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Kahramanlara allah selim et versin! 
o··n Y eşilköyden ltalyaya müteveccihen hareket eden Amerikalı 

misafir tayyarecilere muazzam bir teşyi merasimi yapılmıştır! 
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Buğday ı Saat alhyı on •ekiz geçe veda ettiler 1 Adliye işe başlamış!~ 

Meselesi _ Amerikalı misafir tayyareciler Matbuat kanunu mev-
ceıen haberler Ziraat ban- •tt•ı il h J"' t • ! d ' kasının ~ski borçlarına ait gı ı er a a se ame versın kii meriyete gir i . 

takıltlerı buQdayla toplıya. 

oağını g6steriy_0~· _ Tayyarecilere Yeşilköyde muazzam bir teşyi On beş gu··n zarfında bu··tu .. n ga-eıdayette du,unule?ı tarz, • ... • • 

:~~~;1ü;e~:;n1~1 rara eeçe- merasımı yapıldı, Italyaya hareket ettiler ! zeteler kanuna uymağa mecburdur 
Arif Malüm olduğu üzere kah· 

----------O•r•uıiıç- raman tayyareciler Bağdat·Hln· 
Birkaç ııün evvel Ankara· dlstan • Japonya tarlkile Ame-

dan gelen haberler, Ziraat rlkaya avdet edeceklerdir• Fa· 
banka11nın doğrudan doğruya kat dün tayyarcller kararlannı _ 
köylüden buğday ve hububat değlıtırmltlerdlr. 
mubayaa edeceitlnl bildiriyor· Ve ltalyaya kadar giderek 
du. Bu haber alakadarları oradan vapurla Amerlkaya 
aevlndlrmiı, memnun bırak· dönmeğe karar vermltler ve 
mııtı. Satın alınacağı ıöylenen bu kararlarını Vilayete ve 
bet milyon liralık hububat, Kolorduya bildlrmlılerd!r. 
Türk köylüsüne haylı yardım Y eşilköyde 
olacaktı. , 

Halbuki, dün çıkan yeni 
bir ıayla, ııelmıı ııeçmiı h,ber· 
lerln blrlnide teyit eder ma· 
hlyelte görülememlıtır. Bu 
ıaylaya göre, ziraat bankası, 
kendlılne borçlu olan köylüle· 
rln borç takıltlerlne mukal>ıl, 

, aynen hububat alacak, bu 
hububat köylerde anbarlara 
koydurup bekletecek, bilahare 
iyi fiyat bulabilirse satacaktır. 

Hatti, ıeçer plyaaa üze• 
rladen alınmıı olan buğday 
veııalre bilahare fazla bir kıy· 
met tutarsa, bu fazlalığın tek· 
rar sahtplerlne iade edileceği· 
de söylenmektedir. 

Ziraat bankası, yapılacağı 
haber verilen talimatnameyi 
hazırlayıp neıretmemiı olduğu 

için, yapılmak latenen muame· 
lenin ıekll tamamen malüm 
bulunmıyor. 

Fakat ıöylendtğl gibi, ha· 
klkaten ziraat bankası köylü
den borç yerine hububat 
alacksa, bu alıı verlıin muhtaç 
köylü için bir yardım mahiye
tinde olamıyacağıoa ıüphe 

edilmem6lidlr. Daha doğrusu, 
ziraat bankaıı bu ahı veriıle 

kendisine merhun bulunan 
erazl mukabilinde buğday ala· 
caktır ki, ıu ıırada toprağın 

kıymetsizliği karıısmda ziraat 
bankası herhalde bu seneye 
mahıuı alacak t'!'luitlerini hu
bubat karıılığı ile emniyet al
tına almıı olacaktır. 

Gerçi köylü de elinde fazla 
kalan ıatılmamıı mallarla bor· 
cunu ödeyecek, tazyikten kur
tulacak laede, kendisinin asıl 
beklediği yardımın bu olmadı· 
ğına tüphe edilmemelidir. 

Ziraat banka11 sadece 
(Deııamı 2 inci ıahifada) ........................................................ 

Meclisteki İstizah takriri -
Celse zabıtları 

-31-
San'at ve ticaret kamilen 

gayri Türk unıurlar elinde idi. 
Hulasa iktisadi hayatın mem
leket dahilinde ve icap ettir· 
dlğl bütün meıal sahaları, 

nafi ve müsmir vasıtaları Türk 
olmıyan unsurlar elinde idi. 
Htplmlz bu memlekette hiç 
olmazsa rubu asır kadar ya• 
ıamıı ve lzmlr, İıtanlıul, Bur
ıa gibi ve buna mümaall bir 
çok memleketlerım:zı tetkik 
göztle olmaoa bile tecessüs 
göztle ııörmüı vatandaılarız. 
(Deııamı 4 üncü ıayfada) 

Hariciye 
dahili 

nazırı, 

siyasetini 
Londra, 8 (A.A) - Eıbak 

hariciye nazırı lord Gray, No· 
thumberland'da kilo Emblel· 
ton'da bir nutuk ıöyleyerek 

kendi nokta! nazarina göre 
liberal fırkuının (hükümetln 
ılyasetl muvacehesinıle nasıl 

bir hattı hauıket takip etmesi 
lazım geleceğlnl izah ve 
teırih etmtıtır. Mumaileyh, 
Liberal fırkası ile amele 
fırkaıının harici ılyaset, hazf. 
ne Iılerl, Hindistan iılerl ve 
tahdidi teılihat meselerlndekl 
fikır ve menfaatlarının müıte• 
rek olmaaınıo hali hazırdaki 

hükümeti iktidar mevktinde 
tutmağı muhik güstermekte 
olduğunu ıöylemlı ve fakat da· 
hili siyasette kendi fikrince 
kömür madeni ıanayilne zararı 
dokunmus olan kömür madeni 

aenayııne zararı dokunmuı 

olan kömür ml\denlerlo 
ait kanunları, ltıizlere verilen 
tabsiıat meseleslnde takip 
edilen uaullerl ve umumiyetle 
amele fırkaaı kabinesinin milli 

ıerveti israf etmesini ılddetle 

tenkit etmlıtlr. 

tir . ................................................................................................................. 
sergısı Sanayi Birliğinin " " " ucuncu , 

• • 

• Yarın sergı açılıyor! 
sergi, diğer senelere Bu seneki 

nazaran çok rağbet görecek! 
Yarın lstanbul Sanayi bir· 

llğinln üçüncü defa olarak ter· 

tip ettiği yeril mallar sergisi 

açılıyor. Bu ıenekl serginin, 

mukaddemlerlnden çok fazla 

rağbet ııöreceği tahmin edl· 
llyor. 

Çünkü, tüccar ve müeaseıat, 
evvelki ıergllerde olduğundan 

daha büyük bir mikyasta itti· 
rak etmlılerdlr. Mevcut ıınai 

ve lnıai tekniğin güzel bir nu· 
munul olmak gayretile yapılan 

ıergl pa viyonları az çok met· 

he layıktır. 

Sergi komlaerliği, bu hu· 

susun tetkiki için, bu gün saat 

14 de matbuat müntesiplerini 

davet etmlıtır. Matbuat, bu 

ziya retlle, sergi hakkında mü· 

dellel bir kanaat ıahibl ol

mak fınatını alde etmit olu-
yor. 

Sanayi birliği bu vesile ile 

de bir çay ziyafeti tertip et· 

1 mi ıtır. 

. ..................................................... .. 

Ta1dlkl illye lkUrau eden 
matbuat kanununun Reımi gaze·, 

lede neırolunduğu Ankaradau 
bildirilmektedir. 

Kanunun alımıı altıncı macııı... 
deılnde: •Bu kanun oeırl ta• 
rlhlnden muteberdir" ıaraha
tına göre kanun mevkii mer• 
fyete glrmlıUr. 

Ancak kanun lntııar ettlitl 
Reımi gazeteler Ankara 
trenlle lstanbul villyet1111e 
ıönderilmtıtlr. Henüz vilayete 
gelmemlıtlr. Dün vali muavin' 
Fazlı Bey, kanunun intııar 
ettiğini resmi gazetelerin vila
yete henüz gelmediğini ıöy· 
lemlı fakat mevkii merlyete 
ıırdiğlnl de ıla ve etmııtır. 

Kanun lcabatı için yine ka
nunu mezkurun muvdkkat 
maddelerinden (a)maddasinde 
ıu ıarahat vardır: 

•su kanun merlyete geç-

Paranın 

• 
Vali muaııini Fazlı 8e;y 

tiğl tarihte çıkmakta olan 
bütün gazete ve rlaaleler ka· 
nunu neıri tarihinden ıtibaren 
15 gün içinde beyanname ve• 
rerek bu kanun hükümlerine 
uymağa mecburdurlar. 

Bu zamana kadar ~eırl· 
(Deııamı 5 inci aahifada) 

Mağlubiyeti 
Dün gelen • 

S hı Fransa, lngiliz-Amerikan itilafı Ha
eyy~_ ar ricinde Kalmamak için Teslim Oldu! 

3 •• k J T" Yo:zan: Naci ISMAIL gun a ıp ıryes Bu ıütunlarda, ltıiz paranın btr falde getlrmiyeceğiııi birkaç 

t •d ki makale ile izah etmiıtik. Son makalemizde, para ile itin 
S eye gı ece er birleıtirilme tecrübelerinden bahaeylemiı, Almanyanın Darms

teater, Banal bankalarındaki tecrübelerinin de yeni ıktuadiyata 
bir esas olacağını ıöylemlıtık. 

Dün saat 16 da Löit trlyeı 
tlno acentesinin Vienna ve pu· 
ru ile 80 klıllik bir kafile 
gelmııtır. Bunların içinde Al
man, lngiliz, Fransız,ltalyan 
gibi muhtelif yolcular vardır, 
Vapur azimetle Venedlk Pire 
lıkelelerlne uğramııtır.Bu yol· 
cu kaflleıl üç gün lıtanbulun 
ıa yanı temaıa yerlerini gez
dikten ıonra perıembe ıaba· 
hı aynı vapurla Triyesteye 
döneceklerdir. 

Yeni seyyah kafilesi 
11 Ağustos ıalı sabal.ı Natta 

( Devamı 2 inci •ahifede ) 

Bu iki banka, büyük Alman sanayilnin ihracat kısımlarını 
idare ediyordu. Bunun için, ecnebi kredileri de bu bankalara 
yatırılırıııtı. Bu bankalar, ecnebilerden kısa vadelerle aldıkları 
paraları, uzun vadelerle ihracat fabrikalarına veriyorlardı. Bu 
usul, gayritabii değildi. Çünkü, harptan evvelki Alman eana· 
yii de bu uıul ile idare olunuyordu. 

O zaman, Alman ordusunun yenilmez kudretine karıı 
cihanıuınul bir iman vardı. Bu askeri kuvvet, ecnebi kredileri 
için kifl bir teminat idi. Bugün he, Amerikan·İogillz serma
yesinin ltlemek, kar getirmek hareketi vardır. Bu hareket, bir 
kuvvettir. Alman bııhranının ilk gürlerinde ıöyledlğimiz gibi, 
bu kuvvet, bu buhranın önüne geçecf'kli ve geçti de! 

Alman sanayii, kredi üzerine teıfs olunmuıtur: gelecek 
(Devamı 2 İnci 8ayfnmı:zda) 
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' Sahife 2 
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Saat altıyı onsekiz geçe oeda ettiler 

Amerikalı tayyareciler 
dün gittler! 

(Birinci ıayled~n deı;am) 
namına Şükrü Naili Paıanm 
yaYeri Binbaıı Hüsnü, Tay· 
yare Cemiyeti namına rei• 
Hasan Fehmi Beyler Yetil• 
köyde hazır bulunmuılardır. 

Ayrıca Tayyare cemiyeti 
erkanı, ıpor kulüpleri, Şehir 
bandosu ve bazı maruf Ameri
kalı bulmuı1 ardır. 

Hazırlıklar 
(M R 76 IW 3001 Bellaca) 

markası ıol kanadının altında 
bulunan tayyareıl halk tara• 
fından tetkik olunmuıtur. 

Tayyarenin göğded ve ka· 
natları ıarı renkte yalnız üat 
kısmı ılyah renktedir. 

Ayrıca göTdenln iki tara· 
fıoda lacivert çerçeve içinde 
Amerika İatanb11l hattı bava· 
ıınıo güzergahı yaiJlı boya ile 
teabit edilmiıUr. Tekrar mo· 
törler muayene edtlml§lir. 

Seyahat tariki 
Seyahat tarilı.1 Selinik 

Breodızı, Çeneye olarak te•· 
bit edilmiıtır. Bunada sebep 
ltalyanın ıtmal cihetlerloln ka
palı ve bir çok yerlerde yaf· 
mur yajimakta oldufu hakkın
da gelen malumat Bu ıurrt'e 
Sofya - Belgrat ve tlımali ltal 
ya tariki terk olunmuıtur. 

Tayyraeciler 
Tayyareciler, 4,45 te huıu

ıi bir otomobil ile gelmlıler 
ve tiddetle alkıtlanmıılardu. 

Kendilerine Vıliyet ve Ko
lordu erkanı ve diiJer zevat 
takdim edı:diler. 

Hava telgrafını gördükten 
ıonra yukarıda yazdıjiıu.ız gl· 
hl hava yolunu tebdıle karar 
verdikten ıonra tayyareciler 
tayyareye gittiler. 

Tayyarecilerle Amerika 
ıefirl Mr. Grov ve aileıl ve 
Sefaret erklnı da gelmıı bu
lunuyordu. 

Tayyareciler Pantolon lize· 
rine ylin yelek glymlıler ve 
boyonlrına da birer ipek men· 
dil atmıı'arciı. 

Bir bavul bile getlrmemlı· 
!erdi. 

Tayyareciler, ltalyaya ve 
Amerlkaya götürülmek üzere 
mektuplar 11crilmlt ve tayyare· 
eller tayyareye girerek tanzim 
i§lne glrlımlılerdlr. 

