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Y annki sayımız Mühim eser 

12 Sayıla Hazreti ISA 
Bu tarihi şah eserin tefrika• 

Sinema ve Spor seylfalan sına yakında başlıyoruz 

14üncü Yıl•Sayı:4853 İdare yeri: lstanbul, Ankara ca. Vakıt Yurdu ÇarşambalS Temmuz (7inciay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (}'azı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruş 

Maliye 
Almanyada 
Mali buhran 
Almanyanın malt vaziyeti yine ye

niden karıştı. lki gündenberi gelen 
ajans haberleri bazı mühim bankala
rın tediyatlannı ta.til etmde karar 
verdiklerinden, borsaların kapandı· 
ğından, bankalarda. paraları olan hal 
kın tehacüm ettiğinden, hulAsa bu 
memleketin vaziyeti tamamile bir pa-~ 
nik manzarası gösterdiğinden bahse
diyor, 

Vekilinin Mecliste 
Feysal H. Viyanaya hareket ettiler 

Misafirimizin kıymetli 
sözleri ve ihtisasları 

Kral Hz. diyorlar ki : Terakklyatın her 
safhasında Gazi Hz.nln eseri dehasını 

görmemek lmkAn haricindedir 

Mühim Bir 

Maliye vekili 
DUn M. Meclisinde yeni 
bUtçe hakkında beyanatta 

ibulundu 

931 bütçesi meclise tevdi 
edildiğinden dünkü meclis iç· 
timaında maliye vekilimizin 
yeni bütçe hakkında mecliste 
mUhim beyanatta bulunacağmı 
bir kaç gün evel Ankara mu
habirimizin telefoouna atfen 
beyan etmiştik. 

Filhakika dün Mustafa Ap
tülbalik bey mecliste mühim 
bir nutuk irat etmiş, 931 büt-
çemizin esaslan hakkında la
zım gelen malumat ve izahatı 
vermiştir. 

Bu hususa ait maliye veki· 
Iimi:ı:in nutku ve bazı meb'uı· 
larımlZln nutuklan 5 inci say1-
famızdadır. 

C. H. F. Grupunda 

Nutku 
Şehrimizde 

Alman buh· 
ranının tesiri 
Bir çok mevduvat sehlplerl 
Alman bankalarandan para• 

lar1nı almıya başladdar 

Amerikanın de1Aletf Jle müttefik 
devletlere olan borçlarının bir sene 
için tecili takarrür ettiği bir sırada 
Almanya ahvalfnin daha ziyade iyf. 
le~esi beklenirken bilakis bütün bü· 
tün bozulmuş görülmesi herkesi hay. 
rette bırakmıştır. Almanyanın gös
terdiği bu malt inhidam vaziyeti ha
kfka.ten ciddi midir? Artık bu mem· 
leketin malt takati tamamen bitmiş 
midir'! Tamirat borçlarının teciline 
rağmen vaziyeti ıslah etıınek imkanı 
kalınıa.ını§ mıdır? Yoksa işin içinde 
•unı bazc tesirler de var mıdır? Al· 
man()"a bütün cihana ikrarşı mas ilan 
etmekle daha. f a.zla bazı menfaatler 
elde edebiJeceğini hesap ettiği için mi 
l>u ta17Ala mali bir bozgun manzar·~;ı 
arzetmektedir? Maliye veklll bir sual tak· Şehrimizdeki Doyçc Oryant 

Bu suallere kat'i ve sarih bir cevap rlrlne cevap verdi bankın kapısı 
•erebilmek için daha biraz beklemek

1 
'· ....... --........-.-..-.....;;..-..,_ Ankara, 14 A.A.) - C .H. fırkası Almanyada mali vaziyetin son 

llznndır. · -~~--~-A...!-=--:~ .... ~~ meclis grupu bugün saat 11 de Afyon zamanlarda pek tehlikeli bir 
Hatırlarda olduğu ilzere bundan · Kıral Hazretlerl istasyonda kara.hisar meb'usu Ali Beyin riyase+iıı· safhaya girdiğini, Almanyanın 

l>ir müddet evel Alman başvekili ve Irak kıralı Feysal Hz. dün saat Feysal Hz. dün hareketlerin- de toplanmıştır. Sinop meb'usu lbra- adeta bir iflas arifesinde 
hariciye nazırı ile İngiliz başvekil yarımda hareket eden hususi bir den evel İstanbul matbuata mü· him Alaettin Beyin daireler kırtasiye- b dil 
Ye hariciye nazırı arasında Şekerste hr d sı"nı·n mübayaa ve tevzi işlerine ait SU· olduğunu ajanslar ha er ver . er 

trenle şe imiz en aynlmışlardır. (' Al 6 f d ) d k k. d b' 
~u~umınü~u~ray~==~~=====~=======~t~~~r;af;'~;m;c~ı;~~y~ıa=a~=~dhlri~e~~~li~~d·~ A~~~m ~ aiaa ~ 
~erlinde ınaU bir panik olmuştu. Piyasaya tesir eden mu'"hz"m bı'r hadz'se dan verilmiş olan cevabi izahat hafi yardım bulduğuna dair gelen 

Bu panik bazı Avrupa gazeteleri gijrülmüştür. Bundan sonra ceza mu- son haberler dördilncü sayıfa· 
tarafmdan siyast bir Alm'aıll manevra. T. t ve sana . b nkası h~emeleri \1SUIÜ kanununlll1. WZl mad mızda barici haberler aülunümüz· 
il olarak telAk:kl edildi. Almanya f ~ are yı a dcherJnln tadiline dair kanun JAyihası- d d 
fiorçlannı müttefiklere affettirm ·k nrn müzakeresine geçilmiş ve bu bu- 8 ır. 
için ınalt buhranı olduğundan fazla D ı • ---;k..-.;.---:1-,..----.ı1-.....,___ susta birçok hatipler söz söylemiştir. Buhranın ,ehrlmlzdekl aklslerl 
ıöstermek istiyor denildi. . un 1 ş e erin i kapa d 1 Müzakerenin perşembe sabahı deva 411· Alman buhraDI şehrimizde de 

Ukln biraz zaman geçtikten son· t d • na karar verilmiştir. (Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
ıa bu panik unutuldu. Nihayet Ame. e ıyatı kesti 
ıikanın müdahalesi ve lngilterenin 
mUzaheretile Fransızlar da Alman
)"aılın tamirat borçlan hakkında bir 
se.ne için tecil karan verilmesine mu
'Vafakat etti. Almanyanm tamirat bor 
Cll olarak her sene vermekte olduğu pa 
ra ttırk parası ile (800) milyon liradan 
fazladır. Bu kadar parayı müttefik
lere vermekten kurtulunca tabii bir 
dereceye kadar Almanyanm mali va· 
zlyeti hafiflemiş olacaktır. Onun için 
f§ln nıantrkisi bugün Almanyada za. 
ten mevcut olan mali buhranın birden· 
bire hat bir safhaya girmesi değil, bil· 
lkla biraz daha hafiflemiş olması idi. 

(Alt tarafı 2 inci sayıfada) 

.J{JılfUl .A&uH. 

Hakkı teslim 
edelim 

Birçok sene evel İsmet ~a
şa hUktimeti Osmanlı borçla
rı meseJesini ortaya koyduğu 
zaman bu hareketi tenkit e.. 
denler o1muştu. "İsmet Pa· 
şa niçin iki sene evel alacak
lılar ile itilaf aktetti de il~\ se
ne sonra borçları veremez 
hale geleceğimizi keşfetme
di? Demiş1erdi. Şimdi ls
met Paşa hük<ımetinden bir
çok sene sonra Avrupa dev
letleri "borçlarımızı veremi
ceğiz.,, diyorla r. Sebep ola· 
rak da umumt iktısadi bulı. 
ranr gösteriyorlar. 

