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lıtanbul ile Varşova ara· 
aında tesis edilecek . hava 
hattı Sofya ve Selanik üze· 
rinden geçecek. 

~t\. \i ~[ • I 

~ Sovyetler Amerikaya taah
ruı ~ hütlerini ifa etmemiş memle
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ketler arasına ithalinden dola
yı Ameriksyı protesto ettiler. 

TeJ • ( Müdür: 24318, Yaxı itleri müdürü: 24319. 
• idare Te Matbaa : 24310. 

Arabistan harbinin 
İç yüzü 

ltalyan &§vSilinin "Asya mil : 
letJe..iıe tepWi meoai,, hakkındaki 
sözlerine kartı lngölterenin Arabist~n
dal.i mukabelesi pek yaman oldu: Çun
ltü gittikçe daha büyük bir vuzuhla a_n
latalıyor ki Hicaz ve Necit kralı lbnu· 
•uut ile y...._, imamı Yahya arasanda
lri mücadele dolayuiıle Arabi&tan yvm> 
•daamda İngiliz ve ltalyan jmpeo'ya • 
li"'-mm çupıpnasıdır. 

Arabistan daima lngiliz müıteml~k.e 
ıiyuetinin en has ... noktalarından b~~·
ni letllll ebnittir.Hindista~ yolunun us
tüncle bulunması doloıyıııile bu yarım 
•dada büyük devletler.len birinin 11ü -
fuz sahibi olması Jngilizlerin rnarıi ol
mağa ı;alıltıkl.., bir vaziyett!r. 19 un
cu ıurm ak yarmm>da Fransanm hi -
-yesi ve Mcıbmet Ali'nin reisliği al
tında bir Arap İmJ>M'lltot'luğunJn lef • 
!<iline mani olmak İçİrı takip ettaıferi 
muwıffa.kıyetli ı.İyıuet yakın ~a -
rm ent«esan terih faaıllarmo te§Mil e
der. 

lngiiizl<r hllrbi umumİ)'e kadar A
....... tan Yanın adıu11U11 zayıf o- · 
lı İnıPlll'atorluğunun elinde laJnmsın -
da büyük bir mahzur gÖirmetnişlerdi. 
Çünkü Mısw'ın itgeline kadar imp11 -
ratorluk heyeti umumiyesi itibarile, a• 
fağı yukraı lngiltereınin himayeti al .~ 
bnda bulunuyordu. Asrın dördüncu 
~Yreğinden IODnl İrnpanltoduğım zi
l, büobütün t..ı...rüz etti. Bununla be
........ lngilizl ... Maun İfgal etınekle, 
~'de bir müıl:emW<e tes.iı ~ • 
~ doğrudan doğnaya o-b ula: 
~ tabi olmtymı ANI> - •• ddn 
.Ş.,)'Lleri ve lmlıole reiol.,,;,,; binmye • 
l<rifte almakla Ani 'ıhw..WU uühazla • 
......, gittikçe ı.kviye ettiler. 

. lngi!izler1n Arap meııddcederinde 
JıUmet için yetqtiriJmi§ bir 11-1ur •>
•un vardır. Bunlar memleketWı coğ • 
l"&fya ve tarihini, Aicıınım lnı.lretli hü
kiimdarlardan en müte..ıs;ı kabile reis • 
lerine kader AnılıHt-.ı., nüfuz ve ıa· 
liWıiyet sahibi olan adııonlarm kuvvet
lerinj, zaaflannı, hususi vaziyetlerini bi
leıı bir memur zümreıidir. Yerine gö
re, para ile, tehdit ile, gururlanın ok
flllnalda, yalvarmakla, bazen ele Müs • 
liiınan dinini kabul etmiş göriinrnek -
le, veJhaııl her vasıtadan istifade ede
....., bu adamlara hulüJ etmek ve on -
ları lngi!ı....., namına kazanmak tazım. 
dır. Bazen Lawrıınce'in harp ferda • 
hında yaptığı gibi, lngilterenin her 

angi bir ıiyıısi harelcetmden memnun 
olnHyan Arap ıeflerile beraber olarak 
lı_ıı:ifiz hükümeti aleyhine döner gibi 
'?runmek te caizdir. Hülasa lngiltere
~ Arabntendaki ayasetini tedvir i
~n Yelittirilen ımıf Arabistan vaziye
tiııin kBl'Işıkltğı kadar kurnazdır. 
bi İngilizlerin bu kanpk wrziyeti har
lıa "1rıumide meharetle idare ettikleri 

lll'lardadır. Bu aralık lngilterenin si
~ti §U idi: Bütün Arapları Osınan. 
k _"!!Para torluğuna karp tahrik etmek. 
j~, emôrlerin, şeyhlerin, İmMn • 
ı.c:'" biribirine ralllp olduğu bir tnem• 
lı, ~lte bu, kolay bir İ§ değildi. Fıııkat 
ı.ut'~•uut gibi ı.;.. losınııııı Hmci.staQ 
ol., )"""ti idare etti. Kral Hüseyin'i 
_. l>gİ!iz Hariciye nezııreti lıirnııye 
-• .,, Her ikisine de biribiritıe müte • 
~ vai~ler yaJ>lldı. Araplara. yapı -
l' hu mutenakız vaitler lngılterenin 
~'-a ile aktettiği Sykes - Picot mu-

-...ıesôle de tearuz ediyordu. F.ı.at 
L; .~de variyeti idare ettiler ve.-
IQı ~qtımiden sonra yaphldan ~ ~-

tlı- İle A~ ....,;,.- • 
)I! ettiler. ıc-1 H_.., ..,,,.,.. Kıh ." 
~. "da11a+ .ıdo - bir ~~ Jnlgı
"Qf..;,. .;yaeetıine elet olan ~ • ., n-
tilizh,ri,, elinde eair ol......k öldü. in -
tilterenin müstemleke siyaseti vela ne
j!i>- .bihnez. Sait Molla da bir İngiliz 

ı ,._esinde ölnıed; mi? 
Sorı . "aziyetin bütün harici manza

i""ı. Ne"":" denilen ımntaka etrafında 
~•uut ile imam y ah ya anısında bir 

:'.'Ucacleleden ilıarettir. Bu, .loğru. Fa-
...,t lınam Yab f........:•izl · ::..ı. ..._.,_ , , . ya • ..,. enn §uyue ve 
.ı.;~en111 celhedecek vaziyet<!..- ih • 
.ı., 1 etmemiş olsaydı, ihtilaf bu rad • 
~le V11nnadan haılledilirdi. f şin iç yü
ı, fUdur ki Yemerı im.na kah Mos -
~ il~ kih Roma ile cilveleterd< 111-
lı ....., enditelerini celbebni§tir. Al
rı.,:ne .evvel lrnmn Yah~ Sovyel 
.... ~ ıle yapbğı do&ttuk ve tiaıret 
"-o; ~i lng!ttereye luırıı adeta mey
...... YUf mahiyetinde idô. Bmıdan 
~da lmıun Ytılıya halya ile kur 

'--ılı..ı1;.,~. bir heyet zÖttİ ve gerek 
"<liddl""* Muuolini tanıhnden kabul 
'1ıt;ı • haly..,ler Y emeııin .....t.adcle -
"'- e lnefguJ olmağa batladalar. lma
"'ıJ:"" """diler. Silah ve cephane 
~ . : AN.erlerini talim ve terbiye et
t~ •çın ':'.JÜtehau..ıl~>r ıı:önclerdiler. ln
'iilı;;ıi'° ınustenılekc ulet...,de çok tec -
!'ıı'>t bir tnillel olduklanndan. "nüfuz 
ilıda. ııl.a~ı,. denilen fili vaziyeti? . na~ 
l,j Ş edıldiğini bilirler. Bunun ı?n<fır
~ ap denizinin Afrika sahillerini iş
.ı., yı.... ı talyımlarm Asya sahili~ • 
le;;~ ~endeki faaliyetleri nazarı dik
<\d; D~ celbebnelcte idi. Amavutlu.k 
'~?;"~k denizinin §arkında nasıl bır 
~ • 1Jlal ediyorsa, Yemen .de. Şap 
'~•rltitı '6rkında öyle bOr mevki ışgal 
~ · Bu müşabehet te lngilizlerin na-
111-, 1 dildcatlerinden kaçmamış olacak • 
~. lbniuuut ile imam Yahya a-

. 
Şehir Mecli.inJe Vali ve Belediye Reüi MalaiJJin Beyle •Öz alan azaJan Etem l::ı:;::ı:;et, Dr. Hikmet, Galip Bahtiyar, Mehmet Ali, lnnail Hakin Beyler. 

Şehir meclisi beklenen ictimaınl yaptı 
id in Bey mü ını pb h rare ı· •• 

a a r oldu ve e ı 
Belediye Reisi ile hatipler Şehir 

Meclisinde karşı karşıya ! 
Meclis nasıl toplandı, Muhiddin B. kendisini nasıl müdafaa 
etti, hatipler neler söylediler? Müzakereyi aynen yazıyoruz 

latanbul umumi mecüai, dün • 
öğleden sonra saat 14,30 da gün - ~.....-:;_ 
lerden beri beklenen fevkaJade iç 
timaıru yapb. Dünkü içtima haki
katen fevkalade oldu. Şehir Mec
lisi tarihinde görülmemiş bir ha
raret ve uabiyet havuı içinde mü 
zakerat cereyan etti. Salonun ka
pısı önünde polis memurları terti 
bat almıtlardı. Esnaf Bankaaı me
selesinin görüşüleceğini bilen bir 
çok meraklılar müzakerah takip 
için gelmitlerdi. Fakat samiin lo
casında ancak 25 kiş.ilik yer oldu 
ğundan birçok kimseler kapı ö • 
nünde kaldılar, izdihama meydan 
:vermemek üzere samiin locaama 
ve gazetecilerin mevkiine giren • 

Mecli. söz ıröyliyen hatipleri dinliyor • , 

lere birer kart veriliyordu. Bele • ı hayli kavga, gürültü, oluyordu. 
diye muavini Hamit Bey kartları ·~ünkü fev~~aae içti~ı _takip i-
imza ediyor, salon kapısı önünde- çın, .m?tat hıli.fına, tehnmızde ec-
ki meclis katibi kontrol ediyordu. nebı lısanla çıkan gazete muhar 
Birçok kimseler samiin mahalline rirleri de gelmitlerdi. Gazete fo • 
kartsız girmek istediler. Muavin to~r~fçılan ~a. salonda makine-

--::::=:..------ı · Hamit Bey gelerek, bizat, k~tı ol lerını yerleftirıyorlar, hazırlanı -
- mıyanları çıkardı. Dün meclıs a • yorl~dı. . . 

Mecliate 6azete muharrirleri not 
alıyorlar .. 

zaları gibi, meclis müzakeratını . Dun Mechs az~r'. her zamankin 
amle~ ·, isteyenlerde de uabiyet den daha evvel._ıç~ımaı.n bllflan -
vardı. Salon kapısı önünde bir (Dc,,amı s ıncı sahıfede) 

Türk - Yunan dostluğu 
_,.__ 

Goemboes misaka 
Mani mi olacaktı? 

Ceneral Kondilis ( . , 
Bugün geliyor 
Ankarada dün resmi bir 

teblig neşredildi 
r 1 

Ceneral Kondiliain beyanatı ' 
ANKARA, 8. A.A. - Yunan 

harbiye nazarı ceneral Kondilis 
Hazretleri ve refakatlerindeki ze
vat hükfunetimizin mirıafiri olarak 
şehrimizde dört gün devam eden 
bir ikametten sonra bu alqam Is
tanbula hareket ebnitlerdir. 

Ceneral Kondiliı Hazretleri i1-
tasiyonda Batvekil lımet Pata 
Hazretlerile, Hariciye Vekili T ev
fik Rüttü, Milli müdafaa Vekili 

; -

Zekai Beyler ft büyük erkanı har
biye ikinci reisi Aamı, birinci or
du müfettiti F~rettin Patalar Ha-

(Dcvanu 7 inci sahifede) 

--
Macar Başvekili : " Buna 
mini olamıyan bizden 

büyükler var,, diyor 
BODAPEŞTE, 8. A.A. -Macar 

ajanaı bildiriyor : 
Batvekil M. Gömböt, mecliste. 

iradettiği bir nu
tukta demittir ki: 

" Bir çok hatip· 
ler benim ve hari
ciye nazırının se
yahatlerini tenkit 
ettiler. Şimdi de 
beni, Bulgaristan 
ve Türkiyeye yap
bğımız seyahatle
re rağmen Balkan 
misakının tdıak- M. Goembou 
kuk ebnİf olma-
siyle muahaze ediyorlar, Fakat 
buna mani olamıyan bizden çol: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

BUGÜN 
2 inci sahifede 

Ecnebi malbuatında BlST• 
dük/erimiz 

3 üncü sahifede 

Yoklama! 
Felek 

!İkhsat Vekileti yeni teş
kilat layihası Mecliste 

Beynelmilel iktısadi varlık mücade
lesinde milletin hayati menfeatleri 

korunacak - Layihanın esasları 
ANKARA, 8 (Telefonla) - tur. ~ausanne mua~~esile mem. 

Hükiimet lktrsat vekiletinin ye - leketın her sahada ıstıklal bütün-
ni te,kilat kanun lii.yihasnu bu - lüğünü lemin etıni~ olan milli hü-
gün meclise vel'DJ'.İ~tir. Projeye kfı~et milletin iktısadi hayat ve 
meıi>ut esbabı mucibe liyilıasında faalryetlerile yakından alakadar ol. 
ezcümle deniliyor ki: mu~tur. 

"Milli iktısat meRuiresi Tür - Cihan ve millet iktııat baya • 
kiyede milli hükiimetle doğmuş - (De•anu 7 inci sahifede) 

• 
inkılap Enstitüsünde 

Bankacılıkta da· Türk 
bilgisini görürsünüz 

Yusuf Kemal B. dün milli Türk banka
cılı~ ının mazi ve inkişafından bahsetti 

Eski Adliye vekil 
Yusuf Kemal Bey,dün 
öğleden sonra saat 
ı 7,5 te, üniversite 
onferans salonunda 
nkılip dersine deva'l' 
tti. Yusuf Kemal Bey 

dünkü dersi ~udur
" Kambiyodan, pa

radan bahsederken bu 
meselelerle alakası o
lan diğer bir mesele
den de bahsetmek la
zmıdır. Yeni Türkiye
nin içinde devlet oto
ritesini tesis ettiği 
kambiyo borsasından 
bahsetmek isterim.Bu
rada kambiyo alınır, 
satılır. 

Kambiyo rayicinin Yusuf Kemal Bey dersini v erirken 
para rayicine tesiri vardır. Bura- ı hisse senetleri alınır, satılır. Ba-
da devletin eshamı tirketlerin (Dcvaıru 7 inci sahifede) 

' Ş; kuvvetler. i 
'"ıı ı llJÜcadeleınin arkasında çar· 

"ı~di ne olaoak? lngiliı:leıin bu 
~ '-ııı fıiı.le~c bütün devlcUoc tarehnd"!' 

, ~ çııı, bitaraflığm muhafaz<lJllll temı-

Dün bir mahallenin kadınlan toplanarak Belediyeye gittiler .• (Yazısı 
iç sahifemizde) 

~~ektir. Ancak ıunu hatırlanfahdır iti 
böyle bir ilôbet tc İ!JC:İlizlerin pek İl
lerine elvennez. Çünkü miili vahdet 
temini.ne yardım edecı her hseket im
peryaiizmmun "T elriluıya dütiir v., 

hülcümran ol., düstüruıa ~· s;.. 
naaıaleylı imam YMıyayi Jbniuu~da 
tepelettik ten -"' yakm Milıfı ıl bize 
daha batka sürprizler.::::. ·~o 

4 üncü sııhifede 

Onbir ay evuelki bir cinayet 
Kulalı miaaliri 
Rainıli hilıciye lit IQ flıklaa·ı bildiftliyor. Bu, demek -

y"'1>on lbniwuud'ua eline geçe-

Diin bir cinayet olJu, bir 1-lın pıçalılanarnlr öldürüldü. T als:latı 
İç Mlri/eıni:ıuleJir. 
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ittihat ve Terakki! 
( BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BI RAKTICl VESiKALARA CORF.) 

Ahbabın ahbabı olur söyler a'hbabına 
Bomba işini burada bir kaç arkadaşla görüşüyo

ruz, muvafık bulduğunuz şekli bildiriniz 
Evvela, dört bet aydan beri mer

kezin ve Tıbbiye mektebinin pos
tahane muamelatile uğra.hm. Is
bata hacet yoktur zannederim. Bu
nu yapan harabatidir. 

Saniyen, fransızca "M"lveret,, 
i Beyoğlunda vesair ecnebi meha
f ilinde istediğinizden i.la dağıtan 
Harabatidir. Sal işen, harici i'ler
lc me,gul olan, dah:ii itlerden ı.a. 
alamıyan ve hususile dahili ifleri 
tercih ile Anadoludaki tubeyi te!
kil eden ve reisi Dr. Mahmut Re
s;de takdim eden, gazete islerini 
yoluna koyan ve Bulgariata'ndaki
leri de Mısıra havale eden gene 
Harabatidir. 

Rabian, neşriyatımızm en mü -
himlerini, hususile fetvayi saray 
muhafızı Rıza Pa~aya ve daha bir 
çok mühim yerlere, medreselere, 
mahalle imamlarına, velhasıl bul
duğu emin vasıtalarla on tanesini 
de Yıldıza sokan mağdur Haraba
t1dir. Bunu ispat için Abdülhami
de sorabiiirsiniz. Abdülhamit iki 
haftadan beri bir lngilizi yakala -
mı~, onu isticvap ediyor. Bazı mü· 
him hadiseler hakkında ifşaatta bu 
lunursa kendisine üç hin lira vere
ceğini vadetmif, fakat·lngilizden 
tek bir söz bile koparamamı,. 

Hamisen, kırk beş kitiden mü -
rekkep aynca bir heyet te,kil ve bu 
heyet azasmdan hamiyetleri gale
yana gelen on tanesini fedailer sı
nıfına ithal eden gene Harabatidir. 

