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Mecliste dün bütçenin müzakeresirıe başlanıldı ve münakaşalardan
sonra bütçe heyeti umumiyesi alkışlar arasında kabul edildi

JJ

Ne yapıp yaparak

Buğday ziraatini

Kurtarmak lâzım...
Daha evvel Bursa havalisinde ve

ahiren de Eskişehir'de yaptığımız
kısa seyahatlerden aldığımız intiba,
dünya iktisadî buhranının bizim
memleketteki ziraî şeklini gözleri -
miz önünde bir daha canlandırmış •
tır. Bugün hiç aldanmaksızın diye -
biliriz ki memleketimizi tehdit eden
bu buhranın muhtemel ve mühim te-
sirlerinin önüne geçebilmek ve bu
buhranı memleketimiz hesabına bin-
nisbe kolaylıkla atlatabilmek için a-
Iınacak tedbirlerin başında buğday
îstihsalinin himayesi geliyor. Buğ •
day istihsalini maliyet fiatlarını ko-
ruyacak veçhile tanzim edebilirsek
Türkiye hesabına buhranı kat'î su-
rette halledecek baş tedbiri almış
olacağız. Bu itibarla biz me»'eleyi
ehemmiyetle ve acele tetkike değer
bir mes'ele görüyoruz.

C. H. Fırkasının umumî kongre -
sinde bu mes'elenin muhtelif şekil-
leri mevzuu bahsolrauş ve her birin-
de bir bütçe mes'elesile karşılaşıl-
mıştı. îşin bir ucu kısmen bütçeye
dahi temas edecek olsa esasen ona
bütçeye pek fazla temas etmiyecek
bir hal suretini memleketin kendi
hayatında bulmak ta kat'iyyen gayri
mümkiin değildir: Ekmek fiatını iki
üç kuruş artırmak suretile. Müsteh-
likin okkada v«eceği iki üç kuruş
büyük bir şey değildir. Fakat müs -
«.-L.M:.. - U - . i , KH Usi üc Irurıı* fari»
memleketi maruzu bulunduğu büyük
bir tehlikeden çekip çıkaracak ka -
dar büyük bir şeydir.

Umumi hayatın muvazeneli tam
bir tanziminde ekmek fiatının müs-
tehlik hesabına dahi hatta bîr kuruş
fazla veya eksik olmasının ehem •
miyeti yok değildir. Fakat umumî ci-
han buhranı neticesi olarak halen
umumî hayatta muvazeneli bir ni -
zam yoktur. Bizim memleketimizde
bu nizam müstahsil aleyhine olarak
büyük mikyasta bozulmuş bulunu -
yor. Memleketimizi tehdit eden teh-
like istihsalin kıymetsizliğindedir. O
halde bu tehdidi bertaraf edecek
tedbir istihsalin kıymetlendirilme -
sinde olacaktır.

Bir noktaya pek ziyade dikkat
olunmasım talep ederiz: Mem •
leketimizi tehdit eden tehlike di-
yoruz. Müstahsili tehdit eden teh-
tıke demiyoruz. Memleketi teh-
tîit eden tehlike demek, müstahsil
ile beraber müstehliki de, yant bîi-
tün milleti tehdit eden tehlike -
demektir!

Böyle zamanlarda ahnacak ted -
bir kimsenin aleyhine değil, fakat
umumen memleket ve milletin lehi-
nedir. Mes'ele zâhirde buğday istih-
sali mes'elesi, fakat hakikatte bü -
tün bir memleket mes'elesidir. Eğer
bu sene biraz pahalı ekmek yemeği
göze almazsak gelecek sene hariç -
ten buğday ithali mecburiyetinde
kalabiliriz. Bu tehlike cok büyüktür.

Bu tehlike çok büvüktür. Çünkü:
Şimdi mahsulün para etmeme -

sinden muztarip olan çiftçi o za -
man elinde şimdiki istihsal de bu •
lunmıyacağı cihetle daha çok fena
bir vaziyette bulunacaktır, bu bir.

Denilebilir ki bu takdirde memle-
kette şimdiki para etmiyen bolluk ye-
rine para etse de mal bulunamamak-
tan mütevellit bir kıthk vukuundan
bihakkın korkulur, bu iki.

Sonra memleket iktisadiyat ve ma-
liyatı hariçten buğday getirmek
mecburiyetinin tahmil edeceği kam-
biyo külfetine kabil değil dayana -
maz, bu üç.

Ne yapmah?

Yapılacak sey gayet basittir: Ek-
mek fiatını her yerde şimdikinin iki
üc kuruş yukarısına çıkarmalı, ve bu
iki üç kuruş fazlanın müstahsilin ce-
bine girmesini temin etmeli.