Hediye 
Dün Belediye namına Be· 

lediye Reiı muavini Hamit 
Bey tarafından Tütün İohilar 
ldareıloede sureti huıu6iyede 
hazırlatılan ve kutulann üze
rinde Türk ve Amerika bay· 
rakları bulunan (2) bin ılgara 
tayyarecilere hediye edllmlıtır. 
Tütün inhisarı da kendi na· 
mına ayrıca 3 bin ılgara he· 
diye etmııttr. 

Hareket haritaları önleri· 
ne konulduktan ıonra Mtater 
Bortmao tayyareden tekrar 
lnmit ve saat beti yedi geçe 
pe;vaneyl eli ile çevlrmlıtır. 

Yalı muavini Fazlı '!'e Be· 
lediye mua vlnl Hamit Beyle· 
rln ellerlnl sıkmıılardır. 

Mı.ter Bortman bu sıra· 

da demlıtlr ki : 
Gazel ıehrinizde ikameti

miz esnasında Belediyenin, 
Tayyare Cemiyetinin ve halkın 
göıterdial candan alakaya 
teıekkür edebilmek içın keli· 
me bulmaktan Acizim. Memle· 
ketlmr döndüğüm zaman bu 
samimi ve güzel intibalarımı 
milletime anlatmayı bir boıç 
ıaydı}mı ılmelden vadederlm. 
Vail muavini Fazlı Bey de bil· 
mukabele demlıtır ki: 

Memleketimiz hakkında 
göıterdiiJlnlz büyük teveccüh· 
lere teıekkür ederim. Buraya 
ııeliılnlz bize bir bayram oldu. 
Buradan uçacaiJınız bugün de 
bizim için bir bayramın ıon 
gününü hatırlatıyor. 

T.yyarecller Hamit Beyle 
de vedalaıırken: 

- lıtaobuldan gayet eyi 

hahralula ıtyrılıyornz. Her ta
raftan gördüğümüz cemilekl· 
rane muamelelerden 1 dolayı 
pek zi!"ade müteıekklriz de· 

l mftlet-dir. Hlmit Beyde ıu ce
vabı vermiıtır: 

- Vali Bey Y aloTada ol· 
duğu için teşyiinizde buluna· 
m&mlflu. Bundan pek müte
e11lf olacaktır. İıtanbulda gü• 
zel hatıralar bıraktınız. lstan
bul tehri namtna hayırlı aeyya
hatJar temenni ederim. 

Mavi boncuk 
Bu sırada Kani Beyin 

kızları Pervin, Azra Hanımlarla 
Bakırköy Belediye sertabibi 
Fevzi B;?yin kızı E el Hanım 
ipek bir kordonla bir ma vl 
boncuğu tayyareye bağlamıı· 
tardır. Tayyareciler bunu içe
riye alarak çocukların ellerini 
sıkmıılar ve bu boncuiJu hiç 
bir zaman çıbrmıyacaklarını 
.aöylem1tlerdir. 

Hareket 
Veda merasimi bitmi§ll. M. 

Bordman bir otomobile bine
rek tayyarenin uçacağı yeri 
dolaıtı ve döndükten sonra 
tayyaresine yerleımiıU. Bu 
sırada neferler tayyarenin te
kerlekleri önündeki destekleri 
çektiler ve bando muzika 
Amerikan marıı çalarken tay· 

yare tam saat altıya onseklz kala 
alkıılar arasında yükselmefe 
baıladı ve havada meydanın 
üzerinde (3) defa tur yaptık· 

tan ıonra ufuklarda kaybolmu,. 
tu . 

Tayyare (270) derece üze• 
rinden uçmuıtur, Cineveye 
10 • 12 saatte gidecektir. Ora· 
dan ıalı günü {Amerikan Eks
porlaayn) vapuruna binecekler 
ve tayyarelerin! bozmadan va· 
pura alarak doğru Nevyorka 
gideceklerdir. Ayın 26 sında 

Biisronda bulunacaklardır. 

Tayyareciler ne diyor? 
"- Türklyenin ye bilba11a 

İıtanbuluo güzelliği ve Türk
lerin civanmertlik ve misafir· 
perverliklerJ daha men.leketi
mizde iken kalbimize yer el· 
mitti, Bunu bilerek buraya 
uçtuk. Fakat latanbulu Ye 
Türkleri ltlltiğimlzden daha iyi 
ve daha güzel bulduk. Halkın, 
resmi devalrln ve bilba11a ga• 
ıetelerln nü11azl1kirlıfı bizi çok 
sevlndirmlıUr. 

Amer!kadan buraya 
Mister Barstman Amerl• 

kadan Türklyeye uçuı hak-
kmda diyor ki : 

u - Babrlmuhltl geçmek 
için en müsait mevalm yaz ay
larıdır. Yani Temmuz, Ağuı· 
toı, Eylül aylarında Bahrimu· 
bitin havası uçmaya çok el
verlılldir. Mayıa ta fena değil
dir. 

Fakat buradan Amerlkaya 
uçmak biraz müıküldür. Çün
kü bütün hava ceryanları 

Amerlkadan bu tarafa doğru 
akar. Onun için Türk mes
lektaılarıma Amerikadan bu· 
raya uçmaları ta vıiye ederim 
Amerlkaya buyursunlar. Ken· 
dllerlne bizimkinden daha iyi 
tayyareler temin ederiz ve on· 
)arı kıymetli misafir olarak 
karıılarız. Türklerde bu iti mu· 
vaffakiyetle yapacak kabili· 
yeller bulunduğunu muhakkak 
telakki ederim." 

Amerika Tayyarecilerinin Tay· 
yare Cemiyetine teşekkürü 

Azizim Fehmi B., 
Güzel memleketinizi terket· 

mezden evvel Mr. Po:anda ve 
ıize ve Tayyare Cemiyetine 
hakkımızde gösterdiğiniz illi· 
fat ve hüınü kabulden dolayı 
çok ıeıekkürler eder ve iyi 
nıuvaffakıyetler temenni eyle· 
rlz. Bu hüsnü kabulü, bizi ken• 
dl evimizde addettirecek ka· 
dar ıamlmi ve muhabetki!.r 
blilduk. Yine lıtanbula gelmek 

····-

YARIN 

-· . . - . . 
,il: E-Hı R __ HABERLER ı 

içtima 
Adil Beyin riya

setinde toplanıldı 
Defterdar Şefik Bey Ma

liye heyeti teftltlye rela( Adil 
Beyin ne;ı.dıode Maliye mil· 
fettıılerl ile vaki olan içtima 
da bulunmuştur. 

içtimada mali mesai! ilze
rlnde görüıülmüıtür. 

Ali Riza Bey 
Polis müdlrl Ali Rlza Beyin 

Yalovaya hueketl Buna -
selesi hakkında olmayıp 11rf 
Y aloTa poU.lerlnl teftiıten lba· 
rettir. 

Kunduracılar intihabı 
Bugiin saat onda kundura• 

cılar cemiyetinin heyeti idare 
intihabı yapılacaktır. ............................... -....................... . 

Talimatname 
gelmedi 

( 1 inci •ahi/eden Jeoam) 
memiıtır. Köy heyeti ihUyart
yelerlnln meınliyetlerinl de 
ihtiva eden mezkür talimatna
me Ziraat bankalarının ıube. 
!erine tamim edilir edilmez 
faaliyete tıaılanacaktır. 

Maamafıh, lıtanbul vfliyetı 
dahilinde bu tarzda buAday. 
ları muamele görecek köylü. 
lerin miktan azdır. Bu itibarla 
borçlarına mukabil hiikümete 
bufday satııı için yflayetlmiz 
büyük bir canlılık gösterecek 
değildir. 

Ankaraya bir iki gün eT· 
vel giden Ziraat bankaaı umum 
müdürü Şükrü Beyin bu hu. 
auıla metgul olacafı ıöyle· 
niyor. 

·- -

ümidini besliyoruz. Teıekklir-
lerlmlzl tekrar eder, alze ve 
Tayyare c, miyetlne muvaffakl· 
yetler temennlllle hllrmetlerl
mlzl teyit eyleriz efendim. 

Ruuel M. Boardan 
Amerikalı tayyareci/erin 

telgrafları 

Dün sab"h ıaat 4,5 de 
Y eıilköyden Cınovaya hareket 
eden tayyareciler tarafından 
muhtelif makamlara teıekklir 
telgraflan çekllmlıtir. 

Baıvekil İsmet Paıaya çe
klien telgrafta kendilerine 
karıı göıterilen yOkıek mlıa· 
flrperverllğe karıı mlonettar 
kaldıkları kaydedilmekte ken
di ıeyyahatlerlnln Turk-Ame
rtkan dootluğunun lzh11rına 
sebep vermlı o!ma11na Ye bil· 
bana, lımet Paıanın kendile· 
rlne tayyare madalyaaını 

tal ık eylemelerine karfl da 
le§ekkOr edilmektedir. 

3 üncü kolordu kumandanı 
Şükrü • Naili Paıaya çekilen 
diğer bira telgrafta lae gerek 
kendileri ve gerek ordu erki· 
nı tarafından görmüı olduk• 
ları hüsnü kalmle te,ekkür 
edilmektedir. 

TOrk tayyare cemiyeti rl
yaıetlne gönderilen bir telgraf 
tada iıe, Türk Tayyare Cemi· 
yetinin allcen• bane mlıaflr

perverliiJI ile Türkiyede ika· 
metleri zamanında göılermı1 
olduğu muamelelere karıı ebe
di mlnnettarhklarının kabulii
nü rica evl~mlşlerdlr. 

Asrile~ene müsaade var! 

Dokuz ahır daha 
Belediye talimatnamesine muhalif 

hareketten kapatıldı 
latanbuldakl bilumum ahll'· 

ların aarl ıekle ifrağı itine 
belediyece ehemmiyetle de· 
va-. edilmektedir. Şimdiye 
kadar Belediyenin ahırlar la· 
llmatnameılne muvafık hare
ket etmiyerek, ahırlarını asri 

,ekle sokmıyan, ahır sahibi 
tecziye olunmuılar ve ır.hırları 
ıededilmııtır. 

Bunlardan, asri teıiıatı ya· 

panlara tekrar müsaade olun· 
maktadır. 

Günün Meselesi 

Paranın Mağlubiyeti 
(Biriıcl 11ahifeden devam) 

•enenin varidatı, bu senenin 
kredJlerlle elde edilebilir. Bu 
krediler olmayınca, sanaylln 
tılemeılne de lmkln olamaz. 
Alman buhranının ıekll l•e, 
mali Iflia deiJildl. Satılmıyan 
malların ödeme vadelerini 
geçirmeleri ve yeni ılpariıler 

için mevaddı ibtidalye ve 
amele ücretlerine karıılık ola· 
cak kredilerin bulunamamaaı 
idi. Aynı zamanda, iılıyen 
itler üzerindeki ecnebi kredi· 
!eri de geri alınıyordu. 

İngiliz • Amerikan • Alman · 
lllli!.fı, bu kredi meıeleıl hak· 
kında üç esaı vazetti : 

1 - Kıaa kredilerin alın· 
mamaları hakkında bir ka· 
nun yapılamaz. 

2 - lngillz : Amerikan 
merkez bankaları, Almanya· 
nın ihracatını karıılık adde· 
derek Alman fabrikıı.larının 

mevaddı iptidaiye ihllyaçlarıoa 
karıı kredi açacaklardır. Bu 
krediler, İngiliz merkez ban· 
kası namıoa açılacak, bu ban· 
ka da New · Y ork ve Londra 
plyaaalarındakl Alman muba· 
yaatına karıılık olmak üzre 
bu kredileri yerlerinde bıra· · 
kacaktır. • 

Bu suretle, Londra vası· 
tulle, Almanyaya kredi açı· 

lacak ve eski krediler de ga· 
rantl edilecektir. 

3 - Alman hükümeti, 
Relchsbank vasıtaıile ıahsi 

ecnebi kredllerlnl garanti ede
ce:C:tir ki, bir nev 1 "kefaleti 
müteıelıilen demekllr. 

Bu proje, Almanyanıo me· 
vadı iptida ye ihtiyacını temin 
ediyordu. Halbu ki, Amerika
nın aatılmıyan butday ve 
yünleri ve lngilterenin kauçuk 
pamuk ve ıair mevadı da Alman· 
ya için lazım olan ıeylerdl. Zöten. 
bu gibi maddeleri ~atın alacak 
kredi kalmadıtı için buhran 
çıkmııtı. 

Almanya, bu projenin tat· 
bikl için bir ithalat kanunu 
neırettl. Bu kanuna nazaran, 
Franıa gibi memleketlerden 
Almanyaya biç bir ıey ithal 
edilmeyecek, Amerika ve lngil· 
tere, Felemenk gibi hükumet· 
terin Metropol ve müıtemleke· 
!erinden ithalat yapılacaktı. 

Ayni zamanda, bankaların 
muamelelerine devam edebil· 
meler! için de "Carteblanche" 
ıeklide bir devlet kredis de 
açıldı. Bu k•edı, Bi!.les Mer· 
kn Bankasının 400 milyon 
mark, Ue mevadı iptidaiye 
mübayaatındaki İngiliz· Ame· 
rikan ~ rerllıl idi ve bütün 

mali ihtiyacı temin ediyordu. 
Çünkü, yeni mevadt iptidaiye 
için İngiliz • Amerikan Merkez 
Bankalar birliği kefaleti olunca, 
İngiliz • Amerika bankalıı~ın· 
da Almanyaya karı• teminatlı 
muameleler yapılıyor, demek· 
ti. Bu tee, en karlı ve en aağ· 
lam mali bir muamele idi .. 

Şüpheıizkl, Almanyadaki 
eıkl k11a v adelı kıredllerln ye
nileıtrilerek devam etmeleri 
kadar doğru bir it olamazdı. 
Derhal, Amerika ve İngiliz 
bankalarile Alman bankaları 

mürahasları arasında müzake· 
reler baıladı. Bu suretle, eaki 
kısa yadeli krediler meseleıl 

de halledillyordu. 
Bu vaziyet, Amerika-İngl· 

liz • Alman sermayelerine müs
tenit bir sermaye enteroasyo· 
nalını ihdas ediyordu. Şüphesiz· 
ki, bu üç it ve para memle
ketıle alakadar olan orta Avru· 
pa, Baltık hükumetleri de ay· 
nl enternaeyonala girecekler
di. İtalya ise, kurtulmak çare
alnl bu •istemde görüyordu. 

