dedi 
k

. • 
ı: 

- Gazetelerimizin han1ri sahifesi-

1 dı, Ke~menin.titrey~ elind~ 
ekmeğı aldı.Kasedekı suyun ıçı 
ne bakmağa batladı. Kadın göz 
!erine inanmıyor gibi bir müd
det o vaziyette durdu. 

- A:h benim güzel hanım· 
cığım, dedi. Sana yakında çok 
uzun bir yol var. Gönlünde bü
yük bir sıkıntı var. Kara yüzlü 
bir adam sana da sevdiklerine 
de fenalık ebneğe çalışıyor. 
Atlara eğer vurulmuş, iki er
kek atlarını sürüyorlar. Doğdu 
ğun odada fena cinler varmış. 
Tehlikeler geçireceksin, sen de 
sevdiğin de ölümlerden kurtu
lacaksınız. Alevler var, her ta-

Ticaret ve sanayi 
bankası 

(Başı 1 inci sahifede) 
kince, banka Bank de Geoeve' 
den büyük bir avans almak mec 
buriyetinde kalmııtı. 

Bank de Geneve'in tatili te
diyat etmesi üzerine bir müd
det vaziyetini muhafaza etme
ğe gayret eden Ticaret ve Sa
nayi bankası dün nihayet tedi
yatını tatil etmek mecburiye
tinde kalmıttır. 

Maamafih Ticaret ve Sanayi 
bankasının vaziyeti henüz VÜ· 
zuh kesbetmit değildir. Tatili 
tediyat muvakkattir. Banka
nın yeni bir avansla vaziyetini 
düzeltmesi muhtemel görül
mektedir. 

Heyeti idare bankalarla te
masa geçmiştir. Bir kaç giın 
sonra tekrar muamelata baıla
ması muhtemeldir. 

CENEVRE, 13 (A.A.) -
Cenevre banka11 idare meclisi 
dün yeni bir içtima aktetmiştir. 
Meclis henüz ilim iflas etme
meğe ve bazı alacaklılar mali 
müessesatın cevabını bek
lememeğe karar vermi!tir. Ala 
caklıların talebi üzerine iflsm 
tehiri ve banka aktifinin muha 
fazaaı için tedbirler alınma11 
muhtemeldir. Cenevre bankası 
nın kapıları önünde büyük bir 
kalabalık beklemekte devam e
diyor. 

Hüseyin Cahit Bey 
An karada 

ANKARA, 14 - Sanayi ve 
Maadin Bankası idare meclisi 
reisi Hüseyin Cahit Bey bura
ya geldi. Banka hakkında lktı· 
sat vekiletile temas edecektir. 

Irak başvekili Bağ
dada gitti 

Irak başvekili Nuri Pasa Sa
it evvelki gün treni mahsusla 
Halebe hareket etmittir. Ha
lepten Bağdada tayyare ile gi
decek olan Nuri Patanın bu ak
tam Bağdada muvasaleti muh
temeldir. 

-···········--··---···········-········-··· 
ni açauanız. intihar haberlerinin 
tafsilatı ..•. acaba gazetecilerin içinde 
ruhiyat okuyan yok mudur? .Bu gibi 
yazılar ruhlar üzerinde fena tesirler 
yapıyor. Bunu yazan kalemleri kır· 
malı. Gazetelerimiz sanayi ve tica .. 
ret için ıütunlar çmalıdırlar. Fiatle 
rini de tenzil etmelidirler. 

Rüıtü Bey i&tikraz yapmanın aley 
hinde bulundu. Kendi yağımızla kav 
rulmamlZ lazım geldiğini söyledi. 
"lıtikraz yapar&ak kurtuluruz iddia. 
sı yanlıttır . ., dedi. Ve Türk köylÜ•Ü 
nün vergilerden asla şiki.yetçi bulun 
madığını söyledi. Yalnız bir kaç 1.ü 
çük memur veı·gi tahkikatı esna .. 
&1nda belki de vatandatlara ızt,..ap 
vermekt~diıier. Fakat Türk vatanda 
t• vergiyi sevine sevine verir .. tt de
di. 

Encümen reisinin beyanatı 
Bütçe encümeni reisi Hasan F eh

mi Bey Sım Beyin bazı itirazlarına 
cevap verdi. Tayyal'e cemiyeti 11ara 
sının bütçeye ilavesinin usul5Üz o! .. 
madığını beyan etti. VariJattaki talı 
minlerde ise bUtçe encümeninin çok 
samimi olduğu kanaatini teıbit ede .. 
rek heyeti umumiyeye ıu-zettiğini, 
tahmin edilen mikdann behemehal 
bulunacağını, endİfeye lüzun1 olma
dığını ifade etti. Hasan Fehmi Bey 
sözlerini bitirirlu?n memleketi kur
taran, istiklilini temin eden büyük 
imar nisbetlerine ıiriten bu mjlfetin 
bu sıkıntı devrini kolaylıkla atlataca 
ğınr ve cençlikten daima azim ve ce 
saret beklediğini ifade etti. 

Bütçe heyeti umumiyeoi haldrnıda 
bafka söz iıteyen yoktu. Bütçe fasrl 
larının müzakereıine geçildi. Büyük 
Millet Meclisi, Divanı muhasebat, Ri 
yaoeticümhur ve Baıvekalet bütçele 
ri müzakere ve kabul edildi. Meclis 
yarın saat 14 te toplanacaktır. 

rafta alevler görüyorum. 
Bu son sözler tehdit amiz 

bir surette çınladı. 
-Haydi git kadın •.• Fakat 

olmaya ki buraya geldiğini 
beni burada gördüğünü kimse
ye söyliyesin ... 