( Mabadı 2 mcı sahıfede )

Mecliste dünkü münakaşalar
Maliye Vekili mühim bir nutukla yeni

bütçenin esaslarını izah etti
Vekil Beyle Bütçe Encümen Reisi muhtelif tenkitlere cevap

verdikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi

Yenı butçe esaslarını izah eden Mahye
Vekili Mustafa Abdulhalık Bey

Ankara 14 (Telefonla) — Mil-
let Meclisi bugün s&at 2 de Kâ-
zım Paşanın riyasetile toplandı.
Bazı meb'usların mezuniyeti ka-
bul edildikten sonra reis Pş.:

" O11 kütoosinîn lıoycti umu-

miye müzakeresine geçiyoruz.
Maliye Vekili beyanatta bulu -

Dunku nutkıle butçeyı mudafaa eden
Encumen reısı Hasan Fehmı B (Gumuşane*

nacak» dedi ve Vekil Mustafa
Abdülhalik Bey kürsüye çıktı.

Maliye Vekilinin nutku
«— Muhterem arkadaşlar;
1931 bütçesini huzuru âliı ıze tak-

dım ve tasvıbınıze arzederken dî -
ğer bütçelerden farklı olan bir iki
noktası olduğunu da arza mecbu -

Butçe munasebetüe umumi tenkıtlerde bu-
bulunan mustakıl Kocaeh meb'usu Strrı B.

rum. Bu bütçenin varidatını tak •
dir ve tahmin ederken malî tahmin
usullerinde olduğu gibi bir kaç se -
nelik varidatın yekûnunu alarak
•asatismi almış değiliz. Bütçenin
marznrası geçen seneki bütçeden
yüzde 20 derecesinde bir tenzilâtı
ihtha etmektedir. 927, 928, 929 büt-

(Mabadı 5ıncı saıfede)

Faysal Hz. hareketinden
evvel beyanatta bulundu

Kral yolda Alpullu fabrikasım

gezdi, doğru Viyana'ya gidiyor

r

Şehrimizde bulunan Irak Kralı
Faysal Hz. dün öğleden sonra
Avrupa'ya müteveceihen İstan -
bul'dan müfarekat etmişlerdir.

Muhterem misafirimiz dün öğ-
leye kadar Dolmahçe sarayında
istirahat etmişlerdir. Saat 11 de
İstanbul gazetecilerine atideki be
yanatta bulunmuşlardır:

«— Uzun seneler kaldığım se-
viroli Türkiye'ye vuku bulan bu
ziyaretim münasebetile her yerde
mazhar olduğum hüsnü kabul ve

Yukarıda Kral Faysül Hz. Sıricecı
garında, c *aqıaa gara gırerken te

bîr portıelerı

meveddete karşı derin bir hissi
şükran duyduğumu beyan et -
mek isterim.

Türkiye'nin son senelerde ü-
mitbahş bir surette ilerlodiğini
görmekle hakikî bir meserret
duydum. Memleketin hemen her
köşesinde ve milletin hemen her
tezahüründe hakikî ve esash bir
intibah asari gördüm. Türk mil-
letinin bu kısa zamanda ileriye
doğru metin adımlarla kateyle -

( plabadı 2 ıncı sahıfede )

Daha iki üc

sene evveL..

16 kuruşa, 18 kuruça ye-
diğimiz ekmeğin okkası -
ni bugün 10 veya 12 ku -
ruşa yiyemez miyiz ?..

Bugün Türkiye'yi buh -
randan kurtaracak tetbir-
lerin başında bu zaruret
bulunuyor.

Bugünkü

Başmakalemizi

dikkatle okuyunuz!

Eskişehir

Muhtarları

«Yarın» ın neşriyatmı

nefretle karşıhyorlar
[Dün Eshişehir'den, halkın en ya-

kın mümessillerini teşkil eden bütiin
muhtarların imzalarile şu mektubu
aldık:]
Cuvıhurtyet gazetesı tohrır mudurluğune

Aziz Türk Cumhuriyetini bir ta-
kım gizli emeller taşıyan meskûk
hüviyetli eşhasa karsı kalemi ve
efkârr iie müdafaa eden Muğla
meb'usu Yunus Nadi Bey hak -
kmdaki tezahürat baştanbaşa Es-

(Mabadı 4 uncu sahifede)

J

Alman parası birdenbire düştü!

Almanya dehşetli bir
tehlike atlattı

Alman bankalarını, halkın hücumlan

karşısında polisler muhafaza ediyor

Son dakikada beynelmi >

lel Tediyat Bankası A! -

manya'ya kredi açtı

Bâle 13 (A.A.) — M. Luther,
(Almanya Devlet Bankası reisi)
buraya gelir gelmez beynelmilel te-
diyat bankası içtima etmiştir. M.
Luther, Alman hükûmetinin vazi -
yetini izah eylemiştir. Bu izahat sa-
at 20 ye kadar sürmüştür. M. Lut -
her'in tezi şu suretle hulâsa olu -
bilir:

Almanya'nın malî vaziyeti he -
men ümitsiz bir haldedir. Almanya
öyle para müşkülâtı karşısında bu-
lunuyor ki bu müskülât ancak para
vasıtasile izale edilebilir. Diğer va-
sıtalar hiç bir seye yaramaz. Mer -