Görülüyor ki lsmet Paşa 
hükumetini birç1>k sene e\el 
"Osmanlı borçlarını veremiye 
ceğiz <!ediği için tenkit v~ 
muah~ze etmek değil, bilakis 
~~~.dir ve tebrik etmek lazım.

1 Çünkü bu suretle w _cih.~n 
buhranının tevlit edecegı_ rnu:r 
külltı Avrupa devletlerındeu 1 
iki sene enl r.örmüş ve 1>na 
göre vaziyet armış demektir. 

Ticaret ve sanayi bankası 

Şehrimizdeki miJlli bankalar· 
dan ( Türk Ticaret ve Sanayi 
bankası ) dünden itibaren gişe· 
lerini kapatmış ve tediyab kes
miştir. 

Bu haber piyasada derhal 
yayılmış ve bankanın büyük bir 
açıkla iflis vaziyetine düşlükii 
ağızdan ağıza söylenmişsede te• 
eyyüt etmemiştir. 

Yalnız bankada mevduata o· 
tanlar paralarım almak için mü· 
esseseye müracaat ettikleri va
kit gişeleri kapalı bulmuşlar ve 
banka veznesi diin hiçbir tediye 
yapmadığı gibi gelen çekleri de 
kabul etmemiştir. 

Çek hamillerile mevduat sa· 
hiplerine bankaca: 

(Alt tarafı 2 inci sayfada) 

Efkarı umumiye - Hasta nasıl ? ... 
Doktor (Amerika) - Reçeteyi yazdım, fakat Avrupa ecza· 

hanesi ilacı yapmakta gecikirse korkarım hasta ölecek. 

• diriltiyor ! 
Safiye Mitat H. şehrimizde 

Ölüleri diriltebilirim, delileri de 
akıllandırmak elimdedir, diyor 

Bir arkada,ımız dUn kendlslltı göru,meQe muvaffak 
oldu, anlat.yor 

Buraada Safiye Mitat isminde olduğu için misafireten bulunduğu 
bir hammın ölüleri diriltmek için t~~~e~ine Kendisinin lstanbula çe! 
bazı ketiflerde bulunduğu söylen- dıgmın gazetelere aksetmemesını 
nıit ve bu hamının bu huıuıta muh 
telif gazetelerde de sözleri çıkımı· 
tı. 

Burıadan Ankaraya giden Sa· 
.fiye hanım evelki gün Ankarad~.n 

9ehrimize gelmit fakat hakkında 
yapılan bazı neşriyattan müteessir 

~azreti i 8 n .......... 
Bu şahesere ya
kında başlıyoruz 

Bu eser, son devrin en 
yUksek tetkik ve tetebbu 
eserlerinden birisidir. çok 
selis bir ifade ile lisanımıza 
nakledllmlştlr.(Hazretl ISA), 
öyle tarihi bir şehkArdır 
ki, bu eser önUnde son dev• 
rln mUtalea ve tetkik erbabı 
ve bu eserin karileri hay· 
ran ve meshur kalmışlard1r. 

VAKiT 
Karllerlnln bu eser hak· 

kındakl lntlzarlaranı pek ya· 
kında tatmin edecekUr. 

Safiye Mltat H. 

rica etmiştir. Fakat buna rağmen 
dün bir arkadaşLmız kendi.sile mü· 
lakata muvaffak olmuştur. Sözü 
arkadaşımıza bırakıyoruz: 

Safiye Mitat hanımın lstanbula 
geldiğini duyunca ilk işim misafir bu
lunduğu yeri öğrenmek oldu. Ru . ı•! 

, müteakip derhal kendis ini görn,,ğe 
gittim. Gazeteci olduğumu anlar an
lamaz : 

- Aman dedi, hakkımda o kadar 
şeyler yazdılar, o kadar hücum et ı ;. 
ler ki şaşırdım. Yazılanlar beni dd. 

(LuUcn sagıfayı ~evirintz). 
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temW ptermit, ellerinde Mark ld: Ti 1 Almanyada mali buhran IRı'--'ar pualanm defittirmek - Tecrlibe yapmaklıtım lfla bU- ıcaret Ve sanayi •ere diba bankalara mllracaat yflk makamlardan mliaaUı ~c.. bankası kiıelen• ( ...... mak•lemizdcn mabaaı , söetermıye baflamuı, cihan 
etmiılerdir. ~-.. -=-=-deki Alman tim. Çünkü tecrübem blUlll, uldkat- .... 

~......, leri meydana çıkaracaktır. Ba tırsa. t dİ b 1.: ti• nm WHlfl teT ba •etlldlr. O yalnız ve maJI buhranını bertaraf etmelr 
.._.,alanna (Doyçe Oryant bank tı Jstanbalda ele çestremeaem yakın- e ya &eS bir eene lçla tamirat borcanan tecili· Avrupa dnletlerile hfrild 
ft Doyçe Bank) din adeta te- da Dlyarbekire zevcimla yaaına •Jd• al ı.teml1or. Ba tamirat borcundan karar vermlt balanmuıdır. 
laacDm obnq, kalabahk yilzlln- ceilm. Ve ba fırsatı orada lııeldiytc,. (Üar tarafı ı inci •yıfadaJ bitin bfltUn kartalmak çarelerini Um11ml harptea 10nra 
den bu bukalann kapdannda iim. - Bir iki ... belaplarla an19r. Bit •l•ama Al .. nranın h· darım ve laodbia bir tavır ile j 
iatizam ...nçl&lde temin edilebil- Safiye hanım dMim, llaJdkaten ölU. menullz.. h ... 111 .lalremade dalmf bir tetvlye payı kendi haline bırakarak BaJa 

.... l ı dirilt bil -"i f k i ı ı · ., T di ıuretlne •Ptetmık flltlyor. hitin lbUr tarafına çekJID\lfd. 111iatir, beriki bankada Mark o- er e ece5 n ze an m 1 nıı. e yat yapamıyacataı... 
- Tabı'I, ce•abmı •erdi Be Jal O Jat• \lma•-nın ba ihtiyar ve ar- taraftan sanayi ve ticaret Y larak 1atırdıldan paralannı ban· - • • • n ~ - ç ,OU IODl'a ıelia... ,_ - - ~ 

kimsenin öleceğine klal dtfillm. Uz. Şekli d b I .....Jt AA 4aun 4tiate •hnıaca acaba bu AYl'llpa memleketlerine &tıad 
kaclaa çekmek ittiyenlerin para· vlyet tllrU)'ilnciye kadar, hatta p:ır n e aza ce•ap lr ..... llOll ••il Mhrall4& 'an1 bir .. nevra kabet etmlye, diler taraftan 
lanm iadeye çalıımqlarcbr. Doy· çalanmıt uzviyette bfle yapmak hıa- miftlr. ..r1 nr ••••r aall kendi kendlae nasında Anııpa •nlltllriM 
P Bank tediyat denm edebil- suı vardır. Yalnıa buna idame ettir· ll•acutpJarclan &azalan ,.. lllalnlere pllTOr. paralan borç olarak kabal e 
mek için kırk bin, Doyçe Or- _. lbımdır. Bence ölüm 7oktar. brdıklan para.JI alamacbldann- Bu ıuali zihinlere s•Uren bir Hbep tahılli haıuaada bu devletleri 
yut S.nic da on iki bin ingiliz Yalnız kalp durması vardır. Kal'i dan dola11 bQkaıua ba lllre• 4alaa Yar. B• .ehp •• Almaayadan eylemefe baflamrpı. Amerika .. 
... ubmflarcLr. Din alqama daran bir adamı 6~ ıiln zarfında tek· le etini proteeto etmiıler, tedi1e S.itn uberlerln vaııh olmamasıdır. il ılyuetl bualne adar tatblk 
kadar Doyçe Bank listelerinden rar dlrilteblllrim. 2' 1&at evel öl'llUt kabil olmadıj'ı takd;rde lftlılDI )IHtlA Alman7ada son paalk çıkmaz. ÇUnkfi menfaatini bu ai7uetia 
a_-11 bir kedl7i dirfltıfm. Yanm 1Ut ya. daa evet (ti) mark bir lnrtlls llruı 9'fnde zannediyordu. 
urnnat eahabma yedi ytl& bin, taUım. Tecrübem lnaanlar üzerinde iıtemitlerdir. Bununla beraber Amerllwla 
DoJçe Oıyant Banktan da bir d-'-- m11-pet neticeler ve-eekıir. Ban Gl,elerl11 k•INUI•• Mbeltl hll. l'aalldH •nra din gelen bir tel il -xrulmemiı iktı1adl ve mali b 

.,.. u. ... snf bir lqfll• Uruının (32) marka k•v ldL B ....... milyoa lira tediye edilmiıtir. Al- dan bqka delfleri de akıllandırmak nedir t . ld ik. d va aa ıe u uuarana çan 
- a..ka•annda meYdaab olan- elimdedir. Bqiln btlttln Alfmlerip o Bizim yapbjnm& tahkikata :::1:;:;·~:1) ~~~dı~!i :.: ln~lli~nlf. mak l~ln mtlracaat edilen her 
ı.. teMta dllflren laadiH eYel- kadar afratmalanna ratmen tfmara- pe ltıakaDID tediyab tatil et· rbl •tra 81,. • .,,_, blldlrmlttir. Dik· eemeresJa kaldL 
ld .... kadar yirmi kllllr Mark neler delllerle dola. Ben delllerl tee- mal; • ."'1• hlllıdan Ye kat Hlllr ile ayni sinde selen ba iki Avrapaya gellace, • A• 
L..L. a....:u. iL-- tata-'-en • __ _.ra rübemle 15 - 30 dnde f7f .. ,..11,.:m. ..,..,....,. .. ......_ c-..r. llaL.o. ..._ ..a. f ..._ d \' daha iyi laalde detfldL Blu.a.a 
.,... -·- IWlllll l'1' &.UDU B a -L·ı d~-rı d IU ~- -r ...... _ ~ aa-a var ır. e ked A----··· .... rad·&. b-LM L-ı ___ .... _ bir -er•:-: _ _.__ ug n _, _.., arı e ere uf ba. baa•·-- ._ ... -• 1-.11..-ı L.. f .u. Al _... il ._ h •- •& .. ___.... ... 11111&" 
.,..._...... ... umu u1.u.; h 1-' d - ~ .,,_ -7•7• .,. a.-.. aaaıa aaYa a.. ••- va. laa-lll hndatlannı •.+L -.rn. • ....t. va. 1e7a aı, 11& il a tafti7e ediyor- .. -s• ~~~·· 
Wr kpak Marka fırladtiı tek- lar. ÖyJe olmwna rafmen uqlaler- ke•ıııiad• iM plmiftlr. lla- ah bir •lha•a olmadıtuu r&.termek dnlenle brptu evel Anapaaıa 
ilde .. taJiadll'. Halbaki bu de de delflere teeadUf ediyoruz. Ve amaflla .. lranna r-1 ...... Wir. yice "IUlqece ea kanetlf ldr 
..,.. tee,yllt etmemlftir. Dlnkll sal han alan clelller iyi olmıyorl:ır. •• telcrar lecliJeJe ufl-• Bter .... ltlH• llJul .. batlar peı olu Al...,... temelleri 
1-dra plyalUI ela 21,75 mark Baaaa, ,. ... ı delflijin aebeltial JoJc. Dmft ...... teclir. ll• •Daıataıaadmlq Mr ... ev- mata ltqlaclı. 
elarak teblii eclilmiftir. torlar heniz anhyamamıflardır. He· ..... •ilet .... • dlJotf ra 1efı • • 'fMlt Alw,.a• laaldk•· Fakat Almanra bu aretlı 

O.. Do,,.• Bank direktoruna nim usalUm sayesinde bUtUn deUler a. tahkikat cila "-lmca ela '- &dik ,.,..._ ntaaaapall bir aa neticemule yalım aı ... 1ar 
r- iyi olabflecmttr. YUl7eti ............. a lılblltmek umr olacak Wfldir. Al ... J& 

.. •ael.,i IOnlak dedild: Yalnız her deH ile blzr.at t.,ıt eclilerek YUiyet haklnada leap MIJw. • YUl,.U. tallll aetl· naJline Amerika buprlerlala 
Butla diler ı&nlere Dİ•· ufntmaldıfım zaruridir. Yerli filç· lalaat almak lltİJeD Wr malaar· celi olanlS ....... ..,.ıw elmlla- ye kadar yatıraıı oldaklan ..ı1J ,.ile Jlsd• 25 fada tedi1at ya- tan ba"'a hfç bir Avntta mtlstalt .:&· rİrlmlll: rl18t ldartllala ,....... fltlmall ve mllrarlar da batıp ~Ur • 

........... Talep oluna tediyata yade başka tedavi teklim vanır. - 1'itittilbü cloiı .... Ce- bir ... wı.ı t*llal alır. BlueaateJh bu tüllktrt 
cleftlll edecetiz. Ba sözlerden sonra Saff7e hanıınla nnre ........ ••••I tecllye Al...,.... mali bir feJAbt ile YI· merlka .attefBderdeki laıp al 

~-l!lllll!!l!li!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!B!!!!!!!!!!!19 aramıZ41a tlYleblr mtlüle•e old1a : k ......,.. --'-etlMI& lolmul .......... alU bir ... ,ı~ nnı bir 11e11e fpa tecil .... ~ 
... mltee.lr etti. Şimdi art* l(aze. - Neden timdi,.. kadar llUyü dl- aran • -.w7 el•*1• blımıs. Buu bitin A•· arta tıe Alm&a1UI• •titeflkl•" 
tldlenlea k~yoram_ rfltmek, delfyt alrdlandırmlllr ı._ .. karattı. S.,..... fule ~ Wt ,.,.,. " A .. rfb,. ... ıı 911denlyet bo~lanaı &ecfJ ~ ..... m. 

Sall1e hammla bir az daha b·ışka tecrübe yapmıutmız? f81 llJll1emeJIL" Mlftlr. ...,...._. laer tanı .. dınce dere- retl 11ıaba pl~ır. Aı91 
-..111u tberfncle konaftuktan sonra - Tıp faklltnl tezinizi yazın u· Ti.,... ,,. .._, ı.•lmm•• ee alllll Wrlerf ol•r. Nitekim Alma•· maada releeek pbat •11 sarfm•a. 

... .--ı.-ı .aderfni &)'Den yauca~·mı nun Userinde llml flldlde konatalım ,_,.,_.. 7adaa plQ büran haberlerini• Uk lanacak etlaa be711elmlle1 taladffll. 
-..ıttha. Bua flllllan anlattı: dedL Tecrflbe 7apmakbflm1 kabal et- Ticaret Ye Sanayi baab_.. Wr1 olarak dla IMaab•lda Doyçe hat koafıramıada 8'lllalana 

radaa plfyoram. istirahat medfler. Tecrfibem f~ h...ı bu yer Hl'IDIJlli hir mll1oa Unclar. Ba JJaD1t ile Don- OrJut Buk siteleri tarlklle dı mllletlırla lktmdl •• 
Jtlll ittim. Daha evel Bumda IAzım oldufa sfbf ben lll:rtl dfriltfıPn parHm hepli tedi1e edflmJltlr. ....,., .. lfnf alauf&ır. t.taabaldıa ba leriaJ telariat 101 an•ı•la 

darllftnaa ,_.netiae valilik ~a- yanımda kim1enln b11lanmama11 da ll· Bankama mlellili olan Mlllr lld Amaa ......... paruı bal• pldlr. 
_... •• Mr istida vennif, ililerl dl· anadır. Kalabalık olana mavaflak HidiYi Abbaa "• Wr _.. ........ •• •••••11lın ~otarak Bu üval ıua bpat edlJ:•r ld 