Falcı Kerimenin yaralı ru· 
hu üzerinde metum bir tesir bı 
rakarak çıktı gitti. Sadrazam 
kızı bu fena hatırayı zihninden 
silmek istiyor gibi elini alnında 
geçirdi. Keder sür'atle ilerliyen 
aktam gölgeleri gibi ruhımu 
kararttı. Acaba hali. kadının 
sözlerinin tesiri altında mıydı? 
Meçhul bir ses kendisine: Ke
rime! Kerime! <liye seslenir gi 
bi oluyordu. Artık Kadri Bey 
de yanında dğildi. Atkının ha
yatının tehlikye maruz bulun
duğunu düşündükçe yüreği ağ
zı• geliyordu. lki günde çocuk 
luk ve genç kızlık çağının geçti 

Fazilet 
Karmanvo
lacıları 

Maliye vekilinin izahatı 

(Başı ı inci sahifede) 
Son haftalarda da milletin 

siyasi iz'an ve medeni vicdanı
nı soyup soğana çevireceği veh 
mine düşen bazı fazilet kar
manyolacı/arı görüyoruz. Bu 
adamların yapmaktan zevk 
aldıkları yegane şey, işlerine 
gelmiyen her hakikat ve hay
siyeti darağacına çekmek. mu
halefet namı altında siyasi kı
taı tariklik etmektir denilebi
lir. 

Biz bir cümhuriyet idaresi 
içindeyiz. Biz gerçekten de
mokrat bir devlet olmak isti
yoruz. Biz muasır, mütekamil 
ve medeni cihanın mukadde
satı olan medeniyet umde/eri
ni cehil ve hurafe iaşe/erile do
lu mazi/ere rağmen fethetmiş 
bir inkılap nesliyiz. Şu sebeple 
hürrilz, hürriyete taparız ve 
hürriyetin en büyük nişanele
rinden biri olan kalem. zeka 
ve vicdan serbestliğini müda
faa ederiz .. Fakat bütün bun
lardan maksadımız, medeni du 
yuş ve dilijünfüjün yüksek silah 
larını, zeka soyguncularile, ha
kikat kaçakçılarına kaptırmak 
değildir. Hürriyet kılıncını, ta
assup ve irticıt istibdadının e
linde serbest bırakarak o bü
yük mefhumu. devlet boğazla
mafF, şerefi öldürmek isteyenle 
re muini katil etmek, değil 
sade siyasi gafletlerin, ayni za 
manda medeni cinayetlerin de 
en vehamet!isi olur. Milletin 
yüksek idrakini kendi zekaları 
kadar kasvetli ve pespaye zan
nedenler bu noktayı pek iyi bil 
melidirler! 

Evet gene tekrar edeceğiz. 
Ortaya bazı haysiyet ve irfan 
kılıbıklarr fırlamıştır. Ve bun
lar matbuatın hür Jıavası, şika
vete karşı mücrima.ıe bir müsa 
maha ve teşvik nefesi imi.ş gibi 
bir nevi derebeyliği ne başlamış 
/ardır. Türk milletinin diraye
tini bir aralik yankesici manev 
rasile çalıp çırpmak isterken 
kendileri nihayet bir de aşiret 
beyi tavrı takındılar! Lakin 
memleketin medeni ve adli has 
sasiyeti Türk matbuatının şere 
/ini katleden ve hürriyet boz
guncularına karşı kendini gös
termek isteyince yeni bir yay
gara başladı. 

Matbuat kanununda yapıla
cak tadilat istibdat getirecek
miş diye! Bu şımarık_ve şer~~
siz şamata neye benzıyo~ bılı.r 
mi.~inizi' Başka.sının cebıne gı
rerken bilelinde polis pençesi 
görmüş hırsızın Iıürriyet.~izlik
ten bahsetme.>ine ... 
Hayır Elendiler, masumla

rın şerefini. kundakçılarla hay 
si yet katillerinin tasallutundan 
korumağa çalışmak ancak ba
sit ve elzem bir adalet vecibe
sidir. 1 stibdat ve tahakküm de 
ğil. 

Dolandırıcılığa, salııekarlı
ğa, yankesiciliğe karşı mevzu 
kanuni ahkam, şahsi hürriyete 
münali midir ki matbuat cera
imine karşı tedbirler düşünme 
ve yazma serbestliğine muga
yir olsun? 

Bilakis ben kendi lıesabıma 
şunu iddia ediyorum: Matbuatı 
küfür ve bayağılık bollunğun 
dan kurtarmakladır ki fikir kıt 
lığı içine düşmüş kafaların kim 
/er olduğu kolayca görülecek
tir. Ve gene o zamandır ki ilim, 

ği ıu memlekete uzun bir müd
detiçin veda edeceklerdi. 

Babasından ayrılacağın dü
şününce gözleri yaşardı. Kadri 
Bey eve dönmeden evvel K~ri
me sevgilisile kaçmak üzere 
bulunduğunu gidip babasına 
haber vermek istiyordu. Evlat 
muhabbeti kendisini bu vazife. 
yi ifaya icbar ediyordu. 

Bir kağıt parçası üzerine 
münasip birkaç satır yazıp ev
deki 'hizmetçiye bıraktı. Bu ka 
dını Çarls Baker bulmuştu, 0 • 

nun için kendisine itimat caiz
di. 

• 
(Başı 1 inci sahifede) 1 ihtiyat 

çelerinin varidatı vasatisi alma Mali işlerde daima ihtiyatlı 
rak takdim edilse idi o zaman davranmak mecburiyetindeyiz . 
bütçenin 201 milyonluk bir ra- Bunun için vaziyeti dünya buh 
kamı ifade etmesi lazım gelir- ranının bize olan sirayetini de 
di. Halbuki, hayatı biten en ya nazarı dikkate alarak bu bütçe 
kın bütçe senemizde aldığımız yi bu suretle huzuru alinize ta
varidat 189 ita 190 arasında- ktim ettik.Hatta doğrudan doğ 
İ:lır. Bütçe hazırlanırken bütçe- ruya adi masraflarımız için is 
de sağlam bir rakama vasıl ol- tediğimiz para bu miktardan 
mak için esas olarak en yakın da daha azdır, çünkü bütçemi
sene varidatını ve bu varidatın zin içinde teşekkül etmi, olan 
tahakkukatını değil tafsilatını Cümhuriyet merkez bankasına 
nazarı itibare aldık. Huzuru a- ayrılmış olan 1 ,834,000 lira bir 
linize bu suretle geldik. Binae- para vardır. Bu vaziyete göre 
naleyh bu bütçemiz normal he- yalnız devletin adi hizmetleri 
sapla yapılmış bütçelerden bu için bütçenin içinde görülen 
noktadan farklıdır. Bu noktayi miktar 182,184.000 liradan iba 
tebarüz ettirdikten sonra ra- rettir. 