(Mabadi 4 üncu sahifede) Alman Başveküı M Brumng

Buhranın tesirleri
Dün Doyçebank ve Doyçe Oryentbank-

tan 2,000,000 lira mevduat gerialındı

Doyçe Banka ve Doyçe Oryent Bankın
Galata'dakı merkezı ıdarelerı

Almanya'da malî vaziyet çok miiş-
kül bir vaziyete gelerek hükûmet
iflâs tehlikesi karşısında kalınca
mark dehşetli bir sukuta başlamış
ve mevduatı bulunan halk paralarını

geriye çekmek için müesseselere
hücum etmiştir. Ayni hal Istanbul-
da da kendisini göstermiş, şehrimiz-

f Mabadı 2 ınci sahifede )
MIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilll lllllllllllllllllllll (IIIIIIIMI IIMMİIHIlllIMIinillirillllllUHIinimillllHlHIIIIHIIUIHIIIMIIIIIMIMII

Güreşçilerimiz Pire'ye gittiler, ilk

müsabaka cumartesi yapılacak!

Dördüncü sahifede:

Eskisehir'den bir ses
— *. .-

Beşinci sahifede: T -

Mecliste matbuat cel-
sesi: Halil B. in nutku

Yunan'hlarla guresmek u^eıe dun Pireue hareket eden guresalerımız

Yunan güreşçilerile karşılaşmak üzere Atina'ya gideceklerini yaz-
digimiz Kumkapı kulübü güreşçileri dün Ege vapurile Pire'ye hare-
ket etmişlerdir. Ğidenkafileye Kumkapı kulübü reisi îsmail Hakkı B.
riyaset etmektedir.

- Güreşçiler de Saim, Adnan, Vefik, Cafej, Bedri, Mustafa Beyî^rdir.
Güreşcilerimizin üçü cumartesi, üçü de pazar aksamı Atina'da maç

yapacaklardır. Kendilerine muvaffakiyyet temenni ederiz.

Orijinal Boyut : 13 * 26 cm
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Faysal Hz. hareketinden
evvel beyanattâ bulundu

Kral yolda Alpullu fabrikasmı

gezdi, doğru Viyana'ya gidiyor

r Sehir ve memleket haberlerî

{Birinci sahifeden mabait)

diği azim mesafe hiç şüphe yok -
tur ki şayani takdirdir ve bir çok
milletlere nümune olacak ciddî
ve mes'ut bir misaldir. Böyle bir
teceddüt ancak büyük bir sâyin
semeresi olabilir. Şu terakkiyatın
her safhasında ziyaretim müna -
sebetile şahsan tanımağa muvaf-
fak olduğum Gazi Hz. nin eseri
dehasını görmemek imkân ha -
ricindedir. İtikadımca yeni Tür-
kiye'nin hedef edindiği siyaset
sulh ve selâmet dairesinde terak-
ki etmekten ibarettir. Bu siyaset
bihakkın tefeyyüz etmek istiyen
her milletin hakikî bir şiarı ol -
malıdır.

Hakkımda her yerde izhar e-
dilen asarı meveddet ve bilhassa

matbuatın samimane ve dostane
neşriyatı kalbimde unutulmaz bir
hissi şükran uyandırdı. Bunu Irak
milletine karşı bu memlekette
perverde edilen muhabbetin bir
delili olarak telâkki eyledim. Bu
samimiyet şüphe yoktur ki iki
memleket arasında dostane mü-
nasebatın daha ziyade kuvvet •
lenmesine vesile olacaktır. Irak
ile Türkiye iki mücavir odada
iki kardes gibi yaşamalıdır. Cüm-
lemizin samimî emelimiz de bu -
dur. Müsterek ve mütekabil men-
faatlerimizle asırlardanberi ara-
mızda teessüs eden kuvvetli ra-
bıtalar itikadımca bunun en sağ-
lam temelidir. Bu beyanatıma ha-
time vermeden ve ziyaretimden
fevkalâde mesrur olduğum bu
dost memleketten ayrılmadan ev-
vel umuma teşekkürlerimi ve ha-
yırhahane temenniyatımı tek -

rar eylemek suretile veda etmek
isterim.^ ,„,„

Kral Hz. nin hareketi
, &ral Hz. saat 12,15 te refa •

katlerinde Başmabeynci Saffet
Paşa ile Maliye Nazırı Rüstem,
Iraİc'ın Türkiye sef iri Naci Şevket,
Teşrifat Umum Müdürü Kadri
Riza, yaver Naşit, Irak sefirimiz
Tahir Lûtfi, Irak sefareti Baş -
kâtibi Ata B. ler olduğu halde o-
tomobiller saraydan hareketle Sir
keci istasyonuna muvasalat etmiş-
lerdir.

Burada İstanbul Valisi Muhit-
tin, Polis Müdürü Ali Rıza Bey-
lerle tngiliz sefiri M. Corc Klark
ve Mısır sefiri Abdülmelik Ham-
za Bey tarafmdan teşyi edilmiş-

lerdir.
Kral Hz. tam saat 12,30 da ha-

zırlanan hususî trene binmişler •
dir.