Fransa, Fransasız cephenin 
ameli ıeklinl gö ür görmez, 
aahneye çıktı. Şimdi, Parlı, 

Londra müzakerelerini lflia 
eltlrmfı olan ılyael teminata 
müs!P.nit uzun vadeli latlkraz
dan bahsetmiyordu. Belki, Lon
drada teaiı edilen sermaye 
enleroaayonaline girmek lali· 
yordu. Evvelki makalelerde de 
ıöylemitlik. Fransa köylüleri, 
paralarını ecnebi eıhamla

rına yatırırlar. LLondra lıe, 

Fransızlar için yegil.oe merkez
dir! 

Londrada bu ıermaye en· 
ternaıyonalı leenüı ederken, 
Fransız bankaaının hariçte 
kalması bir felaket olurdu. İn· 
glltere-Amerlka ise, Avrupada 
Alman-Franıız lhtillflarına nl· 
hayet vermek için, Frantız pa· 
raıının Almanyada bulunması
nı latıyorlardı, Bunun için, 
F rant1z bankasının iıtirak tale
bini de kabulden baıka çare 
yoktu. 

2 Ağuıtoıta üç merkez 
banka11 itılii.fı aktolundu : 

A - Banque de France, 
lngrtz Merkez banka11na 
25,000.000 lngillz lira11 kıy
metindeki Franaız frangı kre
disi, 

Bizden söylemek 

B - A. Reıerve Bank Of 
Nev-Y ork, İngiliz Merkez Banka
ııoa 25,000,000 İngiliz lirası 
kıymetinde dolar kredisi 
uçacaklardı. 

Bu krediler, 2 ağustoı ta· 
rlhlnde açılır açılmaz, İngiliz 
lirasının altın fcvkıodekl kıy· 

meli de ıermaye enternaıyo· 

nalınıo mihveri olmuıtu. İngiliz 
merkez bankaıı Gouvernour'ü 
Mr. Moutogu Norman da bu hl· 
rlncl sermaye enternaıyonalı 
nın riyasetine getirildi. 

!,itiyoruz ki çürük ka· 
ounlardan ispirto çıkarı
lacakmı,. 

Bu çürük neıneden çı· 

kacak çürük İıpirtonun 
föreceği iı bize lazım 

değil ... 

Fakat günde bir buçuk 
iki okka rakı içen ayya· 
,inin cesetlerinden ispirto 
çıkarmak lazımgelae her· 
halde, cürük kavundan • 

daha ziyade · işpirto iatih· 
sal edilmiş olur. 

Damarlarında kan ye· 

rine ispirto cevelan eden 

bu kabil insanların ıana· 

yi için müfit birer unsur 

olacaklarını aöyliyelim 

J• sen 

İster dinle, 
ister dinleme 

Bugün, bütün dünyaya bu 
adam hükmetmektedir! 

Jıte, bu mali ılatem saye· 
sinde Alman banluıları açıldı, 
buhran bıttı. Yalnız, lnglliz 

ğustos 

Buğday 
Meselesi 

( Baımakaleden devam) 
hububat toplayıp ambarlarına 
depo edcektır, demek oluyor. 
Halbuki, köylüniln bankadan 
kredi almak ihtiyacı çok tld
detll idi. A11l tatmin edilmeli 
zaruret halini alan ihtiyaç ta 

bundan başkası değildi. 
Köylünün hububat lıllhıa• 

!inde yaptığı masraf bugünkü 

piyasa tutarından herhalde 

fazla bulunuyordu. Bu itibarla 

mahsul ne kadar bereketli 

olursa ot.un, değerini bulama· 

dığı gibi fazla olarak Ziraat ban• 

kası borcunu da onunla öde
memek mecburiyeti olacaktır. 

Halbuki, bankadan beklenen 

ıey, köylüden borç karıılıjiı 

hububat almaktan ziyade, 

borçlarını tecil etmek, ayrıca 

köylüye kredi açmak meselesi 

idi. Banka pek il.la borç· 

!arı tecil edebilir, hemde bc.rç 

mukabili alınmak lıt.ınen hu· 

bubatın tutarını, bedelini ve

rerek köylllyü gllldürebllirdl. 

Köylü bOyük ıehirlerl ve 

kaıabalardakl müstehlik sınıf· 

larl besliyen yegane müstah· 

sildir ki iıtibıalinln bir kısmıoı 

kendi lıtihlakine kıımı mühl· 

mini de ~ehir ve kasabalar 

latihlaklerıne karıılık verir. 

Vergi gibi, her türlü 

mükellefiyetleri gibi, ,. 
Ye mahkeme harçları 

devlet 

adliye 

gibi ... 

Bu itibarla köylünün cemiyet 

içindeki vaz:"Yetl aaraılmamak 

için, borç yerine buğday aı. 

maktan ziyade ona para vere• 

bilecek teminat ve tedbirleri 

arayıp bulmak lazımdı. 

Arif Oruç 
··················································-·-
Dün ge en sey

yahlar 
(Birinci ıayfadan deoam) 

acentesine nıensup Diyıma 

vapurlle 48 ve Marına vapu· 
rile 50 12 Ağustos çarıamba 
günü de Bayron vapurile 80 
kiıilık bir seyyah kaflleıl 

ıehrlmlze geliyor. 
Sayyahların bir kıamı Ame

rikalı di~er bir kı•m• da Alman• 
dır. bu kafileler İ&tanbulda 
iklıer gün kalıp avdet ede· 
ceklerdir. 

llraaı~ın altıdan yüksek k;y
melini muh .. faza edip ede
mlyec:eğl meselesi kaldı. Bu 
fark, altınıo nakliye, ılgorta ve 
muhafaza ücretlerinin karıılıiJı 

olarak meyılana çıkmı~tı. Bu
gün lıe, paranın nakline nl· 
hayet verildi. Parls, Nevyork 
boraalarındakl 25 ıer milyon 
lngiliz liralık lsloklarla Av• 
rupa ve Anıerika muaınelelerl 
idare edilmeğe boılandı. 
Bu bal, lo giliz kiı.~ıdıoın 
altından daha pahalı olması
nın önüne geçıniyecek mı? 

Bu ılıtemln inkiıaf ctpheıl 
ne olacaktır? 

İki gün evvel neşrettiğimiz 
"dünyanın dostları ve yeni 
duıınanların baımakalede de bu 
ınkiıaf cephesini izah etınlştik. 

Bu vaziyet karıı\ında Tür· 
kiyenln mevkii nedir? 

Bu meıeleyl de baıka bir 
makaleye terkediyoruz. 

Naci ISMAIL 

Karaköy~e M. Gazi 
Gişesi birinci kl'tldede ıkt· 
ıer bilet alan muhtereın mü~· 

terilerlne altı lteılde hiç bir 

ıey çikmadıiı takdirde geie

cek birinci tertibin birinci ke

tldeılnln bır bilellnl bJil be

del verecektir • 
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Şeref seyahatı 

'& 

• 
merasım 

2 - --·--

l ünkü 
Kalaram.anlık madalyaıını 

ııöğlhlerlnde ııururla taııyan 
iki Amerikalı genç dün gltU. 

Emtnönünilen Karaköye 
tram ayla geçer gibi Ame• 
rlkadan lstanbula iki kanat il .. 
tünde ırelen bir iki yeni Cllln· 
yalıya ıela ıemetler temnni ede 
rlz. 

* Meıe!e bu kadarla bitml· 
yor, imdi lçlmlzile bir kurt 
illıi kıvranan bir düıünce 
var? 

- Acaba bizde oraya uça· 
maz mıyız? 

Ortaya atılan bu fikrin 
balesi, ıuya atılan bir taı par· 
ça11 gibi gittikçe genlı izler 
bırakıyor. 

Her yerde, herkeste bu 
düıün~e vah 

Türk tayyarecilerinden bek· 
lenen bu ıeref seyahatı baka· 
lım ne zıı.man yapılacak ve kim 
bu yolculuğa tallp clacak? 

Bakalım kim bır Bordman 
ve bir Polanilo olacak ? 

Herkee gibi bizde Türk i .. 
min(göklere yazacak bir hava 
yolculuğunu bekliyoruz. 

pORHANETTIN ALI .............................. -......................... . 

• 

Bugün yine hava 
açık olacak 

Kandilli raazı.s merl,ezlnden 
verılen malamata nazaran dün 
azami derece! hararet 31 aı· 

garı he 27 olmuıtur. 

Bugün hava açık olacak ve 
rüzgar mutedil poyraz olarak 
eıecektır. 

Esnaf muayeneleri 

Zabıta muharririmiz i,Yazıyor: 

iki çocuk bir kaya altında kaldılar;~ 
esim ve Mişon ismindeki bu iki çocuk kaya 

Üstünde şarkı söylerken birden altına düşmüş er 
'E .rvelkl gece Haıköy de 

üç yaramaz çocuk oynarken 
büyük bir taıın albnda kala· 
rak raralanmıılardır. 

Tafsilatı ıudur: 

Haalı:öyde ok meydanı cıad
deıinde oturan Sebatay Biçacl 
Efendinin oğlu 10 yaılarında 
buluaan Nelilıı B!\:&el ile ytne 
ayat -hallede oturan Mar· 
~o Efendinin 5 yatlarında bulu· 
nan oğlu MifQD, evvelki gün, 
lıermutat ıabahleyln evlerin· 
den sok~a fırlamıılardir. 

Bir gün e ve! kararlaıtır· 
dikları oyun ve yaramazuaıaa 
tertip ett lerl eflence erine 
daha sabahtan başlamıı, bir 

aç arka aı bir olarak ma· 
halleyl kasıp kavurmutlardır. 

İtte. bu ;yaramaz çocuklar; 
ea tan batlayıp akıama ka· 
dadraydırak, kör~be, birdirbir, 
çelik (lOmak ııtbl tehl eli oyun· 

r OJ'D&DHf, bir kaç defada 
hlrbirı .. ka•ga etmlye bıııla· 
mltlardır. 

Nihayet, akıam üzeri olmuı, 
bu yaramazlardan bir kmm 
e't'lerlne, bir kumı da oyuna 
doymadakları için deniz kena· 
rına dojru gitmiılerdlr. 

Beı tlh küçük, yaramaz 
deniz kenarında da bir müddet 

oynamıı, sonrada ayrılmıılar· 
dır. 

Bu sırada Nesim Biçacl ile 
Miton da evlerine dotru yü· 
rümeğe baılamııtır. 

Her zamanki ııibl itiıe iti• 
ıe yolda ıııden bu iki çocuk, 
taıçılar araaına gelmiflerdlr. 

Neılm Bıçacl,!ortam büyük 
bir · taı parçasını gör Üf, 

MltODA: 
- Aman Mlıon, ne büy6k 

kaya lıak! 
D lyerek göstermiştir. 

Miton da: 
- Sahibe Neılın, ne hü· 

yük.. Haydi yanına gidelim. 
Demlı ve iki yaramaz el ele 
tutıııup taıcılara mahsus olan 
büyük kayanın yanına gltmlt 
lerdlr. · 

Taıı muayene etmı.: aağ
•e ıol taraflarını gözden 1re· 
çlrmlılerdlr. Neticede tırmana 
tırmana üzerine çıkmıı, otu
rarak "Ah ıu çlnseoeler" ıar• 
k11aı ıöylemeie batlamıılardır• 

Bu ıırada koca kaya da 
yerinden ıryalanmıı, dönmüı· 
tür. 

iki yaramaz çocuklar düı· 
müt ve altında kalarak bat· 
!arından, vücutlarının da muh· 
telif yerlerinden yaralanmır 
lardtr. 

................................................................................ 

ifürkçe ~e Fransızca etiketlerle 
ransaya konserve gönderilecek 1 

Kanunda mahzur bulunmadJfı bildirildi 
Fransaya ihraç edilen kon· ı ôclalarından tahkik etliğini de 

senelerin etiketleri üstünde yazmııtık. 
Keyfiyetin, Franaa tarafın· 

Franıızca olarak gerek mahalli dan laafı rica edilen bir arzu 
ımııli ve gerekae malın nevini 
göstermek için bazı ibarelerin 
yazılma11 istenmittir. 

Ticaret oda&1Dm bu nok· 

olduğu anlatıldığından, kon· 
aervedlere bunda bir mahzur 
olmadığı bildirilmiılir. Yakın· 
da Türkce ve Fransızca dl• 
ketlerle Fransa ya konıer ve ih· 
racına baılanacalı.tar. 

Ahali ve 

murları yetitmlt 

zabıta me· 

feryadın bini 

bir paraya giden bu iki çocuğu 
kurtarmıılardır. 

Ş di, bu iki yaramaz Ba
lat 111ü1e•i aataneı e yatırıl
mıı, tedavi altıaa alin ııtır. 

lıte, görünür, görünmez, bilinir, 
bıliıımez kaza derleae buna 
derler!. 

Mütehassıslar 
İstanbula gelmi!i•r 

Amerikadakl Karneçl mü· 
esseıealAtn dört Ame~ikalı 

llW ehaaaı11 lterayl tetkik 
ıehrimize izam ettiği ve 
bu mütehasaısların Ticaret 
odaıile hali temasta olduğu 
yaz.ılıyordu. 

Halbuki, ıehrlm.lz Ticaret 
odaaınca, hu huıusta ademi 

malumat beyan ediyor. Hatta, 
Ticaret odası da mezkür dört 

mütehatsıs merak ederek, bun· 
lerın nerede olduklarını ara· 
makla meıguldür. 

Ticaret o'dasıni:la 
Kooperatif hakkında haber 

yok! 

Yaloya muıtab111ları ve 
ziirraı tarafından bir k oopera· 
tlf teıis edildiği yazılıyor. 

Meıhur kooperatifin ıahal 

ifllğall hak mda henüz kat'i 

bir malumat mevcut değildir. 
Hatta t"hrlmiz Ticaret ôda• 

aı bu huıuata ademi 
beyan ediyor. 

malümat 

1 IK K~PlER] 
Doktor: •Her halde Giizl· 

de unutmuı olmalı !n diye dü· 
ıündü. 

Sonra mırıldandı: 
- Şimdi ne yapacağız! 
O sırada idare memuru 

numaralarda aldanmıı olma· 
••ydı. 