1 

kamları arzedeceğim. Geçen sene kabul buyurul-
Tahsi/at muş olan tahsisata göre mun-

1930 senesi zarfında tabsi- zam ve fevkalade ve maliyenin 
!atımız 189 • 190 milyon arasın doğrudan dogruya muhasebei 
dadır. Ondan evvelki senedeki umumiye kanunu mucibince ili 
tahsilatımız 206 milyondur. ve etmekte olduğu tahsisattan 
Tahsilatımız bu kadar tenaküs hariç olarak 40 milyon liralık 
edince bizim için en muvafık biı· fark vardır. Açık bütçenin 
ve selametli usul son sene tah- tevlit edeceği mali felaketi da
silitımızı esas tutmak olmuş- İma nazarı itibara almak mec
tur .Varidatımızı bu uretle tah buriyetinde olduğumuz içindir 
min ettikten sonra istediğimiz ki geçen sene filen yaptığımız 
tahsisat miktarını varidata uy- tahsilat fevkinde tahsisat iste
durmak çaresi hükümetin mü- meği doğru görmedik. 
him bir düşüncesini teşkil et Varidat kanunları 
miştir. Bütçe tevazününü bü- Bu bütçeyi tahkim ettiğimiz eona 
tün devlet itleri üstünde lelik- da henüz varidat kanunlan Meclisi 
ki eden hükümet 1931 bütçesi- alide tetkik ve taıdik buyrulınamıf
le teklif ettig, i tahsisatını 186 tır. Bunlar tetkik ve kabul buyrul-

duğu zaman 189 milyon liralık tek
milyon 450 bin lira olarak tes- lif ettiğjmiz bütçe üzerinde umum 
bit etmittir. Bu rakamın 4 ıe- bütçeden daha beı buçuk milyon li- ı 
ne bütçesile yani 927-928-929- ralık bir tenzilat yapmak lazım gel. 
930 seneleri bütçelerile aldığı- di. Bundan maada bütçe encümenin 

k ed de vuku bulan müzakerat netlceaı,İu· mız tahsisat ile mu ayese er 
d de mülhak bütçelerin masrafları üze 

sek enaz tahsisatı ihtiva e en rinde dahi tenzilat yaparak oradan 
929 bütçesine nazaran takdim aldığımız varidat ile doğrudan doğ 
ettiğimiz bütçede istediğimiz ruya -verııilerdeo aldığunız varidatı 
tahsisat 8 milyon lira noksan· cemettik. Ei\'er bütçe encümeninin 
dır. Bunun için de bir tnraftan kabul buyurduğu rakam lan nazarı 
irat bir taraftan da masraf kay tetkike alırsanız köreceksiniz ki ge-

çen oeneki bütçe ile bu ıeneki bütçe 
dedilen tayyare cemiyetinin ve araunda hemen hemen her bütçede 
receği 2,422,.000 lira da dahil- dôrt daire müıtesna olmak üzere 
dir. O halde doğrudan doğruya mühim derecede tenakus vımlır. Hat 
vergilerimizden almak istediği ta maliye, düyunu umumiye, müda
miz 184 milyon liradan ibaret- fani milliye, iktısat bütçelerinde ııö
tir. Bu vaziyet dahilinde 927 rülen yekün hemen hemen tenzila-

bn dörtte üçünü teşkil etmektedir. 
bütçesine nazaran bu sene büt Bütçeyi tetkik buyurduğunuz za-
çesinin irae ettiği fark 10 mil- man dovaire verilen tahıisattan yal
yon liradır. . _. nız arzettiğim gibi dört bütçe, onlar 

Müteakip senelerde verdıgı- da adliye, jandarma, deniz ve hava 
niz tah5 isatlar ile bu tahsisat bütçeleridir. Orada geçen ıeneden 

M I'" .. · fazla tahsisat görülebilir.. Senenin 
bidayetten B. M. ec ısının vaziyeti ve mevaddı, iaıedeki ucuzlu 
kabul ettiği münakaleler Ve tah iu nazan itibara alarak iate tertip
sisah munzammelerle kabul e- teri mevcut olan idarelerine bütçe
dilenden tahsisat hariç olmak !erinde mümkün olan mikdarda ten
üzere arasındaki fark daha çok· 7.İlat yapılnııttır. Müdafaai milliyede 
tur. 929 senesinde 220,800,000 bu noktadan yapılan tenzilat bilhaı: 
elmak üzere arasındaki fark sa nazarı dikkate çarpar, bu jandar-

ma bütçesinde de eöze çarpınak icap 
daha çoktur. 929 senesinde ederse de jandarma kuvveti bu •ene 
220 milyon 800 bin, 930 da 222 bütçeıile tezyit edilmek kararı kar
milyon 646 bin liradır ki bu ra- şısındadır. ve o te7.ayüt dolay11ile
kamlar iptida B. Millet Mecli- dir ki jandarma bıitçesinde görulen 
sinin kabul ettiği tah5İsattır. fark geçen •ene jandarma büt~e•İnin 