Bu mektubumun cevabı tehir o
lunmıya gelmez. Çünkü vakit pek 
dardır. Sonra iş işten geçmi• o!ur. 
Yapılacak iş ise çok mühimdir. 
Kimsenin bir şey yapacağı yok. 
Acizane fikrimi aöylemeğe hakkım 
olduğundan yaptığım ve yapaca
ğım i•1eri iki kere iki dört ederce
sine ispat ediyorum . 

lşte gene hafiyeler yapılacak i•
lerimizi haber almı~lar, tersaneye 

'wmba atacağımızı çakmı~lar,timdi 
tersaneye kuş uçurmuyorlar. Fakat 
bunun hiç ehemmiyeti yoktur. Siz 
yazdıklarıına biran evvel cevap ve
riniz de, ondan ıonrası kolaydır. 

Şayet bu i•te muvaffak olmamı 
istiyorsanız Pariste bunu üc dört 
kişiden fazla kimse duymas;n, Şu
belere biJe hiç bir ~ey yazmayınız. 
(Ahbabın ahbabı olur, söyler ah -
babına) ben bu fikirdeyim. Hele 
burada iş batmda olanlara ketum
luk cihetinden hiç itimadım yok • 
tur. Onun için kendilerine bu bom 
ba itini kat'iyyen açmadım ve aç -
mıyacağım. 

Yapılacak bomba suikasti halt. 
kında burada birkaç arkadaşla 
pek mahrem bir surette müzak~re
kr yapıyoruz. Bu İf için muhtelif 
fikir_'e~ ~rtaya atılıyor. Bunları si
ze bıldınyorum. Hangi tekli muva 
fık b~luyorsanız buraya yazarsı
nız hız de ona göre kendimize bir 
hattı hareket çizeriz. 

sir yapar. Yakalanmıyacak olur -
sak İttihat ve Terakki Cemiyetinin 
iktidar ve kabiliyetini meydana çı
karmıt oluruz. 

Üçüncü kafileyi te,kil eden ar -
kada,lara gelince, bunlar işi daha 
esaslı tutmak istiyorlar. Onların 
maksadı evveli. bir fedai heyeti lef 
kil etınektir. Bu fedai heyetinin 
devamlı bir tetekkül olmasını ve i
cap ettikçe itlerin bu heyete havale 
edilmesini ileri sürüyorlar. Gerek 
Yıldıza, gerekse istibdat erkanına 
kartı yapılacak hareketlerin ve giz 
li tehditlerin daima böyle bir he
yet tarafından icrası ve fedailer 
grupunun bir icra vasıtası gibi ha
reket etmesi muvafık görülüyor. 
Daimi bir fedailer grupunun mev
cut olması bundan sonra yapılacak 
i•leri ko'aylaıttıracaktır, deniliyor. 
Çünkü bu gibi i'ler doğrudan doğ
ruya onlara havale edilecek ve te
ferrüatın ihzarı fedailere bırakıla
caktır. Bilmem bu fikre ne dersi
niz? 

Herhalde bu mektubumu alır al
maz bana izahat vermenizi ve akıl 
öğretmenizi çok rica ederim. Ar
kada,lar tarafından ortaya atılan 
yukarıdaki fikirleri nasıl telakki et 
tiğinizi ve benim ne cevap vermem 
lazım geldiğini bana yazarsınız. 

Fedai arkadaşlar arasında tabii 
evlat ve iyalini dü,ünenleri vardır. 
Biz icraat esnasında ölürsek veya
hut yakalanırsak ve idam edilir
sek, çolu~uz çocuğumuz ne ola
caktır, diyorlar. Bununla beraber, 
İçlerinde ekserisi İttihat ve Terak
ki Cemiyetine karşı büyük bir iti
mat beslemektedir. Bunlar diyor. 
!ar ki: 

- Şayet biz bir kazaya uğrıya
cak ve cemiyetin makıatları uğu
runa hayatımızı feda edecek olur
sak, elbette kos koca bir cemiyet, 
evlat ve İyalimizi süründürmiye -
cektir, onlara bakacaktır. Cemiye
tin nizamnamesinde yazılı olan 
maddeleri tatbikten g-eri durmıya
cakt1r.,, 

Tuhaf değil mi, bu sözleri onla
ra ben söyliyecekken fedai arka • 
daşlarımız kendiliklerinden bana 
söylediler. Cemiyetin ne kadar 
kıymet verildiğini ve ona kartı ne 
büyük bir itimat beslendiğini bun
dan anlıyabilirsiniz. 

TasavYUr ettiğimiz büyük i'i 
meydana çıkarmak için bana kolay 
l~ g?steriniz. Kimyaya ait olan 
cısmı (1) oradan tedarik ederek 
buraya yollıyabilir misiniz? Bunu 
da serian bana bildiriniz. Ben de 
buradan bulmıya çalıfıyonım. Fa -
kat bulmak ümidi pek o kadar kuv 
vetli değildir. lstanbulda bir lngi
liz var. Kendisine itimat edebilece
ğim bir adamdır. Ondan sordum. 
Bir tane hulmıya çalı~acağmı va
detti. Bakalım bulabilecek mi? 

-Bitmedi-
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HARİCİ -HABERLER 
DAl(i 

Amerikanın alacakları 
Rusya kendisinin taahhütlerini 
yapmamış memleketler arasında 
gösterilmesini protesto ediyor 

halli • • 
ıçın Hudut ihtilaf /arının 

ANKARA, 8. (Telefonla) - Hudutta zuhur eden ihtilôfların 
tetkik ve halline müteallik Türkiye Cümhu.I yeti ile Sovyet Ru•ya ara
sında 6 ağustos 928 tarihinde Ankarada aktolunan mukavelenin 6 
ay daha temdidi hakkında 12 nisan 934 tarihinde imzalanan proto
kolun tasdiki layihası M ectse ver ilmiştir. 

Buğday mübageatı işleri 
"Nevyork Taymis,, yeni kanunu gülünç ve lüıum3uz 

bulmakta ve kaldırılmasını tavsiye etmektedir 

ANKARA, 8. (Telefonla) - Ziraat Bankası buğday f!efi Se
lcihattin ve Ankara ziraat b4fmüdürü Hamdi beyler köylüden satın a
lınmakta olan buğday mübayaatı l ~lerini kontrol etmek ve köylülerle 
temas etmek üzere bugün Anadolu dahilinde b 'r seyahate çıkmıs-V AŞINGTON, 8.A.A. - Sovyet Rus

) .. nın Yaıington büyük elçisi ycldaı 
Ttnyanovıki dün, hariciye nezareti mÜs· 
te,ar muavini M. Moor ile bir sa.atlık 
bir mülikat yapmıştır. 

Büyük elçi b"" müddeiumuminin 
Johnson luınunu ha.landa y>ıptrğı tefsi
rin, Sovyet Rusyayı el& taahhütlerini 
tutmamıı devletler arasına almıı olma
Slf'J proteato etmiıtir. 

Fakat bu meıele hakkında Sovyet Rus
ya hükümetinin noktayi nazan neşredil· 
memittir. 

VAŞINCTON, 8. A.A. - Bazı ma· 
hafil, AtneTikaya borçlu olanların '1"1'· 
sine ayni tekilde muamele yapıl.r.:ı.ıınm 
müşkül olacağına iıaret etmektedir. 

Reıaicümburun borçlar baklandaki be
yar. tının borçların esası hakkında bir 
raoor ~eklini alacağı zannedilmektedir. 

Ho 'er moratoryomunu kabul ettiği 
vakit konğranın borçlar hakkındaki uz
la,ma kabul etmek vaziyeti de hatırla
tılınaktadır. 

Şeklen tediyeleri ayanda tenkit eden 
M. Jonson kanun li.yihasının gelecek ay 
tatbikine başlanacağını bildirmiştir. Bu 
ı1rojenin Amerikaya harp borçlarını ta· 

Emir Faysala 
Bir teklif -·-
Kendisini Yemen kralı 
ilan etmesini istediler 
HUDEYDE, 8. A.A. - Reuter 

ajansı muhabirinden : 
Buradaki ehaliden bir kısmı ile ye 

ni silah altına alınanlardanbazılan 
Emir Faysal'a müracaatla, kendi
sini Yemen Kralı ilan etmesini is
rarla iatemitlerdir. Fay&al, bunla
ra cevaben: "Sana'ya geliniz ve 
bu mesele ile meşgul olmağı baba
ma bırakınız" demiştir. 

Bütün Yemeni ifgal edecek 
KAHiRE, 8. A.A. - Ciddeden 

bildirildiğine göre, lbnissud bugür 
ecnebi mümessillerini kabul etıni• 
ve sonra Mekkeye dönınüttür. El
belaga gazetesi, imam Y ahyanın 
5 mayıs tarihli telgrahnr l\etredi
yor. imam bu telgrafında ~yle 
diyor : 

"B ukl "lih . " en ve çoc arım sı atteyız. 

Mekkeden gelen hususi haberle
re göre lbnissudun oğlu emir fay
sal Hüdeyde emiri ili.o edilmiştir. 

Mekkede umumiyetle düfünül
düğüne göre lbnisauu& bütün Ye
men arazisini i,gal niyetindedir. 

Cenubi Amerikada 

mam olarak ödcınemiı olan devletlere 
karıı yapılmıı olduğu malumdur. 

NEVYORK, 8. A.A. - N""york Tay
miı r.azetesi tunları yazıyor : 

- Johnson luınunu okadar «fakir• 
bir tekilde yapılmııtxr ki, hiç bir kimse 
lıülcümeti, bu kanunun manauıu anla .. 
mak için bq müddeiumumiye müracaa
tıT'~an dolayi muatep tutamaz. 

Bu gazete esasen, M. C~ing•'.~ 
vardığı neticeleri de memnuruyet vencı 
te13.kki etmemekte ve şunlan ili.ve et
mektedir: 

- Ba< müddeiumuminin çıkardığı ah
kamı ıniınakaşa etmeki..c.n ise kanunu kaJ
dırrnak dab eyi olur. Bu kanun gülünç, 
lüzumsuz ve fenadır. Gülünçtür, zira, 
oblıgasiyonları borsad~ 150 dolardan 
fazla olan memleketbr aleyhine ve es
hamı 15 dolardan az batı memleketler 
lehined~r. Lüzumsuzdur, çünkü, böyle 
bir kanundan vaziyetlerini memnuniyet 
verici bir şekilde düzelttirebilmek . iç~n 
borçlarmı ödememiş olan devletlen ka
fi derecede korkutacağını beklemek doğ
ru olamaz. fenadır, zira, hadiselerin da· 
ha ~imdiden isbat ettiği gibi bu kanun 
du~manlıklara ve karış klara sebep ol
maktadır. 

M. Yevtiç'in 
Temasları 

1 Bulgarlara bir ademi teca
vüz misakı teklif edi'iyor 

M. Y evt:clı ve M. Mu1anof 

SOFY A, 8. A.A. - Havas ajan· 
sı muhabirinden : 

lardır. ' 

Posta ve telgraf bütçesi 
ANKARA, 8. (Telefonla) - Bütçe encümeni bugün Posta ve 

Telegraf bütçaini tetkike başlamıştır. 

M. Bartu M. Musolini ile görüşecek 
PARIS, 8. A.A. - Malen gazete•İnin Roma muhabiri bilcfiri

yor: 

• Burada de~e~an etmekte _deııam eden fayialara nazaran M. Bar
tu ıle M. Musııolını arasında bır muliikat vukuu pek ziyade muhtemel
dir. Bazıları bu mülakatın M. Bartu'nun Belgraddan avdeti eanmında 
olacağını söylemekte İseler de eksüiyet, Pariaten alınan haberlere İ•
tinal ederk, M. Bartu'nun fas ziyar .. tinclen dönüsü esnasında vukua 
geleceğini zannetmektedirler. 

Mayi madeni mahrukat layihası 
ANKARA, 8. (Te!elonla) - Maliye encümeni mayi madenin 

mahrukat ve madeni yağlar inhisarı teşl/'li hakkındaki liiyihayi müza
kere etmiş ve layiha üzerinde esaslı tadiller yapmıflır. Bu tadülere 
göre encümen inhisar te1k:line lüzum görmem~ ve bu maddelerden a
lınması teklif edilmekte olan l'nhisar resim/erini İ•tihlô.k resmi olarak 
cibayetine tevessül eddmesi tercih olunmu~ur. 

Maliye encümeni hanı petrolden kı'lo b4fına 6 kurus istihlak res
mi alı,.nmasını teklif etmiftir. Layiha bütçe encümenine .~erÜmİftİr. 

ikramiyeli istikraz tahvilleri 
ANKARA, 8 (Telefonla) - ikramiyeli yüule be~ faizli 1933 

İstikraz tahvillerile yedi ve yirmi senelik yüzde bes ııe yüzde iki fa
izli tahvillerin Cümhuriyet Merkez bankcuile lf Bankasının bulun
madığı mahallerde Mal sandıklarınca hazineye irMılat kaydı suretile 
kupon bedellerinin tesviye cdilmes i takarrür etmiş ve keyF.•yet alaka· 
darlara tebliğ olunmuştur. 

Deniz ticaret kanunu 
'ANKARA, 8 (Telefonla) - Memleketimizde mevcut gemile

rin hepsinin tehcire tabi tutulması gerek memleket mü
dafaıuı ve gerek civar memleketler küçük gemilerinin memle
ketimiz kıyılarında Türk bayrağın t çekmek 8Uretile her türlü kaçak
çılık yapmalarının ö,,üne geçmek noktasından Deniz ticareti kanu
nunun 1472 inci maddesinin deiif tiri/mesine lüzum görülmüf ve bu 
hususta hazırlanan layiha meclise verilmiştir. 

Teklif edilen yeni madde ~ad ur: 
"Tescile tabi gemilerin gayrİ•ali hac'Tti i.tiabisi mikJan nızamna 

me ile gö.terilir. Tefsiri tescile tabi tutulmayan gemiler taıdikna
me abnakaızın Türk bayraiı çeke bilirler." 

Tayyarecilerimiz 
M. Y evtich ile M. Mup.noff dün --o-

ilk mülakatlarını yapmıtlardır. Lcningratta şereflerine 

Konsoloslar -tarafından 
tasdik edilen evrak 

Bulgar mahafilinin zannına gö- bir ziyafet verildi 
re, M. Yevtich M. MuJanof'a iki 
taraflı bir ademi tecavüz misak< ıMOSKOVA, 8 (A.A.) - Le -
teklif edecektir. Bu mahafil Bul- ningrada muvasali.t eden Türk tay 
garistarun böyle bir teklifi kabule yarecileri evvelki gün Leningrad 
hazır oldug-unu ka~detmektedir. kıtaab kumandanı tarafından fe -

reflerine tertip edilen kabul res -
Fakat böyle bir misakın arazi ata- miode ve öğle üstü merkez ku _ 
tukoaunu katile,tirmemesi ve mu- ı· ınandaru mümer•İ ınin verdiği zi 
taarrızın tarifi maddesini ihtiva 

ANKARA 8 (Telefonla) - Ya· 
bancı memleketlerde k<>Dlloloılan
mız tarafından tanzim ve ya tas
dik olunan evrakın hariciye veki
letince harç alınmaması hakkınd• 
hükılınetce hazırlanan layiha mec
lise verilmittir. 

Tekaüt kanunu 

etmemesi lazımgeldiği ilave edil- yafette bulunmuşlardır. Türk ~i 
-•- safirler Peterhof sarayını gezmı.-

Para auaylılar bir Bolivya mektedir. d !er ve gece Donkı"•ot haletini sey-

ANKARA, 8. (Telefonla) 
Tekaüt kanununun bazı maddele
ri mücibince yapılan tediy leriıı 
tayini hakkında kanun ve nizainla· 
ra göre verilen tazminatlardan 
tev~ifat yapılıp yapılmıyacağınm 
tefsıren kararla.ttırılınaaı Meclis 
ten istenmi.tir. 

& M. Y evtich Kral tarafın an ka- T 

taburunu yendiler bul ediln-i~ ve uzun müddet alıko- retmişlerdir. 
ASSOMPTION, 8. A.A. - Panığay nulmu,tur. G • _ __,,k 1 }} 

ordusu umumi erkanı harbiyesi tarafın- ayrı men u ma ar 
dan neşredilen resmi bir tebliğde denil- Yagw murlar ANKARA, 8. {Telefonla) -
mektedir ki : Fedai arimdatlardan bazıları di

yorlar ki; bu iti biz yapmalıyız. 
İçimizden bir tanesini kura ile in
t,hap etmeliyiz. Bu arkad&! gidip 
bombayı atmalıdır. 

- Bir Polivya piyade taburunu mağ. ISPARTA, 8. A.A. - Dün gündüz Gayrimenkul maların tapu siciline 
( 1 ) Kimyaya ait olan cisim bom lup ettik. Düıman 35 ölü, birçok yaralı ve gece şehrimize faydalı yağmurlar kaydına dair hükumetçe hazırla-

~::::-:::"'.::'.:":::"'.:::-:-----.:..•v•e•rm .. iş~t-ir• ....................... ...;:..,;y~a:ğm:::;,•~t:br:·;.. .......... ,~ .......... !..n:::a:n~l:a~y~i:h:a~M::;ec::l:is:e:.,:v:e:ri:l:01:i~ft:İ:r,:_. 
İki vali muavinliği 

ANKARA, 8. (Telefonla) 
Balrkeair vilayetinin ceoğrafi e
hemniyeti, genişliği ve nüfusunun 
çokluğu it:barile İlleri bir kı
$Jm vilayetlerden fazla olduğun· 
dan Balıkeairde ve diğer mühina 
görülecek diğer bir vilayette ye
dinci derece ve 70 lira maatlı iki 
vali muavinliği ihdas edilmesi 
hakkında Meclise bir kanun layi
hası verilmittir. 

Suikaatin cemiyet tarafından ya
pıldığı anta,ılmalıdır. Cemiyetin 
şerefine yapı!dığmı anlatınak için 
bombayı atacak olan arkadasın ü
zerinde bir vasiyetname bulu'nmalı 
dır. Şayet bombayı atarken o da 
şehit olursa veyahut yakalanrrsa 
o vasiyetname üzerinde bulunup ta 
işi cemiyetin yaptığı anla,ılsın. 
Bilmem buna ne dersiniz? Suikas
ti cemiyetin yaptığı anlqılmalıdır, 
yoksa cemiyet gizli mi kalmalıdır 

' buralarını hana mufasaalan yazar-
sınız .. 