- 2 Nunaralı loca, buruı 
değil galiba ... 

- Hayır Beyim, burası ..• 
Bakınız ... 

koıhı u hula ı n 'Def.. nl 
ve k ü~ereydl. 

içinde bulunduğu ve p· 
he•iz vı.ktiyle pek müıeyyen 
bulunan fakat btllhar.a birer 
birer satılarak valnız bir ko· 
mod, bir de karyoladan ibaret 
çıplak kalan odada, bir ean• 
dalyeye yıgılmıı gibi oturuyor· 
du. Biraz ötede, diğer bir 
ıandalyed:ı zavallı kadın batını 
koluna dayamış için, için ; 
ağlıyordu. 

Nthe.t Cemli, '"'Ya•aıça cflz· 
d ı Çakardı, tçlllden jüz 
il.Alık bir basl)roaot ~e· 
re' uı lca Kamodun üıuia~, 
bı•aktı, so•.a J1iklantıın 
ucuna bıuarak, dul lan aa· 

Yazan: Hüseyin Zeki 

allı kadının yanından uzaklaıtı· 

Merdlvealerl inerken k-dı 
kendine düılinyordu: •Hiç maz· 

sa bu kadarcık bir iyilik ede
bildim ya •. ·• 

OtomobUine bindi. Darül· 
bedayi'in önünde indijl vakit 
ıaatlne baktı: 

- Dokuz buçuk ... a cak baı 
• ıaauılardı. 1ıııaallah Güzide 
beni azarlamaz! Diye söylendi. 

Ya11aı yavaı, kontorola. dol· 
ru yürüdü: 

- 2 numarala locadakiler 
namıpa boı bir yer bırvktılar 
mı? 

Memur, elindeki 
Uıaktı: 

' Ha)'lr, beyim. Diye 
venli. 

fiılere 

cevap 

geçiyordu. Nihat Cemil'i tanı· 
yınca yanına sokuldu ve ne
zaketle: 

- Afederalniz, Doktor B11y 
dedi; uautmuıuz! 

Hatamızı tamir edeceğiz. 
idare memurunun emri 

üzerine kontrol bir ka11da: 
Loca No. 2 

Yazarak Doktora uzattı. 

Nihat Cemil, kigldı alır almaz 
hızla yukarıya fırladı. 

Loca memuru hflrmetle 
kapıyı açtı. Doktor ilk adımını 
atar atmaz, hayretle ııeriye 

çekildi. 
2 H11maralı Loca botlu· 
Nihat Cemll,in ilk aklına 

ı:elen fflY• loca memurunun 

Parmagıyle kapının üzerin· 
de yazılı numarayı gösterdi. 

Doktor: 
- Tuhaf ıey! diye mıra)· 

daudı. 
içeri glrmeğe karar verek 

bir iki adım attı, arka11ndan 
kapı, uıulca kapandı. 

lçerde, baı ağrıtan bir 
alkıı ıesl dalgalanıyordu. Zlhal 
kuma karııık olan doktor, 
buna ehemmiyet bile vermedi, 
Karısının tiyatroda bulunma· 
maaı onu, meraka dütiirü· 
yordu. 

- Garip ıey! Diyordu Gü· 
zlde, perde açılmadan evel ha· 
zır bulunmayı o kadar fstedlfl 
halde, timdi burıtda olmaıın!. 

Kabataş lisesi müdürü sanisine 
muazzam ihtifal yapıldı , 

Dün merhum Kabataı lise· mıı ve muvaffak olmuıtu. 
al m djrf aantd Mflnlr Be1 Buakan tı..krlben altı aene ev· 
için arkadaıları ve talebeleri velde Kabataı lisesine tayin 
tarafınllan muazzam bir lhtl· edilerek bu son vazlfeılnldede 
fal yapılmııtır. Merhumun me• ıon gününe kadar büyük bir 
zarı bıtındaJ arkadatlarından azimle çalıımııtı. Fakat ne 
tarih hocası Niyazi Tevfik B. yazık ki daha genç denecek 
kısa bir hitabeyi müteakip bir yaıta aramızdan ebedlyyen 
hulasaten ıu kelimelerle ter· ayrıldı ... 
cümel halini anlatmııtır. Tercüme! halini müteakıp 

Arkadaıımg ve hocanız Şevket Efendide merhumun 
Merhum Münir B. 1306 da büyiiklüğünii,•yüksek ,.Jısl1eU 

İıtanbulda doğmuı Rüıdl ida· Dl ifade eden bir hitabe IÖY· 

dl, Sultani tahıdllerlnl ikmal lemtıtlr. · 
ile Dariilfünun Edebiyat Fa• Merhumun ruhuna fatiha 
kiilteılae girmlı ve oradan okunduktan aonra Hocalardan 
diplomaeını alarak mualll itle Kadri Bey bu hazin lhUfal 
mesleğine lnllıap etmlftl. için hariçten gelenlere Kaba• 

Memleketin bir çok köıele- taı alleıi tarafından teıekkür 
rinde irfan ordusunun en asil ederek ihllfalln hitamını bil· 
ve necip bir ferdi olarak çalıı· dirmlıUr. .................. ······-····· ............................. -.... - ..... _ .............................. -... .-

Dün toplanamadılar 

Hahambaşı intihabı .Hahamha
neae bugün yapılacak 

Hahambaıı intihabı gilnil· 
nün tespiti için dün Haham· 
hanede bir içtima 1 aktedilece
ğlnl yazmııtık. 

içtima neticesini anlamak 
üztre dün Habamhaaeye mü 

1 
racaat etlik. Oradan aldıfı; 
mız cevapta lçtlmaın bugüne 
tehir edildiğini ve Haham
baıt intihabının da bugün aa• 
bah eaat 7,30 da yapılacaAt 

biTdlrilmiıUr. 

Çürük kavunlardan ispirto imalini 
Ticaret odası fay8alı buluyor 

Çürük kavunlardan iıplrto 
imali hakkında ortaya atılan 
fikri lktıeat vekaleti makul 
buluyor. 

Netekim, bu huıus için 

Aynı zamanda, kavundan 
çı.kanlacak ispirto miktarı, 

maaarlfatı lmaliyeılae nazaran 

oldukça mühim bir kar bıra· 
kacak ııibl görünüyor • 

müskirat inhlıarmın nazarı Meseli, erikten bile ispirto 
dikkatini celbedilmııtı. 

T Od t tklk isti raç edildiği ve bunun kir-
lcaret ıı•ının e &• 

tına nazaran, çiirük kavunlar- lı bir netice verdiği 19eydan-
dan ispirto imali pek mümkiln• dadır. Halbuki, kavunun me-
dür ve bu fikir faideli bile •adı ıükkeriyeıl çok deha 
telAkkl edılmııtır. fazladır. 

Ada~ada ekmek 1 ;r ahripçiler 
Akın gazetesinin yazdıjına Gljon, 8 ( A. A.) - Si· 

göre ~danaaa Un fiatlarlle vil muhafızlardan mürekkep 
ekmek fıa\lerl araaındakl narhı bir grup, telefon hatlarını 
nazarı dikkate alan belediye keımekte olan birkaç ıahıı 
encümeni dünden itibaren üzerine ateı açmıılardır. Tah· 

rfpçller, karanlıktan lıtlfade dört yıldız ekmeğin kiloıuna 
ederek kaçınağa muvaffak 9. üç yıldız ekmeğin ktloıuna 
olmuılardır. 

8 kuruı fiat koymuıtu~. Filo Fransaya döndü 
ilan edildiler Pariı, 8 (A.A) - Ceneral 

Muı, Erzurum, Beyaz.it ve 
Van vilayetlerinde ıekavet 

eden ve liCıkiimetln tayin ey· 
!ediği müddet zarfında teslim 
olmıyan 53 kiti ıakı illn edil· 
mittir. 

Şakiler, bundan aonra halk 

ve jandarmalarımız tarafından 
ıtddetle takip olunacaklar ve 

hükümelln gösterdiği ıefkatin 
kıymetini takdir etmediklerln· 
den dolayı nerede rast gelinir-
ae imha edileceklerdir. 

Acaba ne oldu? Gerçi bu ka. 
labalıktan geçilmez amma ue 
de 0111, ıımdiye kadar yine 
gelmeleri lazım gelirdi. "Aca· 
ba bir ka2' amı oldu ? 

izdivaCJDm ilk günündeki 
gibi, el' an karısına pereıllı 
eden Doktor, bu düıiince le 
üıperdı. 

- Ben deliyim! dedi bir 
kaza olsa, Hikmet derhal ha· 
ber verir veya eve telefon 
eder; Haıım de imdada yetl
tirdf... Ha yır, hayır.. ka:ıa fi· 
lan olmamııtı.r.. o halde bu 
vaz'iyeli nasıl tefelr etmeli? 
Biraz daha bekllyeylm de ... 
ıayet oyunun ıoJJunda da gel· 
mezlerse, demek ki ... demek ki .. 

Sözünü bitirmedi: kalbl ıı· 
kıpyor, eziliyor gibi oluyordu .. 

Gözleriyle aahwodeki artla
leri ıiizG1or fakat hfç. bir t•Y 
aörmüyordu. 

Sevııtli Güzide'ıl, acaba bir 
kazaya kurban mı gltmltti? oh! 

(Deııcımı oar ) 

Dö Goyı'un idaresi altındaki 

hava filoaı Bourdet karargAhı· 
na dönilp gelmlıtır. Bu filo 
t\napıı Hüküıaet merkezlerini 
dolaımak ıuretıle on bin kilo 
metre lık bir meıafe katemlı· 
tir. 

Mali vaziyette salah 
fakat İngiliz lirası 

aüşmekte 
Londra, 8 (A.A) - Bütün 

gazeteler, Alman maliyeıln• 

de vukubulan aalA.bı kaydet• 
mektedir. Gazeteler, dü.1 ln
giltere'de mali vaziyette gö
rlUen talih, Cite buhranını 
etlatmıt oldupna lamet te
lakki olunmaktadır. 

Gazetelerin ekıeri&i lnı:iliz 
IJraeının sukutunu ehemmiyet· 
le kaydetmekte ve buna çare
taz olmak için tedbirler ittihaz 
edtlmeılnl talap eyl<'mcktc ve 
bu tedbirleri ancak hükiımetla 
ittihaz edec~ğinl ıöylemektedir. 

Gübacla bir ihtilal 
şayıaları ne air ? 
New·York, 8 (A.A) - G ü· i 

bada ihtilal çıktığına ve bu 
ada1a aönderllmek üzere N~w 
Y ork'tan a keri lı.uYvel lıaur· 
lamakta oldufuna dairımıısı· 
ra.no tayıalar devran etmek· 
tedir. 

Atlan le City ile Ocean 
Cıtyde 49 luıı tevkif edilmlfı.lr. 
Bunlardan 43ü Gubalıdır. 
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_ _ 1 O Haziran 1930 tarihli mukavelenameye Mersinde Maarif Bir adam tramvay Elektrik parası ten- göre iadesi lazım gelen emval hakkın-
altında kaldı zil edilecek mi? d~ki kanunu aynen neşrediyoruz -------- - - -

Almanyadan 4000 liralık ders 
malzemesi sipariş edildi! 

Y ~nl menin ga zeteai Mer· 
lln Maarifi hakkında çok ııı· 
Janı dikkat malumat vermek· 
tedlr. 

Geçen ıene Mersinin ilk 
mekteplerinden 82, Tarsuatan 
130 bu aer.e Meninde 70, 
Tanuıtan 100 ,Menin köyle· 
rladen 4 Tanuı kilylerln· 
den 22 talebe ıahadetaame 
almııtır, 

Mezunların (yüzde 60) ıı 

orta tahılli takip etmektedir. 
Orta tahıllı takip etmek mec• 
burl olmadıgınJan dolayı mü· 
tebaki (yOzde 40) ı hakkında 

biç bir muameleye tevu~ül 
edilmemektedir. Bunlarda ha· 
Jata atılıyorlar. 

Llaeye ııddetle ihtiyaç var 
dır. Adana llıeıi Çukurova 
balkının liıe ihtiyacını temin 
edemiyor. Civarımızda bulu· 
nan Silifke. Antalya vilayet· 
lerl mekteplerinden mezun 
çocuklar ile adalarda bulunan 
arkadaılarımızıa tabılllerini 

tamamlayabilm'?Iİ için behe· 
mebal Meralnde lise açılma11 
1Arttır. 

Talebelerin içtimai ve iktındi 
aeYlyeatne göre tasnif yapılırsa, 

Meraln ıehrlnde en çok talebe 
çıkan ıınıf 11raıile eınaf, ltçl, 
memur, tüccar çiftçi ve serbest 
meılek eshabıdır. Bu ura Tar· - ~ r., 

lzmir şoför cemiyeti l 
feshedildi 

lzmır Şoförler cemiyeti aza· 
ları evvelki aGn Halk fırka

unda bir içtima aktetmıılerdlr. 

Bu toplantıda c91Dlyetl alaka· 
dar eden bazı huıuı müza
kere ve münakaıa edilmlt ve 
aeticede cemiyet feıbedilmiıtlr. 

Sım Bey hissesini 
sattı 

Yeni matbuat kanunu mu· 
eibince kendlıine gazetecilik 
Japtırılmıyacafı rivayet olu· 
un lzmlrdeki (Halkın seıl) 
aahlbi Mehmet Sırrı Bey, Lö· 
Joyaa aazetesindeki üçte bir 
bıaaeılnl mezkur gazete ıahip 
ve DSuharrlrlnden Behzat Arif 
Beye devretllflni lzmlr vlli.yeli· 
ae blldirmiıtlr. 

Avcılar bayramı! 
Ajuıtoıun yedinci gilnü. 

Balıkellrde avcılar bayramı 

Japılacaktır. Avcılar, bayramın 
filmullil ve aüzel olabilmeıl lçln 
tertibat almıılardır, 

Ba1ram, Çengelotlu çiftli· 
ihıde yap ılacak ve Balıkeılr· 
deki blltGn cemiyetler davetli 
lıulunacaktır. 