Bu sene tayyare C<!miyetin- ancak münakaleden ıonra aldığı 15 
bin liralık tahsisattan ibarettir. Koden hem varidat, hem masraf 
!aylıkla anlaıılocağı Üzere bu bütçe· 

ilave etmek suretile aldığımız ye dokunulmamasının sebebi inndar 
iki milyon 400 bin lira da da- ma kuvvetinini tezyit edilıneıidir. 
hil olduğu halde istediğimiz 
tahsisat 186 milyon 450 bin li
ra olmasına göre yiiksek Mec
lisin geçen sene kabul buyur
muş olduğu 222 milyondan bir 
denbire 184 milyon liraya in
mek için nekadar bir gayret sar 
folunduğu tahmin olunabilir. 
Şunu da ilave etmeli ki fevkali. 
de tahsisatla ve sona muhase-

1 bei umumiye kanununun terviç 
ettiği tahsisat dahi nazarı iti
bara alınırsa geçen senenin tah 
sisatı 230 milyondur. 
hay;r;;;;;··;r:iJi;;t-·ğiiT;;y: 
metler üzerine kurulu bir ten
kit ve muhalefet görmeğe im
kan olacaktır. 

Fazıl AHMET 

dar gitmek doğru değildi. Eve 
yakın bir noktada arabadan in
di, yaya olarak yerine devam 
etti. 

Adliye bütçesi 
Fazla ı:öı·ülen bütçe adliye bütçe

ıidir. Bütün bütçelerde tenakuı ol
duğu baldc burada 324 bin liralık 
bir tezayüt cOrecekıiniz. MaICımu a .. 
linizdir ki hallı ile en ziyade temas. 
eden adliyelerdir. Adliye kuvvetleri
mizde timdiye kadar tebligatı jandar 
ma vaaıtasile İcra etmekte olan m.-h 
kemelerimiz tam tebligatın umanın 
dA ve usulile vuku bulmamasından 
dolayı daima teabhürata maruz kalı
yordu. Bu sene bunun İç.İn mübaıir 
ler ilive ediyoruz. 

Fasıllarda cörecetiniz üzere ikia
ci olarak ilave ettiğimiz mikdar ınah 
kemelerden çıkan ilamları yazmak 
için makine tedariki maksadile ko
nulmuştur. Binaenaleyh, diğer büt
çelerde göriilen tenakuoa mukabil 
adliyede 324 bin liralık bir tezayüt 
yapılmııtır ki hallan mu•melıitrnı 

kerle kuşatılmıf olduğunu gö
rünce hem şasırdı, hem de fe
na halde merak etti. Telaş ve 
endi~e içinde kendini harem ka 
pısına dar attı. 

Kapıyı açan cariye karfısın 
da Kerime'yi görünce bir çığ
lık kopardı: 

-Aaaaa ... Küçük hanımmış. 
A'hretliğin teessürü çehre· 

sinden anlaşılıyordu. 
- Ne var kı? Babam nasıl? 
- Çabuk içeri ııiriniz, kü-

çük hanımcığım, Paşafendi çok 
hasta ...• 

Bu sırada musırrane bir su
rette pefİSıra gelen bir ayak 
sesi nazarı dikkatini celbetti. 
Acaba kendisini bir takip eden 
mi vardı? Yok, buna ihtimal 
verilemezdi. Çünkü kendisinin 
İstanbul' da olduğunu Kadri 
Beyden ba9ka kimse bilmiyor
du. fakat biraz daha gidinc.e 
ayak sesinin musırrane takibi 
karşısında ,üpheye mahal kal
madı. Kerime merakla başını 

Kerime Hanım ~vden çıkın- çevirdi, fakat tam o anda peşi
ca mümkin mertebe arka sokak sıra gelen bir adam hızla bir 
ları tercih edeı·ek Şişliy ! doğru kahveden içeri ııirdi. Kerime 
yollandı. Kendini he.- ihtimale bu suretle muakkıbinin hüviye 
karşı tan•tmamak için İyice ör- tini keşf~demedi: 

Bu sefer çığlık koparmak 
sırası Kerime'ye düşmüştü. Bir 
deli gibi içeri girdi, doğru ba
basının yatak odasına koştu. 

Yusuf Pata peri9an bir hal
de yatağımda yatıyordu. Üstü
ne kapanan kızının saçlannı 
yorgun parmaklarile alnından 
ihneğe çalıtırken Kerime hay-

tünmüttü. Bir müddet yunı- Pek aşma olduğu konak ni
dükten sonra bir kupa araba- I hayet köşe batında göründü. 
sına bindi. Aı·aba ile konağa ka Kerime konağm çepeçevre aa-

teshil için bundan ba1ka ~aı e <~e CJ 
rülmemiştir. 

Denir. ve lıaı•a 
Bundan maadR faı;tası gOrüfen 

bütçe denız ve hava bütçelerin1izclır 
Deniz bütç=lnde no?"mal ol.ırıt~ fa~ 
!alık yoktur. Bilakis ia .' :ıoLtasın . 
dan kara bütçesinde oldu~u gibı 
tenakus yapılmıştır. Görul\!tı bu t' t 

lahk Yavuz gemisinin bu ıcnıeyc ::ı\t 
verilecek tal· silinden ibaret ir. 

Hava bütçesinde gô:iil n il:i r.ul
yon üç yüz bin liralık fazlalık la 
doğrudan doğruya tayyare r.emiy 
tinden bu ı&ene alınacak olan tayya 
lerin temini için konulmuş 2 milyo:ı 
400 bin liradan mütevelliUir. E • 
sen arzettiğim hava kısm!hın tayya· 
re cemiyetinden gelen parası tenzıl 
edildiği halde tcnaküı vardır. Deniz 
faslı malı.usunda Yavurun icabettır 
diği maoraflarda:ı boşkR iaş !erde t -
naküs vardır. Müdafaai memlrket ı
çin siparişedilen bütün malzemenin 
mukabilini tamamile muhafaza et
tik. Ve faıli mahsusunu aynen büt
çeye koyduk ohalde bu iki bütçed ki 
tenzilat Müdafaai Milliyede ve lrı -
oarrufatını yapaı·kcn büyük bir kı • 
mı da memurlar lazerine aldık. 