Bazı arkacb,lar da b,..I<a bir fi
kir ortaya atıyorlar ve diyorlar ki: 

Bu sefer suikasti biz yapalım. 
' Fakat üzerimizde vasiyetname fi

lan bulundurmıyalım. Hüviyetleri
miz hiç bir suretle anlatılmasın. 
Suikasti yaptıktan sonra yakalanır
sak bunda bir beis yok. Fakat ha
zırlıklarımızı o suretle yapalım ki 
kat'iyyen yakalanmıyalım. Bunu 
ittihat ve Terakki Cemiyeti bize te
min etain, bize kolaylık göstersin. 
Yakalanmak zafa delalet eder, hal 
buki yakalanmıyacak olursak, ce
miyetin kuvvet ve iktidarını daha 
bariz bir surette göstermit oluruz. 
Suikast daha büyük bir tesir husu
le getirir. Suik.utten sonra kendi
mize "katiller, caniler yakalanmıJ, 
ve pençei adalete teslim edilmi• -
•• 1 d d' '- b k " ·1ca . .. ır .,, e ırtme-. 8..f a, ıuı stin 
hangi e,hu tarafından yapı~dığı 
anlatılamamıştır, bombayı atanlar 
kaçıp kurtulmıya muvaffak olmuş
lardır., dedirtmek ise başka bfr ı ... 

Bulgarca Mir g•:utui (Bir hiç için 
yapılan fazla ırürültü) ıerleuhasile 
yazdıiı bir makalede diyor ki: 

Son günlerde, Lonclracla "The Ti .. 
me•'' gazeteaincle netredi.len Balkan 
misa~ının il~ve pr'!tokolü, biz.de ta· 
mam«le yent ue muakın metninden 
farklı bir fey gibi telakki edildi. Ha
kikatte iae bu, ne gizli ue ne de mi -
saka mugayir bir protokoldür. Bu pro 
tolrolün miitecauiz;i tarif eden en mü
him noktası (birinci madde) daha tre 
çen ttne, Sovyet Rusya, Türkiye, Yu
goalauya, Romanya, Lehiatarı ve saire 
ta.rafından Londrada i11Ua.lanan mi
~~t"!' a)"1en alutmtftır, Protokolün 
ı~ıncı madde.i, Balkan miaalruıın hiç 
bır ıle_ulete ~teueccih olnıayıp yal
nız mı.saka •flıraJı eıltm ıleuktkrin 
hudutlarının teminini tasrih etmekte • 
dir. Diier maddeler, miuılrın miidJe • 
tine rJe yenilnıme•ine ait oldukları 
için daha az; ehemnıiyetlidirler. Fil • , 
haltika bu protokolde Balkan Y anm _ 
ad- haricindeki huılutlar için hir ta
ahhüt kuuveti meucut deiilılir. ue bu 
nokta daha ziyaJe ue belki münfıa • 
•ıran, ltalya ile husuıi münauhetle • 
ri olan Yugo.tauyaya tema.ı etmekte
dir. Fakat gene bu nokta ltalya ile 
doıtlaklarını id~ etmek isteyen ue 
a~tı~ Ballra'! mi.akına trirmif bulunan 
hultametlen.n vauydlerini de kolay -
lcqtırmalrtadır. 

Ga,u:te bundan •onra Balkan mi _ 
•akı har1ısında Milletler Cemiyetinin 
vaziyetini anlatmaktadtr. En 60nun • 
tla BulgorUtanm vaz.iyetini. tayin e -
den muharrir ıunlarr ilcive etmekte .. 
dir: 

Butiin lromıularınd•n yer almak 

Financial Times' den: 
iddia eden Bulgariıtan gibi bir hülrü- de bir kanaat mevcuttur. Bulgarısta-
metin Balkan Yarımadasında ueya o- nın ıahui/at hamillerinin mümeuille-

d Bulgaristanın Milletler cemiyetin- lrl'f na yakın bir yer e çıkacak harbe kar rine .•ayanı kabu.l bı_·,r ı_e ı . yapmak 
den alrdetmiı olduğu iki idilıra:r.ın fa. • - d l lr 

fı bitaraf lralabileceg-ini düıünmelr imkanını bulaca,. unut e ' me te o-ulerinin tediyen fıususunda yeni hir . . . d h bU.. biraz '4fdilane 0 örünüyor. Ya - l lup, Bul11arutanın ııazıyetın e, eyeti 9 an afma yapmak Üzere Londrada mÜ• 
hut buna yalnız bu inanabiliriz. Dijer z;akerat cereyan et,..qtir. Meuz;uu bah- umumiyeıi itib •ile gözüken ııalah do· 
leri ue mü.ait bir anin fıülu/üne ita - solan util<raz.lar yüzde 1 laidi 1926 layı.sile, herhangi yeni bir münakale 
dar muı>altkaten bitaraf lraldıiunu; iıtiltra:r.< ile yüde 1,5 faidi ı>e 1928 de teklifi ıeraiti geçen •ene kabul edilen-
~Üphuine dü,eceltlerdir. Balkan mi .. paranın i.&tikrarr içi.n yapılan istikra,;~ lere nazaran bir terôklri göstermezse 
sakını imlt<ılayan devletlerle, bu misa d ıulrutu hayali baiı olacakt<r. 
ka mü=heret gösteren büyük devlet- ''Bu iki istikraz; için 8 ila 9 milyon in- L J 
ler, henÜz; kanu bir Çarp~a olma - 'L-- d C 0Urnal'den : ..,... gi/iz; liralık tafıııilat İnnof e ilmif olup 
yıp tedrici bir tecrit ııe neticesi. boğul bundan 3,250,000 /ngit;z; lirflll lngilte-
malr olan bir tehliJıeden kaçınabilece rede plase edilmi1tir, Geçen sene yapi-
ğimü: hu6U8Undalti ümitlerini henü:z lan bir itilôl mucibince Bul,ar hükü-
kaybetmemiflerdir. Esef edilecek nok meti laiz.in yüzde 25 ini ecnebi itam-
ta ıudur iri, büi Balkan misalrmdan biyo•u olarak ih~ etmeği taahhüt et-
uzaklaf"'alr için teıuik edenler, hen- mif, ue mütebaltisi <le B"!ı;arutanda 
dileri diier milletlerle birlefme yol - yü:ule 2 faiz.ti hazine ıalrııilatına yap-
/an anı.maktadırlar, Bugün en kuu - tınlmqtır. Bu tesuiye arzı ay nihayetin 
vetli ittihadın b"flnda bulunan Fran- de hitam bulmaktadır. 
•~yı bıarlralım. Dünkü düpnanı Le • Bul,ar hükumeti taahhüt/atını ifa 
hıstana mukarenet tui• etmek için bü etmeltte olup, elyevm Londrada Mil-
~ün gayretini sarfeden Almanyayı, letler cemiyeti encümeni ile baılamq 
ılrttsadi ıJe nyaai. İfler için bir ittihat olan miizcıkerat halihazırdan itibaren 
teıkiline çalıfQn ltalyayı ele! alalım ihracuı iptiılar edilecelt olan utilrraz; 
itiraf ederiz iri, ittifak .,e mi.sair/arı~ <la faUlerinin rupeti ite alakadardır. 
bazı gayrimüsait ue mah:ııurlu cihet- Müzakereler, iptidai ve arığı yuka-
leri vardır. Faakt tecrit edilmenin de rı reıuni hir malriyeltf cereyan et..U.-
bir deuletin rne&JcUdiyeti için daha bü tir. Neticede Milletler Cemiyeti İltik-
yük mahzurları. aattQ tehlikeleri var- ra: encümeninin resmi bir beyenname 
dır .. Efkarı umumiyemi:z de bugünkü neıreıieceği fiiphehzdir. Elyevm cere-
hülrumetimi:r.e karşı bi:.:-11r bir kayıt- yan etmekte olan konU§trMJlar geçen 
sızlılr uardır. Hatta şimdiye kadarki halta Parİlte, Bu/gariManın harpten 
felaketlerin büyüklüğü ııe bunların ta eııuel alrdetmiı olduğu iıtikra:z; dayin-
mamilc ortadan kalkmadığı kimsenin feri ile ualt.i müz.al:teratı takip etmekte .. 
hôtırına gelmiyor.. dir. Paris mü.zakerot,nın da muayyen 

Vaziyet ue fQrfların bize yükletti- bir neticeye &Jasıl olacağı anla~ılmak-
ği mulraddea vazife ise elimizdekileri tadır. 
muhafaza etmek ue ancak bundan son Fa:kat Bulgaristanın bir borçlu sıfa-
ra elt!e edebileceğimiz; şeyleri düşün- tile ıimdiye kadar Lomlrada görmüı 
mektır. olduJu hüsnü niyeti idameye RQYret 

"Journ.al" lngiltereni..n bunılan eıJ
vel Ankara ııelirliiinde bulunup Pa
ru büyük elçiliğine tayin eılilen Sir 
Georp Clerk'in itimatnamesinin talı 
dimi meNUimi müna.ıcbetile yauıiı bir 
ya;ı;ıd<J. diyor iti: 

"/ngilıere hükômeti tlaima hirin • 
ci plcirul<J. fahsiyetlerini gönderir. Ye
ni misafirimizin Jngiltere ile Türkiye 
mukareneti hakkında euuelce na.U bir 
gayretle çallfhiını bamiyor...Jı ta, 
kendi.inin Hleflerinin eserini takibe 
çaiırılnvuc kiili bir tAııı.iyedir. Mü • 
farünileyh, ağır, fakat kıymetli bir 
vazife afmtf babmuyor. Bir ılefa yol 
genif genİ.f çiulmiftir. Heılef sarihtir. 
F ranttız umpatiR mii.tcıkimane teı -
rilri meaaiye daima açtlrtır. 

Hiç JÜphe yok, Aurupa sulhü her 
feytlen evvel arü ile Londra artuın
dalri teırilri meıuıiye bailulır. Daha 
ileriye giderek ıöy/iyebiliriz;: Eier 
lngilizler, herhantri bir teşe&JıJÜf te • 
§ebbüsüne karfı gelmek için muhkem 
ce silahkın11Uf tedafüi bir ittifak va • 
:r.ife ue meıuliyetlerini açıkça kabul 
etseler ortada ne emni~t, hottô ne 
de bir silah yartfı me.eleıi kalır.,, 

Orta orman mektebi 
ANKARA 8 (Telefonla) - Zi· 

raat vekaletine bağlı olarak Edir
ne orman mektebi namile bir mücl 
sese kurulması için hazırlanan li· 
yihayı hükiimet meclise vermi,ıir• 

Japon rekabetine 
Karşı tedabir 
Yeni tedbirler bazı yer" 

lcrde ithalatı üçte iki 
tahdit edecek 

LONDRA, 8. A.A. - Alınan bab<ı"' 
lere göre, Japon rekabeti bakında ~ 
Runciman'ın avam kamarasında bildi'' 
mİ! olduiu tedbirler f&l"ki Afrika ntiif" 
tesna, lnciliz Ye müstemlelı:e pazarlr 
rmda Japon pamulı:ları ile suru ipelJild' 
ithalıibmn üçte ikiden fa:r.la bir mikt•' 
tahdididir. 

Japonyada mukabele bilmisil olaral< 
lngiliz mallarına 1car,, tahdit edici teei', 
birler alabilir. Fakat lngiliz mallarını,$# 
rara koyabilecek tedbir alamz. Neiekı"' 
lngilizlerde Japon mallarını zarara ~~
yabilecelı: tedbirler alamazlar. ÇiinklJ . 
tada mevcut ve en ziyade tercih ed~I~. 
millet e1&sı üzerine yapılıruı bir lnf' 
Japon ticaret mukaYeleai vardır. 



lfELE~ 
Yoklama!.. 

DünyaJa ne katlar yoklama var 
~,hiç biıl:si hoıuma gitme:z: .. Küçük 
dren mektepte armıra çakı yokla 
man, hrnak yoklcıma.sı yapılırdı. 
Delter yoklanuuını hep bCliriz. 
Gümrükte f!fYa yoklamasını da 
pek •evmem. Velhasıl bütün yok • 
lamalar hofuma gitmea:, çünkü bu 
~arekette bir fÜphe ve bir istifham 
~areti vardır. Ben de kendimden 
fiiphe edilmesinden ho,lanmam. 
Bunu bir kalem söyledikten son • 
ra '"CUlf yoklaması bahsine geçi • 
Yorum: 

Yakın uzak bir tekaüt, bir dul 
veya yetimle alakanız varsa bu • 
lfÜnlerde bu biçarelerin sağ ve 
namuslu ve başka yerden maapız 
olduklannı isbat etmek için kapı 
kapı dola,tıklannı öğrenirsiniz •• 
Öğrenemedinizse şu mektubu oku 
Yun. Size öğretir. 

"Azizim Felek Bey 
Bütün tekaüt, eytam ve eramilin 

yoklama müna.'iebetile başlarına 
gelenden haberiniz var mı? Eski
den bu muamele mahalle muhutar 
lan tarafından yirmi beş kuruş 
mukabilinde yapılır ve bazı fena· 
lıklara da sebebiyet verilirdi. ip 
tidai cemiyetlere mahsus bu mua· 
meleden herkes ~ekvacı idi. Şim· 
di mahal! muhtarları kalktı. Me • 
deııi memleketlerde olduğu gibi 
bizde de mütekait, yetim ve dul 
lann maaş cüzdanlarında fotoğ· 
rafları olduğu gibi nüfus tezkere
lerinde de fotoğrafları vanlır. 
Malmemurlarına bizzat ou vesika 
lan ibraz ederek "işte ben dalla 
herhayabm. ve hiç bir yerden üc • 
teti maktua vesair namla bir pa • 
ra almıyorum,, demesinin kafi° gö 
~lmesi lazımdır. Eğer yoklama e
dılenlerle edenlerin istirahat ve 
menfaatleri düşünülürse bu teklin 
mu•afık olduğunda şüpse yoktur. 

Halbuki, timdi yoklama bakm 
:nasıl yapılıyor? 

Bu işi belediyelere havale etmiş 
ler, ilmühaber doldunılacak esha 
hı maaştan iki şahit inıza edecek 
bundan bafka eski heyeti ihtiya ~ 
riyeler yerine kaim olan mahalle 
ınümesıili de tasdik edecek • ve 
2an.oederim merkez memuru da 
tasdik edecek • hülisa kimsenin 
aklına gelmiyecek tekilde uzun 
't'e dolaşık muameleler bizzat mal 
memlrluklanna müracaat edemi • 
r~nler için haydi bu muamelelere 
uzum görülsün, lakin bunun u • 

muma teşmili doğru mudur? Her 
~angi muhtemel bir sahtekarlığa 
arşı hükumet her vakit müteca -

sirleri tedibe ve maliyeden fazla 
~ınan paralan istirdada kadirdir. 
.,.~ halde bizim gibi muasır mede
:ıııyetin üstüne çıkmaya çalı~n bir 
~nıiy~tte bu tarzda yoklamaya ne 
eınelı? Çocuk, kadın, ihtiyar ve 

:ıalül bir sürü zavallının duçar ol 
ukları eza ve cefadan kurtulma

•ına kısmen yardım ediniz ... ,, 
Mütekait B. S.,, 

.. Ben yoklama yerlerini bizzat 
10!müş ve işi yakından tetkik et
~ bir adam sıfatile her zaman 
ı11J:ıın çok karışık ve halka zor • 
d veren bir fey olduğuna YfU. • 
• 1~. Gene de yazıyorıun. Yetm•f 

114 ihtiyarlar ve alil adamlar saat 
lerce t/erJlet kapılarında bu iş için 
•üriinmekte ve bunun acılığını Ma 
liye memurları da teslim etmekte
dirler. Lakin onların iddiası su-
dur: ' 

Bir takım ahliiks1zlar, ölmüş 
adamlar namına maas almıflar ve 
:evlet hazinesini zar;,,.a sokmus-
ardır. ' 

Peki! Anladık. Lakin dört ta· 
~ sahtekara karşı gelmek için 

nleı-ce biçareyi zorlug" a kosmak 
rev d ~ · .ı a mı ır • Bunun da sebebi su· 
'llltJ". ' 

~ :'aaş sahtekarlığı hakkında ce 
ltlev anununda ayrı ahkam yoktur. 
Jı· cut ahkiinı da an/asılan sahte 
lı arları .'!e.~ öğretmiyor: O halde 
ıınun onu ne ı"k · ru·· ı ·· ·ı · }' ı r u geçı ır. 

fi~dbu nevi sahtekarlık hakkında 
l etli ahkiinı koymak, yahut yok 
ctnı.ıyı •ıkıfhrmak. Maliye me -
4-"rlcırı konun teklif edip sahte
)' ar:•iı •ıkıftırmayı daha güç bulu -
or ar; ma<ıf sahiplerini müfkül 
~oklama sek.illerine tabi tutmak. 
on .. Lökfn yazık oluyor. 

FELEK 

lstanbul - Varşova 
hava hath 

1 
htanbul . Varşova hava hat • 

ııun t . . . . ·ı Ank t esısı ıçın tayyare ı e a-
ka.~~ gitmiş olan Lehistan müna· 
ita a.t na.zır muavini Mösyö Bab • 
) ovski dün refikasile birlikte tay
ltı ~•e. ile Ankaradan şehrimize gel-

1Ştır 

rı İst~nbul • Varşova hava battı· 
•n Sofya . Selanik tarikile t,..;. 
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ViLAYETTE 

Yol işaretleri 
Birleştirilmesi kanunu 
vilayetlere bildirildi 
Ceoevrede imzalanan yol İja· 

retlerinin tevhidi hakkındaki mu
kavelena.menin tasdrkine dair o • 
lan kanun dün vilayete gelmit • 
tir. 

Mezbaha yapı nizamnamesi 
Mezbaha yapı nizamnamesi

nin meriyete konması hakkındaki 
iıcra vekilleri heyeti karan ve ni
zamnamesi vilayete gelmittir. 