ıusta bir dereceye kadar de
fitir. Eıcaf, çlftçı, lıçl ve bü
yük bir fark ile tüccar, me· 
mur ve ıerbeıt meslekler ge· 
lir. Köylerde bittabi ekıeri· 

yet büyük bir farkla çiftçi· 
lerln elindedir. ıonra iıçiler 
ve eınaf gelir. Maamafi 
bütün tahsil çağındaki çocuk· 
larm içtimai ve lktııadi sınıf

ları tetkik edilecek olursa 
bunda gyrl faal 11aıfın ehem· 
mlyetli bir nlıbette olacağı 
aılki.rdır. 

Meninde birde Maarif ve· 
ki.letinin himayesinde ve Mer· 
ıin Belediyesi ve Ticaret oda· 
ıının müzaberatlle idare olıı· 
nan " Halk ticaret mektebi n 

vardır. Coğrafi ve etlnoğrafı 
vaziyeti itibarile lktlsadea 
ehemmiyeti fevkali.deyl haiz 
olan Mersin de bir akıam tica• 
ret kurau de&ll daha ziyade 
bir orta ticaret mektebi la ztm· 
dır. 

Bu sene ilk mekteplerin 
vesaiti deralye ihtiyacı temin 
edilmek üzere Almanyaya 4 
bin liralık den malzemesi 
ılpariı edilmlıtır. Muallimle
rin meıleğl cihetinden takvl· 
yesl için birisi Meralnde ve 
diğeri Tanusta iki muallim 
kütüphaneıl açılmak üzeredir. 
Kitaplar getirilmiıtır. 

t; 

Kıbrıs Türkiyeden mu
allim istiyor 

Kıbrıa llaeılnde tedrlıatta 
bulu;:ımak üzere üç Türk mu· 
allfm lıtenlfd iğl maarif vekl
letladen maarif mllclilııkii6ne 
telgrafla blldlrllmlıtir. Kıl!ırıs 

lieesl müdürlüğü bu muallim· 
lere ıenevi 240 ar llterlln ve
recektir. Bu mu•llimlerin da· 
rillfünun mezunu olma11 uzun 
müddet muallimlik mealeiilnde 
bulunmuı olması ıarttır. Maa· 
rlf müdürlüğü bu huıusu ta
mim etmlıtlr. 

lzmirde komünistler 
lzmlrde maznun ve mev

kuf bulunan komüalıtlerln 
lıtlcvabına dün baılaamııtır. 

Şimdiye kadar yakalanan 
komünistlerin adedi dokuzdur. 

Bunlardan bir kıımı dün 
lıtlcvap edılmlılerdlr. 

Bugün ö&leden ıonrada 
dördü lıllcvap edilecektir. 
lıtıcvap edilenler, ıuçlarını 
lnklr etmefe çalıııyorlaraada 
elde edilen mühim deli.il 
karımnda itirafa mecbur kal
maktadırlar. 

Bir istifa 
Tarsuı (Huhusi) - Tarauı 

Ticaret Oda11 Relıl Fevzi Ya· 
kup Bey istifa etti. 

ENVER PAŞA -

Turan imparatoru 
-------- Hatıratını yazan: ./ .L ------·--' 

-30- . 
Manih' e gelir gelm~z, Enver Paşa Ba~ 

veyera krelını, veliahdını, eski cene
ralları aramaıa başlamıştı 

(timdi Vaılnaton ıeflrl )'de j Eter öyle olma1aydı umu· 
161'-ltuk. mi harbe alrerkea bu heykelin 

Bu aealer, Enver devrinin ortadan kaldırılması da ıart 
alallanııı baılarıaa getlrmemiı· konulur ve kalkardı. Bugün, 
U, ahır! 

Avrupanın ortaımda böyle 
Halbnkı, Peıtedekl talebele- facla kalmazdı. 
rln fikri pek fena idi. Bir 

Belki, blrgQn gelecek bu 
lıomba ile Hunyadm ba1kuı meı'um heykel yıkılacaktı. 
.. yluıllnl berhava etmek lıte-
JeDlerlmlz bile vardı. Anlamıyordum. Peıtede 

Ha b bir Turan cemiyeti vardı. Bu 1at, ne acı lr •aazara 
alatermfttl. Bir ta.ıhın bu "'-tini cemiyet, reıml Macarlıtanda 
,..._k tat.Hk ki, biltlin Tar- bir Tnrkllililk ruhu yaratmıı 
kl1.,a Jlkaa bir :dbniyetten b. Fakat, ruhu idare eden 
kuvvet lıUyormaau• da habe· :dbniyette ameli eaerler ıcı-
rt..ız 1okmuıl ribuallyordu. Talebelik za-

Tal'labaıında oturan döıe- Elektrik ılrketlnln latlhli.k Madde 1 - Türkiye Cüm• mallardan tefriki kabil olmı; 
meci Nıkola Etendi dün, Ştıll veralılaln tenzil edllmlı olma• hurlyetlle Yunan hükQmetl yan lnıaat, tamirllt, teaiıa' 
Tünel haltına ltleyen vatman 11 dolayıaıle elektrik flatları· ara11nda mübadele! ahaliye gibi sevalt ve ili.veleria ıa-
Faık efen 1 nln ldareılncı,td mn da kllavat baıına 30 para dair Lozan muahedenamesi hlplerl, bunların bedellerin( 
598 numaralı tramvaya bin· tenzil edilece&i ıöylenlyordu ve Atına llllifnameılnlo tat- mal kendlalne iade oluna11 
mittir. henilz bu haber teeyyüt etme· bikatından mlitevelllt meaai· kimıeden dava edebilirler. 

Altın bakkal aokta11 cıva• mit bulunmakla beraber ala· lln ıureti kat'lyede halli hak· 
rında atlamıı , arabanın altına kadarlar, bunun Teırlevvel kındakl 10 haziran 1930 ta· 
alc~erek aağ ayalının parmak· bidayetinde kuvveden file rihli mukavelename hükümle· 
ları keıilm ıtır. çıkacalını beyan etmektedir. rlne tevfikan sahiplerine la· 

Nıkola Efendi haıtahaneye Kilovat baııadakl tenezzül deıl lizımgelen aayrı menkul 
kaldırılmıı, vatman hakkındada mıktarı 35 para olacaktır. mallar hakkında aıafıda ya-
tabklkata baılamııtır. """""""""'""""""'"""'""""""'"""'"""'-"'-"'-"'-"'"""' zıldığı veçhlle muamele olu· dlreili tamir etmekte iken 

Yangın merdivenden düıerek yaralan 
Ortaköyde Mecidiye ma• mıılardır. 

halleai Gözlüklü ıoka&ında Ka9arken yakalnmıt 
oturan Hayim Efendinin ba- Sabıkaklı hıraız evvlkl ke-
neılnden yangın zuhur etmlı, ce Arap camllnde odalar çık· 
atrayete meyd1'n verilmeden mazı aokalında otura Fatma 
aöadürlilmliıtlir. 

Hanımın hanesine aırmtı, eı· 
iftira etmit _yaları toplayıp kaçacatı bır 

Gallte'da kemer altında ılrada bekçi Halil ala tara· 
kahveci ba1rl Efendi aerhot fından yakalaamııtır. 
olarak tlltüncil Rıza Efendinin Bastonla d6ymuı 
dükkanına taarruz etmiı, nok· Küçllk ayaıof1a'da 42 nu· 
ta memuru Hayri Efendiye maralı hanede oturan 95 yaf" 
müfteriyatta bulunmuıtur. larında Mahmut Efendi dün 

Hakkıoda tahkikata baı· 70 yaılarında bulunan kun· 
lanmııtır. duracı Koçoyu dövmüı, ba .. 

Merdivenden duımı::ı,ıer tonla baıını yarmıflır .. 
Elektirık ılrketl amelele- Meıle yok! 

rlnden 82 numaralı Necmi Buraa ve Mudanya araaında 
Efendi ile 120 numaralı Vah ki aoyguncu çeteal hakkında 
dettln Efendi dnn, Bakır köy 19brimlz pollılnce vaziyet edil· 
lıtuyon köprüıll kar1111adakl mit bir meale yoktur. _ .................. __ ·················-··· ............................... .. 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-31-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen nqrediyoruz 

(Birinci 11ahifeden devam) hanği bir vatandaıı nihayetsiz 
taılbata sevkedebilecek bir 
ilanla yazılan intihar hadlıe· 
lerlalo lıılzllkten mütevellit, 
mllletlmizln maruz kaldığı 
vaziyetin izah ve tefsirini o 
1azılarda okumak her halde, 
arzettlğlm gibi düıünebllmek 
kabiliyetinden mahrum olan· 
lar için çok feci ve çok elim 
bir vaziyet aösterlr. 

n 

nur, 
1 - Bu gayri menkul mal· 

lardaa elyevm Hııkumetln, 

idare! mahalllyelerln ve bele· 
diyelerln emrinde veya tıgalin• 
de bulunanlarla hüknmet ta• 
rafından bili bedel Devlet 

. mlleıaeıatı ile milli müeıaeıe
lere terk veya tahılı edilmlı 
olanlar bili. kaydilfart tahliye 
ettirilir. 

Takdiri bedelle verllmlt 
olanlar da bedelleri iade edil
mek ıuretıle tahliye ettirilir. 

2 - Bu aayrl menkuller· 
den herhangi bir ıuretle füzu• 
len ltral edlllpte ıaglllerine 

tapu verllmlt olanları mah· 
keme kararına hacet kalmak· 
ıızın idareten tahliye ettirilir. 
Bu ıuretle tabliyeye mecbur 
tutulan ıaalllerin tahliyeden 
aoara mahkemeye müracaat 
hakları mahfuzdur. 

3 - Bu gayri menkuller· 
den tefflz va tahılı ıuretlle 
temlik ve tapuya raptedllmıı 

olanları iptldadan teffiz veya 
tahsise esas ittihaz: edilen 
kıymet üzerinden mecburi 
lıttmll.ke tl.bl tutulur. 

4 -Bu gayri menkullerden 
müzayede ıuretile satılmıt 
veya Borçlanma kanununa 
tevfikan temlik edllmıı olan· 
lanl tapuya raptedllmlı olsun 
olmasın ılmdlye kadar istifa 
edllmlt olan bedellerile ihale
ıılen mütevellit maırafları ye· 
knnu üzeılnden mecburi lı· 
tlmlake tabi tutulur. 

S - Mülkiyeti herhangi 
bir sebep ve ıuretle mahke· 
me kararile ahali ubdeılnde 

takarrür etmiı olan gayri 
menkul mallar hakkında mah
keme hükümleri carlcllr. 

Madde 2 :.. 3 ve 4 üncü fık· 
ralarda yazılı gayri menkul 

Madde 3 -Bu ıuretle tah~ 
llye ettirilen veya lstfmli.k edl 
len gayri menkul mallar Muh-i 
tellt mlibadele komisyonu 
bitaraf aza11nın lrae edeceii 
ıahiplerlne teallm olunur. Mulı 
tellt mübadele komlıyon Tlirk 
heyeti murahhasasınca ladeıl 
lıtanbul vlli.yetlnden talep 
edilecek gayri menkullerin 
tahllyeıl i.zamt onbeı aün 
mühlet verilerek lnkızaııada 

tahliye edllmedi&l takdirde 
vilayetçe idareten tahlllye ve 
mezkur heyetin gösterdl&l R• 

biplerlne teslim olunut. 
Madde 4 - Maliye veki.letl 

yukarıkl maddelerde ; yazıla 
istimlak bedelleri mukabilinde 
bir buçuk milyon liraya kada• 
yüzde beı faizli hazine bonoıu 
ihracına mezundur. 

istimlak bedelleri bu b°". 
nolarla teıviye olunur. 

Bu ıuretle ihraç olunıcaı. 

bonolar müzayede ve müaa• 
kasalarda teminat mukabilinde 
ve bu kanunun neırlnden 'onr~ 
satılacak milli emlak bedelle· 
rlae mukabil nakit olaralc 
kabul edilir ve en nihayet 1933 
mali ıenesl nihayetine kadar 
tamamen itfa edilir. 

Madde 5 - iadesi takar~ 
rilr eden bu aayrl menkut.: 
terde ikamet eden ve kanu•' 
nen iskan hakkını haiz olaa 
muhacir, milltecl ve barikze. 
delere ellerinden alınan gay• 
rl menkul muka~ ilinde latan• 
bul ve lzmlr haricinde !ski · 
nı adi dere<·eılnde emvat1 
meccanen temlik ve harç 
alınmaksızın tapuya raptedillr. 

Madde 6 Bu gayri 
menkuller, müteveffizinden 
baıka bir ıahlı uhdesine geç• 
tlği ve bu 1ab11n lstımllk 
mukabili verilen bono bede
lindeq. fazla mutalebeıl ol
du&u takdirde aradaki farlc 
için müteaelıllen lazım gelen• 
lere rücu hakkı mahfuzdur. 

Madde 7 - Bu kanun 
aeırl tarihinden muteberdir. 

Madde 8 - Bu kanunun 
hllkümlerlnl icraya icra ve
killeri heyeti memurdur. 

H~nlze ıorarım, o zamanlar
da bu memleketlere ve bu 
diyarlara gittiğiniz vakit ora
da terennüm eden, Defe ıüren 
refah ve ıaadet içinde yaııyan 
Türklerin kaçına teıadüf eder· 
diniz? O zaman Türkün nallbl. 
yetlıtlrdlği çocukların hepılal 

Yemen çöllerinde, Arnavutluk 
ta veyahut Makedonya mezba· 
halarında kurban vermek, te
hlt vermekti. Bu memlektte 
dolaıtığımız zamanlarda ya 
beli bükülmüı ak sakallı ah ve 
enin içinde vaktini geçl"'n 
1ahut nafaka11nı tam almamıı 
111ka ve zaif bir Türk çocuilu· 
na teıadüf ederdiniz. Genç ve 
dinç çehre ile biraz kan taıı· 
yan bir Türke teaadüf etme· 
nln imkanı var mı idi. 