Şimdiye kadar aç•k kal mı f olan 
yerlerimizi kadro halinde tuttuk ve 
kadroya açıklar yokmuş gibi fili lıi• 
kadro yapbk. 

Açık maaşı 

Bütçe encümeni ile mütlerekea •· 
çıkta kalan memurlara açık maaşları 
nı ne suretle temin edileceğini tesbit 
ettik öyle ümit ediyorum ki bütçe
den dolayı açıkta kalaçak olanlar 
hem kanuni oh•n maatlarınr a1nc.aık 
lar ve hem de rnaddel-erde ı.:örülece";i 
veçhile münhal vuku buldu~u zaman 
o tercih edilerek hizmete tayin edile
cektir. Zaten bütce kanununun bir 
maddesile arzedi:foruz ki terfilerden 
mütevellit farklar bir sene müddeti! 
verilmiyecektir. Bilha11a 30 seneyi 
ikmal edip te tekaüt olanlar alaak
ları para bu suretle çıkaçaktır .. 

927 - 928 ve 929 •enel~rinin tal> 
silatını nazarı dikkate alırııak 927 
de 193 milyon 248 bin 928 de 205 
milyon 66 bin 929 da 206 milyon 
186 bin liradan ibarettir. Bunlorın 
va&atisi alındıktan sonra huzuru iılı· 
nizde tetkik edilecek varidat hütç si 
201 milyon 494 bin olmak icap ed •r 
ki bunu almadık ve bu sene y nı 
930 mali ıenesi içinde yapmıt oldu
ğumuz 18 milyon 903 bin 300 liı" 
tahıilitı hakiki bir tahmin olarak ele 
aldık bütçeyi bu ıuretle trıhmin et
tim henüz heyeti iliyenizde varidat 
kanunlannm müukeresind(>n evvel 
olan bir tahmin idi. 

Maliye vekili dünya buhranından 
babıettikten, diğer ıenelerin varid3 
tı hakkında malüınat verdikten son 
ra demiıtir ki: 

V aridatıa nazan itibara ııldığı. 

mtt mesaildcn biri de heyeti ctli1eni 
ze evvelce takdim edilip keıbi kati
yet eden kanunlarla yaptığımız len· 
zili.tbr. Milletin verimi derecesinde 
yapılmış olan bu tenzilatla ancak bu 
makine idare olunur. Bundan faila 
tenzilat yapmak devletin muamcliıtı 
nı ıektedar eder. Esaıen yapılan len 
zilat pek mühim bir mikdardadır. 
Kanunlar heyeti celilenİ7.dı•n çıkmıf 
trr. Pek.ali bilirıiniz ki eski arazi ka 
nununda hem muafiyetler çoktur, 

hem de nisbetler tahfif edilmitlir. 
Kabul buyurduğunuz musakkofat 
kanununda geçen seneki mük•llefi
yet binde 170 iken bu seneye 96 ya 
indirilmittir. Ondan maada bir çok 
muafiyetler kabul buyurdunuz. He
nüz meclisi iliden geçmeyen ve ra
kat encümenlerde bulunan muamele 
vergisinden bütçe encümeni yalnız 
dahilde alınmatka olan kııımdan yü• 
de elli tenzilô.t yaparak rakam koy
muıtur. Hariçten gelen 9 1 2 ve en 
milyon lira bir varidat aldığımı~ h>I 
de geçen &eneki yekün 160 milyon 
lira idi Bütçe encümeni heyeti celı· 
lenize 13 milyon lira olarak arzel· 
mittir. Orada da 3 milyon 600 bin 
lira kadar bir tenzilat yapılmıfta. 
Bütün bu vergilerdeki tenzilat yeku 
nu 8 milyon liraya baliğ olmuttur. 

(Gazetemiz makineye verildiği dd 
kikaya kadar nutkun sonu alınma· 
mıştır.) 

kırıyordu: 
- Babacığım .•. Bak, ben gel 

dim... Kızın Kerime geldi .• 
Bana aöyliyecek bir sözün yok 
mu? 

Batını babasının hareketsiz 
duran omuzlarına sürüyordu. 

Hasta acınacak bir halde i
çini çekti, fersiz gözlerini ö
nünde diz çöken kızına çevirdi. 

- Ne oldu sana, babacığım .. 
Günet mi çarptı? 

- Evladım ... Buırün Saray' 
da Hünkarın gazebine uğra
dım Padişah aleyhindeki bazr 
tasavvurlarımı haber alm ş 
Hatta sen bile işin içindesin. 
Sen bile Hünkarın gazebi~ 
uğramıyacağından emin ola 
mazaın .•. 
-Bu felaketi senin başına ge 

tiren kocam İbrahim Beydir. 

(Bitmedi) 
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6 MiLLiYET ÇARŞAMBA 

v AR 1 C A. ZEYTİNBURNU VE ESKIHİSAR FABRİKALARININ 

ASLAN ÇiMENTOSU 
ilk günden itibaren istimal edenler tarafından kazandığı itimadı muhafaza ediyor ve daıma 

edecektir. Zira en mükemmel mevadı iptidaiye ile imal olunmaktadır. 

Daima aynı cins YERLİ BİR MAHSULDÜR yüksek derecei mukavemet 
-----~ 

~şarab öldüren bütün 
müıtahzarat arastada FAYDA BIRiNCiLiGi KAZANMISTIR Bütün devair ye mO~ 

F A Y D A istimal 

FAYDA daha mühlik, daha müessir, daha kat'i olduğu gibi yan yarıya daha ucuzdur. Sinek, Sivri Sinek, Pire, tahta kurusu, güve, kadi" 

an ve bütün hayvanat ve nebatat üzerindeki Pire ve böcekleri bir saniyede öldürür. Ve bir daha kat'iyyen diriltmez. Yumurta ve tohu 
rını ifna ve izale eyler. HASAN Ec.ıa deposu. 