{ Yüksek tedrisat mUdUrU ' 
Yiiksf:k t edrisat umumi mü l 

dürü Hamit Bey dün vali mua 
v_ini Ali Rıza Beyi ziyaret ebn~ · 
br. 

POLiSTE 

Bir kadın 
Bıçakla öldürüldü 

--o-

Şarap kafada kıskançlığı 
tahrik edince ... 

K~mkapıda İl~rahim çavuş ma
hallesınde evvelkı gece bir cina • 
yet olmuş, sabrkalı tesbitçi İsmail 
karısı Oranya veya öteki ismile' 
Melabatı feci bir şekilde öldürmüş
tür. 

Sabıkalı İsmail, bundan sekiz 
on sene evvel Oranya İsminde bir 
Ermeni kızını kaçırmıştır. Bunun
la senelerce yaşamış, çocukları ol
muştur. Bundan sonra nikah ya. 
pılınıştır. Cinayet şöyle olmuş -
tur: 

Sabıkalı İsmail, evvelki sabah 
Jiranla balıktan döndükten son • 
ra şarap alarak lsmailin evine gi
dilmiştir. Masa ikurulmuş, içki -
ye başlanmıştır. Şarap bitmiş, tek
rar müştereken para vererdı: Me
li'hatı şarap almağa göndermiş • 
!erdir. Melahat, şarabı alarak ge
lirken yolda Mehmet Ali isminde 
birisine rast gelerek konuşmağa 
başlamıştır. 

Meli.batın gelmediğini gören 
İsmail, e•den fırlamış, karısını 
bulmuş, kavga ede, ede eve gel
miştir. 

Melahatın bu adamla konuş -
tuğuna içerliyen ve kaç defa ken
disine çıkışan İsmail eve dönün • 
ce tekrar ~rap aldırmış ve içki • 
nin tesirile kafasında büyüyen 
kıskançlık yüzünden Melahatla 
te'krar kavgaya tutuşmuş ve niha
yet bıçağını çekerek kadının ar • 
kasına saplamıştır. Kadın soka • 
ğa fırlamışsa da lsrnail arkasın • 
dan yetişmiş ve orada da beş bt • 
çak daha saplayarak kadını can· 
sız yere aermiıtir • 

Katil, ev!nd~ .Yakalanmış ·e 
adliyeye verılmıştır. 

Kanlı eğlence 
Dün Rami civarında e " 1 t" • gen ı 

yapmaga l<arar veren Şu-·k .. 
S l"h . . . ru ve 

a a attın ısmınde iki adam yan-
larına Hayriye isminde bir kadın 
alarak beraber rakı içmeğe baş • 
lamışlar. 

Şükrü ve Salahattin adam a
kıllı sarhoş olunca yanlarındaki 
kadına tasallut etmeğe kalkmış -
!ar.Kadın vaziyetin fenala,tığını 
görünce kaçmak istemiş ise de bu 
iki sarhoş tarafından tutularak dö
vülmüt ve bıçakla muhtelif yer • 
!erinden de ağırca yaralanmıştır. 
Vak'adan polis haberdar olunca 
derhal kadın hastahaneye kaldı . 
nlmış, bu azılı sarhoılar yakalan
mıştır. 

Bir amele duvardan duştu 
Dün sabah adliyenin yangın 

yerinde çalışan ameleden Rizeli 
22 yatlarında Me>hmet oğlu Me · 
cit binanın yıkık duvarları üze • 
rinde tuğlaları sökerken müvaze
nesini kaY'bederdc aşağıya dii§ • 
müştür. 

Sukut neticesinde Mecit bir 
çok yerlerinden ağır surette ya • 
ralandığmdan derhal Gülbane has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Bıçıklı adam 
D~ gece Galatada Necati Bey 

caddesınde şüpheli vaziyette gez. 
mekte olduğu görülen Süleyma • 
niyede sakin dökmeci Mehmedfo 
üzeri araştırılınca bir büyük bı • 
çak zuhur ettiğinden Mdımet ya
kalanmıştır. 

Yeni Berlin elçimiz 
Berlin elçimiz Hamdi Bey dün 

Ankaradan şehrimize gelmiıtir. 
Hamdi Bey bir iki güne kadar va· 

1'1111111mıııııııııııııı1111n111111111uHU1111nı11111111nuı111111uum1H1"l Şehir meclisi 

1 25 Mayıs cuma günü 1 intihabatı 
§ Otomobil, motosiklet, bisiklet yarııları yapılıyor-, intihap hazırlıklarına 
§ ~ yakında başlanıyor = Şehir meclisi azaları intihap = devrelerini ikmal ettiler. önümüz --:= de memleketin he.. tarafında ol • = duğu gibi lıtanbulda da yeni bir 

-------= 5 ·~ 
= Gazetemizin Türkiye Turing limabıame 4 ve 5 Mayıs tarih
= Ot 5! ve omobil Klöbü ile tertip et- li nüshalarımızda dercedilmit· = tiği 3 üncü otomobil • moto- tir). 
5 siklet ve birinci bisiklet yartf- Bu talimabıameyi muayyen = 
~ ları 25 mayıs cuma sabahı İs- fasılalarla tekrar dercedeceğiz. E 
5 tinye kö:>rüaü ile zincirli kuyu Yarış seyircilerinin bütün ya- E 
:i arasında yapılacaktır. rıf safahatini takip edebilmele- := 
- Yarıta gireceklerin kaydı ri için biri İstinye sırtlarında := Ji kabul muamelatına 10 Mayısta diğeri Zincirli kuyudaki müva- := E baflanacak ve bu muamele kati salat mahallinde olmak üzere i- := 
_ olarak 18 Mayıs aktamında bi- ki hoparlör tesisatı meydana := = tecektir. getirilecektir. = =- B 1 -·- u muame e T uring Klöp bü- lçtimalarına muntazaman de- := 
5 rolarında yapılacak ve teknik vam etmekte olan teknik heye- := 
5 heyetinin tanzim ettiği talimat- timi>: gelecek içtimaında yarıs = 
5 nameye uygun olacaktır. (Ta- güzergahıhı teftişe gidecektir. ' § 
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15 sene evvelki cinayet 

• 
iki polisimizin katili ya-
kayı kurtaracak mı? 

Cinayet 15 sene evvel işlendiğine göre 
mürur zaman olup o~madığı araştırılıyor 
.. ~ ~e~e~inde Sultanab~et~~ 1 ~nun üzerine Şefik Bey gene ay
ıkı polısımızı yaralamak ve öldur- nı mahkemeden tevkif kararının 
mekten suçlu olan ve düne kadar tefini talep etmiıtir. 
lstanbuld:' Mıgırdıç ismile sak • Mahkeme müddeiumumiliğin 
)anan lstıpan Haçatoryanın ya • bu talebini kanuna uygun bulmuş 
kalandığını yazmıştık. ve tevkif !kararını refederek İste-

İstipan J:Iaçatory~n . polis ta- panı. serbeıt bırakmış, hakkındaki 
rafından adlıyeye verilmış ve Su!- tahkikatın gayri mevkuf olarak 
tanahmet ikinci sulh ceza mahke- devamına karar vermiştir. Tahki-
mes,i huzuruna çıkanlmıştır. kat dev..Jm etmektedir. 

Ceza kanununda idamı müs • Mürüriı zaman hadise hakkın-
telzem suçlar için mürürü zaman daki tahkikat ve muamelenin mu
~üd~e~i 20 sene olara~ teshil e- vakkaten tatili tarihinden itiba· 
~·l~ııtır. Mahkeme bu maddeye ren başlamaktadır. 
ıs,tınat ederek lst~p~n Haçator- Cinayet 15 sene evvel işlen-
yan hakkında talı:kıkatın mevku - miştir. O zaman başlayan ilk tah-
f~n d~~amına k_a~ar vermi~ v~ tev- kikatın durdcğu en son tarih tet· 
kıf muzekkeresı ısdar etmıştır. l<ik edilmektedir. 

1stepan Haçatoryan hakıkın • Eğer bu tahkikat ve takibat 
daki tahkikata vaziyet etmiş olan 340 - 341 senesine kadar devam 
~üddeiumumi mua~nleri~den Şe • etmi, ise lstepan Haçatoryan 
fık Bey evrakı tetkik etmış ~e su- mürüru zamanı katetmit ol-
çun eski ceza kanunu menyette mıyacaktır. Bu takdirde tekrar 
olduğu zaman işlendiğini görmüş, tevkifi icap etmektedir. Eğer tah
eski ceza kanununda da idamı kikatın devamı ilk beş sene zar · 
nıüstelzim suçlar için mürür za· fında durdurulmuş ise _lstepan 

belediye intihabı yapılacaktır. 
Aldığımız malumata nazaran inti
hap hazırlıklarına bafranmak üze 
redir. Bu defa belediye meclisine 
intihap edilecek aza için namzet 
g_österme fekli değişmittir. Cümbu
nyet Halk fırkası yoklama talimat 
namesi mucibince intihap yapıla • 
caktır. Belediye intibaplanndan 
bahseden talimatnamenin 1 l inci 
maddesi aynen f(>yledir: 

"Madde 11 - Belediye azalığı 
aeçiminde mahallin en yukarı fır 
ko idare heyeti reisi kendi heye -
tinin azası ile beraber Vilayet mer 
kezinde kaza idare heyeti reisi ve 
azası ve belediye Hnırı içindeki na 
hiye ve ocak heyetleri reisi ve aza 
ları bir araya toplar. Asil ve yedek 
azalığa seçilecek fırka namzetle • 
ri için çağırılan arkrula flardan rey 
alır. Bu toplanma/arda ekseriyet 
kazanan arkad~ların hakları, re
isin imzası alhnda seçicilere 
mevcut olan her vasıta Fle ilan olu. 
nurs"" 

Bu '!"addeye nazaran, fırka nam
zetlerı lstanbul fırka teşkilat he • 
yetleri t~afından doğrudan doğ
ruya seçılecek demektir. 

Kadınlar 
Belediyede 

Mahallelerinin tozdan 
kurtarılmasını istediler 

Dür>kü Şehir Mecıisinin içtimaı 
ba,lamadan evvel belediyenin ka
pısı önüne yüze yakın kadm top • 
lanmıf ve Yali beyi istediklerini 
söylemi,lerdir. içlerinden b: ~<aç 
kişi yukan koridora çıkmıtJar ve 
elleı:indelı.i i~idayı vermek istemi' 
lerdır. Muavın Hamit Bey iıtida. 
yı Eminönü kaymakBD1lığına ha
vale etmi,tir. Kadınların dileği fU 
dur: Sultanahmetteki Nakilbent 
mahallesinden hergün geçen top . 
rak arabaları sokakları geçilemi -
yecek, evleri' tozdan oturamıya · 
caka bir hale getirdiklerinden la
zım gelen tedbirlerin alınması. 

Troçkiye müsaade 
Siyasetle uğraşmamak 

şartile gelebilecek 
T roÇki'nin İstanbula gelip bü

yükadaya yerleşeceği hakkında 
iki gündenberi şel:ı.rimizde bazı man miiddeti on sene olarak ta • Haçatoryan hakkında takıbat ya-

yin edildiği için suçlu baklanda pılamıyaca~tı~, çünkü suç müriiru · ıayialar deveran etmektedir. 

eski kanunun tatbiki icap etmiş, zamana tııcb1dır. 

Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba 

1 

ne dersiniz? 
Her memleket kendi parasının 

Va:ziyetini tarsin etmek fikrile bir 
çok tedbirler almıştır. Bunlar için· 
de muvaffak o/anlan da i//ôa eden 
leri de vardır. Fakat netice ne o • 
luraa olsun makıat paranın kı-
tini korumaklır. Bunlann ifinde con 
lingeantemens da bir tedbir ola • 
rak zikredilebilir .. 

metçik abidesine lıoyacaklan çiçek 
!eri de beraber getirmiıler .. Bizim 
gümrük memurlan bunu görünce 
"Y oo! ... Olmaz Jenıfıler... Kitabı 

açmışlar, bcibını maddesini bulmuf 
Jar ve /ngilizlerden gümrük istemif 
ler. Netice çok ıaun ıürmemiı ve 
/ngili%ler 31 /ngilU lira.sı veruek 
çelenlılerini gümrük memurlarını 
ellerinden kurtarmqlar. Bu hava · 
diıi lngifü: go:ı:ctelerinde olıuduk 

ve hoyret ettik. Bundan bir mii</ • 
""' ev""'l de Aorapadan nalıledi • 
le1t bir cenaMnin üz.erinJe 6ulflftfm 
çelenklerden de re.im alınmak iste 
rülıliiilti ifitmif, fakat inanmamıı • 
tık. Bunu gördükten .anNl o haııa
dUin "e doira olmaaı lii:zım geldiği 
ne kanaat getirtlik. 

Diğer taraftan devletler kendi
lerine bir membaı varidat bulmak 
itana.ile "eiilu bile memleket sa 
noyiini himaye etmek ve ayni 2" • 

manda pcınmın kıymeti ü~rinJe hô 
kim olmalı makaadile pmriik ut 
leri llÜcude getirmitferdir. Ôyle her 
mal hariflen dilediği gibi gelip da 
hildeki piyauıya rekabet eJerne~. 

T ii Colbert ;uımamndan beri tat· 
bilı edileceii memlelrete wöre iyi 
oeya fena neticeler veren bu usulü 
burada münalra,a etmiyeceiia, mak 
aadımı:z; bunun takip edilen gayeye 
ne kadar hizmet edebileceğini mü
naka•aıa etmek deiil, bellıi tatbi
katta ne garip ve aykırı muamele
lere yol açtıiını göatermelıtir: 

Biliyorsunuz; Çanalılıa/eye lntri • 
li;ı; muharipleri geldi. Bunlar her • 
halde Anburnunda i.tedilıleri çe· 
lengi bulamrıyacaklannı dü,ündülı-, 
leri için me~arlarına ve Şehit Meh· 

Ticari bir fikirle değil ve beliti 
aırl bir hôtırayo hürmet malısadi
le getirilen çelenklerden re•im al .. 
makla takip edilen gayeye ne de • 
Teceye kadar bir hi~et ifa edile· 
bilir?. Hele bir cemile yapnuılt i•
tenildiii -man böyle bir oa:.i~t o 
adamlarda ne tribi bir tesir bırakır? 
Bu neıriyalın ecnebi efkarı umumi 
yesinıle yapacaiı tesir, 31 lngili;ı; li 
ra61nın gümrük aJariJahna yapaca 
iı te•irden çok büyüktür. Banu dü
fÜnmek liizımdrr. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bu şayiaların membaı ecnebi 
matbuatıdır. Verilen habere gö -
re, Mösyö Troçdd hükümetimize 
müracaat ederek tekrar Türkiye
ye gelip ikametine müsaade edil · 
meaini istemiştir. 

Kendisine verilen cevapta si · 
yaaiyat ile meıgul olmwnalk •e 
Büyiikadada oturmak tarlile, tek
rar Türi<iyeye gelebileceği bildi • 
rilmiştir. 

M AHKEMELERD6. 

Sabıkaları da nazarı 
dikkate alındı 

1 

Birçok sabıka.hm olan hrrsız • 
!ardan Hayik üçüncü ceza mah • 
kemesinde muhakeme edilmekte 
idi. Üçüncü ceza mahkemeri Ha
yike atfedilen cürümleri aahit gör 
mü,, sabıkaların, da nazarı mkka 
te alarak bq sene altı ay bq gün 
müddetle hapsine, mahkUıniyetini 
bitirdikten sonra o kadar müddet 
le de Emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına karar 
vermittir. 

Randevucu bir kadın 
Gizli randevuu evi i'letmekten 

v" bakireleri iğfal etmekten suçlu 
Marika isimli kadın zabıtaca ya
kalanmış, adliyeye sevkedilmi~tir. 
istintak dairesi Marika hakkında 
tevkif karan venni,, fakat Mari • 
ka karara itiraz etmiş, ağır ceza 
mahkemesi itirazı kanuna uygun 
bularak tahliyesine karar vermi• • 
tir. 

Ev ve kır hayatı 
Kıf geçti. Kar mevsiminde 

böcekler gibi odalara, evlere ka • 
çan halk açık havaya, kırlara, Jağ. 
lara 4oğnı akıyor. 

Bu akı,ta yeni bir iatikamet 
var. Halk arhk ucuz kır kahvele
rine, hatta kahvesiz, gazinosuz su 
ve dağ baflarına rağbet ediyor. 
Paranın hayatımıulaki rolü de • 
ği~tikçe zevlıimize ve iatirahatimi 
ze, eğlencemize ait proğramlar da 
deği~yar. 

lJç yıl evvel latanbul halkı lns 
gecelerini Beyoğlunun sazlı, far ~ 
kılı gazinolarında, damlı, varye
teli barlarında, dansinglerinde ge 
firiyorlardı. iki üç mevsimdir bu
ralan kendi kendine, rağbetsiz • 
likten, parasızlıktan kapandılar. 
Ve Halk evinde gramofonu rad· 
yosu, aile dostları arasında etlen
celerle vakit gefirmeğe ~/adı. 

Bu yaz buhran, kır gazinola. 
rına da sirayet etti. lstanbulun Be
bek, T ahim, T epeb~ı gibi bah • 
çeleri kiraya bile verilemedi. Bu
ralannı tutarak i,letenler rağbet
aizliğe kar~ı bir iki yrl dayanmalı 
istediler. Bakhlar ki çıkar yo.' de
ğil, vazgeçtiler. Şimdi belli başl 
bahçeler ve eğlence yerleri bom . 
bo~tur. 

Halk tabakaları lu~ın nasıl evle 
rinin sıcak köı,elerinde radyo, pa
mofon ve kağıt O)'llnlarile vakit 
geçirdilerse simdi de ya keneli bah 
çelerinde veyahut sehir haricinde 
ki kırlarda, çayırla~da. kend. (i. 
lem/erinde eğlerrİyar, hava alıyor· 
lar. Yemeğini, nevalesini, paket 
yapan tenha bir ağaç alh, yeşil b "r 
gölgelik anyar. Gazinolar, kahı•e· 
ler, üzerlerine san bayrak çekil • 
mif ltararıtine mevkilerine veyahut 
elektrik rrketinin etrafına ko • 
kala resmi yapıp ölüm tehlike i 
yazdığı tevzi merkezlerine döndü. 
Herkes uzaktan bakıp yan !rziyor. 