Arkadaılar, bittabi memle· 
kette buglin ltılzllk vardır, 

memlekette bugün it bulamı• 
yan vataadaılar vardır ve bil· 
tün dünyada da vardır. Fakat 
blltlln dllnyadakl ltılzlikle 
bizim ltılzlıillmiz ara1ındakl 
ana hattı, ana ebebl, kuvvtll 
sebebi herhalde bulmak, ayni 
zamanda millete göllermek. 
Arkadaılar, eğer Türkiye cum
huriyeti, askerliği bir buçuk 
seneye indlrmlt ise ve eğer 

Tnrk gençleri aıkerllğl bir dü
&un yapar gibi yaparak kaı ile 
göz ara11 yuvaaına dönüyorsa, 
Türkiye cllmburlyetl milletin 
yetlıtlrdiil aençleri manasız 
ve biıüt seferlerde, harplerde 
tehıt etmiyor. harcamıyorsa, 
onları ıait ve ıallm memle-

- ---~- ----·~-

Arkadaılar muhalif matbua
tın arasıra babıettlfl bir lfllzllk 
meaeleal vardır ve ara ura 
muhakeme kabiliyetini ken
dlılnde tam buluniurmıyan, 
bu albl meıeleleri tetkik ve 
tefahhuı ve muhakeme etmek 
ve ondan ıonra karar vermek 
kabiliyetinde bulunmayan her 

---------
manlarında Pastinıkl yanuı 
lımlnde bir hocamız vardı. Bu 
heykel meselesi için diyordu 
ki: 

- Bu, eıki zamanın itidir. 
Belki bir zaman gelir, macar· 

lar da bu heykelin faldeılzU
ilnl anlarlar harp zamam, bu 

ilk ve ıon zamandı. Fakat bu 

gibi milli gururlarını hineden 

inıanların idaresinde deilldik! 
Bu heykele bir kaç defa 

götürerek uzaklaıtım. timdi 

bizde lhtılile karıımıı albly· 
dik. 

Parka doiru yürilrken ko
münist fwkaıınm tabancalı nll· 

maylfçllerln aeılerlnl ipliyor· 
duk ılmdl, tehlike baılamqtı. 

Bilba11a, bizim aıbı Al-n 
zabitlerine karp amanuz ha· 
reket edecekler aene ... phe 
edilemezdi. 

Derhal kararı&ba pttlk. 

-

Huhalde Peıteden uzaklaı• 
mak lazımdı. Fakat bala ta
mirat bltmemiıtL Nlha:get 
aece yar111 her ıey tamamYan 
dı. Tam ibtllll koparken tay· 
ya,,,lerlmlz de Peıteyl terke• 
diyor, Viyana lıtıkametlne 
dofru ıon ıüratle yol alıyordu. 

Ayni ihtilal, Vlyaaadada 
kopmuıtu. Fakat, Vlyanada 
aoıyallıtllk 19klinden ileri git· 

memlı, ıehrln asaylılnl lhli.l 
eylememlıtl. Belki, tehlike 
vardır, flkrlle Vlyanayada 
uiramadık, Şimali Avuıturya
daa Ba vira arazlılne afrdık ! 

Şimdi ber ıeyden emindik. 
EnYer, eakl zamanları ha· 

ltırlıyarak Bavlera kıratını, 
vellabtını, cenerallanm arı-

Eakat, hepılnln yerlerinde 
yeller eılyordu. Alman mille 
U S:ııyal demokrat fırkaıının 
emrile harekete gelmıı, eıkl 
devrin hliklimdarlarını orta 
dan kaldırmııtı. 

(Devamı var) 

kete teıllm edı yor ve bu akı· 
yoraa bu bir cürümmü· 
dür? (Asla Hla -teri). 

Fakat arkadaılar Avrupa• 
da hilkllm ıliren tııizlik böy
le deglldlr. Bir dakika aonra 
cihan buhranına temaı ettiğim 
vakitte göreceksiniz ki oradaki 
ltılzllk marazidir, tehlikelidir. 
Avrupayı felakete götliren bir 
l11lzlıktir, Bizim memleketin 
ltılzllil yanı Cümburlyetln 
TGrk gençliğine Avrupa ko
müıyoaculufu, ticaret, san'at 
tfmendıferleri bütlln sahlllcrl 
ekıplovata etmek, vesaiti nakli· 
yenin kiffeılni kendi ellerinde 
kendi zekaları ve kendi ma· 
mulatlarlle idare etmek imka· 
nmı vermek ve nihayetsiz 
mesai ıahaları hazırlamak ol
duğu için mlllelln veludlyetl• 
nln ltllf, ve israf edilmemesi 
yüzünden nufuıun artmaaı bi· 
zlm için korku verecek bir 
l11lzllk değildir. 

Blliklı bizim göğıümüzil 
kabartan, bize atı için daha 
sa&lanı limit verebilecek bir 
vaziyettir. Bu hakikat biiyle 
iken hlç bir vakitte hiç bir aa • 
zetede, hiç bir yerde bana da· 

lr bir noktaya tesadlif edeme
mek, bizim için, blitlin dünya. 
mn ve hatta bütün milletlerin 
tarihi hayatlannda ebedi ve 
ezelı müıteına bir mevki itaat 

edecek olan Türkiye CÜmhu· 
rlyetlnln ve onun bi.niıl olan' 
bliyük dahinin ve fırkaıının 
bugilakü vaziyeti için ne eli~ 
bir baklakattır· 

Muhterem arkadaılar,meııi; 
lakellmlzln 1 iktisadi vaziyeti, · 
bilhaaaa bir ıenedenberl bütüıı 
cihanda hüküm ıürmeğe baı• 
layan buhra.ndan ıoara baı

lar. Ve herbanııl bir matbuat 

veya herhangi bir gazelde bu
na dair bir malumat ve fikir 
edinmek arzuıunu göıtermit 

isem onlara uymak icap etaey; 

dı, büyük bir dalalete ıapmak~ 

tan baıka bir neticeye var• 
mak benim için kabil olama:ıı:: 
dı. 

Arkadaılar; aon bir a11r, 

zarfında beıerlyetln yaıadı&ı' 

en mllhlm ve en bariz 8 kadar 
buhran vardır. 

iki ıenedenberl baılıyan ne 

vakit ve nerede biteceği hiç bir 
lktııatçı tarafından ıöylenlle~ 

mlyen bugüakll buhranın eaaı.: 

ları orijinleri, ıebeplerl bu 8 
buhranın herhangi birinin ae~ 

bebıle, orijini ile alakadar d~ 
ilidir. Batlıyan bu inkılabın 

izahı için, tevzihl için, tetkiki 
için birçok lkt11at i.llmlerl meı· 
gul olmuıtur. 

( DC1Jamı uar ) 



-
~~tO~A~ğ~u~st~o~s·~-~----~-...._~-~--~!!!!!!!!!!!!!!!!'""""""'!!!!!!!!"""""'""====='~'i":~:--.......,,!!!!!!!!~!!!!!!!!Y~AR~~IN~!!!!!!!!~~!!!!!!'"'~!!!!!!!!!'!!!"!"!~~--~---.~'!!!!!!!"'~!!!!!!!'!!"!!!!!i~~~S.;;;:h:if~e~5~=-

I ıl'O~ DA aia+ 1 ~:!:::t Mecliste kabul edil-e~-Mua~elever-
Dı.yetı·n Feshı· ! (Birinci soyfatÜın deoam) gisi kanununu aynen neşrediyoruz. yat sahip ve bu kanunla il· 

ıra edilmekte olan 16 Temmuz tT ki f 
1324 tarıhlı Matbuat kanunu verginin mevzuu· istir.nalar • mükellef ve te i mahalli - verginin 

Prusya hükumetinin beceriksizliği 
reyi kaybettirecek 

Berlln 8 (A.A) - Mareıal 
Hinderborgun Pruıya hüku· 
metinin beyannamesi karıısında 
ittihaz etmlı olduğu hattı ha· 
reketi müıarünileyhin referan· 
domun cıuvaffakiyetınl temen· 
ol etmekte bulunduğu mana· 
ıında tefılr etmek doğru de· 
ilidir. Filvaki, lbu mesele hak· 
kında kendısile temas hem• 
fikir bulunan M. ,Brünlngln 
mlitea,~dit defalar söylediği 

veçhile, M. Hindenborg reye 
lıtirak etmiyecektir. Çünkü 
uhdesind!' ali vazifenin ken' 
disinl fırkaların fevkinde tut• 
makta olduğı. ve pazar gün• 
kü gibi temamen ılyaıı mahl· 
yette lntihaplara ittirak et· 
meıine mani bulunduğu mü.· 
teleaıındadu. 

Diğer taraftl\n her ne ka
dar tahmin hududunu geç .. 
mekte raede bazı alamı, M. 
Hindenburg'un en ziyade ıoğuk 
kanlılğa muhtaç olduğu bir 
zamanda milleti birbirine ka· 
tacak ve ecnebi memleketlerde 
derin ve tehlikeli akisler basil 

{edebilecek bir intihabı müsait 
• bir nazarla görmemekte oldu· 
ğ11na delalet eylem10ktedir. 
Mareşal Hindenborg'un Prusya 
hükümetinln salahiyetini isti· 
maiden ibaret le akkı eyledijl 
hareket;ne ve 1717 ıenesi 

e m i r n a m e sin 1 n A im a n 
lmperatorluk hükümetl ile 

diğer alman hüküınetlerlne 
bahfeylemlı olduiıu hukukun 
tesçil ve tevsline karıı protesto 
etmek lıtemfı olduiıu zanne· 
dilmektedir. Hakikat bal böyle 
deiıllse bile ıol cenah matbu· 
atı Retslcümburun hareketini 
bu ıuretle tef11r eylemektedir. 

Geçenlerde hükumetle açıl 
mıı ve reımi bir taıhlhname 
neıretmek meburiyetlnde kal• 
mıt olan gazeet de MoH, relıl 
cümhurnu bu hareketinin siya· 
si sansür mühim bir darbe en• 

dirmit olmasından dolayı mem• 
nuniyet izhar etmektedir. 

Liberal, gazeteler, bu ha· 
reketl hemen hemen ayni ııı
tetle tefsir etmekte ve Pruıya 
hükü melinin girltmlı olduiıu 

yteıebbüıün meı'um olduiıunu 
yazmaktadırlar. 

Muhalif hazetelere ıelince, 
aürültülü neırtyatta bulunarak 
meserretlerinl ilin etmektedir. 

Nasyonalialer, mareıal Hinden• 
l:ıorurg'un açıktan açığa Prusya 
hükümetl aleyhinde bulundu· 
ğunu ilan ve Pruıya milletinin 
artık eosyallıt Braun hükumeti 

hakkında kat'i bir karar ittihaz 
ettii!I gôrmek arzuıunu izhar 
ettiğini iddia atmektedirler. 

Komünist gazeteler, Pruıya 
hükumetinin becerlkıizliğlnln 
Landlag'ın feshi taraftarlarına 
iki milyon rey kazandıracağını 
ıöylemekte tereddüt etmiyorlar. 

t: !t,j 

Yugoslavya ile Yunanistan, Hoo-
ver planını imzalayacaklar mı ? 

Londra, 8 (A.A.) - Salı 

1abahı protokolun lmzaoından 
evvel mutahuııılar 1 komitetl 
ı.zaıınm bir heyeti umumiye 
içtimaı aktedmek üzere avdet 
edecekleri ümit edilmektedir. 
Mutehassıılann, hakkında mu 
ayyen bir hal sureti teklif ve 
telkin etmedikleri Q)evzu, Al· 
manyanın tediy-,,t• tehır etmesi 
yilzünden bütçelulııln muva· 
zeneıi bozulı n devktlere ve 
bilhassa bu huauada en ziyade 
müteeuir olan Yuao.Javya 
ile \' unaniltana yapı!!\cak 
tavize! meaeleatdır. 

Y cgoıla vya ile Yunanista· 
nm kredi ıı.,.ılacağı haklunJa 
teminat almadıkça Hoover 
plD.nıoı inıza etmiyeceklcrl 
zaıınolanmaktadır. 

Mutahauııların hattı hare
keti- aellnce, bunların be:r· 
beynelmilel tamirat baokaıı 
ile merkezi bankanın Yuna• 
nlstan ve Yugoslavya mtllt 
bankalarına kredi açmak 1-

retlle bu devletlere yardım 
etmekte fayda melhuz olduğu 
mütaleasını aerdetmlt olduk· 
lan •öylenmektedir. 

Maamafih bu telakkinin, 
raporunun yalnız mukaddtmesln· 
de zikredilmi~ olduğu kayit 
ve lıare t edilmektedir. 

Blnaenaley bu telkin bir 
tav•iye mahiyetinde olmayıp 
J'JP alelade bir mütaleadan 
ibarettir. 8innetlce, Londranın 
ıark muhaflllnde mutahassıe· 
lar koaııleılnde mümeulllerl 
bulunan devletlerin mukarre· 
ratına alaka ve endlte ile inli• 
zar edilmektedir 

" Türk - Bulgar 
[1 i!'I 

dostluğu hakkında 
Sofya 8 (A. A.) - Dok· 

tor utrogof Sofyada fntitar 
eden Minoviç gazeteıinde Yük
sek mahafilden mülhem ola· r 
rak Türk • Si.Ilgar dostluğu 
hakkında neırettiğl bir ma 
kalede Türklüğe karıı çok J 
heraretli bir lisan kullanaralı 1 
diyor ki; 

Bir tayyare mecburi 
surette indi 

Londra, 8 lA.A) - Londra 
·Pllris seferini yapan bit hava 
gemisi hu sabah 18 yolcu ala· 
rak Pariıe ıitınek üzere Croy· 

don tayyere kararkahından ha· 
nket elmtı fakat henüz öğ· 
re:nllmeyen bir sebepten dola• 
yı Tombridae Reut civarında 
tarlal.ır arasında yere lnmeğe 
mecbLr olmuıtur, Sefere de
vam etmek için baıka bir tay
yare gönderllmlıtir. 
· Spor havadisleri 

Madrtt, 8 (A. A.) - Fran
&IZ PJoloıikldçllerinden Ber• 
:ıard, dün aabah Parhten ha· 
reket ederek Madrlte geceat 
ğelmit 'Ve bu m.Maieyl 24 
saatten az bir :u.man zarfın· 

da katetmlılil'. 

uTürkler ve bulgarlar men· 

faatlerl müoterek Biıiko!ojilerl 

müıterek iki kardeı millettir. 