Ankara Nümune hastahanesi 
Baş tabipliğinden: 

Hastahanenin 1 Ağustos 931 tarihinden 3ı Mayıa 932 
tarihine kadar on aylık ihtiyacı olan 250 ton kok kömürü 
kapalı zarf usulile 8 temmuz 931 tarihinden 30 temmuz 93ı 
tarihine müsadif perıembe gününe kadar münakaaaya konul
PJUftur. Talip olanlar yevmi mezkl'.lrda teminatlarile birlikte 
1ıastahanede müteşekkil komisyona ve oeraitini öğrenmek 
için de lstanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğline mll
racaatları ilan olunur. 

Şirketi Hayriye 
tarafından Büyükderede yeni inşa olunan 

L f DO (Spor havzu) 
ı 7 Temmuza musadif Cuma günü saat 

ı3,30 da açılacakbr 
Umum Spor kulüplerinin denizcilik fUbeleri tarafından 

havuzda YÜZME· ATLAMA- SU TOPU VE SAiR 
DENiZ MÜSABAKALARI YAPILACAKTIR. 

Y arıt günleri duhuliye 50 kuruştur. 
Dig~r günler duhuliye yoktur. 

Mükemmel Büfe - Mükemmel orkeatre 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinden: 

Bu sene htanbulda Ebe mektebine devam etmek ve ibate ia
te ve ilbaaian çocuk haataneainde Vekaltç tmin edilmek üzere 
yalnız Ortll melctep şahadetnamesini haiz olan kız talebe alma· 
caktır. Taliplerin kendi el yazılaril muharrer istidalarını muvaz
zah adrealerile birlikte aıağıdaki vesaika rapten nihayet 1 tetri· 
nievvel 1931 tarihine kadar doğrudan doğruya Sihhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine göndermeleri lazımdır. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık hü
viyet cüzdanı. 

2 - Mezun bulunduğu me•·tep tahadetnamesi, veya tasdik
li sureti. 

3 - Ehli iffelten bulunduğ~a ve hiç evlenmemit olduğuna 
dair mahalli hükumeti tarafından musaddak hüanühal ilmüha· 
beri. 

4 - 4,5X6 eb'admda üç fotoğra'. 
5 - Berveçhizir tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti aıh· 

hiyetıinden isi ibsal edilmiş bir kıt'a sıhhat raporu. 
Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfm kapatıldığı yer 

mühür mumile ve hastane Battabipliklerinin mühürile mühür
lenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar diğer evraklarile bir
likte bunu da Vekalete göndereceklerdir. Bu hastaneler Ankara 
Sivas, Erzurum, Diyarbekir nümune hutaneleri, İstanbul, Ço· 
çuk hastanesi, lzmir Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket 
hutanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak için 
mezkür hastanelerin mensup oldukları vilayetlerin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat müracaat eyli· 
yecektir. Bu raporlar Müdiirlüklere gönderilen matbu nümune· 
ye münderiç ve musaddak resimli olacaktır. 

6 - Sureti aşağıda yazılı noterden taııtikli velileri ve velisi 
olmıyanların kendileri tarafından tanzim kılınmıt bir kıt'a teah
hüt senedi. 

Alınacak taliplerin yaşlarının 20 den aıağı ve 30 dan yukarı 
olmaması ve muayeneleri neticesinde tahsillerini ve ileride mec
buri hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bulunmaması 
metrultur. Bu veçhile gönderilecek istida ve evrakın alındığı ve 
lı:abul edilip edilmedikleri göaterilecek olan adrese Vekaletçe on 
bet gün zıtrfında tebliğ edilecektir. i 

Taahhütname sureti J, ~-
Darülfünun Tıp Fakültesine merbut (Ebe) mektebinde ted

~iai meşrut dersleri talrip ve ikmal ederek neı' et ettikten sonra 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin irae eyliyeceği her ban· 
ıi bir mahalde ebeliğe azimetle üç sene müddetle tayin olunduğu 
(olunduğum) ifayı büıuü hizmet etmediği (etmediğim) veya 
tahsil esnasında her hangi bir aebeple yurttan ihraç edildiği 
(edildiğim) yahut yurdu terk eylediği (eylediğim) takdirde 

kerimesi hanıma Hükümetçe yapı· 
lan masarifin faizi nizamisile beraber itirazsız ret ve iadeaini mü
teahhit, zamin ve kefil bulunduğumu natık itbu senedim tanzim 
müşarünileyh Vekalete ita kılındı. 

KIZ KULESİ 
PARK ve PLAJINDA 

VARYETE HAFTASI 
Bugünden itibaren perşembe alqaınına kadar meıhur 

canbaz Bufalo ve varyetesi, Darüttalimi Musiki, 
orkestra, caz, dans ve saire 

Duhuliye 5, meşrubat 25 kuruştur. 
Köprüden salacık ve Üsküdar'a gece ve gündüz müteaddit vapurlar, 

Haydarpaşa, ÇAmlıca Ye Üsküdardan tramvay, gıce avdet için 

Çengelküy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, ÜskUdar ye Kıdıköyüne hususi 

otobüs 'e gece ~arısını kadar Köprü ve Beşiktısa vıuıur vardır. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Ordu ihtiyacı için ıoo adet 
telgraf direği aleni münakasa 
ile alınacakbr. İhalesi 21 tem
muz 93ı salı günü saat ıOda 
Ankarada merkez sabnalma 
komisyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda heyetimize 
ve ıartname almak ve teklif
lerini vermek üzre teminat
larile birlikte Ankarada mez
küt komisyona mllracaatları. 