Ve bunda haklıdır. Çünkü da
ha geçen gün bir gazetede Sua • 
diye taraflarında bir gazinoda iki 
kahve içip bir d ilim ekm kJ L • 'km · eeo· 
rer .o a peynir yiyen iki arka-
dastan "';z on kuru al d • .. ' • • ".- Ş ln ıı;ı /(0%U 

~e ılı,~. B~ iki arkad01 afka ı;c
lıp le bıra ıçseler, bir de çiroz Jı 1 • 
zarthrsalardı gaz:nodan çırılcıp· 
lak çıkmaları pek muhtemeldi . 

Gaiinocular mı haklı halk. mı 
akıllı, bilmiyorum. Y aln:z funa ı:a 
naatim .. "~! ki bu buhran bi:z.i tla 
ha tabıılıge, tasarrufa ve • .. k. 
t I 

u u:ıe-

e a ''''•rıyor. 
f!er buhranın terbiyevi bir lazi 

leh var derler ya! 
Burhan CAHIT 

------o----
Augustin Normand'ın 

talebi reddedildi 
Türk - Fransız hakem m b, 

nıeainde dün 16 dava hakkmd ka 
tar ~erilmi,tir. Bu meyanda Au • 
gu-.tın Normand'ın İs edıği tazım• 
nat reddedilmiştir. 

Meccane~inema 
"M"ll· " · t ıyet ın lran ızca nüsha•ı 

L? T~!quie gazetesinin yann. 
ki nushasını alan karileri ar· 
:zu ederlerse Saray sinemasının sıı· 
at 13 le vereceği mu~ncye sadece 
gazeteyi göstrmek suretile mecca
nen girebileceklerdir. 

l __ B_o_K_:s;...· A;..;;...._.I 
<it Bankuından alınan cetvrldir) 

8 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
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4 MiLLiYET ÇARŞAMBA 
EL 

On bir ay evvelki bir 
cinayetin sırrı anlaşıldı 
Eyüpte kafası, bacakları koparılmış 

bir ölünün katili yakalandı 

1 
S::Ul..A..K. .......... ;.; 

Maktulün hüviyeti malum değildi, katil malum 
değildi, bir kumaş parçası iıi meydana çıkardı 
Bundan tam 11 ay evvel hazira dilerek lstanbulda Refahiyeli lıı-

nın 12 inci günü Eyüpte Feshane mail oğlu Emin aranmıt ve niha-
civarında boş arsalardan birisin - yet bu adam Kartalda amelelik e-
de kafau ve bacakları koparılmış derken bululllll1.lftur. 
bir beden bmunmuş, sonra da bir Cako Hasanı tanıyıp tanıma • 
ba~ka yerde bulunan bacaklarla dığı sorulan Emin tanıdığını söy-
kollann ve parça parça edilttek miş, ve sualler biribirini velyedin-
eskali tamamen kaybedilmiş kafa ce aralarında 3 lira bir alacak me 
n;n bu bedene ait oldağu anlaşıl- selesi olduğunu söylemiş: 
mı,tı. - Oç lira alacağım vardı, iste-

0 zaman zabıta uzun uzadıya dim vermedi, bir gece Dursun ve 
tahkikat ve tetkikat yapmış, hadi lbrahim de yanımda olduğu halde 
seyi inceden inceye tesbite çalıt- onunla kavga ettim, o zamandan 
mış fakat ne parçalanan adamın, beri de ne olduğundan haberim · 
ne de parçalayanın hüviyetini tes yok, demiştir. 
bit edememişti. Bu cevap biraz müşevveş oldu 

Mumaileyh işin de arkasını bı- ğu için zabıta Dursunla lbrahi • 
rakmamış, en ümitsiz emarelerden min adresini tesbit etmi,, bunların 
istifade ederek bu cinayetin üze- Refahiye köylerinde bulunduğunu. 
rindeki esrar perdesini kaldınna- öğrenince mahallinde tahkikat yap 
ya çalışmakta devam etmişti. Za- tırılmı' ve onlar da: 
bıtamn bu çalışması boşa gitme- - Emin bize iftira ediyor, Ca • 
miş ve nihayet hem ölenin kim ol- ko lsmaili öldüren kendisidir. Bi-
duğu anlaşılmış, hem de öldüren- zim haberimiz yok. O bir para me 
!erin hüviyeti tesbit edilmiştir. sele~inden dolayı Cakoyu öl.dür -

Bu esrarengiz cinayetin tahkik- ldü, demişlerdir. 
le meşgul olan memurlar bu cid - Ül'tada Cakonun öldürüldüğü 
den büyük ve t.akdir değer muvaf mevzuu bahsolmazken bu suretle 
fakıyeti çok ince düşünüşlerine ölümün itirafı meseleyi aydmlat-
medyundurlar. mıştır. Bunun Üzerine zabıta dün 

Zabıta memurları evveli mak- Emini yakalayarak tahkikata 
tulün hüviyetini teabit işile meş - başlamış, Eminden evvel de Dur-
gu! olmuşlardır. Bu pekte kolay sun ile lbrahimin Refahiyede ya-
olmamış, aylarca bu işin peşinde kalanması için emir verilmiııtir. 
kosan memurlar her adımda müş Dursun ve lbrahim Refahiyede 
küİitla karşrlaşmışlar, fakat yıl - yakalanmışlar ve lstanbula mü • 
mamıslardır. En zayıf emareler - teveccihen yola çıkarılmışlardır. 
den i~tifadeye çalışan memurlar Bu hafta içinde lstanbula gelme -

g ünlerce toprak altında k~lmıf, ko leri muhtemeldir.Zabıta tahkikatı-
d 'l b h 1 1 na devam etmektedir. kusu tahammül e ı mez ır a a 

mıs olan ceset parçalarının üze • 
rindeki çürümüş elbiseleri fevka -
iade itina ile çıkarmışlar ve bun
ları biribirine ekliyerek bu elbise
lerin sahibini aramaya başlamış -
lar ve araya araya ti. Refah iyeye ka 
dar gitmişlerdir. Refahiyede elbi
rıeler tanınmış, birkaç ki:;i bu elbi 
selerin htanbulda amelelik eden 
Refahiyeli Cako Haaan isminde 
birisine ait olduğunda ittifak etmit 
!erdir. Refahiyeden bu malumat a
lınınca memurlar burada Refahi -
yeli Cako Hasanı aramaya bafla -
mış'ar ve Cako Hasanın Haziran 
İptidasından beri ortadan kaybol
duğunu tesbit edince parçalanmış 
cesedin Cako Hasana ait olduğun 
da tereddüt etmemişlerdir. An -
cak. katilin hüviyetini tesbit etmek 
bittabi zabitanın işini bitirmemiş, 
bilakis ondan sonra katillerin hü 
viyetini ve cinayetin sureti ikamı 
te•bit etmek.gibi en mühim iş baş 
lamı~tır. Bu ışte büyük ve çok gü
zel bır tesadüf zabıtanın işini ko
laylaştırmıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

Menşelerden bugüne kadar 
TUrk edebiyalı larihi 

Metodoloji ve izahlı Antoloji knnnla
nnı havi olmak üzere Lise ve Muallim 
mektepleri için Muallim Orhan R•za 
Bey tarafından Authentİque vesikalara 
istine.den kaleme alınan bu kitap inti
§ar sahaıma ç•karılmıııtrr. Bakalorea 
ve ehliyetname imtihanlarına girecek
ler için de çok kıymeVlidir. 

Mülkiye mecmuası 
Her ay muntazaman aeşred.ilmekte 

olan (Mülkiye) nin 37 inci saym çrk
nuıtır. 

Gayet güzel bir tabı ıiçıinde çıbn 
bu nüshaoile bu kıyuıetli ilim meeınua
sı dördüncü yılma baflamıt oluyor. 

lçhmaiyat, hukuk, iktı..at ve mali
ye, politik kısnnlamıda üniversitedeki 
ecnebi profesörlerinin, mülkiye profe
sörlerinin ve kıymetli genç kalemlerin 
muhtelif cemiyet meseleleri üzerindeki 
etütlerini ihtiv,. eden bu mecmua siya
si ve içtimai ilimler sahasmda memle
ketimİ2'İn en kıymetli ve istıifadeJ.i meo
muasıdrr. Tilr1k münevverlerine bilhassa 
tavsiye ederiz. 

Beyoğlu Tahsil 

At beslenirken, kız 
istenirken ... 

Her ırene mayıs gelince şehrin bir 
kısım halkı yaz mevırimini, açık ve 
temiz havalı bir köyde geçirebil -
mek ümidine düfer. Çiçekle.,Jin 
nemli kokuırunu koklamak, deni -
zin şırıltısını, bülbüllerin seırini din
lemek, arcsıra sandala binip şöyle 
bir mehtap alemi yapmak, linıranlar 
için o kadar derin bir ihtiyaçtır ki 
biTçok fedakarlıklar edilir, bütçe
nin şurcuı.ndan burcuı.ndan kısıla -
rak yazlığa çıkmıya karar verWir. 

Fakat bu kararın tatbiki kolay 
olmaz. Çünkü, mayısta, sayfiye ıra
hiplerinde burun bir karıştır .. için
de dört ay oturulacak üç göz oda 
İçin bir senelik kirayı birden \!ste
meğe kalkışırlar. Hem de, kiranın 
yansı peşin olmak şartile! .• 

Tabii, neticede uyufUlamaz. Şe
hirli, yazı gene dört duvar arasın
da geçirmiye mecbur olur. Buna 
mukabil sayfiye sahibi de, kiracı 
bulamayınca bütün yaz sinek av • 
lar. 

Geçen gün, Beylerbeyinde Küp
lüce' de bir eve baktım. 

Uç odası, minmini bir bahçeali 
var. Hoşuma gitti. Tutacak ol -
dum. Ev sahibi, azametle cevabı 
kesti attı: 

- Seneliği yüz yirmi liraya! . • 
- Peki ama, ben bir sene otura-

cak değilim! ..• 
- Bizce fark• yoktur! .• 
- Sizce farkı olmıyabilir. Fakat 

bence farkı var. • diyip yürüdüm. 
Bugünler, nerede, hanfiıi evi tut

mak isteseniz, sayfiye sahipleri ile 
kolayca anlaşmıya imkô.n bulamaz
sınu:. 

Geçen gün Şehir Mecliıri azasın
dan Sarıyerli avukat Aziz Beyle 
konuşuyordum. 

- Gel, dedi, sana Sanyerde bir 
ev bulalım! •• 

Sordum: 
- Ucuz ev var mı? 
Güldü: 
- Var ama, ~:mdi değil, ağuır

tsu beklemelisin! •• 
- Kelim geçtikten sonraa mer

hemi başlanna sürsünler. Ağustoır
ta sayfiyeyi neyapayım? 

Aziz Bey, tapnak için veırile arı
yormuş; dedi ki: 

- Ah, bu sayfiye ıraR;pleri! .. Ne 
meram anlamaz kinuelerdir! •• Ba,. 
ri siz gazeteciler bu işle meşgul ol
sanız •• • 

Sordum: 
-Ne yazalım? 

- Yazınız ki bizde bir flarbi 
mesel vardır: At beslenirken, kız 
islenirken. • derler. 

Ben, sayfiye sahiplerini, gelinWk 
çağa gelmis kız analanna benzeti· 
rim. Talip

0

bir çıkar, iki çıkar. Uç 
çıkar. Verilmezse, bir daha semtli-

. ne kimseler uğramaz. Kız da evde 
kocayıp kalır.! 

~arliye sahipleri, Aziz Beyin söz 
lerını yabana atmasalar iyi eder -
ler •• 

M. SALAHADDİN 

Müdürlüğünden: 
Filvaki Refahiyede Cako Hasa 

nın köyünde Cakonun akıbetini 
mevzuu bahsedilirken, lstanbul -
dan köyüne yeni dönmüş olan köy 
ılülerden biri: 

- Ben Ca.konun lsmail oğlu E 
min tarafından öldürüldüğünü tah 
min ediyorum. Çünkü Cako ile E
min arasında bir para meselesin -
den ihtilaf vardı, demiştir. işte bu 
söz zabıtanın bu sahada da isini 
kolaylaştırmış, bundan istifad~ e-

Vergi borcundan dolayı Kasımpaşa'da Sahaf Mühit
Lin mahallesinin iplikci fırın sokağında 149 - 149-1 numaralı 
hanenin ihalei kat'iyesi müzayede suretile 16-5-934 tarihin 
de çarşamba günü icra edilecektir. 

Talip olanların yukarıda yazılı gÜnde saat 14 den 14 
buçuğa kadar Beyoğlu kazasında müteşekkil İdare Hey'eti-
ne müracaatları. (2336) · 

Milliyet'in edebi tefrikası: 72 değildir. 
Birden Neşidenin, sevmek hak

kında.ki düşüncesini, kanaatini, 
kararını hatırlamıştım. Kalbim Ür• 
periyordu: KA N LI SIR 

- lstıraplannı, kimse ile paylaş-\ · 
mak istemiyorsun. 

- Çünkü insanlara güvenemiyo 
rum.! 

- Haklısın •••• 
Ve düşündü, düşündü, ayağa 

kalktı: 
- Demek timdi Fransois'dan 

vaz mı geçiyoruz? 
- Hayır ... Çok muvafık .•. 
Germaine, bir sigara yaktı, ma

sanın etrafında dolatmağa başla
dı: 

- Seni, gene anlayamıyorum .. 
Fakat beis yok .... 

Cevap vermedim. Fransois'ı ta
nımaklığım onu sevindirmişti. Ha
yatımın bir kısmı, bir parçacığı 
hakkında malumat edinecekti. 

Çok bir şey öğrenemiyecekti. 
Fransois'da beni, tanımıyordu. 
Düşünüyordum; benim ismimi 

duyunca,Fransios'ta ne yapacaktı? 
Onu görmek istiyordum. Bu, benim 
için mukavemet edilmez bir ihti
yaçtı. Fakat Ferhundeyi, onun va-

Yazan: Ma,lunut YESARi 
nına yerleştirmekle iy~ mi ediyor
dum, yoksa fena mı? 
. Germaine, önümde durmuştu; 
sıgarasDU tablaya bastırdı: 

- Mösyö Raymond öldü. Fran. 
sois, yalnız başına yaşıyor. 

Merakla sordum: 
- Fransois evlenmedi mi? 
- Hayır, Hüsrev Bey! 
Fransız kadınının ciddiyetinden, 

verdiği haberin üzerimde bıraka
cağı tesiri anlamak istediği pek 
belli idi. 

Donuk donuk baktım: 
- Halbuki çok sevimli bir kız

dı da ... 
- O, evlenmek istemedi! Hali 

da genç ... 
- Ne iyi? • 
Germaine, elini omuzuma daya

mıştı: 

- Sen, Fransois'ı sevmişsin a-
zizim! ' 

- Sevecek, sevişecek kadar u
zun zaman ahbaplık edemedik. 

- Sevmek, sevişmek, zaman işi 

- Bir 9arap daha ver! •• 

-18-

Sırrı Nevres, gözlerinden kıvıl
cımlar saçılarak bana bakıyor: 

- Bu, ne demek, rica ederim, 
Hüsrev Bey, lütfen bana, izah e
der misiniz? 

Ellerim pantalonumun ceplerin
de, kayıtsızca omuz silkiyorum: 

- Neyi izah edeyim, Sırrı Bey? 
Sırrı Nevres, adeta diş gıcırda· 

tıyordu: 
- f erhunde, nerede? 
- Onu, siz, benden daha iyi 

tanıyorsunuz. 

- Bu, sualime cevap değil ..• 
Onun kafa tutuşu sinirlerime do

kunmağa ba.şlamıtb, yavaş yavaş 
sukunetiımi kaybediyordum. Sert 
bir sesle: 

- Affedersiniz ama, beni istin
taka mı çekiyorsunuz? dedim. 
Tavrımın değişişi onu tatırtmış

tı: 

- Hayır .... Sadece soruyorum. 
Ferhunde nerede? 

- Bunu, başkalarına sormuyor
sunuz da, n~ye bana soruyorsunuz? 

Bugünkü program 
ISTANBUL. 

PİYANGO 
18,30~ Fransızca der•. 19: Muammer Bey 1 

rafından monoloğ ve ajans. 19,30: Alaturk 
ınu•iki ne,riya.tı. (Ekrem B. Ruten B. Cecd~ 
B. Şeref B. Yahya B. Ce•det B. Vecihe H. 5, 
miha H. Nedime H.J 21,15: Ajans ve bor• 
haberleri. 21,25: Orkeır.tra tarafından muhtl 
lif eserler (Viyilonael solo) Me•ut Cemil l 
tarafından.. 

Gazeteyi açıp ta 12445 numa
ralı biletıin iki Yüz bin liralık ik
ramiye isabet ettiğini görmek, 
12445 nuızıaralı liilet sahiplerinin 
yüreklerini ~yle hoplatabilir. 

Zeki ve türeki.sı mağazasın<la 
çah,an ki.tip Ahmet Şemsi Efen -
di de bir sabah yazıhaneye gelip 
masasına oturduktan sonra, ite 
baslamadan evvel sabah kahvesi 
ni ~smarladı ve yolda gelirken al
dığı gazeteyi açb. Hemen,'numa • 
ralara baktı . Gözlerine inanamı
yordu. 12445 numara kendi bileti 
idi. iki yüz bin lira kendisine çık
mı,b. Onda biri eder yirmi bin ... 

Ahmet Şemsi Efendi birden bire 
zengin olmuştu. 

O ande çalıştığı oda gözlerine 
her zamankinden daha karanlık, 
daha pis göründü. Kirli masa•ına 
bak:tı, örümcek ağlı dıvarlara bak 
tı, iğrendi. Nasıl olmuştu da bu 
kadar sene böyle yerde çalışmıştı. 

O sırada kapı açıldı. Başkatip 
müteazzim ve kibirli bir tavıı"la i
çeriye girdi ve temizlenmesi la -
zım gelen bir dosyayı katibin ma -
sasmm üstüne attı: 

- Hemen bu dosyanın hesap
larını çıkar, bana getir, dedi. ve 
kapıya doğru yürüdü. 