J'lltlMk hal*ıncla ıetebbliatımı bilGir· ol ... •aklılm lh nneu ~ ......... ~.... ·-~- ... 4'1ıq m-~•·tt ........ ~ e Darlllflaaa emaneti 18t~11tı S.1a ıra,..,..n w. k .ıtur. Bir 1'&14• ll 41pı ahaMaft alt· -. ._fiiW4e -.IUf.t 

lbMt d7aaetlne haftle etmif, . . Hmlf • ti 
• 'mld'errfslerden Fahrettı·n YA genç kız!J. bır çocQfu clirilt.mekıu ka1tD1D ~-1 :.., • ....:...L ......:.u ır.plu pma kadar yalnıı (_Doyçe Bank) müt sadf cihan buhranına çarı bul• 

nıı: ok ü t" rünkii · · d mr -T•_. ... ~.... tertlerlae •ır• mÔ1oa ltradan ..... ılyade Anupa ile tfirlkl ..al fhltl't 
rllıl Beye vermiştir. Fahrettin Keyf m ç g ç ur. ?ıt ırı a am beni dı· tanfandu idareye b··•--.ı....a... hllletmi••• 
8eT ı.tffblatıma alt J8zdıfım ha çok mef«al eder. Zaten ilk teerU· A ..,.... -w-· ~Ha baluaapv. cuu r--• 

okam•t. aynca blrta( giin bemi bir küçük kız üzerlade 7apaca- yni •••tla mecli8i kllfe Ba ftllTlt kaqma•a mflhfm bir Amerlkuua ba Jh~ •• • 
.. k•dllllle tifalten ılriifttik. Jd. flm. Sonra elleri pa~alaq..., bar- reillitiae Arif p .. C'l",!t lalt ...... .ardır. Ba nokta da ıım- ........ istikbal lcla aneiU 

..._ ..,....._ Dlter ld mlderria •tı kopmaf. bir insanı dirlltmek ka4 Edinie meb'UID ..,.. bdar AY1'11pa itlerine allkadar llait aalduıclır. 
•• w•ıa. etrafınd• teldkatta bu'•n· retım laari~tdir. CfinkU ba kı11m t"t!r· AataJy,. mei»'UIU Sile, ... ş... oı.-· ı.temi1en Amerikanın alüa ....,..,.,, 
.... ar ...... ~mı11 •ıtJrdlk. ralaJye aittir. ket, Matep .. 11·- Y- alt lsn4I tetldllb. ticant ye C•I.,. ......... .. 
8Jaln bir tez lıud1amanız Jlzınıdır. - Teerlblnfzcle muvaffalr olana- Nadi, uhlk. maJIJe •lfam J1t. -yl " llraate •ltullk her Ceaene, 1S (A. A) -
....-ı lddlalannıma buı yerlırlato• an ne rapaeabınız? nhim beyler de idare mecllsi _ __. ••..Wll, Wlhama teminat re bankua idare meclial dla 
,._. teullular nr. Sfsta ta hazır- - Uaallal laerkat öintee•tha. al kla _.. bi 
JamMIS clll iç •ne ~ab,...ann icap BaaJar llealeri dlriltıatye tahpcak- • 1 nu Ye HDl.,U. Ş.Na ........... Wlıllle ....... ile Dl "r içtima J•Pautbr 
-ilJU-!nllbını verdiler. Eh, bea lar ve nnavaffak olacaklardır. beJ de amam mldlrllfe ..pı. ..a,-'- 9SO 11•tllacle 98,572 beallz ilim iflla et.e•.P 
~ ... ıü& pı .... a-. Çüakl • - WW kim dlrtl&.-tlr'! mlflenlir. .. -:;.-....... etmltffr. hasa alacakhlula mal mılel .... 
lllkls ... , el.._ okadam. iddiamı - Ben itmemeye, 18111 blblmf dar Ba mldclet w6ada heeka ... llııılıkl •ewdlllll tm ceYalnm beklemefe kara 
ıı-.. 1111a41• teertlbe ile ispat etmek du ........ ~ faall,etüal artbl'lilf Ye ihracata 930 ..... JClma ....ama miftir. Allcakhlarm talebi 
....,_... Ba tliullrde beafmle al~ - Dhilttiilala lııir kime M kadar ...&L__.._ kadar ı, ka riDe ifl&mn telürl •• banka 
..... taWHa olmadıfı içfa beni Jalltabüecektfr? Keadl8f zatea 7oııpa•• Ve4a tttl& - 7·-·• YaDe- tifiaha ID1llaafaum u.;. tatlı• ... ileti·• ltlaaıll .. ealere tecrtıbe.ın - Hl .. ı•-•--..-.-.· Çıbrba efenctı-. blu ..n bil Yald .. vadeli ft diiw -.tle ·-

T u.y_..., olana ruı aoldaf -a J IMA201 .. _._,_......_ •••ama• mubtemelclir • 
.-.ıt~• MtieelenlMll Ufl bir - Olllerl para llı .ı dldltelebl kal'"'- d .. ._~it 5 •n ,....,, J~........-· 
~ oluakıır. ala? ..,;; •nua -......... tftder v- .,.ı .,. - bdar bulraMmbpelaia llllncle 

8afbe bama 10rdum: _ ea~ ._.._..,. .. ..._et old !•1 Dedim. Venlllt ena, f8 1a11• cari kt1• .... 648.128 bir kalabalık beklemekte de 
- Bf•dm. pmdl ne 7apmak ır .. ••elll• ba llllUta at....-. a..- ~Tecrlbe · _, ....... .- ...... ••'allr. KefaletU e.U,.. 

lı.tld fwf laf bfr a1'111m ok. ' J&ll&JI., •• .__, •• ı. L-··· L • ....__... Ll.a_ --------!)ıım-~ Blıu kal ... dlfladL Soan dedi ~Satı,. ...!1a tak -. ... qtvk mi •t .. ..,._Sisi ::=bla& ~i .. •ısla ··~ 
Silt nine hir kere uk- JUlllUfÜ ellerile omm batım alqu=-~i==~ .. ==~~bCu:i:!i~~ı:,:o!Nm!:'ih!a~yarua=~ .. ~!~= 

tan IODl'a: ,.or, alnma ıGI tirbti llrlJordu. malı latemlf olmakla itti am b -a.. ~ 
- luaaile om ela çok Jire1i Gariplere JUClm ecirli Wr feJ'dİr. ederdi. carpm • ıeçarm., .... 

yaDJJor ela ondan, dedi. Küçük 1az x y • .. ~ ,..._ ~ Bil- KalfaJi bu teblikeclea hml•• iaandı Ye bmnm için ....._ lımıiUa utlaia Glldml La· .._ Natllde H. m ama halla- papam illmi k........._ 
mefenclir• el.in dwln amala hat la1a yaldaftaa'mtb; . ilim& OD1I ,....., aamanmcla kalfa meydaaı Dm cemsalle benlter ... 
Wı N 'bal kal la a-. .... meldar dadmmm da, holle- • 

YAZAN . •un ODU dalpa Y• ,.Ol'lllD NeeYDJihal k ifa~ acalda•- ·~ bot bularak ,_...,. awca içine ........ IObta ..ıa.e11e.-
~m;;;n;;3AT U ~I i&'dlll Yaldt •• ailbWı bir l>eha YD a •W ,apt Dil' almaf, hatta Wr rivayete ılr• C. k = 
M11ıll lll!dt Wr iw için •i ne ile J'UUD& ~or. korka kor ilatlJar Çerkelli. llerh- Şeka, brw llUIM nleamete .,.. :C •':.et. ••.n Ya , ......... f-.hk 1ok ka Jildne ...,..._ papdaa ferü fwala • Pf iti- 1111t oclablı •••ta tepik eder& - ortada pay mlJ•cak 

la. Qlnlsl JWi ..W-lllp hmaa her- Kaç defa clilinin ucuna ıeldi: ylldL P...,. o ...,...... o ..- NMlde H. ,_, ~flDda ya:J,i miru olmadJia aamaa • 
._ ,........... Halhald tal bir iman - Odlme hammefendi.. Ne e- JeadlnlltlL dltmeliacle ba bdm çok lrau .,.,. uaa bir m1111aı..-
lgia (ildi) demtık mecburiyetinde delim ahim hak.. o lldü iM Allah Kalla blıtllı 1aa-11 1a1f .. oltl .. w llJlen O .. papalım fu1ı açblı içba zeyce ile 
hl!!af laiçl»ir ldwe)"i habrlıJamı· una &ntir "'8ba, di7eceJc onu te- ç.....u. Kark ... eftl ,..._ -. entarin klrlamlf. putalo- lmDrleriaC:le bir defa alll'8ltl ,. ... aa halde ~iınm iJi mi, MIH edecek albl olcla. Fabl ıUt Dİ de H. 1r-1a ıekUli - barutmut - Yala .... HD ~1tm..ıu, velevld .... Is 

mı oldulaml nereden hile- ..,.. nrdili .aza habrhJarü nz· N.-..ı lralfa .... .::;. pek MfU oJcla., cUye s1Ja beai bant tirit olm ....... 

~.-TllatiJar lradDUD hitin fafkmb· ~ic.r.maealb alt nine ele Allah DaM tam .::.... llt..... k ......... ~- hnamdaa NeYDihal kaJfum lrwlda 
lı ..... an ileri aeH1or, miulli• bir için, ha .efap hak bamnqtı. Ba b• .,e.d• ..... fm w.te ~e:.r~:·;. ::/iti bk topla yalulm•ı bir ..,.,.. == h: .::.~bi~· ~ı~· bu ~biü .!8._nlm:te GtllaOme - ana ap....... o ... ........ .. ..... .... o ...... ,. kolan- ~U-o.·~.'=.1r~t11ar 

- il mu UJ"W- •• uUU7oraa. lr... -·•••1• ....... .._ ~..« IObla atmak - ...,.. C&UI .-, "' 
.... Belki OD .... IÜD Gfllaüme te- lerlaia L-1-- ... ....1 ~ Wle cledf. dm heqeJia bir ...... 

GGla6m büyük h•mmdaki tn- .Dlbetleri plcll. Arama ,.uaım- •• ,.......,.._ il aL. N -ıL-• • L-•L-- ..u..a...~ 1.ıı.1ısa :.:.. Dek 
liaflılı ..... sihi olmapu. Bir alin .....,... abak ..._..,-.ay n ba .. tlllf tlk'•lt ••hkl.r ~••an. ı._ -...... ...,-::-11~· M;8 ':•--
Kanwllı süt nineye: ı.n11ine ........ ateti Jaa,U p1a. gihl lltlmdea '-ika bq.,le ~ ~-= ;.t:::.: aamuile ...- ...... 

- Hanımefendi bana bot laot ,.da. Slt ._ ._ lae•Wr ..... ıepai1ecat• Hmi,.._ ...... ildiJar ~.. 1eaeJerce sidiJonlu. Oacla.11 arbk. '8111 ,... iJ•· Acap ne c:.lv ld'l dip IOr mm om badi oda~ &l5irtıL Naclide H. ....._. • ..,. top at-da tllli bir ftllyette la bir 1f beU)ea de W. 
Sa111rJemala ltatladıiı .,.. .. ıilli k•clw.1 ......,_ ,..,_ ......... Ha ...... IObi& atı- <• ). 
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5 - VAKiT 15 Temmuz 1931 

931 Bütçesinin Büyük Millet Meclisinde . müzakereine başlan 
Ankıtra, 14 (A.A.) - B.1'1. Meclisi Maliye vekili Aptülhalik Bey mühım bir nutuk bütçe:;inde yer bul d -

bagün reis Kaum Paşa hazretleri.ıln 1·rat ettı• muht ı•t h t•pıer bu••tçe etrafında Sırrı Bey (Yozg:~a .~gını sı-
rlyasetinde toplanmıştır. Celsenir. ' e 1 a 1 - Bunu sen .~ ,1.. soze karı 
kUşad k 

. t l931 • • b 1 d 1 S ~o) uyorsun Ded mı müteakip ma amı rıyase m uh • b tta U Un U ar ırrı Bey <KocaeJ') .. 
bütçesinin heyeti umumiyeye verilmiş ım eyana - Ülemanın .h

1 

cevaben: 

ld 
ı:. •• ak · b 1 ·· ı·· ' cı anın so··zte 

o u.unu ve muz erenın aş anar.a- oy u:rorum. Runn ·c 
tun bndınniş ve bunun üzerine Mali- Maliye vekilinin verdiği izahat kafi görülerek bütçenin için insanın tah~ı·ı,· ~ •raz edebn • nın o kad uı. 

ye vekili Abdülhalik Bey söz alarak UMUMİ fasıllarının mftzakeresfne ge,..lldf olması l:izımdır n·. ar yua b'~e heyeti umumiyesi hakkında ati- Y nm etti: · ')erek sözüne 

de.ki beyanatta bulunmuştur: kU büt~emizin içinde teşekkül etmiş o- de tezayüt ,·ardcr. Bunlardan biric;i bul buyurulmuş bulunan kanunların e· 
"Muhterem arkadaşlar; lan cümhurret merkez bankasına ay- emn·. t ·e asayiş diğeri de adliyediı·. tatbiki ile ihzar edilen netayiçtcn ib:ı- ızde denizcilik 

• 1931 büt~e~i~I huzuru ~linize ~~k; nlmcş olan 1 milyon 83.t bin lira hir lkis:} de :mniyet ve asayişle alakadar- retti~.' . . . _ .- E~ciimen mazbatasında dak 
d~m n tasvıbınıze arzed~rk.e~ dıge para vardır. Bu vaziyete göre yolnız dır. Di" er ·erlrde ise tenakus ,·ardır. ~umhurıyet nte~kez ban~ası ~er.~na· ~a~ hakkında temenni ''ar. . 
b\ltçelerden farklı olan bır ıkı noktası . . r. • • • • • •• .. g.. ) . . . .• . .. . yesı hakkında da bıraz malumat . er- ıçın ayrı oda 1 .. Daktıl 

B b .. .. de~Jetın .tdı hızmetlerı ıçın butçeııın Butçe mufrcdatı tetkık edıldıgı .. a mek isterm. Kabul buyurduğunuz lrn- 1 . . . ~ sun. Şımdi d ktll 
olduğunu da arza m~cburumh. . u du~ içinde görülen miktar 1 2 milyon 184 man görülecektir ki müdafaai memlf· unla banka serma..:eı;i 1:50 bin his.,e ilci rn tnı. 1 ıçındc 1 

• Yürümez. 
8 

çemn vardatmı takdtr ve ta mın e e · . ı· d ·b tt• hh"d t . n J ~ ı en Seyriscf · . . d ld ğu bın ıra an ı are ır. ket için yaphğtmız taa u a ın pıltn· 15 milyon liradan ibarettir. Bunun t 1 1 . aıne ~eçerek re 
ktn malt tahmı~ usu~lerın e ~ u, sına dokunmadık. Ayni ıamanda şi· 22 bin 500 hissesi doğrudan doğruya :ı.l·ı ~' Ja~ı~lc .. efcrlcrin her Yer 
grbf bi:ıkaç sen.el~ varı da tın ~~kQn~.~~ Geçen sene bUtçesl mendifer siyasetimiz i~in bilhassa şi- tın mukabilinde hükumete ai!tir:. l:ir dıJ:_e ı~ı soyliy.~rek dedi ki: e 
alarak Tasatisını almış değıhz. ~t Geçen sene kabul buyurulmuş ofa·ı m d·r d k' taahhüdata ait olan pa- buruk milyon lirası da ecnebı mııesse- ı Bızcle henuz deniz ·ı·k 

1 
k. bütçe .. en ı er e ı • :ı • t . . cı ı teke 

çen n manzarası geçen se~e 1 • A ·tahsisata gore munzam ve fevka~adc ray da d k matlık. Bu esaslara do· sat ,.e imtiyazlı ~irketlere. ecnebi han. e memıştır. Transite g r 
den yUzde 20 derecesinde hır tenzılat• \'e maliyenin doğrudan doğruya muha- k a kol unb b r her iki bütç<'dcn kal ara mütebaktsi milli banlrnlnra, muatımı el eğil, mlisah de ınce: 
'hti kt d. 927 928 929 lıüt . k . unmama a era e ' . . • . t ) e atımı si ı T& etme e ır. . •. • · sebei umumıye anunu mucıbince iFı- 6 ita 9 mil ·on liralık bir tasarruf yap. halka aıttır. cegım. ·tanlıul liman sirk . 