Her iki millette yekdlğerini 

aramakta ve hadisatın zarureti 

ile nihayet birbirlerine yaklaı· 
mak çaresini bulacaklardır. 

Fragene şirketi de 
iflas etti 

Roma , 7(A.A.) - Fragene 
ıtrketinin miy onlarca borca 
glrerk iflas ettiği bildlrilmı1. 
tir. Şirketin idare azasından 
üç kifl tevkif edilmittlr 

Cramerin seferi 
Thorsbaved, Ferce adaıı) 

8 (A.A.) - Tayyareci Grame 
rin tayyaresi İ:ı:landa ile Ferce 
adası arasında haeara ujra· 
mııtır. Memafıh yoluna de· 
vam edebileceğ!nl ümit etmek· 
tedır. 

Lindberg Paint Barra· 
namda 

Poial Barron, (Alaaka) 8 
(A.A.) - Lindberı ile zevce• 
ıl Aklavik'ten bı:ıraya ıelerek 
karaya iomiılerdlr. 

• 

ile tayin edılmlı meı'ul mü· mptrah ve niabeti - verginin tahakkuku - itiraz verginin 
dürlerin meıullyetl altında de tahsili. müteferrik hükümler 
vam edilebilir " 

Bu maddeye gôre on bet 

aüu zarfında bütün aazetder 
kanun mevaddı evveliyeıinde 
zikredilen beyannamelerini vi· 
liyete vermit buhınacaktır 
umum neırlyatı idare edecek [ 
zatı tayin edecektir. ~ 

Kanunda teminat akçeıl 

meseleıl bulunmadığı cihetle 
a•zetelerln evvelki kanuna na· 
z.uan yatırdıkları teminat akçe· 
!erinin de iadeıi icap edecek· 
Ur. 

Vilayet henüz kanunu tebeJ. 
lüğ dtmemlı bulundtıiıu için 
idari cibetlerlle ancak yarından. 
itibaren batlayacak~ır. 

Adliye kanunu neırt tarihin· 
den itibaen faaliyete geçaılı 
bulunmaktadır. 

Yeni matbuat kanunu, bil· 
ha11a daha fazla adliyeyi ala· 
kader etmekte Bunun için müd· 
dei umumilikte, birde gazete· 
feri tetktk bürosu teıkll edilmlı 
bulunmaktadır. ' 

Bu büroda müddeiumumi 
muavinlerinden ikisi bı de 
muavinlerden Meliha hanım 
bulunmaktadırlar. 

Ayrıca kalemden de doıya 
memurları alınmıttır. L 

Bu büroda. bütün aıatba· 

alar. risalelerin tetkikine baı· 
lamıtlır. 

Ekmek 20 kuruş 
Namrudan bildiriliyor: 

Verginin mevzuu 
Madde 1 - Türkiye dahi· 

linde ı 
A • Kuvve! muharrike kul· 

lanan ıınai müesseselerin ıe· 
nevi on bin liralık ciro fev· 
kindekl muamelatı; 

B • Ecnebi memlekdtlerde 
imal olunup Türklyeye ithal 
olunan maddeler ; 

C • Bilümum sigorta tir· 
ketlerinin, bankaların, yapmıı 
oldukları muameleler dolayısile 
prim, kumüsyon, faiz, Iskonto 
ve aclyo aıbı her ne nam ile 
oluna ohun aldıkları meb· 
!ağlar; 

Bu kanun mucibince mua· 
aıele vergisine tabidir. 

İstisnalar 

Madde 2 - Aıağıda yazılı 
maddeler ve muameleler mu• 
amele verılılndeo müıteana· 

dırlar: 

A • lmal, ithal, alım ve ıatı• 
mı veya ihracı ve yahut bun· 
!ardan yalnız birlal Devlet 
inhisarı altında bulunan mad· 
deler (imal ithal, alım ve 
ıatım dosyaalle) ; 

B - Metre murabbaı 25 
liradan yokarı kıymetteki ıark 
halıları (ıthal dolayısile) 

- C Şeker (imal ve ithal 
dolayııile); 

D - Türkiye mahıulatını 
laleyen taairhaneler, taslr fab· 
rikalarl ve pirina fabrikaları; 

E - Madde! ıptldalye ne 
olursa olıun bilumum ip ve 
iplik fabrikaları (imal dolayı· Namrun yaylalarında ekmel!lo 

okkası 15 • 20 kuruıtur. • ıile; .,,... ___________ ..,,...,,,,,.,....~..,,..__,, 
Cadix divani harbi · 
Cadix, 8(A.A.) - Cordet 

kaplanı Juan Benaventenın 

riyasetindeki harp divanı, bi· 
rinci cel•eılnl akdetmiıtır. 

Müstemlekat sergisinde 
Parfs, 8 (A.A)- Nıncennea 

müstemlekit sergisinde yeni-

den yapılan Felemenk pavyonu 

18 Ağuıtoıla açılacaktır. 

Fas sultanı F rans ada 
Pariı, 8, (A.A) - Faı ıul· 

nı müıtemieki.t ıeraiıinl bi1-
ha11a Faa ı.avyonunu getmtı 
müıtemlekit nazırıle Mareıal 
Eyautey tarafından karıılan· 

mııtır. 

Faı Sultanı müatemlekat 
ıerııiıinden çıktıktao sonra Pa 
rlı camilnl ziyarat etmiıtir, 

Bir karar 
Vaftngton, 8 (A.A)- Zıraat 

nezareti Almanyanın pamuk 
••tın almak huıuoundakı tek
lifini kabul edememıyece.ııını 

bildirmiıtlr. 

Şu kadarki bu huıuıta 

yapılmakla otan müzakreler 
k:silmemiılir. 

M. Brüning İtalyan Baş
vekilini Almanyaya 

davet etti . 
Roma, 8 (A.A) - M. Brü· 

ning Baıvekil M. Mu•olinlyl 
Beri ine davet etmittlr. M. 
Muıolinl bu da veli kabul ve 
teıekkür elmlıtır. 

Baıvel<il Almanyaya vapa. 
cağı ıeyyahatln tarihiul bila· 
here taıbıt edecektir. 

1 

Spor sayesinde 
dostluk , 

Napoli' 8 (A.A) - Napoli 
futbcl kulübü takımında oy· 
nuyacak olan Arjantin fut· 
bolcularından Valantl, bura· 
ya gelmlıtlr. Mumaileyh, ha
raretle iıtikbal edllmlttlr. 

F - Kuru yemıılerl ve 
hububatı ve 4iier nebati ve 
hayvani rnahaulatı kabuk ve 
çiiplerlnden ve pamuğu çeklr· 
deiılnden ayıran ve temizle· 
yen ve temlf eden mlleueae
ler (bu ıılerlnden dolayı); 

G - Gümrük. ithalat 
Tarife kanunu ile veya aalr 
kanunlarla gftmrilk reıminden 
muaf olan maddeler (ithal 
dolayıılle • Gümrük ithalat 
Tarife Kanunu •e dliıer hu· 
ıuıi kanunlar mucibince, hu· 
ıusi muamelelere, tabi tutul· 
mak itibarile gümrük reaml 
teminata raptedilen, madde
lere alt muamele ver,ılerl 

hakkında aynı muanıele tat• 
bık olunur.) 

H - Alelumum matbaa 
mamulatı; 

i - Sefarethanelerle ılya• 
ıl memurlara ve ıair zevata 
alt olup Gümrük Tarife Ka· 
nunu ile veya aalr kanunlarla 
aümrük resminde muafiyeti 
kabul edilen eıya (ithal dola· 
yııile ve mütekabiliyet ıartile) 

J - Demir sanayline men• 
ıup bilumum imal ve tamir 
müee11eselerl ( lmalit dolayı· 
ılle): 

K- Türkiye dahilinde imal 
olunup ecnebi memleketlere 
ihraç olunan bilumum madde
ler (imal dolayııile • yedinci 

.,maddedeki ,eralt dalreıinde); 
l - Elekılz un fabrikaları 

ile etmek tuila, kiremit ve 
bizar fabrikaları; 

M - ithalat Tarif Kanunu 
veya diğer husuıi kanunlarla 
memlekete gümrllk ıthalit 

reıminden muafen glrmeline 
müaaade olunt_n bilumum em• 
tla ve mevaddın memleket 
dahilinde imal edilen mümasil 
ve muadilleri (imal dolayııile); 

N - Mükerrer ıigorta 

muıomelelerl; 
0- Hayat ılaorta primleri; 
P - Her nevi maden cev

herlerile yıkanmıı veya yıkan• ' 
mamıı maden kömürleri ve 

, 

kok ve briket (lıtlhraç, tethlr, 
izabe ve tasfiye ve ya imal 
dolayııile); 

R - Trikotaj, mücevherat, 
ıtriyat ve ıun'I veya tabii ipek 
menıucat ve çorap fabrikaları 
hariç olmak üzre en az bet 
beygire kadar ( beıdahil) kuv• 
vel muharrikeıl olan küçük 
aanayl ve hırfet müe11eaelerl. 

Mükellef ve teklif mahalli 
Madde 3 - Sınai müeı· 

ıeıeler, ılgorta ılrketlerl, ban· 
katar, bankerler ile Türkiye
ye ithalatta bulunanlar mua
mele verglılnl vermekle aıü· 

kelleftırler. 

Madde 4 - Sınai müe-. 
ıeıelerin, ılgorta tirketlerlnln 
bankaların ve bankerlerin mu· 
amele vergiıl imal ve muame
lenin yapıldığı kaza varidat 
tdareıloce, ithalat muamele 
vergiıi de verııiye tabi mad· 
delerin ithal edlldiil gümrük 
idaresinin bulunduğu kaza va· 
rldat idaresince tahakkuk el· 
tirlltr. 
Verginin matrah ve nisbetl 

Madde 5 - Muamele ver• 
alıinin matrah ve niıbetl : 

A • Sınai müesseselerde ver
giye tabi her nevi mamulatın 
aatıı kıymetinden aıağıda ya· 
zılı tenıı:illt yapıldıktan sonra 
kalan miktar vergiye matrah 
addedilir. Vergi nlıbetı bu ıu· 
retle bulunacak kıymetin yüz· 
de alımdır. 

Maliye ve lktııat vekaletle
rlnce müıtereken her ıan'at fU• 

beıl için mamul maddeler içe· 
rlıtnde bulunan iptidai madde· 
lerfn nlıbetlerlnl ıhuva eder bir 
cetvel tanzim ve icra vekilleri 
Heyetince taıdlk olunur. 

1931 mali ıenealnde yapı• 
lacak olen tenztllt bu cetvel· 
de yazılı iptidai maddeler kıy. 
metlerinin ipekli ve debagat 
muamelAtında yüzde yirmisi 
ve dıterlerlnde yüzde kırlndır. 

Cetvelde madde! iptidaiye 
nlıbetl göaterilmlyen muame• 
litla un fabrikaları muamela· 
tının kıymetinden ancak "J. 
yirmlıl tenzil olunur. 

1932 ve mütealap seneler 
için madde! iptidaiye tenzlllt 
niıbetlerl her aenenln bütçe 
kanunu ile tllyin olunur. 

8 - İthalat mevaddı için 
b'unların orijinal faturadaki 
kıymetlerine nakliye ılgorta 

ve aümrükten ihraçlarına ka
dar ihtiyar olunan bilumum 
maıarlf ve resimler ill ve olun· 
mak ıuretlle elde edilen kıy· 
metin yüzde altıııdır. 

C - Sigorta tirketlerl, 
bankalar ve bankerler için 
birinci maddenin ( C) fıkraıı 
mucibince aldıkları bilumum 
meballğln yüzde iki buçuitudur. 

Verginin tshakkuku 
Madde 6 - Sınai müe11e-

ıeler im&! ettikleri mevattan her 
ay içinde pefin veya vereılye 

ıuretıle sattıklarının ve satıl· 
mak üzere komlıyoncuya veya 
kendi tubelerlne gönderdikle· 
rlnin nevi ve miktar ve satıı 

flatlarını :ve beolncl madde 
mucibince bu kıymetlerden 

tenzili lazım gelen miktarlar 
bıldlren bir beyannameyi er· 
teıl ayın nihayet on beıincl 
günü akıamına kadar mensup 
oldukları varidat ldareıine ver. 
meie mecburdurlar. 

Bu mamulattan, sınai mü· 
esaeıenln depoıuna gönderll
miı olanların beyannameye 
ithali mecburi olmakla bera• 
ber bunların eatılmadıkça 
vergileri tahakkuk ettirilmez, 

Madde 7 - Mamulitını 

munha11raıt harice çıkaran 
müe11eıeler için muamele ver
aill tahakkuk ettlrıJmez. 

Mumelitmı memleket da· 
bilinde ıatıp bir kıımını gerek 
bizzat ve ıerek ihracat tacir· 
lerf vaııtaalle ihraç eden mü• 
e11eıelerln ikinci maddenin K 
fıkra11nda mtzkur lıtlınadan 
istifade edebilmeleri [için ala· 
kadar varidat idareıfnden, 
ihraç edecekleri mamulatın 

nevini, miktarını, kaplarının 

nevini ve adedini, markalarım 
ve hangi ııl'imrükten ihraç edl· 
leceğinl gösterir bir nakliye 
tezkereli almaları ve bu tez• 
kere tarihinden itibaren altı 
ay zarfında bu mamulatın 
tamamen ihraç edildiğini gös
teren gümrük .ıdareıl veılka

ıını varidat dairesine ibraz 
etmeleri mecburidir. 

Bu mecburiyete riayet et 
mlyenlerden mamulitın fabri
kadan çıkarıldıfı zaman tabak· 

kuk ettlrilmlı olan verglıl defateo 
tahıl) olunur. 

Madde 8 - İthalat aıh .. bı 
veya bunlar namına hareke
te mezun vekilleri veya ko· 
mlıyonculan, ithallt madde· 
feri gümrük ambarındao ve
ya antrepodan çtkarılmazı!an 

evvel alakadarlar vaıtdat ida· 
reılne bir beyanname vermeğe 
mecburdurlar. 