(439) 

*** Bursa askeri lisesi ile 
fırka askeri hastanesinin ih
tiyacı olan koyun ve kuzu 
eti kapalı zarfla mlinakasaya 
konmuştur. ihalesi 25· 7-93ı 
cumartesi günü saat ı5 te 
Bursada askeri sabnalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
lip'.erin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarilyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. (417) 

* •• 
Ezine ve Bayramcıktaki 

kıtaatın ihtiyacı olan arpa 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuftur. İhalesi 4 ağustos 
93ı salı günü saat 15 de 
Ezinede Askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile birlikte komis
yona müracaatları. (451) 

"'"'"' 
Şoför ve muavinden baş-

ka onyedi kişilik olmak üzere 
Altı adet otobüs kapalı zarf
la münakasaya konmuştur.İha 
lesi 5 Agustos 93ı çarş~
ba gllnü uat ıs de Anka
rada merkez sabnalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin ıartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. (452) 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Çorlu için 135000 kilo ku
ru ot 2·8·93ı pazar günll 
saat ı5 de aleni münakasa. 

Çorlu için 135000 kilo ku
ru ot 2-8-931 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa. 

Tekirdağ için ı05000 kilo 
kuru ot 2-8-931 pazar günü 
ıaat ıs de aleni münakasa. 

Çorlu ve T ekirdai kıtaatı 
ihtiyacı için cins ve mıkdar
larile münakasa tekli ve iha
le tarihi yukarda yazılı kuru 
ot münakasaya konulmuştur. 
Evsaf ve ,eraitini anlamak 
isteyenler her gün ve müna
kasaya ittirak edeceklerin 
de yukarda yazılı gün ve sa
atte Çorluda fırka sabnalma 
komisyonuna müracaat eyle
meleri. 

Romanya bükiimeti idarei bahri
yesi Umumi Acentalığı; l Ağııstos· 
tan itibaren ·vapurlarınm hareket ve 
müvasalit tarifesinde berveçbiati 
tadil&! İcra olunacaiını muhterem 
balkın enzarı ıttılaına arzeyler; 

Köatenceden müvaaalit 
Her Pazar ve Çarşamba saat 14 te 
Köstenceye hareket 
Her Perıembe ve Pazar sabahı 10 
da 
lakenderiye ve Pire'den müvaaa. 
ıat 
Her Çarşamba saat 16 te 
Pire ve lskenderiyeden hareket 
Her Pazartesi sabah taın 9 J/2u 

Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekaletinden: 

Bu sene lstanbulda Fen fakültesinin ( F. K. T.) sınıfına 
devam etmek üzere Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi mekteplerden 
en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin 
yemesi, yatmaıı ve llstüb8fı yurtça temin olunur ve ayrıca 
şehri muayyen mikdarda muaveneti nakdiyedn bulunulur. 

Kayit ve kabul sureti ve şartları şunlardır: 
1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah adres

lerini havi istidalarını aşağıda beyan edieln evrak ve vesika 
raptederek nib .. yet ı teşrinievvel ı931 tarihine kadar doğ· 
rudan doğruya Sıhhat ve içtimai Muavenet VekBletine gön· 
dereceklerdir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu natık 
hüviyet cüzdanı, 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin 
mektep şahadetnamesi veya tasdikli sureti, 

C - Tahsil etmiş oldukları müesseselerden alınmış hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğu
nu müş'ir hüsnühal varakası, 

D - Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil
miş nllmunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıh
hat raporu ( Bu rapor hastane baştabipliklerinin mühüri1e 
mühürlü ve mazruf o'arak talipler tarafından diger evrakla
rile birlikte gönderilecektir.) Bu h:ıstaneler Ankara, Siflas, 
Erzurum, Digarbekir nümune hastaneleri, lstanbul Ço
cuk hastanesi,/zmir,dursa,l\..onga,Ad ı na,Samsu •. memleket 
hastaneler:nden ibarettir. Buralarda muayene olunmak için 
bu hastanelerin mensup oldukları Valiliklerin sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüklerine talipler tarafı11dan bizzat mü
racaat olunacaktır. 

E - Sureti aşa&'ıda münderiç noterlikçe musaddak veli
leri tarafınd.,.n ve velisi bulunmıyanların kendileri tarafından 
verilmiş bir kıt'a teabht t senedi, 

F - 4,50x6 eb'adında üç adet fotograf, 
2 - Yaşlıı.rı 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ile~ide 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bu· 
lunaolar kabul edilmezler. 

3 - Vekalete gönderilecek olan mezkür evrak ve vesa
ikin alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin göstere
cekleri adrese on beş gün zarfında tebliğ olunacakbr. 

T eahhütname sureti 
Darlllfünun Tıp Faklllteıinde tedrisi meırut dersleri takip 

ve ikmal ederek mezkür fakülteden net'et eyledikten sonra 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin göstereceği her hangi 
bir hükümet tabipliğine giderek üç ıene müddetle tayin olun
duğu (olunduğum) vazifede hüsnü hizmet etmedifi (etmedi
ğim) veya tabail eanasında her hangi bir sebeple yurttan 
ihraç edildiği ( edildijim) yahut yurdu terk eylediği (eyledi
ğim ) takdirde ··-··--·-··-··· Oğlu . . ... .... .. Efendiye 
hükümatçe yapılan masarifin faizi ve nizamisile beraber "ti
razsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mütekeffil oldu
ğumu nabk işbu senedim tanzim ve müşarünileyh Vekalete 
ita kılındı. 

T. Tayyare C. 
zinden: 

Umumi Merke-

Tllrk Tayyare Cemiyetinin Ankara'da Yenişehirde yapb
racağı Tayyare şehitleri Abidesinin inşaab 11 Temmuz 93ı 
tarihinden itibaren 20 ıııın müddetle ve kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Talip olanlar şartname ve teferrüabnı 
20 Türk lirası mukabilinde T. Tayyare cemiyeti umnmi 
merkezinden tedarik edebilirler. İhale 1 Ağustos 931 günü 
saat ı6 da Ankara'da T. Tayyare cemiyeti umumi merke
zinde yapılacakbr. 

ti 

Tütün inhisarı um l 
müdürlüğünden: k 

g 
t 

250000 kilo kırpınb kağıdı satılacaktıt, n 

ı3000 " " .. " .. b 
5000 ,, Müstamel çeobt!r sabn alınacak"L' 

Balada mıktarları mnharrer kırpınb kağıtları pa~ 
sablacak ve müstamel çenber satın alınacakbr. Ts~ 
yevmi münakasa olan 18· 7-93ı cumartesi günü temİP~ 
çelerile beraber saat (ıı)de Galatada mübayaat komis1 
müracatları. 