Ahmet Şemsi Efendi kendisini 
tutamadı: 

- Biraz daha nazik olunuz efen 
di, dedi, • 

Kapıya doğru yürüyen batka 
tip hiç alışmadığı böyle bir. hita~ 
maruz kalınca, birden bıre gen 
!döndü. Sert bir sesle: 

- Anlamadım, ne söylediniz? 
dedi. 

- Size biraz daha nazik olma 
nızı söyledim. insana köpeğe ke 
mik atar gibi dmıya verilmez. 

Başkatip şaplamıştı. Maama 
fih kendisini bozmadı: 

- Uzun laf istemem, çıkar dos 
yanın hesaplarını, getir bana. 

- Hişt ... Beyefendi, senin kar 
şında uşağın yok. Zaten gık dedi, 
buraya kadar geldi. 

- Onu bana değil, git patrona 
söyle .. 

Ahmet Şemsi Efendi ~kın bir 
hale gelen ba.şki.tibin önünden 
hışımla yürüyerek çıktı. Patronun 
kapısına vurdu: 

Giriniz. 
Ahmet Şemsi Efen<li içi emni 

yet dolu, doğruca müdürün masa
sına ileriledi, iki yumruğunu ma 
sanın kenarına dayadı, ayaklarını 
çaprastlat~ırdı: 

- Efendim, dedi, on beş sene 
dir müesesenizde çalışırım. 

Ahmet Semsi Efendinin hiç u 
mulmayan' bu vaziyeti karşısında 
endişeye düşen müe!l!e5e sahibi: 

- Peki ne olacak? diye sordu. 
- On beş senedir ticarethane 

nin bütün hesaplarını santimine 
kadar çıkarırım. Şimdiye kadar 
hiç bir kusurumu gördünüz mü? 

- Hayır, gönnedik, fakat bu 
halinizle ne istiyorsunuz? 

- Haydi on beş sene değil de, 
on dört sene olsun, maafıma kü 
çük bir zam bile yapmadınız .• 

- Ellerinizi masamın kenarın
dan kaldırır mısınız, pek mi.nasız 
oluyor. ) 

- Manasız olabilir. Onun için 
dir ki bu mi.nasızlıklara artık ta 
hammülüm kalmadı. Ben şapkamı 
giydiğim gibi gidiY,onım. 

- Seminenin evinde, Ferhunde 
ile tanıttınız. O günden sonra, Fer
hunde, taniamile değİlti. Ve dört 

. beş gün sonra da ortadan kaybol
du. 

- Yani, Ferhundeyi ben mi 
kaçırdım? 

Sırrı Nevres, ka,larını kaldır-
mıttı: 

- Sizden fÜphelendiğimi itiraf
tan kendimi alamıyacağım. Fer
hunde, beş parasız bir kadın. Nere· 
ye gider? Semineye borcu vardı, 
Onu da ödememiş. Böyle çabuca
cık, paralı bir dost bulabilmesi, 
az çok su götürmez mi? 

Artık fazla geliyordu, suratımı 
asarak hiddetle bağırdım: 

- Bunlardan bana ne? Velev, 
ben, kaçırmış olayım, bundan, si
ze ne? Siz, bir beladan kurtuldu· 
ğunuz için sevineceğiniz yerde .. 
Sımnm da hiddetten dudakları 

titiriyordu: 
- Artık, şüphelerimin bir ha

kikaıt olduğunu anladım. Bu, kafi .. 
Peki, Germaine'le ne diye ve ne 
maksatla aramı açtınız? Bu, adeta, 
doğrudan doğruya benimle uğraş
mak ..• Niçin benimle uğraşıyor
sunuz? 

Elimle, sakin olmasını işaret et-
tim: 

_ Suallerinizin _ cevaplarını, e-

- Size ne oldu bugün Ahmet 
Şemsi Efendi? 

- Bir şey olduğu yok.Va.2ifemi 
bırakıyorum. işte o kadar .. 

Ahmet Şemsi Efendi rokağa 
çıktığı zaman, ciğerlerinde genit 

~ 
ıTll~ 

.. :e1 

~ 

bir hürriyet havsı duyuyor, kendi 
sini dünyaya gelmiş zannediyor 
du. 

Öyle ya, cebinde yirmi bin lirası 
olan adam .. Doğru piyanko müdi 
riyetine gitti. Yüzü ekfi. bir me 
mur bileti muayene ettikten son 
ra: 

- Bunun numarası 12445, de 
di, bu numaraya bir şey çıkmadı. 

- Ya 200,000 lira hangi numa 
raya çıkb? ·-~ , • 

- 13455 numaraya ... 
- Ne diyorsunuz? Ga.7<etelerde 

/12,445 yazıyor. 
- Ben gazetelere kantmam. E 

!imdeki listeye bakanın. 
* * * 

Vaziyet Ahmet Şemsi Efendi i
çin büyük bir felaket manzarası 
arzediyordu, müdüre kadar çıkıt. 
toktan sonra bir daha eski işine 
dönmeğe yüzü yoktu. Bu zaman 
da yeni bir iş bulmak ta hani hayli 
müşkül bir şeydi. Bütün gün ne yap 
pacağını düşünerek serseri serse
ri dolafb. Akşam yeis içinde eve 
döndüğü zaman, karu• ken<lisine 
bir mektup verdi: 

- Şimdi postacı getirdi, dedi. 
Ahmet Şemsi Efen<li mektubu 

açtı 11'.e okudu: 
"Azizim Ahmet Şemsi Bey, 
Müesseemizde şimdiye kadar na 

muskarane ifayi vazife ettiğiniz 
hepimizin malumudur. Zam iste 
mekte haklı olduğunuzu kabul 
ediyorum. Buradan giditinizi bir 
sinir meselesi addedelim ve hadi 
seyi unutalım. Yarın vazifenize ge 
liniz. Maatınıza yirmi lira daha 
zammedilmiştir. Selamlar. hürmet 
ler~ 

SEM 
ZA YI: Kasnnpaf& askerlik ıubesinden 
a~d~ğ1m as~keri ves~~· zayi ettim yeni 
sın• alacagundan hükmü yoktur. Halil 
oğlu A•lnl. Şihin Karahlıar 1314. 

. . 

V A R Ş O V A, ı415 m. 
18: Ta•anni. - Konferans •e ıair .sözle 

21,05: Hafif orkestra rnuaikiıi, 22: Aktüaılit 
22,15: Senfonik konaeır. 23: E•perontaca koı 
fer-ana. 23.20: Dana muıiki•İ. 24: Miisahab 
24.05: DanA musikiai. 

B Ü K R E Ş, 364 m . 
18: Radyo orkeatrası. 19: Haberler. 19,t 

Hafif mu•iki. 20: Univer•İte deraleri. 20,21 
P18.k. 20,.45: K.onfera.n• . 21: Oda. muailüsi. : 
30: Konferan•. 21.45: Taı•nni (Mme Sil•iı 
Tiron.) 22,15: Keman konseri 

B U D A P E Ş T E, 550 m, 
19,30: Piyano konaeri (Sandor Laszlo). ~ 

Konferan•. 20,.30: Fra.nsz Leharın •1GIUlTT 
isimli operası (Pe,te operaaından nakle 
2.(,20: Franu:aca konferans. (Ci .. nastik tar 
piyonluğu baKkında.J 

H A M B U RG, 332 m. 
20: Eaki HaydelberKe dair. 20,40: Sebili· 

seneai. 21,10: Saar havza11 ha.klanda netriy 
24: Schiller senesinin açılma meraaimi. 
• L9U,j5s.ıa 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 
18,55: Salis.t konseri. 19,!5: Bilmece köt 

19,55: Şiiri.er. 20: Halk tarlaları. 20,30: D 
(llalyanca). 21,10: Sa.ar haYzası konfera 
21.30: Avua.turya e&erlerinden filbarmo 
konıer, 24: Schill~r neıriyatı • 

M O S K O VA, 1724 m. 
19,30: Taıanni •e oda muaikiai. 20,30: 

sahabe. 21: Kafka.s ha.Yaları. 23,05: lngili 
ne,riyat. 24,05: Almanca neıriyat. 

B E L G. R A T, 437 m. 
20: Orkestra k•naeri. 21: Jübliyanatlan 

kil. - Haberler. - D••• musikisi. 
ROMA, NAPOLI, BA~I 

21,45: Ka.rııık konser. "fi,15: Piyes. 
dans muaikisi. 
ŞiMALi ITALYA GRUPU 
21,45: Oç pe;rdelik piyes. - Müteaki 

Dans musikisi. 
P R A G 470 m. 

20,35: KaTıtık konser ve ıarlular. - Mü 
habe. 22: Plak konseri, 23: Haberler, 

B R E S L A U, 316 m, 
19,40: "Evlenme pazarında seyahat,, isi 

Silis.ya temsili. - M.ubtelif. 21,30: Filhar 
nik kona.er. 23,40: Dana musikisi. 

VIYANA,507m. 
20,15: A•k.eri kon.er. 21: Mitli da7su 

21,15: Muhtelif. 21,"5: ••Ea ruft eine Melo 
isim1i. musikili. slc.eç. 22,20: Moc Reıerin. .. 
rinden konser. - Müsahabe, haberler. 23 
Akt•"' ko.ı.aeri. 

içki aleyhinde konferan 
Cümhuriyet Halk fırkuı ve 

meyanda Halkevinin alkol ve 
nıar hakkın<la halkı aydınlabn 
için tertip ettiği seri konferans! 
dan biri de dün akf&Ill Halke'ri 
de Dr. Fahrettin Kerim Bey 
fından verilmi,tir. Konferansçı 
cut, i<l.rak, hafıza ve çahtma ka: 
biHyeti üzerin<leki temenniya 
objektif bir tarzda aınlabrut ve 
ki kullananlardaki ruhi hastalık 
lan izah etmİftir. 

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye lçin Hariç içi 

L. K. L. K. 
3 ayhğr .• • • .. .. • • • 4 - 8 -
6 "' • .. .. .. .. • .. • • 7 50 14 -

12 " ........... 14 - 28 -- Gelen eYra.k l'e:ri yerilmez.- Müdde 
ıreçen nüshalar 10 kuru.ıtur.- Gazete Y 

matbaaya ait itler için müdiriyele mür 
c.aat edilir. G.zetemiz ilanların mes'uliJ 
tini kabul etmez. 

: . ";~:..[%1f ~ ;,..,j_.,,' .. • ' 

H arik Kaza ve Otomobil 
--- ----

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N StGORT ASINA yaptrrmız. 

l'ürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınu. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 24~ 

ğer bitarafane düşünecek olursa
nız, kendiliğinizden bulabilirsiniz. 

Sırrı Nevres, duraklamıştı. 
Kaşlarım çatık, suratım asık, 

devam ettim: 
- Evet ... Şimdi sorduğunuz 

<l.eğil, ileride soracağınız sualle • 
rin cevaplarını bile ... Bilinen şey 
di ne diye tekrarlayalım? 

' Sırrı Nevres, tehdit eder gibi 
yakla9mıfb: 

- Benimle uğraşmaktan sizi 
menediyorum ! 

Kollarımı kavuşturarak gül • 
ldüm: 

- Kuvvetlerimizi deneyebiH • 
nz. 

Dik dik, hain hain bakıyordu: 
- Paranıza güveniyorsunuz, de 

ğil mi? 
Şiddetle başımı geriye itim: 
- Hayır .. Bileklerime de güve 

nebilirim. Hem ortada kırılmış dö 
külmüş bir şey yokken, ne diye, 
bu kadar parlıyorsunuz? Ger -
maine, artık yorgun, bitik. Onun 

biraz dinlenmesi, refahı mı sinirle 
rinize dokunuyor? Ferhundeyi za 
ten başınızdan atnuştınız atmıştı
nız? Bu iki çiçekten alacağınız ba 
lı almışsınız. Daha ne istiyorsu -
nuz? Hala onların peşinde kot -
ma!ktaki maksadınızı anlayamı -

, yorum! Sırrı Nevres, ben~ar_:_ 

şımda, asıl kendi kuvetini de 
yormuş gibi beni dikkatle süzüy 
du. Beyaz saçlarım, ona belki 
be ümidi verebilirdi. Fakat h 
nüz çökmiyen belim, titremiy 
dizlerim ve dik duran omuzlar 
on": . herhalde düşündürüyor 
Sesının perdesi biraz dütmüştü: 

- Peki, sizin onlardan ne i 
fadeniz var? 
ı - Ben, her hareketinde bir 
tifade güden bir adam değilim 

Sırrı Nevres, acı acı güldü: 
- Yani merhamet mi? Beni 

şayanı merhamet batka tanıdı 
rım da, eğer arzu ederseniz si 
le onları da tanıştırayım. • 

- Beni minnettar edersini:t· 
"' :r. :r. 

Germaine, Ferhundeyi Frll 
rıovazın yanına yerleştirdi. sı 
Nevresten yana artık tehlike Y 
yalnız ben, F ransovazı görl11 
için çıldırıyorum. Fakat iki hs 
tayı geçiyor, köşke gitmedim. 
dekiler, merak içindedirler. Ne 
de ile doktor, biribirlerine sor 
yorlardır: 

- Hüsrev amca, nerede aell 
Birden bire kayıplara karıştı? 

- Hüsrev amca havalandı g 
liba ! , 

-Bitmedi~ 
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Belediye reisi ile hatipler Şehi eclisin e karşı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ınasını sabırsızlıkla bekliyordu. 
Samiin locasında vali beyin ai

lesi Hanımefendi ve kerimesi, Es 
naf Bankası işini tahkik eden mü 
fettislerden Remzi Saka Bey, ban 
ka müdürü Hamdi Rasih Bey ve 
daha bazı tanınmış zevat ta göze 
çarpıyordu. 

Celse açılıyor 
Saat 14 ü beş dakika geçiyordu. 

:Vali ve belediye rei&i Muhittin B. 
geldi ve kürsüye çıktı. Herkeste 
olduğu gibi Muhittin Beyde de 
bir heyecan hissediliyor , biraz a
sabi ve sinirli gözüküyordu. Diva 
nı riyaset katiplikleri mevkileri -
ni Abdülkadir Ziya ve Sadi Bey -
ler i,gal ettiler. Aza yerli yerinde 
İdi. Muhittin Bey etrafa göz gez
diriyordu. Fırka vilayet idare he 
Yeti reisi Cevdet Kerim Bey salon 
da yoktu. Kulaktan kulağa Anka
raya gittiği söyleniyordu. 

Muhittin Bey celseyi açıyor 

Muhittin Bey saat tamam 14,33 
de söze başlıyarak celseyi açtı. 

>Dedi ki: 
- Muhterem efendiler, Şehir Mec 

lisi bu devre müddetini ikmal ettik
ten sonra, Mecliste mühtacı müzake

re birkaç meseleyi müzakere etmek 
İizere sizi fevkalade içtimaa davet 
etınjş bulunuyorum. Ruznamede Es -
Raf Bankası iti, 1931 senesi he~bı 
katiisi, bütçede bazı tadilat, ve Su -
l'Üz neft tirketi ile yapılan bir muka 
Vele ıneaelesi vardır. Ekseriyet var
dar, celse açılmıştır. Yalnız sözüme 
başlamadan evvel, Mecliste Üsküdar 
llza.sr Vehbi Beyin vefat ettiğini ha • 
ber vermekle müte..-ir bulunuyo • 
"""'· Heyetiniz namına Divanı riya • 
~ ailesine beyanı taziyet etmittir. 
lc't'°humun hatırasını tazizen bir da -

1 a ıükUta davet ediyorum. 

le' Vehbi Beyin hatırası için bir da -
bılca aükıit edildikten sonra Muhittin 
-Y dedi ki: 

- Ruznamemiz madde srrıuile E,.. 
llaf Bankası işinden batlayacağız. 

Dahiliye Vekaletinin tezkeren 
Bu husuata Dahiliye vekaletinden 

aldığım tezkereyi de aynen okuyo -
"1m. 