Tren, 12,35 te teşyie gelen dip-

lomasi mehafilinin alkışları ara-
sında hareket etmiştir.

Doğruca Alpullu'ya gitmişler -
dir. Teşrifat Umum Müdürü Kad-
ri Rıza, yaver Naşit, Irak sefiri
Naci Şevket Beyler hududa ka -
dar Kral Hz. ne refakat etmiş -
lerdir.

Faysal Hz. Alpullu şeker fab-
rikasmı ziyaretten sonra ekspres
trenine raptedilen hususî bir va-
gonla Viyana'ya gidecekler ve bir
kaç gün kaldıktan sonra İsviç-
re'ye giderek tedavi edilecek -
lerdir.
Irak sefirimiz Lübnan'a gidiyor

Kral Hz. ile birlikte memle -
ketimize dönen Irak sefirimiz Ta-
hir Lûtfi Bey bugün şehrimizden
Lübnan'a gidecek ve yaz tatilini
orada geçirecektir.

Irak Başvekili Bağdad'a gitti
Irak Kralı Faysal Hz. nin mem-

leketimizi ziyareti münasebetile
Türkiye'ye gelen Irak Başvekili
Nuri Paşa Bağdad'a avdet et -
miştir.

Ne yapıp yaparak
Buğday ziraatini
Kurtarmak lâzım...

[Başmakaleden mabaiti

Bu iki farttan ikincisi birincîsi ka-

dar mühimdir. O yolda alınacak ted-

bir, derhal en ucra köye kadar

müstahsillerin kâffesinin kulakla -

rına isal olunmak lâzımdır. Bu su -

retle dahilî piyasalarda buğday fi-

atı şimdikinin ikî üç kuruş yükse •

ğine çıkacak ve işte bu tedbir çift -

çiyi sevindirdiği kadar memleketi de

korkunç bir tehlikeden kurtarmış

olacaktır.

Bu kısım dahildeki sarfiyat içîn-

dir. Harice gönderilecek buğdayla -

rımızda da buna mütenazır diğer bir

basit tedbir alınabilir, ve işin büt-

çeye taallûku yalnız burada görüle-

bilir. Esasa nisbetle pek cüz'î bir

feri sayılabilecek olan bu ikinci kı-

sım için meselâ muamele vergisinin

yalnız buğdaya veya hububata ait

kısmında göze alınacak fedakârlık

bizim takdirimize göre biç bir za-

man bir milyon liraya bile varmı -

yan çok ehemmiyetsiz bir miktar o-

lacaktır.

Türkiye'de buhranın şekli bil -

bassa ziraidir. Onun belli başlı mev-

zuu da buğdaydır.
Buhranı bilkulliye bertaraf ede -

cek diğer tedbirler de yok değilse de
yu'tarıda ilk ağızda münhasıran
bu jdaya ait olarak arzettiğimiz ted-
bir birinci ve çok müstacel ehemmi-
yet derecesini haizdir.

YUNUS NADİ
HAMİŞ: Makalede ekmek fiatınm

on iki kuruşa iblâğı bir esastır. O-
nun tahakhuk mevküne çıkarılması
için müracaat olunacak usuller ay~
rtca tetkik olunacak bir mevzadur.
Meselâ ihracat üzerinde konulacak
bir primle vaziyet bu şekle konul -
mak mümkündür. Bu primin dahilî
ekmek istihlâkinden alınacak mua-
dil bir vergi ile temini hatıra gelen
ük sur«Mir.

r. N.

Buhranın tesirleri

( Birinci sahifeden mabait )
deki Doyçebank ve Doyçe Oryent •
bank'ta mevduatı bulunanlar dün sa-
babtan itibaren paralarını istirdada
başlamışlardır.

Bu iki banka talep karşısında
derhal tediyatta bulunmak zarure-
tinde kalmış fakat biraz sonra te -
hacüm fazlalaşmış, mevcut parasile
matlubat ashabını tatmin edemiyin-
ce diğer bankalarda bulunan para-
larını istemek mecburiyetile karşı-
la ı̂ ştır.

Doyçe Oryentbank dün saat on
bir buçuğa kadar Osmanlı Banka-
sından 500 bin Türk lirası almış,
daha fazla para talebi Osmanlı Ban-
kası tarafmdan reddedilmiştir.

Diğer bankalar, Doyçe Oryent -
bankanın çeklerini kabul etmek iste-
memişlerdir.

Bunun üzerine banka direktorları
Londra'ya, Nevyork'a telgraflar
çekmişlerdir. Nihayet İngiltere'den
gelen bir telgraf üzerine Alman
bankası tarafmdan İstanbul piya -
sasında 40 bin isterlin satılmıştır.

Dün vakit ilerledikçe halk bu
bankaların önünde kesif bir kala -
balık teşkil ediyordu.

Bankaların tatil saati olan üçe
kadar Doyçe bankın tediye ettiği
paranın bir milyondan fazla ve Doy-
çe Oryent bankın da bir milyona ya-
kın olduğu tahmin edilmektedir.