çelerfnln varidat vasatısı alınarak t:ıl\- ve etmekte olduğu tahsisattan hariç 0 • d ) O müddet zarfında tabii hazineyi! hulu mahvetmektedir p· etı 
dinı edilse idi o zaman bütçenin 201 ]arak 40 milyon liralık bir fark var. ır. 

1 
ait olan birinci kısım tamamen kapatıl- ki ''e inkişaf bizde b~ ıredekf 

milronluk bir rakanu ifade dır. Açık büt~enin tevlit edeceği ma- Siperi• edilen ~~ ze.me. mış. Ecnebi bankalara ,·e. şirkctlHe luyor. (Bizde de ola Yra~ g 
etmesi llzım gelirdi. Halbuki, h:ıva- li felakati daima nazarı itibara almak .Müdafaai memleket ıçın sı~~n.ş c- ait olan bir buçuk milyon Iıraya mu- leri .. ) Iliı· rıhtım şi 1 ca~ ınşall 
tı biten en yakm bütçe senemizde a. mecburiyetinde olduğumuz içindir ki dilen. bütün malzeme~in m~kabılını ta· kabil 2 milyon 300 bin liralık talep ol· za transit muamele~ei:t !sta~b 
dıfnmz nrldat 180 iHl 180 arasındadır. geçen eene filen yaptığımız tahs;ı.,at rnarnıle muhafaza ettık. 'e faslı rn:ıh- muşt~~· .. nuz engeldir. Yunan muh m~ze hilfll'l)n Btlt~ hazırlanırken bütçede saf!am fevkinde tahsilat istemeyi doğru gÖl'· susunu aynen bütçeye ko.y~uk ... O hat: d 8t~1'!' den b~yh~k ~ali me~bal~\en nistanı imar ederek m ·~cırleri, 1

.,, 
bir rakama vasıl olmak için esas o~a- medik. Bu büt~eyi takdim ettiğil"til de bu iki bütçedeki tenzılat mudafaaı an ırı e ın ısa~ arımız ~· kacnun ut ettiler, fahrikala ureffeh yel 
rak en yakın sene vraidatını ve hu va- esnada henüz ,·aridat kanunları rnecli· milliyede ve tasarrufatını l ya~ar~en ~~~e k~~l~r~nuh~~::.~~~~züfre:!tile hu- bizim rnmlar vap~ıı~: Y~~~l~r. 
rldatın tahakkukatını değil tahsilatınJoJ Si alide tetkik ve tasdik buyurulma. büyük bir kısmı da memur ar uzerıne • • 1· . l kt'r Esasen biitrc rımız yoktur s.eslerı· ) . ızı• · ıa k. ld . . k d çık kalmıs o- zuru a ınıze ge ec ı . .. . 
uzan itibara a ı mıştır. Bunlar tetkik v ekabul edıldi- a ık. Şırndıy~ a ar a . d t \t •k encümeni bunları tetkik etmiştir. ln- istikra 

Bir mukare•• ği zaman 189 milyon liralık teklif et- lan yerlerimiz• kadro halın _e. ~A c. hisarlar dediğimiz zaman bizim kun-etl B d h z zarath d ... 
. tiğimiz bütçe üzerinde umum bütr,eder. ve kadroya açıklar yokmu~ gıbı f.1!~ b~r li olarak evelce elimizde bulun~n t~z a ~. u Sey~·sefaine geçerek rtkS 

Umuru Alinize .bu s~retle gel.!•1'. daha beş buçuk milyon liralık bir ten. kadro yaptık. Zaten !akdım ettıgınuı. inhisarından maad~ ~~tün •. m~skırat ın ~<.'m~ı~et. Yerılnıediğinden \)abfll• 
BIJlaenaleyh bu bütçemız normnl he- 'JAt k 

1
,., Jd' B ,, bütre kanununun barıs farklanndaıı hisarı anlaQılır. Tutun ınhısarınılan ahaıe ıstıkraz meselesı· .,.ti: 

ı1 b··ıç 
1 

d b kf·t zı ~ yapma azcm ge ı. unuan :ı 1 d'ğ :r • • 1 J t'k ne g .. ~ •Pi& yap mı§ u e er en u no " a · d b"tç .. . d k b 
1 

biri de bir senelik maddeler e ı er se 9?5 te elimize geçtiğinden ıtıbaren il • - s ı raz zararlı de~ 'Jd'r H:ı 
. . b· ..• maa a u e encumenın e vu u u an . - . . t gı ı • aaıı faıtlıdır. Bu noktayı te ,uu.. "zakerat netice . d ilh k b .. t 1 ne bütçelerinden ayrı olarak fıli kad· dığımız varidat 6 senede 109 mı!) on en para gelme7.se bUtc iJlf r 
ettfrdfkte.n sonra rakamları arzedecc- ~u fi .. sın. ed daah' tu ç~1 ,," rotan teshit etmek ye fili kadro üzeri· !">00 bin liraya baliğ olmuştur. Bıı. 0

• temin edemeyiz. Halkı ~em .-;11 e 
. f d t h .

1 
At rın masra arı uzerın e ı enzı a' .. .1 r ni 40 1 1 b zenı.-lbn- 1930 senesı zar ın a a sı.a ı- ak d ld ~ .d t .

1 
ne tahsisat almak olmuştur. nu alırken dort mı yon ıra ya çare er ne akmalıyız E 1 e mız 189 ile 190 milyon arasındathr. yapar ora an a ıgı~ız varı a ı e , milyon frank ,·erdik. 6 sene :zarfında- halk zengin olmalıdı; ve 11' 

Ondan eve1ki senedeki tahsilattmız doğrudan doğruya :ergılerden aldığı. Aç•kta kalac~k memurl~r··· da hazineye giren paranın miktarı 110 dolarsa, devlet hazine. i lla~ 
d Tah 

•ıAt b k~d· r mız vardalı cemettık. • Tetkik bu ... ·uruldugu uman goru e· mı·ıyon liradır D d. S de 206 milyon ur. Si a ımız U n •l J ' • e ı. onra SÖZ al p\'ft 
lalkua edince bizim için en muv ıf .ı; Dörtte bir tenakua cektir ki bu dört milyondan f_aıl apına lspirtocla· da dört senede 14 ~ıl~on {Balıkesir) : :ın 

tah ·1u· . tuta B arken JMS&ı saatıerı· lira aldık. Bu paralarla arka a~ ar 11 
!"• aıe1lmet11 usul son sene r ~ı ·" • Eğer bütçe encümeninn kabul bu- . r •. unu yap emur adedinden ta· gördüğünüz Sivas_ Samsun, l\falatya~ ~ .Meml.~kette refahı _. .. all'I 
11 esaatutmak olmuştur. 'V arıdatımı- yorduğu rakamlan nazarı tetkike alır nı tezyıt ederek m. f k b ld k E T Balıkesir Kütahya hatları mn ıçın hukumct Yenide• elli 
ID bu suretle tahmin ettikten sonra is sanız göreceksiniz ki geçen seneki büt- sarrufat arzetmeyı ınuva 1 

u ; · ,regl~ıştır Oyl~ ümit edyorum ge- yon lira ~ıkn rmalıdır v ııı. 11 

leclftlmlz tahsisat miktarını varidata re ile bu seneki bütçe arasında hemen saati mesanin tezyidine kad~~~ dvente- Yleacpekı ~ene Sivas ve Samsun, Kayseri. kuvei muharrike fi~Uareıııı " 
• 'k.I\ ı· ··h· b' :ı k d a memur a euın en a- · 1 dl ıaydunnak sal't!Sı hU ume an mu ım ır hemen her bütçede dört daire müste~· re on a nsonr 1 Ul k cı.l hatları da tamamile birleşe- lıdır. >e · 

ao o eskıl •-"'1 tın' t' B"'t t sarrufata arzetmey muvafık buldııı:. u 
1
s a d F. f ne """'~ e ışır. u çe e. na olmak üzere mühim derecede tena- .. k kt cek ve 934 te Fevzi Paşa hattı a .rga· Malire veklll ı ,,.,·-·--c'a .. 

,aztlnOnU bUtün devlet işleri üstün· kus varm· DAtta mali(.e düyunu 11· Bütçe encümeni ile muştere en aç: a ni madenine gitmiş olacaktır. Abdülhalik lley c" ~ ı..ıt" 
~. tellkkl •den hUkbet J.931 l>ü~t~i mum ·,·c, S:baraıi.,:S\'\\ıyi tkTısat 1;:: •• alan • 19nuu.la.ra açık ~~8~":1'1i Bu seneki btitçe layihasında ve tin tedbir olarak ban~-' a 
... hWlf etti tHa....._mu lS-. G\113• çelerl.ı.lde görlıl,~I\ yei(un hemen henıen n. ne surtle tema . e. ec ~· bütçe mevaddında yine bir f~~k jö~e- bunun k:"ıfi ola uğun 1\ ~ 
po bin lira olarak teırbit etmiştir. Bu tenzili.tın dörtte üçünü teşkil etmd{- tetkik ettik. OyJe ümıt e ı- ceksniz. O da bütçe encümenı ıle m'1Ş. 1 il t k" . u~ Paramı 
ratamın dlrt sene bUtçeaile yani ' •"!7, tedir. yorum ki bütçeden dolayı açıkta kahı- tereken yaptıtımız bazı maddelerin bu e m :/ ır }apmak ıcap ett· 
ns, 929, 930 eenelerl bUtçelerl ile aldı· Bütçeyi tetkik bu d ğ cak olanlar hem kanuni olan maaştan ıunmasıdır ki bu maddeler borçla11mı- yanB~lA~ .. 

1 

:&.Mft tahsisat ile mukayeee edersek man dn,·aı·re ven·l· tyhu~ uttunuz 
1
za- nı alacaklar ve hem de maddelerde gö- zın sene nihayetine kadar verilmeMiş kıt Bare soz al)\n Bursa 

•-
29 

b . " • ~n a sısa an ya ıız .. . . . k b ld.ıgu . .1 1 · Şev e ev gazetele m 
IJl u tahsisatı ildift eden 9 Utc;esı· al'ftttiiim gibi 4 büt e müstesnadir. On ru~ceğı veçhıle münhal v~ u u . olan borçların. ertesı sene verı mP.3 nı G • . .r~ geçti. 

t kdim ettiğimiz biit(t'- · · ç . zaman o tercih edilerek luzmete tayın temin edecektır. azetelerın hangısıni a 
ne 11azaran a • mil on lira 1~~ da a~J~ye, Jandarma, denız ve hav3 edilecektir. O suretle ki hükumet de Biz bilhassa cümhuriyet maliyrti nız, intihar haberi ''ardıÇarsanı 
~~diğim: !:!s~~! !e birytarartan ~ut~e~d~r. ~~;d:.~eçen seneden !ılı açık parası vermekten kurtulmuş ola- taahhUdatını günü gününe ifa etmekle ter hiç ruhiyat dersi gör~· ~~aze 
__.. ır. u :ı f k d d" a sısa ıoru e ı r. kt iftihar edebilir· muamelatını ikmal <'- Hu haberlerin insanlal" .. '°..aıler 
Irat bir taraftan da masra ~Y2 e .ı; Senenin vaziyeti n mevaddı, iaQe- ca Zırt. büt k bı'r maddesi dememesinden ~e yahut şu veya hıı ıı;e- cağı tesiri hepimi,z m• .. du~erincte y-ıp 
1
-.. ·yetini nvereceğı nıı. 

1 
• . . "' ,a en çe anununun .. d 1 u rık· ama ı&ayyare cemı 

0 
h 'd deki ucuz ugu nazarı ıtıbara alarak 

1 
d' k. t f'I den müte,·e1- beplerden dolayı taahhur e en ıorç- yazanların kalemini k ıı. nunla 

·- bl lira da dahildir. aı .! • t t• 1 . t 1 . e arze ıyoruz ı er ı er . . 1 b ·ırrnaı d Jon - n . . . d 
1 

ıaşe er ıp erı mevcu o an ıdarelerin rt f kl b' .. ddetle verHnıi· ıarımız da nazan ıtıbara a ınmış u Bütçe encümen· .. 1 
1 

ır. 
iıJGlnıdan doğruya vergıJerımız en da· bütçelerinde mümkün olan miktarda 1 

:;. ar B.;~ sene 3m~ yi ikmale- sene bütçe encümeninin koymuş 01 ~ 11 • Rey (Gümüşane) b~~~s . llasan Feb 
mit latecllğimiz 184 milyon lira a:ı tenzilat yapılmıştır. ~~ce d ı~ k \ a;sa

1 
e~e cakları p.l· tu bir madde ile 928. 929, 930 bort:la- göz önünde hulu~duru~:ın tanzirnlad 

~r. Müdafaai Milliyede bu noktadan a- ıp e e au o an arın a a nnın ne suretle verileceği tayn edil· va~id~t tahminatındaki n esasları Y 
. . Y ra bu suretle çıkacaktır. _ mittir. daır ızahat ''ermiştir Yakın is.'\ 

10 mllfOll 111'11 fark pılan tenzilU. bılhassa n~~an. dıkkate Varidat kanunlarının açmış oldtııcu Maliyemiz varidatından bir masrnf Büt~enin hepeti u"m . 
.. Bil vaziyet dahilinde 927 bUtçcı,fne ç~rpar. Bu J~ndarma butçe~ınde de sekiz buçuk milyon kadar bir a~ığı ka· ihtiyar ederek devleti daha ağır yük- de müzakerenin kifav~~·"'kYesi Uı 

h b
ütçesinin irae ettiği goze çarpmak ıcap ederse de Jandarma d k. T h . • . ld - mız en yakın tere koymak fikir ,.e tasavvurunda l\at rek fasılların miizak~r 

1
• abuı e nazaran u eene k f b b .. t ·ı t 't d·1 pa ı a mın ıçın a ıgı . b. ve .Millet r . e. •ne 

fark 10 milyon liradır. Müteakip se- uvve ı u sene u çesı e ezyı e ı. sene hakikaten nazariyata muhalif bir iyen olmadc~ı gibi .esase.n ~yle ır cümhur ":'~c ısı büt~esi He g~çi 
diği . tahsisatlarla lıu mek karan karşısındadır. 'd" DU k .... 1 bir halde fikir olsa bıle heyetı celılenız buna 1 b" • dı~ anı muhasebat ı-tya 

nelerde vu mız sene ı ı. nya rızı oy e .. d t rd' V t et utçelerı kabul ed·ı , nas 
lıJırt bldayeten B. M. Meclisin~ k'\· Adllye bUtçesl dir ki böyle olduğu halde 206 milyon kat'l~en ı:~~~/n! ::.::.~~r~lur:a c0 j yarın (bugiin)' toplan~ ~tir. M 
inal ettltl mUnakaleler ve tahsısa~ Fazla görülen bütçe adliye büt~-.=o::.:. liradan evet bizim tahsilatımız . ayni :.e: isetikbali malimizi muhafaza ve D ca hr. 
1111ftl1&1111Mlerle kabul edilenden tahsı· dir. Bütün bütçelerde tenakus olduğ•? mali senesi içinde ayni nisbettekı ver- müdafaa etmek istiyoruz. Zaten diğer A emlryollarda "'"attı -
sat hariç olmak Uzere ar~sındaki fa~ halde burada 324 bin lirahk bir teza- gilerden 17 milyon lira iken tahsl et· istikllllerl k.aybetmek tehlikesi ev~el~ . n~ara 13 - Bütçe e ar 
Claha ~oktur. 92 99enesınde 220 mıl; yüt göreceksiniz. Adliye kuvvetleri"'lit tik, bunu böyle görünce artık 3 - ~ se· istiklali m~lınin bozulmasından ılerı .nı ~ugun Devlet dernir il nelim 
yon 800 bin olmak üzere arasındak. şimdye kadar tebligatı jandarma n nenin vasatisini alarak bir '-aı:'dat gelir. I.stıklal ma!i du~du~tan !'<l.nm çesınde rıoksan kala:o arı bD 