DOKTORLAR 

için muayenehanel 11 
lııtanbul'da Ankara caddeainde Hilmi küt& 

hanesi fevkinde büyük ve geoit odaları 
bina doktorlar için en müsait muayene Y 
dir. Bütün bina toptan veya kat kat kirab 

Mezkur kitaphaneye mürac-t eclilmeai. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

'.L4 kalem tek, çitt, katlı 
ve yuvarlak kasnak kayışları 

Yukarıda yazılı malzeme 
kapalı zarf usulile 23-9-193ı 
tarihinde saat ı5 de ihalesi 
yapılacakbr. Taliplerin şart
nameyi almak içiıı Ankarada 
sabnalma komisyonuna mii
racaa t eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarını 
komisyona tevdi eylemeleri. 

* * * 45,000 metre ham İpek kumq 
Yukarıda yazılı malzeme 

kapalı zarf usulile ı2-8-93ı 
tarihinde aaat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak için Ankarada 
Satınalma komisyonuna mü
racaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarını 
komisyona tevdi eylemeleri. 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 

Aynı zamanda 
Ayak terlemesine karşı pek 

mükemmel bir müstahzardır. 

lstanbul ikinci icra Dairesinden: 
Bir borçdan dolayı mahcuz ve para· 
ya çevrilmesi mukarrer Venaan Çi
linğiryan efendiye ait 2ll9 pililaı 
ve 30544 motör namaralı bir adet 
SITROEN markalı kapalı otomobil 
Taksim civannda ALI Faiz Bey ga· 
rajında 18/7 /931 tarihine musadif 

Bir borcdan dolayı 
karar verilen Beyoğlunda fi 
kağında 5 numaralı Kaımaıı~ 
tımanında 6 numaralı daiırel'l'I 
nan Alman markalı bir pi 
büfe 15/71 931 tarihine miİ 
ıamba günü saat 12--13 ela 
tınna ile aatılacaimıla,. talil 
nn mahalli mezkiircle hasır 
lan ilan olunur. 

DarUıtafakaya 
Alınıyor 

1 -Kayıt muam 
temmuzdan ı5 ağust 
dar devam edecek ~ 
ağuatosta ) kayıtlar 
cakbr. (kayıt muaıne 
zar, aalı, peroembe 
saat ondan on yedly• 
yapılır ) . J 

2 - Mektebe kabP 
ları tunlardır: 

A - Anadan, ~ J 
•eya yalnız babadan ,, 
ve muhtaç olmak. 

8 İlk 
dördüncll sınıfına te~1 
ve ya bu derecede tabi"' 
mllt olmak. 

C - Emrazdan 
her suretle tahsile 
olmak. 

1 lstanbul Belediyesi iıanları 1 ~:ı::~e:_:;.: :':.~ei!~~:.r;:~~ 
• _ ' dan talip olanlann mahallinde hazrr 
-------------------------' bulunmaları ilan olunur. 

3 - Yaıı ıo ~· J. 
ve ı3 den yukan ollll 

4 - Bu fartlan bsİ'.ı 
lar arasmda Türkçe. J. 
imla ve hesaptan 11\i 
müsabaka imtihanıJll 
mak. , 

MUSTAfA CEVDET Heyin vesaiti nakliye resminden olan borcunun 
tahsili için haciz ahına alınan 2190 numaralı OSMOBll. markalı otomobili 
temmuzun on be~inci çarşamba günü SANDAL bcdesıanında bilmüzayede 
sıtılıcığı ilin olunur. 

• • * 
Aksaray yangın yerinde 83 üncll adada 2043 - 2044 ha-

rita numaralı arsalar arasında ıoo,84 metro murabbaı saha
sındaki yüzsüz arsanın metro murabbaına ı25 kuruş kıymet 
takdir olunarak alikadarlan arasında açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin tartnameyi görmek için her gün levazım 
müdürlıiğüne müzayedeye girmek için ıo lira teminat akçe
lerile beraber ihale günü olan ı6-7-93ı perşembe günü saat 
on beşe kadar encümeni daimiye müracaatları. 

KARON Alman kitaphanesi 
Bo11oi.lu Tünel mevdanmda 523 

Satılık otomobil 
Benz marka yedi ki§İlik 

açık ve kullanılmış bir oto• 
mobil sablıkbr. Görmek ia
t ey en 1 t> r i n Cağaloğlunda 
Mahmut Beyin garajına mü
racaatları. 

Kullanılmış ziraat makinaları -
Diskharo, Kültivatör, Mibzer, bi

çer bağlar ve saire mezatla satılıyor. 
Talipler için 18 temmuz cumartesi 
saat 8 de Çorluda Ömer onbaşı ha
nımn önünde meccanen otomobil 

hazır olacaktır. Tafsilat için Çorlu· 
da makinist Hamit efendjye müraca .. 
u. 

5 - Müsabakayı Iı' 
nanlar, alınacak tale 
darından fazla ise tıof 
tabi olacağı kurayı 
memek. 

6 - T slipler ilk 
atlarında hüviyet ' 
rını (Nüfus kağıdın•} 

"k 1 ,. • ..., 
vesı a arı ve aza ov ~ 

nelik çiçek aşısı .,e 
11
i 

sıhhat raporu ve . .3 dif• 
tografi getirece~ 

Mes'ul müdür: 9i.irlıA 