Bu beyannamede eıyanın 
nev'i, mahiyeti, evsafı, oriji
nal faturalarındaki kıymeti 

ile eıyanın ıümrükten çıka· 

rılmasına kadar ihtiyar olunan 
bilumum masarif ve resimler 
ve bunların yekununa göre 
tahakkuk etmeıf icap eden 
vergi miktarı ıöıterlllr ve 
gümrük idareılne verilen it· 
halat beyannameıile orijinal 
faturanın gilcrükten muıad

dak bir ıureti beyannameye 
raptolunur. 

Madde 9 - Sigorta ıtrket· 
lerl ile bankalar ve bankerler 
bir ay zarfında yapmıı olduk 
ları muameleler dolayuile al
dıkları meballği ve bunlara 
alt vergi miktarını ertesi ayın 
nihayet onuncu günü akıamt
na kadar mensuı:- olduktan 
varidat idaresine bir beyan
name ile bildirmek mc.cburi
yettndedirler. Sigorta t•rket 
ve idarelerinin, ılıorta maa.• 
melelerlnden aldıkları meba
liğe ait beyannameler, taallak 
etUfl ay zarfında her ne'VI 
algorta muamelelerine mahıuı 
muaaddak (kayıt) defterlerine 
!!eçlrilmlf olan prim ile 
ıigortacıların kendi lehlerine 
aldıkları dljer meblaiılar ye
kô.nundan yine o ay içinde ma• 
eaddak (feılh ve iptal) defter
lerine geçlrilmlt mebliflar 
mecmuu indirilmek ıuretlle ve 
ılgorla muameleleri haricin
deki muamelattan aldıkları 
mebaliğe alt beyannameler de 
muhasebe kayıtlarından alına• 
rak tanzim olunur. 

İtiraz 

Madde 10 - Sanayi mü· 
eneselerl mamulAtına ve ıtha· 
lat mevaddına alt olup 6 ıncı 
ve 8 inci maddelerde yazılı 
beyanname vtı faturalarda 
münderiç kıymet ve miktarla
rın doğrulufuna varidat me· 
murluğunca kaııaat hasıl ol· 
madığı takdirde sanayi mua· 
melatının ve ithal edilmek 
istenilen mevadın vergisi hak· 

kında 12 ve 14 üneü maddeler 
mucibince muamele ifa olun· 
makla beTaber ihtilAflı olan 
kıymet ve miktar farkına l•a· 
bet eden verııl yalnız llb;ıfat 
mevaddı için müo11ue veya 

(Deoamı oar) 
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ANKARA OTEL 
Bütün konforü 

Telgraf - Taşhan 
havi. 
Ankara 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
lstanbulda Boğazlç nde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahıl! müddeti üç ıene "Altı 

ıömester.dir. Leyli ve meccanldlr. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomaıını alırlar. 

OHM N MOHEHDiSi OLMAK i~iN: 
Yükseh Orman Mektebine yazılma ve alınma şartları 
1 - Taliplerin Türkiye Cümhurlyetl tebaasından olmaları, 
2 - Y aılarının 18 en aıağı ve 25 ten yukarı olmama11, 
3 - Tam devreli li e mezunu, yahut o derece tahıilde bulundukları Maarif Vekaletince 

tasdikli lise ve muadıll §cthadetnamell olmaları, 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir gQna cezaya çarpılacak it ve hareketler.,de bulunma• 

dığını beyan eden ve n ahal!i zabıtasınca taıdikll olan ihtiyar heyeti mazbataaına malik 
olmaları, 

5 - Her türlü haıtalıktan ıallm ve bilha11a görme, duyma ve ıöyleme uzuvları tam ve 
diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe dayaoıklı olduğunu açıkça tasdik eden 
doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı veılkaları, en ıon mektep ıahadetnamesini hüviyet 
cüzdanını, aıı kağıdını İotanbulda~ Yükıek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
lıtldaya lllıtirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine veyahut 
en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teırlnlevvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan ıonra alınabilmek için uıull dalreslde ve nümuneıl 
gibi Noterlikten muıaddak taahhüt eenedl vermeleri lazımdır. 

8 - Taıradan gelecek talebenin yol maarafı mektebe yazılıp alındıktan ıonra mektepçe 
verilecek ve deral•r baılayıncaya kadar yemek ve yatakları mektepçe temin edilecektir. 

Taıradan gelecek talebenin yol maaraflarına ait veılkaları ve hareket ettiği mahalden 
Yukıek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eden bir veaikayı bera· 
~erlerinde gPtirm,.lfdirl r. 

• • ~ • ~ •• ; ) ., • ' .. :.4-<. • • • .. ~. 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka Resmi ilan 
Yalnız: 

Türk Maarif 
Gibi bir Türk müessesesi vardır. 

müessesesi yoktur. 

Cemiyeti 
" , .. 

Gerek /stanbulcla ve gerek taşradaki Resmi nıüesseselerin 
nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın bir 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz. 

Türk Maarif Cemiyeti 
V osıtası ile ilanlarınızı veriniz. 

Türk Maarif Cemiyeti, yetim çocukların terbiye, 
tahsilleri ile iştiğal eder, sokaklarda kalmalarının önüne 
geçmek için her fedakarlığa katlanır. • 

Vatandaşlar, ilanlarınızdan bu hayır müessesesinin 
istifade etmesini isterseniz, ilanlarınızı 

'Türk Maarif Cemiyeti 
ne gönderiniz. Bu cemiyet, en büyük suhuleti giJsterir, 
ilanların muntazam bir surette neşrini taahhüt eder. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Resmi ilanat limited şirketile hiçbir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz! 
~ 

Acele satılık 
Kırk ıantımlik otomatik 

polonya kalınlık maklneıi yeni 
olarak müstacelen aatılıyo•. 

İstanbul Kutucular caddeıl 
No. 55 Muıtafa Kiıif 

'Dr. Aristidi 
Zührevi hastalıkları 

Tedavfhanee' 
[Emin~nü: Sab•k K"<•ka' han No. 81 

Doktor Agop Essayan 
Langa cami •okak No16 

Hergürı haıtalarını kabul 
va tedavi eder. 

.. ; 
İstan b ul mahakim! asliyesi 

6 ıncı hukuk dalrealnden : Ak·· 
sarayda Haıekl caddesinde 
.NJ 24 hanede sakin Malik 
efendinin karı11 aynı hanede 
ıakön ve halen ikametgahı 
meçhul Lütfiye H. meyanele· 
rinde mütekevvin boıanma 
da va11nda m üddaıı leyhımın 
ikametgahının meçhullyetinin 
binaen hakkında gıyaben ce· 
reyan eden muhakeme neti· 
ceıinde 18 • 7 · 931 tarihinde 
boıanmalarına karar verllmlı 
ve lıbu hükmü havi ilamın 
bir nüsha11 mahlıeme dhan· 
haneılne talik edllmiı oldu
ğundan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet llln olunur 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura gıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma
ğazasında imal ettiriniz. 

• 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

Büyük Tayyare 

Piyangosu 
11 inci Tertip 1 inci Keşide 

11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük İkramiye : 30,000 liradır 
AYRICA: 15.00, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyeler ve 20.000 liralık bir mükafat vardır. 

Cadde Bostan Plaj 
Ve 

• 

Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acenta11 : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON PORTASI 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 
11 Ağustos Saiı 17 de Sir· 
keci Rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samıun, Ünye, O rdu, 
Gireıon, Trabzon, Rze, 
Mapavri;·e gidecek dönüıte 
Of, Sürmene, Gürele'ye de 

1 
uğrayacaktır. · 1 
AYVAL;;( SÜR'AT Postası 

Kumıal ıahillnin letafetile meıhur Cadde Bostan Plajının ı (MERSİN) 11 Ağustos 1 
diiier Plajlara müraccah olduğunu itiraf etmeyecek klmıe Salı 17 de Sirkeciden kal· 
yoktur. ı kacaktır. 

Gazinoda mükemmel Caz Orkestra mevcut· - -~ 

Gazinosu 

tur. Fiatlarda o nisbette mutedildir. fÇ ~·· 311! :~~ :JaJ 
_B,•i•r •k•eıiııır.e11igiııi•dıııiıı· p1 llllİlgliıÖ•rm•e•k-k•a•fi•di.r. ____ , l\\Jı7J~UIIJJJt1 w 
f!fr HAKiKi ~~\HAKiKi 1 
,.-o, o q 'RAD.UM \t RADiUM J;}j 1 

KARADENiZ POSTASI 

S v~puru amSUn I2Ağustoa 

Çarşamba 

EMSALSiZ 
TIRAŞ " 

BIÇAGI 

f /l_ ı:lADiUM1\\ 
!.'o o ··. o'~ :::ı · · L rı 
~ ~ 

\ HAliS iSVEÇ ÇEli~i f 
·' .ı. 

günü tam saat 17 tle Sirkeci 
rıhtımından hareketle(Zongul· 
dak, İnebolu, Evrenye, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla ta falla t için Sirkeci, 
Y elkenc\ hanındaki acente· 

Halıı lsveç çeliğinden gayet ihtimamla İmal ve fenni mlk· llğine müracaat.Tel 
21515 

roakopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derece:Jd ' 
metin ve diğer bıçaklara nllbeten ehvendir. Bk tecrübe ka· ~- , 
fıdır. şahsı menfaaunı z ıçin her yerde arayınız. i The Turkı.ıs Amerıcdn S .ıppıng 

lftahsızlık ve kuvvetsizlik 
büyük fa ide ve teılrl görülen 

FOSFATLI 

ŞARKA MALT 
HULASASI 

kullanınız. Her eczanede satılır. --·' 1 

'•"".#. : 

müzayedesi 
Yeıilköy cıvarında Halkalı'da kain İstanbul Ziraat mekte· 

binin ekserisi çavuı ve pembe çavuı ve kokulu miıketlerdeo 
ibaret olan nefis bağlar mahıülü 12 Ağustos 931 Çarıamba 
günü aaat 15 te Galatasaray btna11 mes'ul muhasebeciliğinde 
aleni müzayede ile Blltılacaktır. 

Bağları görmek lallyenler Ziraat mektebine ve ıeralti an· 
lamak için mezkQr muhasebeciliğine müracaat edilmeıi. 

UGUR EVi -4-
-Nu-Rml'!!i---o-A~N~ıv· Aı 

Tırnaklarnızı ve k?ymetll madeni 

eşyanızı Kforür dü merkürün 
mfithlş ve tamir kabul etmez tesi · 
rlnden koruyun. 

Tanılmıt kimyagerlerin ve bu 
meı·anda doktor Alfred Virt'in 

teknik yardımları sayesinde •Sen 
bernar köpeği ., mark 181 sıze 

madeni edevatın sathını yavaş, ya
vsı hl.kin kat'Jyette kemiren ve ev 
kadınlarının tırnaklarını kar rtan 
civanın yardımına ihtiyaç kalmad n 
her türlü madeni ve cam edevatı 

1 
temizlemek ve cllAlatmak için size 
parlak bir mayi takdim eder. 

Sen Ber Nar köpeği 
markasının tt:kettl her dört boş 

l 
ş;şesine mukabil dolu bir ıııe ile 1 
he<Uyell müsabakaaına ııtırak etti-
ren bir numara alırsınız. 

Her yerde satılır. 1 
L.:,dres: Asmaaltı -:;,,o Hanı 1 

Doktor Feyzi A~ınet 
Cıat, saç ve zührevi has

talıklar mütehassısı Cu· 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: lotanbul 3899 ....................._. 
İstanbul yedinci icra da· 

ireılnden: Bir borçdan dolayı 

mahcuz 165 ti~e Aleın rak11ı 

lıbu ağuıtor 13 perıembe günü 

ıaat dokuzdan itibaren Bey· 
oğlunda Macar caddesinde 27 
numaralı bakkal Vankelin 
dukkanında aatılacağı ilan 
olunur • 

AND TBADıNG Co 
Mütemadi sıra Nevyork· 

tan İstanbula 5. 15 ve her 
ayın 25 de Amerikan vapuru 

"EXMOOR,, 
Eksport Şteamshıp Gorporatıon 25 

Broadvvay N evv- York 
Ayın 10 da pazartesi 

günü limanımıza bek enilen 
Nevyorktan o güı:ı hareket 
edecek, 

Kostaneaya 
Dönüşte Karadenizden ayın 13 ünde, 

1 o gün hareket edecek Redesto 
arasında, Ncvyorka, FJadelfia 
\'e Boston müşt ri kabul edilir yu
kardaki limanlar için. 
Bunlardan maade doğrc dan doğ

ruya Verakruz, Tabıko, ~ onfra.nzıs

ko, Los Arjelos, Portlaııd, Sclt, 
Takoma ve Nev Orlean Nevyotktan 
beklenilen postalar hnrek t Ncvyorka 

EXTON 17·8·1931 
EXCELSIOR 27·8 1931 
EXTON 30 8 1931 
EXCELSIOR 2 9 1931 

1 
fazla malUmat almak, is '. erseniz 

Galatada Milli ajans hayrl Arap oğlu 
ve şeriki, Gal ı:ta Arapyan han 
4 üncü kat Telefon Be) oQlu '930 ... 11111!!!!'111!11 ____ ... 

1 

Gaip aranıyor 
Harbi umumi ıeneıinde 

İzmirde beıinci Tayyare bö· 
lüğünden gaip olan biraderim 
K~dri oğlu Mehmet Salıh Ef, 
1336 senesinde Somada Yu· 
nan istilaıında gaip olauğ•ınu 
anladım. 

Hayatta olduğunu ve nerede 
bulunduğunu btldiren :zevata 
tarafımdan lSOOl lira mükafat 
verileceği ilan olunur. 

İstaı:ıbul Yarın G •zeteslnde 
Mehmet Sadık 

l O Ağustos 1931 = 111.ı:ır 97 = Pazartesi = 
Arabi Rumi 

25Rcbiüleuel 28Temmuz; 
Vakit - ezani Vakit V satı 

i_vk at s. Fvk:it s. ). - -- -Sabah 8 14 Snbah 3 27 
Öil• 5 O·l Öğle 12 19 
ikindi 8 55 ikindi 16 12 
Ak1am 12 ()() Akşam 19 16 
Yatsı 1 4:; Yatsı 21 02 
l:n•ıl.k 7 56 lmsftk 3 09 

Mesut mfidilr ve mıimessıJ 

Bürhanettin Ali 

1 