, k daha çoktur. · 929 senesinde 220 sıtasile icra ederdi. Mahkemelerimi1. ta!ıminatı n bir masraf tahmınatı diferlerıne dahka. bıkrı:. emınh hırı şekı1lde tetkike devam et . . kısıllll 
.ar 

222 
·ı on446 k . kA d Esasen müdafaa etme ım t1nı ası o ur. D mıştır 

milyon 800 bin, 930 da mı Y tam tebligabn zamanında n usulile yapma ım anı olma ı. . !<Bravo sesleri alkışlar.) evlet Demir 11 • 
bin liradır ki bu rakamlar i~tlda R. M. vuk ubulmamasından dolayı daima prensipimiz kendi varidatı mız nısbt- Arkadaşlanm; maaşahnd yo arı memuriıl 
Meclisinin kabul ettiği tahsısattır. ll~ teahhürata maruz kahyordu. Bu r.e· tinde masraf kabul etmektkir. BUlc;e· Bu rada bütçe müzakeresi esnasın· g(;re 70 1.

8 

yapılacak tenzil! 
Hile tayyare cemiyetinden bent va~.- ne bunun için mübaşirler ilave ediyo- de nrdatımızın fevknde bir m~ıira.r da hepinizin bize yapacağınız irşadat , d ıraya kadar olan ID 
dat, hem masraf illve etm~ suret~'e ruz. kabul etmek bizi yarın öbürgün ~ımdı· bizim hamli muvaffakıy.etimiz. ola~ak- aş.ara okunulmıyacak, lOO 

td 
ıc.. ız iki milyon 400 bin lıra da da- ye kadar çok kudret ve kuvnt sarfcıte tır. Maruıatım bundan ıbarettır. (Al· raya kadar olanla d 

a ıa.m .w. • tah · t Deniz ve hava bUtrelerlmlz . •w• A . l'd k lar) 150 ı· r an yUıde oldufu halde istedıgımız sı5a T •• .. •• rek tesıs ettıgımiz istiklah ma ı er. az ış · . . .. .. ıraya kad . li1 . 
450 

bl 
11 

imasına görP Bundan 'maada fazlası gorulen hıli· k f d k:- 1 k t k .b. b'r neticeye Maliye vekılınden sonra butçe enru- )" k ar yüzde 7 5 2od 
186 111ılyon . . n r ao . çe deniz ve han bütçelerimizdir. De- ço e 3

• ~r c • e me ~ı 1 
• ı . . :- . menlmazbata muharriri Kemal Zaim ıraya adar yüzde 10 ' bİ 

~ meclısın geçe~ sene kab~l bu. niz bütçesinde normal olarak fazlalık var~ır~.bıhr .. ~a~nde~tm kı ~stıkl.~lı Bey söz alarak bütçenin umumi hatla· yukarısı İçin yüzd Ye d~ 
, yurmUf olduğu ~ mıl.yondan bı~d · t yoktur. Bilakis iaşe noktasında kara ma!ı bu~~n ıstıklallerın fe\·kınd~,,~r: re hakkında beyanatta bulunmuştur. yapılacaktır e 20 tenziltİ 
bin 1&1 milyon ]ıraya ınmek içın ~e bütçesinde olduğu gibi tenakus Ytl'"ı· fenzıhıt yapılan vergilerden bırısı Müstakil meb'us Sırrı Bey (Koca -=-·----
kadar bir gayret sarf~l~nduğu tah~ır; mıştır. .. ,.e belki de e~ mühimmi hayvanlarran eli) söz alarak enela hamillerle olan ACekza kanunda tadlllt 
olunabilir. Şunu da ılave etmelı k Görülen bu fazlalık Ya\'UZ gemtsi· alınan vergldır. Bu sene hayvan ade- inkıta aleyhinde bahsetti. Maliye \'e· n ara 13 C 
f9"'a1Ade tahsisatla ns onra ~uha~~· nin bu seneye ait ,·erilecek taksitind.en dinden hissolunacak dereceğe t.e- kilinin açckça inkıta olup olmadığın. nunun 158 . :- eza kananu
bel umumiye kanununun tenıç ettıgı ibarettr. Ha,·a büt~esinde görülen 2 zayüt olmasına rağmen • ,·ergin•n dan bahsetmediğini, verdiği cevabın hakkındak. ı~cı ma~~e.sinin tadDI 
tahsisat da~i naza~ itibara . ~hn'rs; milyon 300 bin liralık fazlalık da do~. tenzilinden d.olayı bu sene 60 Ob~n ıı.ra arefesinde düyun tahvilatının lstanLııl lise gelrnişıtir ~n~~ .~yıbbası mehc
~n senenın tahsısatı 230 mıl~ondu . l'udan doğruya tayyare cemiyetinden dah~ az ~·arıdat al.m~k mecburıy~~l~· da sekiz kuruş düştüğünü beyan ile . eısıcum urun fA • 

Malt ı,ıerde lhtlrat bu sene alınacak olan tayyarelcrir dey.tz. Bıraz da m~l.h paramczın ~ ... ı· yeniden Maliye vekilinin izahat verme- ~ı.na l velevki İma tarikile bile va• 
Mali i§lerde daima ihtiyatlı davran- temini için konulmuş iki milyon 1~11 yetınden bahsedecegım: Geçeni s~~l~ sini istedi. 

1 0 
sa, yapılan tecavilz vaki ol-

. B . . b' 
1
. d ··t il' 

1
. E kabul buyurduğunuz bır knaun a nı•. ı T . t· . d" muş addcd 1 k mak mecburiyetindeyız. unun ıçın ın ıra an mu e,·e ıt ır. · sasen ar1et · . . . . t 'h ayyare cemıye ının ver ıii parala- . ı ere ona göre ceza 

b
. 

1 
.•. h k t . i paramızc tespıt edecek hır lazıye ı · b"t 1 d'td·-· . b verılccckt" 

nziyeti dünya buhranının ıze o an tıgım anı ·ısınının ayyare cemıyet n d b. 1 rın u çeye ma e ı ıgını, unun do;;.. ======='r==.=======---•,'. 
d

.kk t ı k b d 
1 

t ·ı d'Jd··· h ld da huyu unuz. Paramızc ır senet en 1 d • . t' .•. "' ...r-yetini de naıan ı a e a ara u en ge en parasc enzı c ı ıgı a e . . . tt t t ru o ma ıgını, cemıye ın verdıgı pa-
J9U• • • • ı . . berı hemen hemen aynı ,·azıye e u · . . 1ll~eJi bu suretle huzuru alınıze tr,.. tenakus vardır. Denız faslı mahsu· • . ff k ld k raların bütçeye konulmcyarak zanume- İTiZAR 
.- ettik Hatta ;.c;ğ"tudan doğruya sunda Yavuzun icap ettirdiği masraf- magBa mulb

3 
•• al 

0

1 
u · be b' t ten sarfedilmesi, bövle olursa faydafı "Kızlar "Ukur t f .k 11 uı• • . • • .•. . . unun oy e o masına se p ır a- · . . . , u" e rı amız m D 

Adi masraflarımız ıçın ıstedıgımız p:ı· lardan başka taşelcrde de t<.'naku ':ır- raftan ticareti hariciye ve dahiliyemiz- daha çok olacağını, bunun hıç hır ı. ·· rıcatınuzın çokluiu a meltllf 
ra ba miktardan da daha azdır, tün· Demek ki umumi bütçemizde iki 1or- clı olan ıevaıüa dipr waftu da k.:..·lman malqıcilerba ve iktıutçılar:n. dırctdll•edJ. 

0 





Kadıköy sulh icra memurluğundan: 

Bır borçtan dollyı mahcuz olup 
birinci artbrmada kıymetini bul
madığı için aatılamıyan müstamel 

bır oda takımı ve bir masa 
25 - 7 - 931 cumartesi günll saat 
14 den 16 ya kadar Kadıköy 

bayat pazarinda satılacağından 
talip olanların ihale ve pul be
delleri müşterisine ait olmak 
üzere orada bulunan memura 
müracaaları ilin olunur. (1397) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 

Elmalı betedi)r.esi riya .. 
setinden· ..,, " U • ;,! Ul> 1. U.1 .. .ıh" "'fı '!,•••• ı • • • r la,Jft 1 r.evm ve _;la~ti rqcz~ürda 

• ·• r'"~ab~Ni ıpc~kj\r5J'~-~MJr buluna• 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer eş
yayi beytiye 19-7-931 tarihine 
müsadif pazar günü saat 9 dan 
ili ona kadar P.angaltıda Elma 
dağında kiin Arif paşa aparta· 
manının önünde açık arttırma 
auretile satılacakbt, Tal ip olan-

~lmah k11abaıında vlicude ıetirilecek elektrik tesisatı ve cak memuruna müracaat etme-
proJeleri iıbu dlnıa Iatıabul ıaıetelerinde intiıar ettiği ilk leri illn olunur. (i395) 
rDnden itibaren 45 gün mOddctle ve lcapah zarfla münakasay• 

d Fatih sulh icra m~urlugondın: 
Y~ı~ ilmi~tir. 

Bir deynin temini zımnında 
1- MOnakuaya iıtirilc edenler mahallinde keıfiyat icra ile mahcuz seyrüseferin 1291 nu· 

projelerini tanzim ve bunlardan birer nüshasını teklı"fl•rı·ne d B k k ... marasm a mukayyet ui mar a 
raptcdileccktir. otomobil 18-7-931 cumartesi gil· 

2- Keff;yat ehliyeti fennieyıi l uldımetçe muaaddak olanlar nü saat 14 te Sandalb~deatenin· 
lar•fmdan yapıl•caktır. de satılacafı ilan olunur. (33) 

Ezine ve Bayramıçtaki kıtaatın 
ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
4 ağustos 931 salı günü saat 15 
de Eıinede Askeri s3tın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin tartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat
larile birhkte komisyona mü
racaatla11. ( 451 ) - 967 

• * "' 
Şoför ve muavinden başka 

on yedi kişilik olmak üzere altı 
adet otobüs kapah zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 5 
ağustos 931 çarşamba günü saat 
15 de Ankara merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
Jiplerin ıartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat
larilc birlikte mezkür komisyona 
müracaatları. ( 452 ) - 866 

Telefon •lrke· 
tinden: 

Şirketimiz, de
ğiıtirilmif olan nu· 
maralan anyan ze
vat tarafından yan-

lışlı kla mUtemadiyen cağnlmak
ta olduklanna dair, abonelerden 
mUteaddit ve haklı ştklyetler 
almaktad1r. 

Bu bal eski telefon rehberinin 
kullandmaamdan veya istenilen 
telefon numaralarımn rehberin 
yeni tab'ında tahkik edilmeme· 
Jt\~en il~rj gelmektedir.. 

T elefön liıımetioin htıınll ıut 
retle cereyanı ve muhterem abo
nelerin yekdiğerini iz'aç eyle
memeleri için eski telefon reh
berini katiyen istimal etmeme· 
)eri ve kendiJerinde el'an mev
cut değilse yeni rehberi biran 
evvel tf'darik eylemeleri muhte
rem abonelerden rica olunur. 

~---cazbant ..... ~ 
Saksofon ve Klarnetci•i 3- Tesisatın kendisine ihale edildiği mile1&ese ve bu bap

titri projeleri Nafıa veklletine lcabul ettirmekle mükelleftir. 

4- % 7,Stemiaab muYakkate ve projelerin tasdikinden iti
l»aren de % 15 kati teminat a-&terilecektir. (Bank mektubu) 

Kadıköy •ulh ikinci hukuk mahke-
mesinden.· Budapeıte konaervatua-

5 - Zarflar Elmalı elektrik ıirketine g8aderilecek ve ihale 
mlddetinin hitamından itibaren 15 gün ıonra Elmalıda açılarak 
ihale telgrafta bildin1ecektir. 

iıab: A- Teaiaat ıu ile mUtebarrik 55 Pı. lik turbin, tek 
e•eralor olacak Turbin, ce•rater, tevzi tabloau, 5 koYalık kuru 
Ye 35 kovalık yağla birer Trenaformer biltnn akaamile komple 
hir halde santral, mubavvele, binaları su kCStkO, su mahzeninde 
lci tertibat 105 metrelik tazyik borusu 500 metrelik kurtun 
•rme kablo ve iki ton bakır ve buna ait iıo1At6r, sigorta ve ıai
reden ibaret bilcOmle alAbn montajı dahil olduiu tesisat hakkında 
iptidai bir fikir husul& malr .. dile dercolaaur. 

8- Elmab, sahilde Finikeden oto ile 2 Antaly•dan 6 saat ve 
Afyondan bir IJOnlOktnr. (767' 

Ankara Valiliğinden: 
1 - idarei buıusiyeye akar olmak Oıere Ankarada Yenibabçe 

yanında proje ve tartnameai mucebince yapılacak aalonheJA ve 
,.,ire kapalı zari wulile mOnakaaaya lionulmuıtur. 

2 - Talipler bedeli keıfi olan 22513 lira 20 kurutun % 7,S ğu 
olan 1689 Jirahk teminat akçeıini hafi ya bir bank• mektubu 
ve yahut muba1ebei huıuıiye veznesine tevdiini natak bir mak
buz senedi •• ehliyet vesikasını Nafıa baımOhendiıinden muıad. 
clak olarak bir zarfa ve kayıt Ye prttan arl tekellüfnameaini de 
aJn bir sarfa vu Ye bu iki zarfı ayrı bir zarfa koyacak Ye ad· 
resini de açık olarak bu zarfın Ozerine yazarak makamı viyliete 
•erecek •e zarflara evrakı eakdiye leffedilmiyecektir. 

3 - Şeraiti anlamak i•tiyenler fartaame ve projeJeri 5 lira 
mukablliode muhHtbei buıuaiye mOdUriyetinden alacaklardar. 

4 - 27 temmuz 931 pazar iOnll •••t 15 e kadar zarflar 
makamı villyete verilmit olacaktır. 

S - Aynı g~nde ıarflar ı çı'scak ve haddi 1'yık &6ıüld0j11 
takdirde ibal• yapalacaktar. {424J 

Akıl hastalığı ile mahlliyeti talıak· nadan mezun 
kuk eden Kadıköyünde l\loda caddesin ı•-- Fuat P. K. 27 Adana 
de orta na.mı diğer dalga sokağır.da 
24 No. h hanede sakine F. Bedia ha· 
nımın hacrine karar verilerek medeni 
tasarruflarda onu temsil ve haklarını 
müdafaa ,.e istifa etmek üzere Sana· 
ıaryan han;nda 7 numarada al·n ... at 
Tahsin Yesari ney ,.e mumaileyh ta· 
rafından verilecek ve mahkemece mu· 
kadder nafaka ile mecburei idare ve 