Bu tezkere okundu. Dahiliye ve -
lcô.leti bu tezkeresinde hüli.aaten tun
ları söylüyordu: 

"Son günlerde lstanbul matbu
atında viiki olan nefriyat ile Bü -
l'iik Millet Meclisindeki müzake -
~eler malumdur. Belediye kanu -
' 1unun 4 üncü maddesi mucibince, 
:Sehir Meclisini 8 Mayu 934 tari
hinde içtimaa davetle, Esnal Ban 
kası meıele•inin ruznameye alın
"1aaını rica ederim.,, 

Muhittin Bey: 
. - Dahiliye vekaletinin ve Mecli -

:~n arzusu üzerine sizleri davet et .. 
ltlı. Eanaf Bankası hakkında, evvelce 

:eclisten ayrılan heyet bir rapor yaz 
lı 1• Bu rapor burada konuşuldu. Mat-
lla.tıa akisleri oldu. Birçok münaka
~lar cereyan etti. Herkes söyledi. Fa .:t Yalnız belediye makamı bir ıey 
d :Yleınedi. Binaenaleyh ilk sözü ben
d elliz alacağım. Riya.set makamın -
ıı:n .hitabet makamına geçeceğim. Sa ...:!"' Ferit Beyin Meclise riyaset et-

ni rica ederim . ., . 
t~ Muhittin Bey kürsüden inerek be -
•u Ye makamına ve müdürlerine mah 
~olan riyaset künüıü önündeki 
.. ete· ~ide oturdu. Meclis birinci reia 
tı. ılı Sadettin F etit Bey kürsüye çık 

•ıi~tin Beyin eVV'Cla bizzat !:i·· 
':'ıiid ç"'Jnasr zaruri idi. Çünkü • •• 
ıçr detini ikmal ..ı: if4ir. F-ı.aiade 

""'1ı belediye re;.-.. ı.;_.ı! aç-
blaıı k iirti··r=d•ndır. 

anun B''ht MalıülJin eyın u:a a ı 
. Muhittin Bey ayağa kalktı. Sözle

_:;,..., başladı. Azalar, samiin, herkeoı 

kula k kesilmit ti. Muhittin Bey dedi Mehmet Ali (Beyoğlu) ve Abdülka- ğüne banka o zaman bir tezkere 
ki: .. . dir Ziya Beylerdi. Bu arkadaılar tim yazarak mevduattan bir kısmının 

_ Muhterem arkadaşlar, sozlerım- <li buradadırlar. E I b k l • 
d _ L- ' k ti · d"ı mülahaza M h 'ıı · B b 1 d" k r sna an asına yatın masını u -e şaıı:1oı anaa er, ın - u ı ın ey u zeva a onere so • • 1929 )ar olmıyacaktır. Yalnız hadiseleri ko du: te~~~•r: Bu tezkere 16 mayıs 
nuıturacağan ve vesikalar okuya~a • - Öyle mi oldu, arkad14lar, mu - tarıhlıdır.,, 
ğun. Arkadatlardan söz almak ;..t~ halif kaldtm mt?.. Muhittin Bey bu tezkereyi de ay-
yenler, sözümü bitirinceye ka~ar mu· . Avni, Mehmet Ali ve Abdülkadir nen okutmuttur. Muhittin Bey sözüne 
saade etsinler. Müzakeratı takıp. eden Ziya Beyler: _ devamle. demiştir ki: 
matbuat mümessillerinden de rıca e- - Öyle oldu, cevabmr verdiler. - O zaman idarei huausiyenin 2 
derim. Sözlerim söylendiği gibi yazıl Muhittin Bey sözüne devam etti: milyon lira kadar parası vardı. Bu 
sın, çünkü söz, söyleyene aittir, ken- -.- ~]~ t!'zyidi 3Cnnayenin karar parayı muhtelif bankalara yatrrmıılt. 
di hislerini yazacakaln ıeye karrıtır- verildıgı tanhteki bir zabtı okuta- Esnaf Bankaaına da parayı yatıran mu· 
mamalıdırlar. E..naf Bankası müzake cağım. ~"? meclis bütçe encümeninin hasebei hususiye müdürü Şenui B. 
resine girmeden evvel muhterem he • 930 larıhlı ınazbatasıdn-. merhumdur. Esnaf Bankası yüzde on 
yetinizi çok aıyaru dikkat bir ~~kta Ü Nail Bey bu mazbatayı okudu. Maz faiz v~riyordu. Bu faiz parlak görü -
zerinde d~rm.ağa dave.~ edec~gım .• !lu hatada, Mecliste Abdürrahman Naci lere.k para verihnit olabilir. ldarei lıu 
noktayı bılhaua tebaruz ettırecegım. ve Avni Beyleri "_ f B _ .__. su11ye müdürünün sun'ü taksiri olma-

nk · · · kik · · nı 1:.ana aDA.&aının 
Esnaf Ba ~l vazıyelını . l~t . ıçın sennayeıinin tezyidi için verdiklf"rİ dan bu para maalesef batmıflır. Bilin 
ara?.11dan bır .h~.I'.':~ se?."'flınız. B'! takdirde muvafık olduğu, emanet ta- ~aya. konan ıennaye ile idarei huıu-
encwnen mesamnı uç dort ay evvel bı rafından 70 bin liralık hisse senedinin 11yenın mevduatmm tediye suretleri la 
tirmitli. Fakat hazırlanan rapor mec satın alr~m .. · b 1 d .. ınamen normal "-ekilde benim sun'ü-
1
. . . . .. .. . .. asının munasıp u un ugu . T , 

.... n son ıçtımaınm son gunu mevzuu zikre:liliyo d taksıratrm olmadan, §u vesikalarla sa-
bahaoldu. Galip Bahtiyar Bey arka - Mazbata r ok~nduktan sonra Muhit- bittir ki dürüst cereyan etmi§tir. 
d&§nnız mevzuu bahsett!· ~ içtim~ tin Bey dedi ki : Bu böl:')" olma~la beraber, bankanın 
ben yoktum, Ankarada ıdım. Muavın veznesınde bugun para mevcul olmama-

"
• · Be - O.küdar tramvayları itinde de amtt y, raporu tetkik etmediğini sı bir halrikattir. Banka niçin bu hale 

söyledi. Çünkü rapoı\ın makama üç böyle oldu. Ben tek baııma bu !ram- geldi? Bunun hakiki sebeplerini bu-
dört gün evvel verildiğini söyledi. Ga vay işiııe muhalif kalmıştan. Ne ga • gün dahi maalesef bilmiyorum. Me -
l ip Bahtiyar Bey raporun meclisin son riplir ki bir zamanlar NA.Sına muha - se li ıu İşinde 20 küsur bin lira bat-
içtimamdan bir hafta evvel makama lif bulunduğum bir meselenin, bili.ha mıttır. t!iye bir iddia var. Fakat bu 

ra hesabını vermeğe mecbur oluyo .. 
verildiğini iddia etti. Ben vaziyeti tet rum. Bu 70 bin lira meselesi, şimdi bu para bu~Ün kabili tahsil vaziyete gir 
kik ettim. Riyase!e. tevdi edi_len ra .. rada :ıza bulunan ayni hayrihah arka mİ§tİr. Ticaret ve sanayi bankası rla 
por budur. (Muhıttın Bey elmde ra- d • tasfiyeye baıla.nmı•tır. Derhal temel .. k) bu h.. a§ım•z, um.wnı neşriyat müdürü bu :r poru gosterere raponın tari ı I d • . d tü tevzi edecektir. 

E .. k 1 · un ugu gazetesın e, bu parayı za -
yoktur. n.c. um.en a emıne verilm.ittir. il 'f Biz bankayı mürakabe etmek ea .. 
K 1 d k va ı tanzı at amelesinin parası ola -

a em e. uzcrıne ayıt numarası ola li.hiyeti kanuniyesine malik değiliz. 
rak 10 Nısan yazılmıştır. Raporu ma- rak gÖ•teriyor. Bakınız •İze 0 nüshayı Hesaplarını da biz vize edemeyiz. A-
k okutllyrrn. 

.am.a veren !u te~k":re de gene tarih- Hesap itleri müdür muaV'lm Nail nonim ıirketlerin usulü mürakabeıi la 
ıuzdı~. Muavın Haınıt Bey tezkerenin mamen adli siıtemlere bağlıdır. lda -
12 Nısan pcrteınbe günü makama ve Bey Milliyet ırazete&İnin Esnaf Banka ri sistem mevzuu bahis değildir. Yal 
rildiği~ ~);'l~':'°''. Nıunl bir hafta .,,.,_ sı me•elf'sine dair yaptığı nefl'İyat ara nız birkaç nokta müstesna.dır. Ait ol-
vel verıldıguu ıddıa ediyorlar; bu nok rası.,da, tanzifat amelesinin bu 72 bin dukları vekaletler idari bazı müdaha 
ta nl k f d ı liraıın~ dair olan kumı okudu. yı a ama ay a ı olacaktır. leler yapabilirler. Maamafih banka -

Rapor matbaaya v-erilip tabedil • Muhittin Bey dedi ki: run batmıt olması, hiç bir vatandaşı 
memiıtir .. Teamül hilafına olarak ra • - Bunun vebali de bizim hesabı • asla affettiremez. Ben de ayni ıiddet 
por mecltste okunm~tur. Rapor te • mız:ı ... Halbuki bu parayı biz Şehir le, bu bankanın bu hale gelmeainden 
k~~I e"!'ed~n. M~liae gelmiftir. Meclisi kararile Esnaf Bankasına ver mütevellit mesullerin bulunmasrru, tec 
Çunku tahkikat ıçın Tıcaret odasından dik. Sız karar verdiniz. ziye edilmesini isterim. Bir suiistimal 
iştirak eden mümeuiller raporu im- Burada mühim bir nokta var. Mec olmuş mudur • Bunu ancak kanunen 
za etmemiılerdir. Bu tera.iu., raporun !isler biribirlerini ikmal eden şeyleı- &aliıhiyettar olan murahhaalar takdir 
müzakereoioe imlı:i.n yoktu. Giinırük- dir, ber devre ayn değildir. Size Cev- eder. Ben bu dakikada, bu meauliyet 
ten mal kaçırır gibi derhal gÖziinıüze det Kerim Bey arkadasnnızın 15 Ni- !eri tayin edecek vaziyette değilim. 
soktular. Bir sürpriz yaptılar. Binaen san 1939 tarihinde mecliste, bu nokta Esasen, en aon rapor, ne de evvelki 
aleyh batlangrçtaki bu tavru hareket Üzerinde söylediği sözleri zabıtlardan müzakereler bu iti tayin etmemittir. 
benim şüphe ve tereddüdümü davet et okutavrm. Son rapor vaziyete veni bir ışık ver -
mittir. Bu' zabıt okundu. Cevdet Kerim B. mcm.itlir. Netekim, geçen sene Eanaf 

Meselenin eaa.sına geçiyorum. Ra- bu beyanatında, hüli.saten, müddet • Bankası hakkındaki müzakereler eı-
por tabedilmeden, azaya dağılmadan teri biten, Şehir meclisinin tazelendik nasında, bankanın nasıl kurtulması 
ruznameye konmaz •• Bu, usuldür. Çok çe bile bir olduğunu, ayrılık bulun - mümkün olacağını tetkik etmek üze. 
defa aksi oldu ve meclis reddetti. madrğrnı, daima belediye menfaati re bir heyet te,k.il ettiniz. Bu da ban 
Rapor riyasette dört gün ~a.lmıttıı:. gözönünJe bulundunılduğunu söylü- kanı.n '.'i~in. f~na vaziyete _düştü'ğünü 
Kalemevenldiği ve kayıt tarıhı 12 Nı- yordu. tetkık ıçan ıdı. Bu heyetın raporu 
sandır. Bugün perfeınbedir. Ertesi gü- Muhittin Bey devam etti : Meclisin aon içtima günü müzakere 
nü cumadır, tatildir. Arada yalnız cu - Cemiyeti belediye 1930 tarihin edilfrken söz al~n ~ır_kad!'f!~'!-1' Eı-
marteai günü kalıyor. Ertesi günü pa de bankayı mükemmel buluyor, 1934 naf B.ankaıkı. v~~ye~ru . ~ı.J ~ı!tıne!i 

mecl'ı "çtiına etmie.tir. Bu vazi- ~enesindn Şehir meclisi aksini aöylu" • vatanıye, ımısı tavıı.u, mıaı •w-zar ve ı ı ~ ~ • 1 k' . . "d '-'-.. d l" k 
yette raporun ruznameye alınına.sına yor. Bu iki mütenakiz rapordan ben is.tı.ma., mu~ı ıwı ~re, ~ıaı e a ay 
inıki.n yoktu. Bu vaziyet üzerine, mec ı han1'••ı:ıi dinleyeyim?.. dı ve ıhmal ıle tasvır eltı.,, 
listeki müzakeratm matbuatta türlü Tahkikat yapar, heyetin, aon ra • Muhitin Bey bu sırada, meclisin o 
akisleri • olmuştur. Bir gazetenin yazı ' porunda zikredilen otomobil İti 927, İçtimarna ait zabıtları okuttu. Müte -
işleri müdürü içimizde aza olan bir ar- 1 tayyare 927, su işi 927, süt işi 927, akıben de tahkik komisyonunun leş • 
kadaşımız efkarı umumiyede bizi halci- • Volf 929, Kenan Ali iti de 930 senesın kiline karar verilen 12 Nisan 1933 ta 
kat kaçakçısı olarak te§hİr etmeğe kal- ı de olmuştur. Bu itlerin hepsi, banka • ı-ihli içtimaına ait zabıttan okuttu. 
kışmııtır. nın iyi yürüdüğü zamana aittir. Bu Muhittn Bey aözüne devam etti: 
Milliyet gazete•İ ve Muhittin Bey bir ırörüş meselesidir. Bir kııun ar- - Bu son yeni raporla yazıl..., feJ'• 

kadatlar iyi görür, bir kısmı fena gö - lcr J 3 ay evvel Mecliate münaka§A e-
Bakınız timdi Milliyet ırazeteoin -

de raporun ne vakit makama verildi .. 
ğine dair olan yazıyı okutuyonım. 

Vali Beyin yanında, bulunan bele -
diye hesap itleri müdür muavini Nail 
Bey Milliyet gazetesinin 17 Nisan 934 
tarihli nüshasında Esnaf Bankaama 
ait yazının mevzuu bahis kısmını oku 
muıtur. 

Vali Bey sözüne devam ederek de 
mittir ki: 

- Bu hikaye böyle devam ehnil" 
tir. Bankaya gelelim: Banka 1905 se
nesinde tetekkül e~ ".e .belediyede 
10 bin lira aennaye ıle •ttıra.k etmİf· 
tir. Altı - _.._, ,30 ~i bilmem 
han.i .. ,.....ıa fırkanın vılayet grupu · 
1ıeyetinden bir davet alıy""-· Ora • 
da bir ınüzakere açıldı. Dediler ki: 
E.naf Bank~r .vaziyettiyidir. Beledi
,..., aermayeaanın tezyidine İttira.k t 
un. Ben d~~ ~i: Esnaf Bankau :. - . 
sadı letekkulunun fevkine çıkara.k id~ 
dialı itler yapmayalım. Bankanm ga • 
ye&İ batkadır. Biz para venniyelim . ., 
Bu noktai nazarım dinlenmedi. Fırka 
nın o içtimaında zabıt ki.tipleri Avni, 

rür. O zaman bu işleri tetkik ebniı O· cl.ilmif, aynen söylenm.iıtir. Bankanm 
lan arkadaşlann12, bunların selime-- yürütülmes; veya yıkılması re'sen mec. 
tine kail olmutlardır. 929 senet.inde !isin malı olmuıtur. Yeni rapor eski 
Bankanın hariçteki itibarını gÖ&ter - vaziyeti tenvir ebnemiıtir. H~psi ev .. 
mek için tunu aöyliyeyim: ·Bir tüccar veke malum şeylerdir .. Niçin ben ban 
bankanın 30 bin liralık hisse senedi- kayı meclis harici olarak re'sen yık-
ni mübayaa f'lmİttir. 927 aeneainde madım. Bankanm bugiinkü vaziyeti 
banka yüzde 10, 928 de 14, 928 de 6,5 bir emri vakidir. Ben 1931 senesinde 
temettü tevzi ebniıtir. bunu görenler bunu anladım. Yalnız bir rapor aldım, 
bankanın iyi i~lediğine hükmebnit ola Muavin Nuri Bey bir rapor verdi. Ban 
bilirler. BPnkanın kaybolan senna - kayı kurtarmağa çalıştık. Ben, ban • 
yesi bu rn~.,ıı .. takdirlere mazhar ol- kayı, belediye reisi sıfaıile hiç ,_ğ. 
muflur. dur tutmadım. :Va ticaret kanunile tas 

Bir de bankanın matliibatı vaziyeti fiyeıini talep edeceiiz, yahut iflas 
vardır. talep edeceğiz. Delilıiz bir da.vaJ'I tab 

ldarei husu•iye bankaya haki- rik etmek bana dü§lllezdi. 
k b• l' b" Geçen seneki hesapla da, ~ 

aten 70-80 ın ıra ır para yatır- da banka 49 bin lira borçlu göateril-
mıştır. Bankanın son vaziyetinde mittir. 1931 de umumi .~uhra~ m~
bu para da yok olmuftur. Bu meıı- ıebetile piyasada her gun pantk halın 
duattan benim hiç haberim yok - de ifli.alar vardı. Vaziyet fena idi. 
tur. /Jarei lıususiyenin bu meV· Bir de, belediyenin ali.k,ası bulunan 
Juah 929 Ja ba,lamıştır. yani bankayı ifli.a ettirmek asla hayırlı ol 
banL- I k m:ızdı. Eınaf bankasını derhal yık-

Kc.nın par a zamanlarında 
olmuştur. makla, küçük mevduatı derhal mahve 

decektik. Buna da hakkımız olsa ıre-
M uhasebei huauıiye müdürlü- rek .. O zamandan beri banka, yani 
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ISTA N BU L: 
ı..:~.30: Pli.k neıri1ah. 19: Ruten Ferit B. 
". • •rıdan muıiki hakkında muıabebe. 19,20: 
~:~•. "• Borıa haberleri. 19,30: Al&turka 
2t 15kı tıetriyab Ruıen Bey •e arkadatları. 
>"'it: ~janı ve borıa haberleri. 21,25: Bedri· 

V ••ım hanımın itt'.ri.kile radyo orkestrası. 

17 A R Ş O V A,141S m. 
a .. il .20: Plil:. - Muıababe. 18,15: Tasannill 
-

0 
~•tra konıeri. 19: Muhtelif. 19,40: Piya• 

lı., , 2; 11•eri. 20: Muaahabe. 20,25: Hafif mu•İ· 
~4 : M.35: Muaahabe. 23,25: Dans musikiıi. 

B uıahabe. - Danı muaikiıi. 
12. U K R E Ş, 364 m. 

>ıi,~ Orkeıtra. 13: Plik. - Haberler. 14.15: 
la,15. 18: J•n Marko orkeıtraıı. - Haberler. 
.. liı.lt · Orkeıtrarun 20: Oai••r•İte deraL -
~"'t · - Muıahabe. 21: Taıanni. 21,20: Or
' .;•· - Konfer•n•. 22,05: bdyo orkeatraaı. 

•herler 
;ıı".' O S K O V A, 1724 m, .. 

··-~.Almanca neıriyat. 22,05: ln1rılazce. 2ıl.05: 

. ı: U D A P E Ş T E, 550 m. . 
'°'>1ıt'30: Taı•nnili konser. 19,15: Neteh neı· 
qAQ·. - Konferanı. 21,10: O~ere~ parçaları. 
~1· ". Spor haberler•' 23: Pertıa ıııan takımı. . ~ı . ik" . 

\" l''ru::;ı konferanı. 24,15: Dana mu• 111
• 

:ı<ı 20 \'ANA, 507 m. 
t.~ ' : Çift piyano konıeri. 21: 1. Straussun 
>.ı"-:et ~l"rinden parçalar. _ Son haberler. 

"•lı.ıbe. IAI_ ,_ . 
~ t n p a-. Konserı. 

~Q . 1 L G R A T, 437 m • 
Vj)aİ 11.ik, 20,20: Reklam. 20,30: Plik. 21: 
QAS:0~•el konıeri. 21,30: Kar:tık netriyat. 