*
Dün Ticareti hariciye ofisine ge-

len malûmata nazaran markın te -
nezzülü evvelki güne nazaran bîraz
hafiflemiştir.

Evvelki akşam mark Londra bor-
sasında 31,05 iken dün sabah 22,25
saat 11 de 21,75 e inmiştir.

Ticaret ve Sanayi Bankası
muamelâtını muvakkaten

tatil etti
Şehrimizdeki Ticaret ve Sanayi

Bankası dün muamelâtını muvak -
katen tatil etmiştir. Buna sebep,
mezkûr bankanın alâkadar olduğu
Cenevre'deki büyük bir Alman ban
kasının, son buhran üzerine tatili
tediyat eylemiş olmasıdır. Ticaret
ve Sanayi Bankası idare heyeti dün
vaziyeti tetk.ik etmiş ve şehrimiz pi-
yasası ve bankalarile müzakere ve
temasa geçmiştir. Esasen Alman
parasının vaziyeti tekrar düzelme -
ğe başlamış olduğu cihetle, Ticaret
ve Sanayi Bankasının da bır kaç
fSne kadar tekrar muamelâtını a-
çacağı -hmin edilmektedir.

Maarif vekili bir

tamim yaptı

Muallimler adalet ve
musavat göstermelidir

Maarif Vekâleti maarif eminlik -
lerinin lâğvi üzerine maarif işleri -
nin ne suretle tedvir edileceğine daîr
Vilâyete mühim bir tamim gönder-
miştir. Bu tamimde badema valile-
rin maarif sahasında en büyük âmir
oldukları ve bugün Türki -
ye'de ilk mekteplerin, bil •
hassa talim unsurları itiba •
rile, bundan on sene evvelki mek -
teplere kıyas edilemiyecek derecede
iyi olduğu izah edilerek deniliyor ki:

«Halen Türkiye'de resmî ilk mek-
teplerde vazife başında 13 bin mu-
allim vardır. Yedi binden ziyadesi
muallim mektebi mezunu olan bu
muallimler inkılâp ve teceddüt ru-
hile işba edilerek itina ile yetiş -
tirilmiş gayretli gençlerdir.»

Maarif Vekili tamiminde mual -
limlerin her şeyden evvel müsavat
ve adalet beklediklerini beyan ede-
rek valilerin bilhassa şu noktaya na-
zari dikkatini celbetmektedir:

«... tlk tedrisat sahasında siz -
den istediğim en büyük yardım ilk
tedrisat memur ve muallimlerinin
ruhlarındaki müsavat ve adalet f ikîr
ve hislerini her hangi bir surette
sarsacak en küçük bir hâdisenin bile
vukuuna kat'iyen imkân verdirme-
raeniz ve muallimlerin naf i mesaisin-
de kendilerine müzaherette bulun-
manızdtr.

Memleketin büyük bir itimat ile
genç neslin terbiyesini kendilerine
tevdi ettiği bu on üç bin ilk mektep
muallimi Türk milletine ati hazılı •
yan bu sessiz, ihtirassız çalışkan
gençlik kütlesi karşısmda bize dü -
şen en büyük vazife onları ruhan
yıpratmaktan, ümitsizliğe düşür -
mekten, bedbin etmekten, ideal kuv-
vetlerîni zâfa uğratmaktan sakın -
mak olmalıdır. Bu da ancak her tnu-
allimin her yerde her zaman adalet
ve müsavat dairesinde muamele gör>
düğüne kanaat hasıl etmesini ve bu*
kanaatin zayıflamasına sebep ola «
cak vesilelerden uzak bulundurul -
masını temin etmekle yapılabiLr.

tlk tedrisat işlerinin vilâyetferde
müsavat ve adalet dairesinde inti -
zam ve selâmetle yürümesi içn tat-
bikinı zarurî gördüğüm bu esasların
mektep muallimlerine ait ahkâmı ile
bilhassa 1702 numaralı kanunun ilk
mektep muallimlerine ait ahkâmile
bunu tadil eden diğer kanunî ahkâ-
mın muallimlerin maaşlarına, tayin
ve inhalarma ait mes'elelerde tara-
fınızdan dikkat ve itina ile tatbik
edileceğini ve tatbikatın son derece
ihtimam ile takip olunacağını bü -
yük bir emniyetle ümit ediyorum.

Ali Rıza nasıl asıldı?
tzmir muhabirimiz yazıyor: Ya-

vuz mürettebatından onbaşı Suphi
Efendiyi öldürdüğü için idama mah-
kûm olan bahriye neferi Rize'Ii
Me" met oğlu Ali Rıza, kararın âli
tasdikına iktiranı üzerine evvelki
gün buraya getirilmış ve dün gece
yarısı tersane kapısı önündeki mey-
danlıkta Adliye erkânı huzurunda
asılmıştır. Ali Rıza bitkin bir halde
idi, sehpaya zor çıkarıldı, bir şey
söyliyemiyor, sadece bir şeyler mı -
rıldamyordu.