tLAN 

Betiktaşta Şenlikdede mahal
lesi Çukurçeıme sokağında 1 
No. h bakkal dOkkAmm aldım. 

Alikası olanlar müracaat etsinJer. 
Şevki 

tahsına takayyüt etmek üz(' re de aynı Yankeslcllere . ve bulanlara 
hanede sakine mumaileyhanın da)·ı za mUJde 
desi Belkis hanım vasi tayin edilmiş Beyoğlu sulh mahkemesinden Taksim 
olduklarından her alikadaranın mut- meydanına kadar olan mahalde sene· 
tali olduğu günden itibaren on giın dıtı havi cüzdanmi kaybettim. Derununda 
içinde itiraz edeblle~ği kanunu mede· para yok tur kimsenin işine yaramıyacak 
ninin 371 ve 372 inci maddelerine te,·- benim için kıymetli müteaddit senedat 
fikan iH\n olunur. vardır. Arkada~lannızdan sorup " cüz. 

İstınbui 8 inci icradan: 

Mahmut Ef. ye maa masarif 275 
lira borçJu Taksimde Rum kab
ristan sokağında 7 No. h dük· 

klnda ıebzeci Ligor veledi Usep 
Ef. ye borcunun ödenmesi zım
nmda inal olunan ademe emri 
zirine medyunun semti meçhula 
nimet ettiği mübatiri ve mabal
leai mubtart tarafından yazılan 
terbten ve zabıta tahkıkabndan 
dahi Arnavutlukta bulunduğu 

anlıtılmalcla ilAnen tebligat icr•· 
ıına karar verildiğinden lir 
buçuk ay mllddetle ödemt- emri 
makamına kaim olmak illere 
illa olaaur. (1401} 

dını bulup 
1 

Fatihte Altay mahallesinde 
Rüştü efendi sokağındı İki numaralı 
hanede Aşkı efendiye getirildiği takdirde 
ylrmibeş lira bahşiş vardır. Aşki 

~-----z_A_Y_i_L_ER ______ , 
Tatbik mDbOrOmü zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan evvelkinin 
htıkmü olmadığını ilin ederim. 

( 1396) 
D. D. ) Olları fidaıılıklan muhı~ibi 

Abdürrahim SAim 

lllatb<.:anu:a gf'len eserler: 

Tavuk 
6 Numaralı temmuz nüshı.ı çıka 

Her sayısında bir ıek4mü1 gostcrtn bu 
güzel mecmuayı meraklılarına ıavsiyl 
ederiz. 

. Dorlu ve Tekirdağ kıtaatı ibtl 
ıçln cins ve mikdarlarile münakasa it 
ve ihale tarihi eşa~dıı ya7.1Jı kuru ot 
nakıısaya. konulmuştur. l~uaf , c ıe 
anla mık ıstl~ enler hcr""tin ,.e m· k 
• . k d k n una 
ıştıra . e ece ·lerin de ı. ~ağıda yazılı 
,.e saatte Çorluda fırka "ntınalm \;o .. a 
yomına muracnat crlemeleri. 

Cinsi 
!\uru m 
!\uru ot 
Kuru ot 
Münalı:n"a 
2.8.931 

" " ' ...... 

Çorlu Teklrd .. 
l\llo 
135000 
l:l5000 
000000 

tarih ve gunu 
Pazar 

. MUnlkaaa ~ekn 
Münakasaya aleniye 

" • .. . ., 
,,,.,, .,.,," 

"' * • 
Çatalca MST. MV kı ..... l,<#l •.. 1 A • tıatı ~ 

11. ı O yşekıdın fasulyası .1 K L·" ılenl 
.• k ıe • .,... j)ı muna asa ııuretile sa.. al __ ,..,ı a-

l . un ınac.a-
esı 25-7-931 saat 15 . 1.ohııaca-
. d . te ıcrı ,... k 

ğin an talıplerln şarın . 1 ..,ı;,ıııe 
.. h .. amesın ı--. 
uzere er gun öğleden 1 ~e oıtına-'· s . 1• k evve • ... ... a ayı ış ıra . etmek . . "'*ti mu~ 

. d ıçın de . 
ıyyenın e teminatlarile b' 

1
. ~ 

n m .. ır ıkDI 
u aza murıcaatian. (fj 

••• 9) 

K. O. Ye 1 fırka • • 4f1J 
lo yoğurt pazarlık .:::.. il 
alınacalcbr. ihalesi 19 1_,,ı ... 
16_ da icra olunaca~ talip
lenn ıartnameıini 26 ,.-kin h 
gtln öğleden CVYel r -dl'hp 
• t• k ve,---ış ıra etmek için , ...... _.,,e-
. d t . VaKP • 

nın e enıınatlarilc birlkl8 kom..-
yonumuıa mnracaatıarı (75. 86) 

1 As. Fb. ~· MUdUt~--- ı 
24 kalem tek, çift 
~varlak kasnak• le k 
Yukarıda yazılı iti ay 

pah zarf uıulilc 23 •lıc 
hinde saat ıs de ... g.931 
lacaktır. Talipleri ıhalcai 
almak için Ankara: ~a 
komiıyonuna mür • Sat11a a 
leri ve vakti mua •ca.-.t eyle 
zarfJar. komisyon 1Ye1adeıa e 
meleri. (3085-81 l) a tc•di eyi 

... . . 
45000 metre ham ip k 
Yakanda yazılı malc •-.. 

l ·ı 8 Zenıe L usu ı c 12. ·93 J tarihi d .:lp.Jı 
1 • n e sa 
esı )'•pılacaktır. Talipleri •t IS<fe 

almak için Ankarada n ~. 
satın al 

nunı müraeaat evlem 1 illa 
- e er1" yyenden ew cl zarfiannı k ~ vaJcu 

eylemeler~ (8086) 0nıısyorıa 

ak. 

• • • 
Anadolu v R 

ki Harb • e unıcli cibetia 
k - ıye mektebine mer 

~~ erı rnekteplerle haıtaa 
ıçın mahallerine t 1. 
300 t b es ım 

a utta ceman 432 000 
yumurta pazarlıkla sa;ın 
caktır. Pazarlığı 19 temmuz 93t 
p~ıar günü saa t 14 de ~ 
bıye mektebindeki mahalli malı"' 
su~unda icra kılınacakbr. Talipıo 
lerın .... rtn . . • k • • k • ...- amesını •vrme IP9l 
omı~y.ona mfiracaatJarı ve. iftl-

rak ıçın de vakti mua11•em"m-SJ 
baar bulwamalan ilb oa... 

~.~~ .. 





Bulşeslzde şaşın 

otomOblller takalre tabi 
fakat arabalar nı~ın delil 

Kadıköy civannda otur 
tar otobüse, otomobile \i: 
nerler. Fakat arabaya bin. 
mele .Pek cesaretleri yoktn 
ÇllnkU otobüs ucuz otom • 
bil taksiye, fak at 'arab O• 

u.rlıf.a Ubl... Çok defaa :~ 
mctl>ilın otuz kuruşa gittiği 
yere araba yarım lirada 
§&iı gitmiyor. D a. 

Arabacılann oto b' 
den f aıla ıı t mo ıller-ucre isteınel · 
nğ~n müşteri enne 
da bir hakikattir. Jı.:!~ialan 
cut otomobil ve otobü 1 m~~tlyaca kAfi gelmiyor sAer b . 
Jar da müşteri 'bulu;>:orlar:, a-

Otomo'bile binen adaml l'ab ya b' a, a-
Jlfç bir f !1;kn .adam ara~ında 

OtobU ler l oktur. 
mobiller birazdaha evel, oto
lar en so sonra, arab:ı

nra dolar. 
• AYni Yollarda, ayni i~leri 
~::an arabaların böyle cid
mln!azla ücret almalarına 

l olmak için alınacak ye. 
~:ne çare arabaları da tuksi
) ya~ut. hiç olma7l;a muay
yen hır tarif eye tAbi tutmak 
iktıza eder. 

Halkın ve nakliye ,·asıta 
ahlplerlnin menfantlerini t<· 

Uf etmeyi \'&Zife olarak üzeri
ne alan belediyenin nakliye va 
ıtası olan otomobillere t.-ıt. 

blk ettiğini tatbik etmesinde
ki mantıka siz de şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

Maarifte ı 

Muallimler ve yeni 
tekaüt kanunu 

Birlik reisi Hamit B 
· Ak ey n araya gitti 

lstanbul muallimler bı·rı· ... • . d ıgı re· 
Jll ve arülfünun mUderrislerin-
cl~n ~met Hamit B. An'karaya 
gıtmı§tır. Hamit Beyin seyahati 
elt~nnda 9aylenen sözler dola· 
1y1111

• . dpn birliğin umumi kltibi 
abıın Dem· B b" • ıray eyle konuıtuk, 
ıze IU ızahatı verdı·· ••y • . 

enı tekant kanunu yalnız 
~~vazeneyi umumiyeye dahil 

u kunan memurlara tatbik edil· 
nıe tedir V h • . • e enliz ıehır bDt· 
Çeıınden t . .maaı alan memurlara 
h ımil ~dılmemiıtir. Halbuki bu 

8 ıehır bGtçesinden maaı al· 
~·k~a olan muıdhmlerin nıağdu
nytbnt ıebep olacak. Birliğimiz 
bu. vaziyeti evvelce maarif veki
lellne biJ.1:-..c._ ·ııt· M eli . b i ti d "1TID ı. e sın u 
ç ~· encıinde mevzuu bab· 

aedilecekti. F •kat mecliliıı ka· 
P•nma •tralan geldiği halde he
:uı:, konuıu1maması muallimleri 
r:i•i •H tel~ıa dütiirmllıtür. Birlik 

'

• ,.; b. •mıt B. bu meselenin halli 
rD ır · tid 't • 11 •name ile Ankaraya 

:: ~i~ir. d'Y akında halledileceği· 
e ıyoruz. 

M " 
8. uauımıer!n ••rahatı 

ır. 1Dllddct evvel btanbul 
ld\JalJırnler birliğ· . b. B 1 • t ının ır u ga· 
ns an ıeyahati tert' t k f•k 
rinde oldu"' ıp e me 1 -

Ald gu Yaıılrnııtr. 

ıır 1 
ığımız mal<imata göre mu· 

• m er birıı·" • • · guıının yapbrdığı 
tetkikat neticesinde B 1 . t 

h 
. u garıs an 

ıeya atinin ınualliml . . k 
masraflı olacağı anlear ldıçı: dço 
b . ıı ı5.n an 
un~n yenn.e. Karadeniz veya 

lzmır bavahııne bir memleket 
ıeyabati tertibi dDıünnimektedir. 

Botun muallimlerin iıtirak ede
bileceği bu ıeyahatin aM••to• 
av •• d ..... 

'ı1 ıçın e yıpılmaıı kararlaıta· 
n mııtır. 

Poatada taaarruf 
Haber aldıtımıza gl5rc, tasar

rlf dolayııile lıtanbulun poıta 
~~ . lelıraf mllrakipliklerinden 
ık111 lljvedilecektir. Fakat va· 
ıif eleri ilia edilecek olan mfi -
rakipler açığa çıkarılmayacak ve 
mDnaaip vazifelerle tavzif edile· 
cclderdir. 

• 

biçim aile hayab Bu ne ? • 
Kocasını rakibesile birlikte yakahyarak kara

kola götüren Zişan H. anlatıyor 
Kaçıranı öğrenip te muztarlp olınamıya imkAn yoktur 

Dlinkli sayımızda, Ankara cad· ladım. Yolda kocam olacak adam 
desinde bir hadise olduğunu 
ve Zişan isminde bir kadının 
kocasını metresile birlikte yaka· 
lıyarak merkeze g6tUrdOğünll 
yar.mıştık. 

Don yaptığımız tahkikata göre 
hadiıe pek acıklı ve cidden 
ibretle tetkik edilmiye değer bir 
maceranın son safhasıdır. Zişan 
H. yirmi yirmi beş yaşında genç, 
yllıünde ve tavrında zahmetli 
bir hayabnın eserlerini taşıyan 

bir kadındır. iddiasına göre iki 
buçuk ıene evvel Ali Ruıen 
ismirade ve mektepte okuduğunu 
söyliyen bir gençle tanıımış, 
sevişmiş ve evlenmiılerdir. Et· · 
!ilik hayatı başlangıçta hayli 
mes'ut bir safha göstermiş, genç 
kadının bir de çocuğu olmuştur. 
Fak at bu iyl günler gilnün birin· 
de bozulmuş ve Ru,en B. orta· 
dan tagayyüp etmiştir. Zişan H. 
kendisini aramış, geçinecek biç 
bir vasıtası olmadığı için çocuğu 
ile birlikte mlişkUl bir vaziyette 
kalmıştır. Nihayet günün birinde 
kocasının bir Efganlımn zevcesi 
F. A. H. la beraber yaıadıklarını 
öğrenmiş, kendisini eve getirmi· 
ye uğraşmış, muvaffak olamamış, . 
sonra mahkemeye müracaat ede
rek talak ve tazminat davası 
açmıştır. 

Bu arada hanım, evinden üç 
araba eıya ve 300 lira alarak 
Ruıen Beyle birlikte iımire sa· 
vuşmıya teıebblls etmiı, kocası 
\'e oS6fcl'aY 'il<ian! -ı~e i~llp 
F. hammı evde bulamayınca te
llta düımüıler ve neticede F. 
hanımla Ruıen B. izmire hare· 
ket etmek Uıere bulunan Saadet 
vapuranda yakalanmlflardır. Bu 
ıefer F. hanımın kocaaa da mah
kemeye miiracaat ederek bo· 
ıanma davası açmıtbr. Bu es· 
nada F. hanım Ruıen beyle 
birlikte tekrar izmire gitmiıler· 
c:lir. Rivayete gCSre F. Hanım 
izmirde mektep açarak buraya 
Ruıen Beyi mUdiir yapacaktır. 
Bunun için eVini terhin elmit· 
tir. · 

Zipn H. bu hareketi haber 
alınca çocuğunu aldığı gibi ukala· 
rından iımire gitmiı ve oradan 
Denir.liye giderek kocasile raki
besini bulmuıtur. Burada arala· 
randa bir hayli gllrültii olmuı ye 
neticede hepsi birlikte iıtanbula 
döamiye mecbur kalmıılardır. 
Burada F. H. kendi kocasına yal
varmıf, nadim olduğunu evine 
d8neceğfoi saylemİf, kocuı da 
kendisini affetmiştir. Bu takdirde 
Ruıen beyin de kendi evine av
deti tabiidir. Fakat macera yene 
bitmemiı ve kabulil hiJifma F. 
H. da Ruşen bey de beraber ve 
ıebrin bir köşesinde gizli yaıa· 
makta devam etmişlerdir. 

Ziı an hanım hldiaenin ıon 
safhasını ş&yle anlabyor: 
.. - ~ün (~vvelki gtın) çalışta· 
gım L1yon çıkolita fabrikasından 
CSğleden sonra çıktım. Epice bir 
sıkıntı basmıştı. Ağır ağır An
kara caddeıinden yukarı doğru 
çıkıyordum. Bir de bakbm ki 
koc.am kolunda ayni kadınla 
gehyor. Önlerini kestirdim ken
dilerini çeke çeke kuakola gö
tOrdüm. Mahkeme kendilerini 
bulamamııtı. Ben bulmuştum. 
Karakolda ikisinin de ifadelerini 
aldılar. Bana da: 

- Git mahkemeye haber ver 

bana ne dese beğenirsiniz: 

- Çocuğu bana ver, sana elli 
lira vereyim dedi. Kendisine la· 
zım gelen cevabı verdim. Çocu· 
ğu on kocaya değişmiyeceğimi 
söyledim. Bunun üzerine kadın: 

- Sen istersen ver. Bak ben· 
de gebeyim bizim yeni bir ço· 

cuğumuz olacak, dedi. 
Sonra evini sattığanı, parasını 

beraber yediklerini söyledi. Ben 
de: 

- ileride dileneceksiniz.. de· 
dim. Çilnkti kendisi 45 yaıında 
bir kadındı. Artık bir daha ev
lenmesine de ihtimal yoktur • 

Zişan H. kendisini mkeden kocasile Halbuki ben gencim. 
evlendlklerl ilk ayda Bunun fizerine bana hakaret 

dediler. Derhal istidamı verdi- ettiler. Kendilerini tekrar kara
ğim altıncı istintak dairesine kola götürdüm. Zabıt tuturdum. 
gittim. Onları derhal oraya ge· Zavallı genç kadının ıimdi tek 
tirdiler. ifadelerini alarak ve ke· endişesi var. Mahkemenin çağı· 
falete raptederek serbest bırak· racaj'ı güne kadar kocasile met· 
tılar. Bu sefer tesadüfen ayni resinin verdikleri adresi değiıtir• 
tramvaya bindik. Biletçi geldiği meleri, tekrar ortadan kaybol-
vakit: malan dır. 

- Kocam orada biletimi al· Bu hikayeler doğru ise diye· 
sın, dedim, almadı. Belediye cek yoktur. Bu zavallı ıenç ka
önünde tramvaydan inerek tek- dınla dokuz aylık munm bir 

rar yokuştan aşağı gitm;;;;iy=e=b=a=ş~·=.;ç=ocu::;:::;;;ğ~a=ac=ı=m=a=k=l=iz:ı=m=d=ı=r.=== 

Güreşçilerimiz dün Vunanis
tana gittiler 

Dun Atinaya hareket eden Kumkapı klilbilnUn kıymetli gOr~çUcri 
Atinada Yunan gtıreşçtlerile (72) de Saim, (66) da Refik, (61) 

iki karşılaıma yapacak olan de Bedri ve (56) da Cafer. 
Kumkapı klobü gllreı takımı dOn Gllreı takımı yann Pireye Ya
limanımızdan Pireye mütevecci· racaktır. Gençlerimiz orada Oçer 
hen _hareket eden Ege vapurıle Oçcr gu~u~lar halinde Oç ay ev• 
ıehrımizden ayrılmıştır. Takıma vel şehrımıze gelen Yunan aii· 
Kumkapı terbiyei bedeniye klfi· reıçil~rile iki temas yapacakla~
bU erkAnmdan İsmail Hakkı B. dır. ılk mllsabaka Cumartcaı, 
riyaset etmektedir. Takım şu al~ ikinciıi Pazar gilnli yapılacaktır. 
tı gUreşçiden mUrekkeptir: 87 Güreşçilerimize muvaffakiyetler 
kiloda Mustafa, (79) da Adnan, temenni ederiz. 

Devlet demtryolları Musul petrolları 
Zahireleri temizlemek için 40 bin lirası hllkt\me

lstaayon esaalı tesisat yapacak , i 
Devlet Çemiryolları idaresi, tim Z emrin~ verlld~ 

Haydarpaşa istasyonuna gelecek Musul mesele~ı hakkındakı 
zahireleri temizlemek üzere is- muha~c~e mucebınce Irak bü-
t d . v kümetının Musul petrolları ha
aıyon a esaslı tes1sat yapma~a sıla tından hUk · t' · v · 

karar vermiş ve bu kararını Ti· t hh"ut ett··. uh~e ım~ze verkmedgı • •1 aa ıgl ıssenın ya ıo a 
c~re~ v~ zahıre b?rsasma ~a bı : verileceğini yazmıştık. 
dırmışhr. Demıryollar ıdaresı ilk taksit olan 40 bin İngiliz 
borsaya gönderdiği mektupvta yani takriben 400 bin Türk lira
ya pmak tasavvurunda bulundugu hk bu hisse hükumetimiz emrine 
bu t~sisatın şekli hakkıoda da veı:ilmiştir. 
borsanın noktai nazarını sorrnuı· Önümüzeeki kanunu sanide de 
tur. ikinci taksit verilecektir. 

Dün toplanan borsa idaresi heyeti z ld k d 
muhtelif meseleler meyanında, bu onB~u .. k• mk~.:.8" hocb~kları~~a 

1 ·ı d d · yu er cuıı ar ıye reısı 
mes c ı e e meşgul olmuş ve e mır· F cvzi Pııı. ile Ali Sait N · Hü· 

il . d . • b h h '" , acı, 
)"O arı ı aresının u ususta a· 1 seyin Hüsnfi ve Sıtkı pa~alar 
zırladığı projeyi esas ıtibariJe ı Zonguldağa giderek maden ocak· 
muvafık bulmuştur. larmı gezmiılcrdir • 

Günün 
Muhtırası 

Takvim -Çnrşamba J 5Temma1 't 
inci av 193(, senenin günleri: ~eçen 19' 
kıılan ı;ünlcr: J 69, 28 Sefer J 350. _ 
GUneş-Doğuşıı. 4,4!; Batışı: 19.40 
Namaz vakitleri- Sabah: 2.4l 

Ôğle. 12.20; ikindi J~Akşam: 1919"1..-ı 
Yatsı 21.38. imsak 2,27 

* Hava - Dünkü hararet (azımf) 30 
(asgari) 18 derece. Bugün rüzgAr mutedl 
poyrai, hava açıktır. 

• 
Bugün 

Gelenler • gidenler - Bil • 
dıt sefirimiz Tııhir LOtH O., .,._ 
günkü Toros eksprcsile Halebe ~· 
tir. Tahir LOtfİ bey Halepten Lqba• 
gidecek ve mezuniyet milddctinl orada 
geçirecektir. 

§ lıtambul liman işleri inhisan lllttd 
müdürü Hamdi bey bugllz Jtadftl.a 
şehrimize gelecektir, 

irtihal 
Ölenler- Teşrifat mUdür maalılıl 

sabıkı merhum Rauf paşa zade ilik 
be}in halllesi Hatice Rcnglilaz h ....... 
tün inhisar 1daresi CibaU fabrlk• 
sında 50 numaralı hanesinde lr 
beb eylemiştir. 

§ Gazi Hilseyln paşa zade 
Pertev beyin mahdumu Kony 
mektupçusu Yusut:Hiisnü bey diln 
den sonra vefat etmittir 

Bugün öğle namazı ' ·aktinde 
Adadaki makberi mahsusuna defllile 
caktır. 

Vakıt:Abono ,artları: 
. 1 3 b 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Harlctc - 800 ~~ni'.OO 

itin ••rtlerımız: -Resmi 
Satın 10 K~ 
Sandmi 20,. 

KUçUk llln şartlarımız 

ı 2 s 4 
so 50 65 75 

VUAyette: 

Mttsteşar Hilmi 
beyanatı 

Şehrimizde bulunan n•• 
müstcşan Hilmi B. dfin vi·.-.-ı~··~ 
gelerek vali muavini ve D 
mnfettişlerile bir mUddet dl'Mıt: 
miiştUr. 

Hilmi B. iskfuı işleri ve 
matbuat kanunu hııkkındı 
miştir ki: 

- iskAn muameleleri i1* 
komisyon meşgul olmaktaclll'. 

Emvali metruke kanuna ... 
cibince mal sahiplerine ... 
tevzi edilerek alakalan kes~' 
dedir. Bu işin en kısa bir .. 
manda ikmaline çalışılma 

Teşkilatı ruUlkiyemizdo 
tebeddül yoktur. Yeni m ... ll 
kanunu duyulan bir ih 
mahsulUdUr şimdiye kadar 
olan matbuat kanunu bu 
ihtiyaca tamamile tekabDI 
memektedir. Yeni kanun 



1 

rimiz vardır. 
Bakmrz muhaleftin filcri ne irniş: 
1 - Suiistlmallere karşı hareket. 
2 - Liberal temrtyüller. 

Almanya nihayet 
d b 1 d Benim, mütecaviz mahalle çO' yar ım u u cuğunu kendime muhatap tut~ 

Evvelki akşam şehrimizde ge- yacağım anlaşılınca bu geııif 
B J • J J t d · t b k k d • pantalonh ve sivri favorili 111at' ne bir intihar vakası olmuş Ev- eyne mı e e ıya an ası re I· buat züppesi kendisine bir 111or 

doksiya isminde bir terzi kadı~ Jerı· tecdı·de karar verdı· f k d k ·btiY" 

. - -
GELİŞİ -~--
---11Ü Z E ~ ------1 , ____ P_o_ı_is __ H __ a·b __ e_rı_e_n_· __ ~\ 

Bir terzi kadın 
Bir ses 

l __ .;._....;__H_a~r ... _i_c_i __ H_a....;....b...,;.._e_r_ı e~r _____ I · 

3 - lşçi ve çiftçinin sosyal 
m-0krat temayülleri. 

kalbine tabanca sıkarak kendini ~~n: h~:::~i;m~;a~~ki düD~O 
de- öldürmüştü". Paris, 13 (A .A.)- Mali vaziyetin sarruf sandıkları, ve diğer kredi miı Akşamın mizah sayıfasmda (Kulll' 

Madam Evdoksiya Galatasa· vehamet peyda etmesi üzerine All!ıan esseselerinin sah ve çarşamba günle· ru) imzasile Selami izzetin b~ 
rayda Aynalıçeşmede Aslan so- başvekili, Amel'ika reisicümhuru M. ri kapalı ka1acaklarını emreder. çatan bir yazısı çıktı. Şimdı~ 

* * • 
Suiistimal kağında 33 No. h aparbmanın Honre ikinci defa olarak müracaat Bu iki gün zarfında hükumet ile ban- kadar gevelene gevelene art 

Suiistimal, bir fırka için, program bir dairesinde oturmaktadır. Ko- etmiş ise de müşarünileyh kaçamaklı kaların ve tasarruf sandıklarının sa- iptizalden ipbzale uğramış 111~f, 
olamaz. cası Yani bir taraftan kundura- bir cevap vermiştir. lahiyettar mümessi11eri içtima ederek munlan tekrarhyan bu yazı ı, 

Suüstimalle döğüşmek dünyanın Diğer taraftan M. Fon ır ... ~ işlerin yürümesi ve maaşlar ile ÜÇ· tamburda yeni bir nağme belirlll~ 
neresiıtde bir rejim meselesidir. cıhk yaparken kendisi de terzilik gece M. Lava! nezdindı> müstacel bir retlerin tediyesi için zaruri olan ma· oldu. Piyer Benuanm bir intib• 

Dünyanın her yerinde devlet kanu yapmakta ve bu suretle maişet- teşebbüste bulunmuş ve sabahleyin 1i vasıtaların perşembe günü hazrr tinden bahseden yazımın ke~ 
nun hudutlarını srkı, sıkı tutan srnır- lerini temin etmektedirler. Fakat de M. Briyan ile uzun uzadıya görüş bulunması hakkında icap eden ted- d is ne hitap da etmese Seli111i1" 
dır. Suiistimalle döğüşeceğim diye madam Evdoksiya nevrasteniktir. müştür. birleri alacaklardır. Kıymetler bor- b I k . . d . fh 1 kO' 

rk k Umumiyetle Amerikan mali mahafi sasmın hafta sonuna kadar kapalı u mem e etımız e ın 1 8 red~ fı a yapma : Ve uzun zamaudanberi terzilik ruou kıran muharriri alaka 
"- Ey ahali din elden gidiyor, şe h ld h' . d · · b' linin Almanyaya muavenete tar:ıf- kalması muhtemeldir. F k ~ 

yaphğı 8 e mu ıtın e ıyı ır tar bulundugvu ve fakat bu muave- lf l4sınseberılerl dmesi beJkj tabiidir. a at ... ri şerif çiğneniyor?,, sözü gibi sadece b k 0 •· ··d h 1 · '-1•11"' 
şö ret azanamamışbr. netı' Avrupa bankalarının da yaıdı- Berıı·n, 13 (A.A.) - Darmsta!•"r mu a a e gene msanm aK" halk galeya.nlannı 1ahrik için bulun-

muş bir kamçıdır. Son zamanlarda siparişlerin mile yapmak istemekte olduğu s1jy. bankası reisi beyanatında banka ı1o11 şu hikayeyi getiriyor: ~ 
azalması da madamı büyük bir lenmektedir. iki sebepten dolayı yıkddığını söyle- Hani, Nasrettin hoca sık ~ Suiistimaller keşfedildi, suiistintaJ b.dd tl · k ·-- ıııit 

ıer haber verildi de hasır altı mı 0 • teessüre sevketmiş ve nihayet Fransız gazeteleri, Almanyay'i miştir: 1 e emr ve arısmı ooger ·~ 
lundu? oturduğu dairesinde, kimsenin haricin itimadını yeniden tesis jçin 1 - Bankaya mevdu bulunan iki Bir gün fazla hiddetlendiği \ı• 

zaruri olan ilk tedbirleri bizzat kendi milyar marktan son iki ay zarfmda biçare kadmm başına pek f 1 
Hayır buna mu··spet cevap vermek bulunmayışından istifade ederek d tı· b" k · d. · k d" si ittihaz etmediği takdirde bu muave takriben 700 milyon mark çekilnı i ;;- e ı ır yumru ID ırınce a 

kl·msenin haddi değildir. Yavuz havuz eline geçirdiği tabancayı kaJbioe netin mümkün olmadığı mütaleasm.da tir. Bundan başka bütün Alman ban· bu darbenın tesirile kendini tıl' 
meselesini unutanlar ancak tahrikçi sıkmıştır. Silah sesine koşanlar dır. kalarında ecnebi sermayesinin geri tamıyarak bir kabahat işleyi'f~~ 
olabilirler. İspat edecekleri suiisti- terzi kadını kanlar içinde bul- Bu mevzu hakkında tefsiratta bu· a1rnması yüzünden banka 250 milyon miş. Bunun üzerine hoca saka,.... 
malleri ortaya atmıyanlar suiistimalci muşlardır. lunan Fransız gazeteleri Almanyanın mark zarar etmiştir. Bankanın bö.rl ~ sıvayarak hayretle: 
ler kadar namusa yabanctdırlar. d · Y~rabbı' de ı'cı ben neti: Tahkikata devam olunmakta- Fransaya karşı tecavüzkarane bir hıa- bir "Emoraji,, ye tahammül e emı- - '" , m .,., ~ 

Hayır bu iddianın misallerini biz, d Jeti ruhiye beslemekte ısrar etmesine yeceği bedihidir. Şimali Almar.ya ye dokundum, nereden ses geldi 
meşrutiyet tarihinde çok gördük. Bir ır. teessüf etmekte ve bu haleti ruhiyenin yün konsorsiyomu iflas etmiştir. Dan 1opbı J.q,ıt t# 
misal, Volkan gazetesinin 30 mart Du•• O Alman matbuatı sahifelerinde tezahür ka bu konsorsiyoma 50 milyon mark- Tashih - Dünkü lılcramın son11ılf 

h ·· h d l gece ilive ettig. im hamişce (kendisine lı~i 1325 tari Ii nus asın an a ınan şu etmekte ve her türlü itimatkarane • !Ş.- tan ziyade kredi açmıştır. 
·r1· 1 b 1 .1 etmek fedakarlığına katlanamıyaca it 

parça bu iddianın nekadar aynı ır. Ankara caddesinde bir yangın riki mesaiyi mümkünsüz kılmakta o· Bankanın matlup hesa atı mt yar cümlesi (katlanacağım) şeklinde bitJJI-' 