Beraeti istenen hâkim
İflâs eden bir tütün tüccarına ait

tütünlerin satılması esnasında va -
zifesini ihmal ettiğinden dolayı Ağır-
ceza mahkemesine verilen birinci
ticaret mahkemesi azasından Cemil
Bey hakkıdaki muhakeme dün bit-
miştir. Dünkü celsede müddeiumumî
iddianamesini serderek beraet tale-
binde bulunmuştur. Mahkeme, per-
şembe günü kararını tefhim ede -
cektir.

Nakzedilen karar
Hüsnü pehlivan isminde birini öl-

dürmekle maznun ömer Âbit hanı
odabaşısı Ali Remzi Efendi evvelce
ağırceza mahkemesinde muhakeme
edilmiş, miidafaai nefis zaruretile
bu cinayeti yaptığı kanaatile be -
raet etmişti.

Temyi? mahkemesi bu kararı
bozduğundan Ali Remzi Efendinin
muhakemesine yeniden başlanmış-
tır. Heyeti hâkime, vak'a mahal -
linde keşif yapılmasına karar ver -
miş, muhp.keTneyitalik etmiştir.

Sporcu Sâit'i öldOrenler
Beyoğlun'da Mektep sokağında

bir arbede esnasında Beykoz spor

Kubilây abidesi

Teberrüat listesi

Gazetemizin teşebbüsile ya-
pılacak Kubilây abidesi için

ı vatandaşların gönderdiği te -

berruatı liste halinde derce de-]
vam ediyoruz. Bugün birinci
umumî müfettişlik memur ve
müstahdemininin gönderdiği
birinci listeyi neşretmekteyiz.
Bu millî abide için yüksek ha-
miyet gösteren bu muhterem
vatandaşlara hassaten teşek -
kürü vecibe addederiz.

Diinkfi yekûn
Diyarbekir'de birinci umu-
mî müfettişlik memur ve
müstabdemini

Yekûn

L.
2000

60

2061

K.
89

94

~İ3

Tıp Şûrası bugün

içtima ediyor

Aza tayin edilen dok -
torlar dün gittiler

Bugün Ankara'da Sıhhiye Vekili
Refik Beyin riyasetinde toplanacak
olan yüksek Tıp Şûrasına iştirak e-
decek doktorlarımız dün Ankara'ya
gitmişlerdir.

Şûra azalıklarına tayin olunan
Besim ömer Pş. ile Akıl Muhtar,
Neşet ömer, Kilis'li Rifat, Miralay
Mazlum ve bakteriyoloğ Refik Bey-
ler oğle trenile gitmişlerdir. Mazhar
Osman B. de ancak akşam saat yir-
mîde kalkan muhtelit trenle hare-
ket edebilmiştir. Mumaileyh ekspres
treninin haftada bir kaç güne indi-
rilmesinden malûmatı olmadığı için
öğle trenile gitmemiştir.

Mazhar Osman B. bunun îçin ya-
nayakıla bir muharrirîmize de -
miştir ki:

*— Ekspresin olmadığını duyun-
ca şaştım kaldım. öğle trenile bütün
arkadaşlar gitmişler... Biraz da ga-
lîba bana azizlik yapmışlar, çünkü
hiç birisi haber vermedi. Tayyare
postası olsa onunla gideceğim ama
yok.. Her ne ise muhtelit trenle git-
meğe karar verdim. Her halde bizi
Ankara'ya kadar götürür...»

Mazhar Osman B. yüksek Tıp Şû-
rası hakkında şu izahatı vermiştir:

«— Geçen sene çıkan bir kanun
mucibince Tıp Şûrası senede üç de-
fa teşrinlsani, şubat, mayıs ayla -
rında onar gün içtima edecektir. Şû-
raya lâakal 9 aza ile Sıhhat Vekâ-
leti şube müdürleri dahildir. Üç sene-
de bir üç aza kur'a ile çıkanlacak,
yerine üç aza konacaktır. Aza Sıh-
hiye Vekâletinîn inhası üzerine Rei-
sicumhur tarafmdan tayin olunur-
lar. Azalar memlekette ilmi ile ta-
nrnmış zevat arasından intihap edî-
lir ve sıhhî mes'elelerde reyleri alı-
nır. Bu heyet, kanun haline kona •
cak maddeleri müzakere ve Sıhhat
Vekâletinin vereceği program dahi-
linde çalışan bir müsavere heyetin-
den ibarettir.

Esasen eskiden de bir meclisi âlii
sıhhî vardı. Fakat bu ekseriyetle ec-
zane işlerile meşgul olurdu. Yüksek
Tıp Şûrası ise bütün tıbbî işlerle
meşgul olacaktır.»

Nuri B. in katili

mahkûm oldu

Arnavut Hacı'nm cezası
12,5 seneye indiriîdi
Esbak Musul meb'usu Nuri Beyi

Taksim'de öldüren ve öldürdükten
3 ay sonra motörle Bulgaristan'a ka-
çarken yakalanan Arnavut Hacı
hakkındaki muhakeme dün hitam
bulmuştur.

Dünkü celsede bazı zabıta memur-
ları son şahit olarak dinlendikten
sonra müddeiumumî Cemil B. iddi-
anamesini dermeyan etmiş Hacı'nın
bu cinayeti tasmim ve taammüt neti-
cesi olarak yaptığım bildirerek
450 inci madde mucibince idammı
istemiş, ancak hâdisei katilde bir
kadın mes'elesinin mevzuu bahsol -
masını esbabı muhaffefe olarak ka-
bul etmiş ve idam cezasının 24 sene
ağır hapis cezasına tenzilini iste -
miştir.

Maznunun vekili de, müdafaasın-
da katlin Hacı tarafmdan yapılma-
dığını, kendisinin bigûnah olduğunu
söylemiş ve bir aralık «eğer bu ci -
nayeti müekkilim yapmış ise bu iş
Allah ile kendisi arasında halledi •
lecek bir keyfiyettir, mahkeme bu
hususta bir karar veremez» demiştir.

Heyeti hâkime, iddia ve müdafa-
ayı dinledikten sonra kararı tefhim
eylemiştir. Bu karara göre heyeti
hâkime katlin Hacı tarafmdan ya •
pıldığına ve bunun taammüden ol -
mayıp tehevvüren yapıldığı kanaa-
tine varmış ve bu suretle Hacı'yı
448 inci madde mucibince on beş se-
ne müddetle hapse mahkûm etmiş ve
hâdisede esbabı muhaffefe görül -
düğünden cezanın on iki buçuk se-
neye tenziline ve Hacı'dan 2000 lira
tazminat alınmasına karar vermiş-
tir.

Zehra H. beraet etti
Arnavut Hacı'nın muhakemesin •

den sonra, Nuri Beyin ölümünde iş-
tiraki olmak cürmile mahkemeye
verilen ve Arnavut Hacı'nın metresi
ve Nuri Beyin de zevcesi olduğunu
iddia eden ve Hacı'nın muhakeme-
sinde fahit sıfatile dinlenen Iran'lı
Zehra Hanımın muhakemesine baş-
lanmıştır.

Zehra H. kendisine atfedilen bu
cürmü külliyen inkâr etmiş, dinle -
nen üç şahit te müsbet bir şey söy-
lememişlerdir.

Müddeiumumî iddianamesinde
Zehra Hanımın beraetini talep et -
miştir. Heyeti hâkime, Zehra Hanı-
mın iddia edilen cürmü işlediğine da-
ir delâil olmadığını nazari dikkate
alarak Zehra Hanımın beraetine
karar vermiştir.

Ş e H B ı r B
istanbulun mOlkî taksimatı

Belediyede yapılan yeni bir ista-
tistiğe nazaran İstanbul Vilâyeti da-
hilinde 15 kaza, 37 nahiye ve 310
köy vardır. Bu köylerin isimlerile
hangi nahiye ve kazalara tâbi ol -
duklarını gösteren bir cetvel tanzim
edilmiş ve tabına başlanmıştır. Bu
eetveller dairelere ve posta idare -
lerine tevzi olunacaktır.

50 polis Ankara'ya gidiyor
tstanbul polis kadrosundan elli

kişi Ankara'ya nakledilecektir. Bu
memurlara tebligat yapılmıştır, git-
miyenler müstafa addedilmektedir.

Ne kadar kitap var ?
Yapılan bir istatistiğe göre şeh-

rimizdeki kütüpanelerde Lâtin harf-
lerile yazılmış 1319, eski Arap harf-
lerile yazılmış 125966, ecnebi lisa-
nile 16035 ki caman 143327 kitap
mevcuttur.

Umum Türkiye kütüpanelerinde
de 5512 si Lâtin harflerile 235471 i
Arap harflerile ve 28493 ü ecnebi
lisanile ceman 269,741 kitap var •

kulubü kaptanı Sâit Beyi öldüren
bahriyeli Cetnal ve arkadaşlarının
muhakemelerine dün ağırcezada
devam edilmiştir. Dünkü celsede
son bir şahit olmak üzere Kiçi ismin-
de bir kadın dinlenmiş, bu şahit hiç
bir şeyden malûmatı olmadığını,
hâdisenin vukubulduğu gün hasta
olc" ğunu söylemiştir

Muhakemenin tahkikat kısmı bu
suretle hitam bulmuştur. Muhake -
me, iddia ve müdafaa için 6 ağus -
tosa talik edilmiştir.

Möskirat müdürü geldi
Müskirat bütçesi hakkında bütçe

encümeninde izahat vermek üzere
Ankara'ya giden İnhisar umum mü-
dürü Asım Bey dün şehrimize av •
det etmiştir.

Türkiye
Çiftçi memleketidir,

diyoruz!

Halbuki, çiftcinin mahsu-
lü para etmiyor. Bizi teh-
dit eden tehlike iste bu-
radadvr.

Bugünkü
Başmakalemiz
üzerinde düşününüz!