:Aldı Volkan: olmak Uzere idi duğunu yamnaktadır. 500 milyon marka baliğ olmaktadtr. Bizim musahhih beyin gözUnden Jc•V" 

"Parayı veren dUdUIU ça• Le Journal gazetesi de Fransanın Bu hesabat mayıs sonunda 2 milyar ve y"zınm manasını altüst eden bu r" 
lar kaidesi memleketimlzde Dün gece saat 10 da Ankara Almanyadan mali işlerini tanzim ve 70 milyon idi. Bankanın taahhütleri .!ışı düzehirim. g!!!"'i 
alenen hUkOmterma hele it· caddesinde Hilmi kütüphanesi harici siyasetini tashih etm~.sini talep 460 milyon maııka baliğ. ol.mak~dır. tesir hasıl etmiştir: 
tlhatçllara yatma tH1 astalnı1n ittisalinde Jamanak gazetesinin etmekle bir ültimıarom vermış olm~dı- HükQmet bir devlet k()rnıserı tayın e- idare meclisi azaları esas ;ııt' 
böreaı yaıma ... Meşru ye m • k 1 u 
zl berbat etUler. BUlUn bUtUn arka tarafında bir yangın çık- ğını, Amerika ile lngilterenin de P.er- decektir. Bu komiser, ba~ ~n.ın 1~. e· rile inkısarı hayale uğramışlal'I"' 
hUkOmetl yedizabıtlarına ge- mışbr. Vak'adan haberdar olan lin hükumetine aynı vesayada bulun· rine vaziyet edecek, v~ mud~nyet 1.le Çünkü Alman hükumeti, istediği ~.J 
çlrmek Uzeredirler. Şeref so· itfaiye ve zabıta kuvvetleri der- makta olduklarını yazmaktadrr. bilitilaf. ~~~fıyeyi temın eyl~ye~ekt.ır. zat mukabilinde sarahaten her t~ 
ka"ında telefon bulunmak, l d Alman bankalarına hücum Zannedıldıgme nazaran komıserın.ılk siyasi teminat vermeg·i bertaraf eır.-. • hal yangın yerine gelmiş erse e d 1 ı ıahs t 
zabtlye nezareUle, daha sair Berlin, 13 (A. A.) - ~lman ~or- işi bankayı idare e en er n ·~ arzusundadır. Bu ~erait altında :.ı 
devalrle muhabere etmek ne tevessüuna meyda verilmekaizin salannın kapatılması, aha~_ı;e va~.~e- larını kesmek olacaktır. nelmilel tediyat bankası mahaf~I~ 
demektir? daha evelden yangının söndürül- tin vehametini bir anda ogretmıştır. M. Luth&r, BAiede bankanın aciz bir ' 'aziyette kal~ 
. Kanunu esaslmlzde mU· düğünU gUrmüşlerdir. Bankalarda mevduatı bulunan kimse- ,Bal, 13 .(A.A.) - Alman bankala· oldug~u intibaı mevcuttur. Bazı 'll'ı savat dMUen bir hakkı umu· . n 

ml ki her ferdi osmanl bun· Matbanın arkasındaki bahçe· lu, birçok bankalara tehacüm ederek rı müdürü 1\1. ~uther tayyare .e leketlerin Alman hükumetinin Jd 
dan mUstetit olmak l'zımdır. ye ahlan cıgaranm oradaki ka· paralarını çekmek istemişlerdir. Fa· saat 15,20 de Berlınden buraya gelmış hattı hareketini tasvip edemiyec 
Nerededir? o eUi gözlU mUaa· ğıt kırpmblarını tutuşturması kat bazı büyük bankalaı-ın şubelerin- tir. Be~n~lmilel t~~yat bankası U· ve bükQmetlerine sormadan M. _1~.I 
vat, nerede? g6aterlniz? ey de kafi miktarda para bulunmuyor· mum müdür muavını M. H~l~ . mu rin istemediği tedbirlerden hi!j ~ 
Namık Kemal, ey ebi hUrrlyet, yangına sebep olmuş, bahçeyi du. Binaenaleyh müşterilerden öğle- maileyhi bekliyordu. H.er ıkısı ~c alamıyacakları bedihidir. Hiç bit ~. 
ey Ali himmet, kalk! 1?,1erkadi binaya vasleden merdiven kıs· den sonra uğramaları rica edildi. derhal bankanın merkez bınasına gıt· kez bankasının Fransanın müzah' 
mübarekinden kalk da saçın men yandığı halde ateş söndü- Tasarruf sandıklan bankalar gi· mişlerdir. olmadan Almanya hakkında böyle 
aakahn karma karı,ık bir hal· l d p kll r ... 

rü müştür. bi adeta muhasara altında ır. :ıra Berlln haber be yor yük bir kurtarış işine girişemiyetfl"'. de bu soysuzların yUzUne tU- rtt y • t 
ku 1 Vak'a mahalline giden muhar- çekişleri büyük bir nispette a ıgın- Bertin, 13 (A.A.) - Tamıra ınese ri de bedihidir. Halbuki Fransa 

r" d kl l t Aldı Yarın: ririmiz, yangın zuhur eden ma- dan büyük alman tasarruf san r arı lesile alakadar olan nazır ar ı:ı:aa bu siyasi teminatın paha biçilmeı 
Zavalh TUrk mllletl namına h ilin '-. v k t l ril d l Berlinde umumi bir içtima aktetmiş· 18,30 da tekrar toplanarak Bal den meti vardır. 

neler yapllıyor, nelere cUr'et a uagıt ırpın 1 
a e 

0 
u terdir. Halkı teskin etmek için bütün gelecek haberlere intizar etmişlerdir. Beynelmllel tedlyat bank-" 

edlllyorl Namık Kemal, HUr· olduğunu ve daimi surette yan- mevduat sahiplerinin paralarının tedi Öğleden sonra beynelmilel tedi;at Almanyara kredilerini 
rlyet ... ilah... gın zuhuru tehlikesine maruz ye edileceğini illin edec.ek1e~i ~a~nolu\l ban·k.~ı m~dürleri ile ihraç bankala- tecdit ediyor . ·' 

* • • bir vaziyette bulunduğunu gör- maktadır. Malt mahafıldekı ıntiba ga rı mumessılleri arasmda aktolunan Bal, 14 (A.A.) _ Beynelmilel *"-
Liberal temayilller müştür. yet elim ve muzlimdir. HükQmet; bor içtimaa dair saat 20 ye kadar henüz yat bankası meclisinin gece ceısetl 

Memlekette muhalefet liberal te- Bir Lafta z~rfmda, caddenin saları kapamağa karar vermiş olsay- hiçbir şey bilinmiyordu. Maamafih, te hitam bulmuştur. Saat ~ 
mayüllerden doğmuş; doğru böyle bir bu mahdut sahası üç hadiseye dı borsada bir tek tesdl . mu.am.~t~si ihraç bankalarının 2:> ha~iranda Al· ikinci bir tehi.iğ neşrolun~u~!ur. ti 
temayül vardır. İnkar edilme~ Amma lin 1 yapılmıyacaktı mütalcası ılerı s~ruJ. manyay~ . yapılan , 1?0 mılyon dol.~r· tebliğde ~enilıy.or ki l>ugun.ku .. şıı f 
bu temayül içerden dışarıya değil, dı sa e 

0 muştur: mektedir. Zira, satışların karşılıgı ol· lık kredının tahdıdıne ve bunun .• f} ı altında böyle bır muavenetın luzıı 
1 - Bir çocuğun ölümü, 3 ki- mıyacak ve döviz sahipleri Rayhşbank milyona iblağına taraftar oldukları na kani olan meclis bu hususta tri'..ı şajdan içeriye sokulmak istenen bir · · 1 ·ı · l bl r 

şıom yara anması e netıce enen a karş koyamıyacağı bir raddeye vara· zannediliyor. Bu üç hafta veya r mesaiye ve merkez bankalarınııı teınayüldü. Tıpkı entellicens servisin ı.tt 
otomobil faciası. 2 - Dünkü cak idi. aylık kısa vadeli bir kredi olaca!:trr. tün vasıtalarile Almanyayı tak\'~ 

Livrensi huduttan sokmak istemesi b k t ' ' nüshamızda yazdığımız veçbile Rayhşbankrn muhtaç olduğu miiza Fakat bu kredi Alman an asma an amade bulunduğunu beyan eder. it 
gibi. kocasını metresile yakalayan heretler yapılmıyacak olursa resmi ihtiyaçlarını karşılamak ve da_h~ ~- Us alkadar müessesat ile bilitiJaf. ~j 

Kısa bir zaman için girdi. İthalat makamatın vazivete hakim olamıyaca- zun vadeli bir muzaheret temını ım- man bankasına evelce yapılan Jtla 
· ik t · t b" zevcenin skandali. 3 - Bu son J .,, 

çr, ist razcr, anzıma çı, ve ecne 1 ser ğı hakikati gizlenememektedir. Binae· kanlarınl verebilecektir. rer iskontoyu tecdit için reise · 
mayecileri hulasa müstemlekeciler onu yangm mukaddimesi. naleyh Balda ittihaı olunacak mukar Almanya siyasi temlnatvermlyor hiyet vermiştir. 
hacı karşılar gibi karşıladılar. rerata sabırsızlıkla intizar olunuyor. Bal, 13 (A.A.) _ M. Luther, bu Londra heyecan içinde J 

Şiarı, Türkiyede imtiyazStz müsavi nun ağzından: Darmstaeter Bank raya gelir gelmez beynelmilel t ;:d!- Londra, 13 (A.A.) - Borsada J!l
11 insan ve müsavi millet olan istiklal - "Ecnebi sermayesi diyordu. Berlin 13 (A. A.) _ Sabah s:aat yat bankasr içtima etmiştir. M. Lut- üzerindeki sukut ve bedbinlikten .s0f. 

har'bit.i yapanlar yarı müstemleke ve Parolası müstemleke idi. .. te hüku~et atideki tebliği neşretmiş her Alman hük(im~tinin vaziyetini daha iyi bir kapanış kaydediJJl1iJll 
müstemlekecilerin bu em~llerine daha işçi ve çiftçi fırkası işçi ve çiftçi ~·ç . izah eylemiştir. Bu izahat saat 20 Mark muhtelif temayüller göster 
ne kadar tolerans gösterebilirdi. ağzından avaz avaz bağırdı: ır. "Darmtaeter und national Rauk .. ye kadar sürmüştür. M. Lutherin tir. Bir isterlin mukabilind1! 28 ..... , 

• ııı * _ Ecnebi Dermxrgesl! tediyatınr tatil etmek mecburi.~e~:ncle tezi şu suretle hül~sa o~un~bilir. v_e ha!ta. 30 ve daha ~iya~e mar~ı/. 
işçi ve çiftçinin sos- Onun da parolası müstemlekedir. bulunduğunu bildirmiştir. Jiukum:t: AJmanyanın mah vazıyetı he~1en lıf edıldıkten sonra yıne ... 2 ye yu I 

Yal demokrat * * • bankaya atideki beyanatı neşretmesı ı ümitsiz bir haldedir. Almanya boyle miştir. Bu yükseliş, A~~anyadl' ti 
•• Mil d l bit di cin mezuniyet vermiştir: . para müşkülatı karşısında bulunu:.or niğe. mani olmak için ittm~z .~ı·ııJ 

tema yul}erl . ~8 ~ e . me ~ Reisicümhur tarfından kabul edı- ki bu müşkülat ancak para vasıtası~e tedbırlere ve Almanyanm ıstedıgı i 
Son günlerde muhalef.et bir aca- Tüı·k1ye mustemlekelıkten ve yan b b h nesredilecek olan ka· izale edilebilir. Diğer vasıtalar hıç dileri elde etmek üzere bulundııl f 

• hl-~1. d g~ ı ş l'd . f -1. müstemlekelikten kurtuluş muharebe- len ve u sa ~b' ce., hükumet bütün bir şeye yaramaz Merkez bankaları dair rıkan şayialara atfolunmakt•-' 
ıp ma un o uruu. u ı ersız ınrn . . . . • . . rarname mucı ın · . . 3 ; r 

k . . B f . sını yapan hır ınkılapçı heyettır. Bu ın d t t . edecek ve bankanın henüz vaziyeti kurtarabılecek teknık Maamafih saat 15,30 a doğru yeıı~.ı# dan bahsetme ıstıyorum. u ll'ka ış • 1 k . . d 1 b. mev ua ı emm . . l . .. .
1 

ır., 
. . . . . . . kılap sade mern e et ıçın e o up ıten tasfi ·esi muamelesinin intizam dahlın ve mali vasıtalara malık lUlunuyor· kut temayüllerı muşahede edı Jtl'J, 

çının, çıftçının fırkası olmak ıstı)'Or· şeylerden ibaret değildir. f' Y • uamelesinin intizam dahilin lar. Almanya merkez bankalarına mü- Londra, 14 (A.A.) - Mark b 50 
muş! Türk inkılabı enternasyonal haya t t~;yesı·I~ ktir ıracaat etmekte ve kendilerinden bn 22,50 de açılmış ve saat 12 de 21, 

Bu bir torba sam.an kadar zekasız içinde istiklal cidalidir. Ve bu cidal r~u:u~ ~::, mUesseseler sah vasıtaları bila mühlet ve siyasi miila· yükselmiştir. · 
iddiadır. bitmiştir. . ve çarşamba gUnleri kapah ıhazalar karıştı~maksızın kullanmal~- Nevyork corsasında J 

Yalan, bu fırkada işçi ve çift~i sa Bu harbin harp •ıe sulh cepht"lerı kalacak .. rını istemektedır. Almanya, -~eynelmı- Nevyork, 13 (A.A.) - Alm~. ~ 
dece dekordu. ni ifade eden halk fırkasıdır. Berlin, 14 (A.A.) - Hukumet :ışa lel tediyat bankasından munhasıran yesinin vaziyeti borsada aksul~ 

tzmir kalabalığından ders alanlar Harp bir fikirle idare edilebilir • . ğıdaki tebliği neşretmiştir: vaziyeti derhal ıslah edebilecek nakti hasıl etmiştir. Borsa açıldığı ~ 
bu defa figüranları çiftçiden, ve işçi Kurtuluş mücadelesi bitti diyen "Pazartesi akşamı neşrolunan ri- vasıt.alardan gayrisini düşünmeksiıin vaziyet hakim olmuştur. Esha.Jl1 
den seçtiler" Türk hamlecilerinin burunlarına ıtf· yaseti cümhur emirnamesi mucibin· kurtarış eserini başlamasını ta~eı> çok puvan 'kaybetmiştir. 5 - ı01/ Prensipal rol yine ayni adamd::ı.. yon koklatmak istiyen sergüzeştçidir. ce hükumet Alman bankası müstes- etmektedir. 1\1. Luterin izahatı heye. eshamhk paketler mütemadiyen e 

- '----..w.. .... .-._.,._,...._o.a:na.u~~._1.ı..n · bütün bankalar, ta- canlı olmu ve bir dereceye kadar da ele e i ordu. 