Almanya'ya yardım
etmiyorlar

Almanya markın sıfıra îndiği
zamandaki kadar gayet müşkül ve
felâketengiz bir vaziyette bulunu-
yor. Bir taraftan devlet ve hükû -
met ve belediye bütçelerindeki mil-
yarlarca açık bu büyük devletin malî
vazîyetini son derecede fenalaş -
tırmış ve diğer taraftan ecnebi kre-
dilerinin mütemadiyen çekmekte
olması Alman devlet bankasındaki
evrakı naktiye mukabili ecnebi pa-
raları ile altınları mütemadiyen tü-
ketmiştir.

Harbi umumiden sonra şimdiye
kadar, tamirat hesabına yirmi mil-
yar altın mark vermiş olan Alman-
ya'd a yerli sermaye son derecede
azalmış olduğundan dünyada birin-
ci derecede sanayi memleketlerin -
den olan Almanya hayatı iktisadi-
yesini devam ettirmek için hariçten
uzun, yahut kısa vade ile külliyetli
sermaye tedarikine mecbur olmuş -
tu. Son Rayihştag intihabatından
sonra Almanya'nın dahilî siyasetine
karşı haricin emniyeti azaldığından
kısa vadeli krediler vadeleri hulûl
ettikçe tecdit edilmiyerek mütema-
diyen geri alınmış ve bundan dolatı
Almanya sanayii sermaye buhra -
nına maruz kalmıştır.

Bu suretle Almanya devletin ma-
liyesî, parasının itibarî ve sanayi -
inin sermayesizliği olmak üzere üç
türlü buhran ve müzayakaya birden
düşmüş ve sür'atle felâkete doğru
yuvarlanmıştır. Bu üç tehlike kar -
şısında Almanya hiikûmeti evvel
beevvel devletin malî vaziyetini kur-
tarmağa çalıştı. Reisicumhurun
iki hafta evvel neşrettiği bir emir -
name ile gayet ağır yeni vergiler
konulmuş ve memurların maaşları
yüzde otuz kesilmek gibi milete
devletin maliyesini kurtarmak için
fevkalâde fedakarlıklar tahmil e -
dildi. Diğer taraftan Amerika Rei -
sicumhurunun teklifi üzerine AI -
manyaVm bu seneki bütçesi bir bu-
çuk milyarlık tamirat yükünden
kurtulmuştur.

Fakat devletin maliyesi yoluna
konulmuş ise de Almanya'da buh -
ran zail olmamıştır. Çünkü bu mem-
leketin para itibarî ve sanayiin kredi
müzayakası gibi iki büyük derdi
daha vardır. Evrakl naktiye karşı -
Iıgının yüzde kırk olan son hadde
•»•IrnÎK Aİmaıı vjf ^ * " * " — ı.«- ••*

nayi müesesesi ile büyiît bir bahka-
nın muamele ve tediyatı tatile mec-
bur olması Almanya'nın felâket u-
çurumunun kenarında olduğuna
şüphe bırakmamıştır.

Almanya devlet bankası reisi M.
Luther hariçten muavenet temini için
Londra ile Paris'i dolaştı. Londra ve
bilhassa Paris Almanya'ya istediği
gibi kredi verebilecek vaziyettedir.
Fakat Fransa hiikûmeti verilecek
büyük kıediye karşı gayet
ağır siyasî şartlar koyduğundan
M. Brüning hiikûmeti bu şartları
memleketin dahilî siyaseti üzerinde
ika edeceği fena tesirlerden korka-
rak kabule cesaret edememiştir.
Amerika'dan dahi defatla îstimdat
edilmiş idi. Fakat Mr. Hoover A -
merika'nın kendi başına bu büyük
ve sonu meçhul teşebbüse girmesinde
şimdilik mahzur gördüğünden Al -
manya'nın rica ettiği muaveneti
reddetmiştir.

Bugün Almanya kendi başının
çaresine bakmak mecburiyetinde
bulunuyor. Fevkalâde tedbire müra*
caat etmektedir. Ezcümle banka -
lardaki mevduata hükûmet kefil
olmuş ve kambiyo muamelesini ta -
til ettirmiştir. Bu gibi tedabir kâfi
gelmediği takdirde Almanya ile bü«
tün cihan, tarihinin en büyük îkti -
sadî ve ihtimal siyasî f elâketine ma-
ruz kalmış olacaktır. ,

MUHARREM FEYZt.

Devlet Bankası

Salâhattin B. teknik

hazırlıklarla meşgul
Devlet Ban-

kası Müdür
Salâhattin B
bir kaç gün
denberi şehri
mizde bulun -
maktadır. Sa -
lâhattin Bey
yeni teşekkii!
edecek olan

Devlet Banka
sının teknil
bazı noksan -
larını ikmal Devlet Bankası Müdüm
ile meşgul • rü Salâhattin Bey
olmakta ve her gün Ziraat Ban •
kasındaki dairesine gelerek çalış«
maktadır.

Devlet Bankası meclisi idare
reisi Nusrat Bey de ailesile bera>
hf)r şehrimize gelmiştir.

Orijinal Boyut : 14 * 29 cm