1ç0 · 1 ıan muıikiıi. 
!&.so":'IGVUSTERHAUSEN, !S71 m. 

~ti di.i. Anne ıarkıları. 20,tO; "Bir. ı:t.ef bÖ· 
: ~ ".Y~yı dola,ıyor., iaimh muukılı skeç. 

tq"-•i!ı; ·ll~ıkıli piyeı. 23: Haberler. 24: Danı 
~ l&ı , 

~la 5:. A G, 470 m, •h; 1 · Muıikili Almanca neıriyat. 19,55: 
~rı: ... er. 20,05: Muıahabe. 21,05: Smetananın 
ı.., ~: ;~en filharmonik konıer. 23: Habele~ 
~.... <lk. 23,25: tt.1uhtelif. 23,30: Milinoa&u 

14 Mayıs Pazartesi 
1 S TAN BU L: 

18.30: Fran11zca derı. 19: Suat lsmail Bey la· 
rafından dit hakkında konferan• Ye ajanı ha
berleri. 19,30: Alaturka musiki netriyab Ek· 
rem Bey ve arkadaıları. 21,15: Ajana ... 
borıa haberleri. 21,25: Orkealra tarafıadaa 
ınu.htelif eıerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,55: Keman konıeri. - Muıakabe. 17,35: 

Orkestra .,e piyano. 18,30: Muhtelıf. 19,10: 
Caz 'Iİrtüozu. 19,50: Muıahabe. 21,05: Senfo· 
nik konser. - Muıahabe . 22,15: Senfonik or· 
kestra (taıannili.) 23: Danı pli.klarr. 23,30: 
Dans musikisi. 24: Musahabe. - Dans muai· 
kisi. 

B U K R E Ş , 364 m, 
13: Borsa, - Pli.le., - Haberler.- Pli.le. 

18: Sarvaı kuarteti tarafından oda muıikiai. 
19: Haberler. - Flüt konaeri. 19,45: Plak. -
Üniversite derai 20,20: Plik. 20,45: Konferana 
21: Rad10 orkeıtrası. - Konferana. 22,15: 
Radyo orkestrası. -Haberler. 23,15: Kah
vehane musikiai. 

M O SK O V A, 1724 m. 
19.30: Maıikili net riyal. ( srieı) 21: T apn· 

nili konıer. 22: Aalmanca neıriyaL - Frs. 
Fi amca. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18,30: Hafif rnuıild 19,.30: Almanca dera. 

20: Muaahabe. 20,15: Popüler hayalar. 21,30: 
Mua.a~abe. _22.J? Mac•r opera parçaları. •• 
musıkı bahıslerı. 24: Dans muaikisi. 

V 1 Y A N A, 507 m, 
20,10: Ami beatekirların eıerlerinden. 20.SO 

Musahabe. 21,30: Düetler, hafif havalar. 23: 
Haberler. - Konferans. 23,25: Dans musikiA 
si. 

B E L C R A T , 437 m. 
20: Keman konseri. - Konferans. 21: Zaı· 

rep operasından oakil. 
KONICVUSTERHAUSEN, 1571 m. 

18.SO: Atk ,arkrları (plikJ. 20: Muhtelif 
2.:?: Oda musikiıi, 23: Haberler. 23,30: Spor 
vesaire. 1: Tagannili konıer. 

P R A G, 470 m. 
18.-15: Keman konıeri. - P..fuıahabe. 19.20: 

Almanca neıriyat. - Haberler, 20.10: Aakeri 

Almanca konferans. ıi . - Konferans. - Danı muıikııı. 
B 0 K R E Ş , 364 m. 

15 Mayıs Salı 
1 S TAN BU L: 
18,30: Pli.k neıri1atı. 19: Mesut Cemil 

Bey tarafından çocuklara masal. 19,30: Ala · 
turka muaiki neıriyatı Eftal1a Sadi h.arum .,. 
arkadaıları. 21: Ajanı ve borıa haberleri. Ka 
r19ılıı: ••trİJ'at. 21.25: Oda musikiai konıeri, 
Ce .. al Retiıt be,.- •• arkaclaılar. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,50: ICoartet konaeri. - Musalaabe. 19,.25: 

Piyano konaeri. 19,50: Muaalıabe. 21,05: "Or
bow,. İsmindeki Üç \lerdelik opereL 23.30: 
Dans muıikiıi. 24: Muaababe. 24,05: danı 
mu .. ikiıi . 

B O K R E Ş, 364 m. 
13, - Borsa . - Plik, - Haberler. - pli.k. 

18: Joaeaco • Gaina orkdlrasr. 20: Univeraİ• 
te. 20.ZO: M•I. M. T ereu tarafından ta«•nni 
20,45: Konferanı. 21: Senfonik konıer. 22: 
Konferana. - Konaerjn de•anu. - Haberler. 

M O S K O VA, ı724 m • 
22: Muhtelif •Özler. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19.20: Karııdr: lconıer, 19,SO: Muıahabe. 20, 
20: Piyano konaeri. 22,15: Bir nalı.il. 23,20: 
Orkestra konıeri. 

ViYANA, 507m. 
18,30: aŞrkılar. - Musahabe. 20,15: Aktü· 

alite. 20,25: Operadan nakil. 23,15: Haberler. 
23,30: Palmhoftan naklen danı musikiıi. 

B E L G R A T 1 437 m. 
20: Plak. - Musahabe. 20,40: Pli.k, 20,50: 

Reklam. 21: Smetananın tarkılanndan. 22: 
Stüdyo tiyatrosu. 23,40: Danı plikları. 

KONICVUSTERHAUSEN, 
18,40: PIAk. 20: Harza ait muıikili neıriyat. 

21 • Muıahabe. 21,IS: Klaıik dan• muıikİ•İ. 
22: Muıikili bahiıler. - Muhtelif. 24: Tannı-
mıt eıerlerden t•rkdar. .. 

P R A G, 470 m. 
18,45: Keman oknae.-i. - Muıahab•. 19,SS: 

Almanca netriyat. 20,25: Piyano konseri. 20, 
50: Güzel ıanatlar 21,0I: Ta«annili kuartet 
&ı:onıeri. , -Musahabe. 22,15: Oatra•adan rad· 
yo orlı.estrası. 23,30: Plik koaU:ri. 

13: Bor•• • -Plü:. - aHberler. - pli.k. 
18: Radyo orl.:eatr•••· 19: Haberler.- Radyo 
orkealraıı. 20: Üni•eraite dersi. 20,20: pli.k. -
Konferans. 21: Çift piyano (Modern musiki.) 
21,30: Koaferanı. 21,45: Taıaı:ııai, 22.15: Vi· 
yolooıel lr.onıerl. Haberler. 23: IC.ah•eMae m• 
ıikiai 

M O S K O VA, 1724 .,, 
Karıı•k neıri,..t. ... " 

B U D A P E S T E, 550 •· 
18: Maıaahabe. 18,30: Parlofon ft odeon 

pl•lc:lan. 19: ltalyaaca ders. 19,SS: Mu&ababe. 
20,30: Operadan: Frana Leheria ''CIUDITTA, 
operası. - Müteakiben: Siıaa muıikiai. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
20.15: Bricknerin eserlerinden konaer. 21,30 

Muhtelif netri1at. 23,15: Holzcr talumL 
B E L G R A T, 437 m. 

19,30: Dera. 20: Plik. 20,10: Piyano kon· 
ıeri . 20,50: Reklamlar. 21: Jübliya.nadan nak· 
len opera lemıili. 

KONICVUSTERHAUSEN, 
21,30: "Ren aabilleriade dolatma,. iaimli 

musikili ıkeç. 23: aHl>ft-ler. 23,20: teknik net· 
ri7at. 24: Dan• mvailr.isi. 1,25: Talebe .-rlcıları 

PRAG,470m. 
16,10: Taıannili Almanca netri,.-at. - Mala 

telif. 20,10: Şramrnel takımıam •oaMri. 20,40 
Muıah•be. 21: Smetananın ea_.J.riad- iki 
dul kadnı iaimli opera. 23,30: Franıızca koa· 
feraaı. 

17 Mayıs Per,embe 
V A R Ş O V A, 141S m. • 

17,35: Hafif musiki. - Konferanı. 'lesaırtı. 
21,05: Nor..eç milli bayraou mUnaıebetile 
Norveç eaerlerinden ne,ri1at. 22: Muıahabe. 
22,15: Hafif muıiki. 23: Piyano muıikiıi. plıik 
ile, 23,30: Danı muıikiıi. - f.1uıahabe. -. 
Danı muıikiıi. 

B U K R E Ş, 364 m. 
13· Borsa. - Plak. - Haberler, - Pli.k. 

18: Gr. Dinile.o okraetrau. 19: aHberler. 19,15: 
Orkeatram• tle • .-.ı. 20: Uni-.erıite derıi. 
21: Plilı:. ile opera temaili. - a.Hlterler. 

4 senedir ayaktadrr. Küçük mevduat ta 
mamen ödenmiştir. Şimdiye kadar 11 
bin küsur lira borç ödenmiıtir. Ban -
kanın bu seneki blançosunda 3 bin li-
ra kiıı vardır. • 

Bankanın feshi li.zımgeldiğine da
ir timdiye kadar hiç bir it'an resmi al
maılım. Ne bankadan, ne de bankada 
bulunan belediye mümessillerinden .. 

Banka vaziyetini tahki.k eden aon 
heyet azası ara,'lında da ihtilaf var -
dır. iki aza bankanın feshi !raftan, 
ikisi de muhafazası taraftan olmuşlar 
dır. Bu rapor mebdei harekettir. 

Meauller herhalde ceza ırörecektir. 
Herkes Esnaf Bankası itinden bah -
aediyor. Ben, gene belediye ile alaka 
dar bir diğer meseleden bahsedeceğim. 
Efendiler, belediye kuaıamdan 160 
bin lira alan ve Cevdet Kerim Beyin 
riyasetinde olan kadınlan çalrıtırma 
yurdunun da mevcut binasından ba,
ka elinde birşey kalmamıttır. Bu mii
eaaese bir anonim tirket te değildir. 
Bu müessese, hkaranın bet on ku· 
rut olarak gene belediyeye verdiği 
vergi ile toplanmıt paradır. Belediye 
ni.n kasaımdan çıkınıttır. Bu meseleyi 
niçin mevzuu bahaebniyorsunuz? 

Muhittin Bey bunları söylerken 
Mecliste umumi bir hareket baı göster 
di. Sesler yükseldi: 

- Usulü müzakereye muhaliftir, 
&adada giriniz .. 

- Mevzuumuz haricindedir. 
- Esnaf Bankaamı konufuyoruz. 

Galip Bahtiyar Bey - Muhittin Bey 
Galip Bahtiyar Bey ayağa kalk 

tı bağırıyordu: 
- Mevzu~ın haricine çıkıyor, 

fevkalade içtima.da ruzname bari 
ci şey müzakere edilemez. 

Muhittin Bey ıon derece aııabi 
elşti. Bağmnağa ba~ladı: 

- Ne korkuyorsunuz Galip Bah 
tiyar Bey?. Neden sözümü ke11 -
mele istiyorsunuz?. Esnaf Banka
sını batıranlara lanet olsun diye 
bağırıyordunuz... ' 

Galip Bahtiyar Bey - Bugün 
konuşma mevzuumuz bu, değil -
dir, derdi. Ve salondan çıktı. Mu
hittin Bey daha asabiyetle ve yük 
sek sesle: 

- Kadınlan çalı,tırma yurdu 
meselesi ile de doğrudan doğru -
ya Cevdet Kerim Bey ve arkMlef 
ları alakadardır. Niçin aea çıkar 
mıyorsunuz ? F..naf Bankuında 
mürakıp bulunan Abdürrabman 

•Naci Bey, Kadınları çalıfbrma yur 
du b ... ında bulunan ayni Abdür -
rahman Naci Beydir.,, 

Mediste gürültüler 
Mecliste gürültüler çoğaldı. Bir 

çok aza ayağa kalkmıştı. Sesler 
yükseliyor, sıra kapaklan vurulu
yordu. Azadan Necip, Ali Rıza 
ve Etem izzet Beyler ayaia lcaJka 
rak bağırıyorlardı: 

- Mevzu haricine çıkılıyor. Te 
miz işleri kirli meselelere karıştır 
mamak lazımdır. Reis Bey sözü ke 
siniz. 

Reis Sadettin Ferit Bey müte • 
madiyen çan çalıyor, aükUneti ia
deye çalıtıyoordu. Gürültü gittikçe 
artıyordu. Herkes hararetlenmif, 
asabile9mitti. Senihi Bey: 

_ Mevzuumuz Esnaf Bankası 
meseleıidir. Batka teY iatemiyo • 
ruz. Meclisi terkederiz, diye ba -

ğırdı. 
Urıulü müzakere de bozullllUf 

tu. Bir çok aza ayni ~amanda bir 
teyler söylüyordu. Muhittin Bey 
Doktor Hikmet Beye bağmyordu: 

- Sözümü kesiyorsunuz, aöz 
vermiyorsunuz, Hikmet Bey size 
soruyorum, Esnaf Bankası işini 
Staviski kelimesi ile tavsif ettiniz, 
Staviski kimdir.? 

M 0 S K O V A, 1724 rn. 
19,30: T•••nnili konser. 21: Multtelif dilter

de netriyat. 
DUDAPEŞTE,550m. 

18,.30: Stra•akynin eHrlerinden konser, -
Dera. 20,10: Sican muaiki•İ, (1. Ma«yari.)21.15 
Ti1atro. 23,40: opera orlır:eıtrası. 

V f Y A N A, 507 m. 
18,30: Muhtelif bahiıler. 20,15: Haftanın İc• 

mali. 20,45: aHfif musiki (Ruı balalayka t:ıı.· 
kımı). 22,30: Senfonik konıer, 2ıl: Alman te• 
norlarının pli.ltlarından. 

B E L C R A T, 437 •. 
18· Danı pli.klan. - Muhtelif. 20: Sırp haca 

lan .. (plak) 20,10: Maaababe. :zo,:ıo, Pliik. 
20,50: Reklamlar. 21: Se•fonik konıer. 23: 
H•IMrler. 23,35: Kala .. h.aae muaikiai. 

JCONICVUSTERHAUSEN, IS71 
18.,30: Operet. seıü film. parçalan. 19,30: 

Muaakabe. 20: Bando muzika, - muıababe.. 

22: •<()•a ateıi,, iıimli skeç. Z3: aHberler. 24: 
Dans muıik.iai. 

PRAC,470 
19,20: Aalmauca neıriyat. 20,10: PLi.İc:. 21,10 

Danı muaikiıi. 2105: Tasannili lı:onnr. 21,30: 
Orlıı:eıtra k.onMırİ.. 23,1$: Plik. 23,30: balalayka 
orkeıtraır. ( a ... muaikisi.) 

18 Mayıs Cuma 
'lr A R Ş O V A, 1415 m. 

19,10: Koro lı:onıeri. - Muhtelif Nhlaler. 
21 15: aVrıo•• filharmonik heJetİ tarafında• 
se~fonilır: konaer. ~40: D .. • mtuilüai. - Mu· 
aahabe. 24,05: Danı maaikisinia d .. .,.. 
B0KREŞ,364m. 

13: Bor••· - Plak. - Haberi•. - Plak. 
18: Radyo orlr.eatrau. - aHlaıerler. 19,15: 
Rad,.-o orkeatraaı. - Oni•eraite cl_.•İ. 20,20: 
Plak. - Konferans. 21: Cbopin.in ••erlerinden 
ıaıannili piyano konseri. - Muaa.habe. 21,45: 
Taıannili konıer. 22,15: Sokaofon- -aolo. -
Haberler. 

M O S K O V A, 1724 m. 
19,30: Muıikili neıriyal. - Kon(eranı. 21: 

Tas.ıı.nnili İır.ooıer. 

BUDAPEŞTE,550m. 
18: Budapefte oknaer orkeatraıı. 20,35: 

Ôpt>radan naklen bir opera temaili. 
VIYANA,507m. 

20,l~: Konıer. 21: Radyo poparisi (tasan• 
nili.) 22,30: Şarkılar. 23,30: Haberler. -
Konferans. 23,55: pli.lr:. 

BEL C R AT, 437 m. 
18: Papiilq J.ayalıar (plik.~ .'::'.. M-~~· 

rşya! 
Hikmet Bey - Sıram gelince 

söyliyeceğim. 
Muhittin Bey bağırıyor 

Reis gürültüyü bir türlü durdura 
mıyordu. Muhittin Bey gene bağm -
yordu: 

- Bir barcı, bir kafetantancı Der
vif u.de lbrahim Beyin belediyeye 
olan 6 bin lira borcunu kurtarmak İ • 
çin avukatlığını alan, günlerce, kori 
dorlan aşındıran kimse timdi bura 
dadır. Niçin bir şey söylemiyor?. 

Fırka ve Muhittin Bey 
Muhittin Bey devam ediyor: 
- Burada bir 'ey hiasediyo -

rum. Fırka kimsenin huıuti ma
likanesi değildir. 

Bu sırada gürültüler gene art -
tı . Muhittin Bey usulü müzakere 
haricinde bir bahse· girittiği için 
makamı riyaset sözünü kesti. 

Bunun üzerine Ali Rıza Bey (Ye 
şilköy) söz alarak dedi ki; 

- Muhittin Beyefendi Esnaf 
Bankasından bahsederken sadat 
haricine çıkarak kadınlan çalı,trr 
ma yurdunu misal olarak mev:zuu 
bahsetmitlerdir, Ve bu sırada C. 
Halk Fırkası kim·ıenin malikanesi 
değildir, demitlerdir. Bundan mak 
satlarmı anlayamadım. Eğer bir ta 
riz ve taarruz istihdaf ediyorlar
sa, evvelemirde şunu arzedeyim 
ki Cümhuriyet Halk fırkası hiç 
kimsenin malikanesi değil, Türk 
milletinin ülküsü ve Türk mille 
tinin öz malıdır. Bunu tesbit et 
tikten sonra şunu da efkarı umu 
miyeye işittirmek isterim ki Cüm 
huriyet Halk F ırkaaının mensupla 
n açık almla yaptıklarınm hesa 
bını her zaman ve her yerde ver 
meğe hazırdırlar. Bunu tebarüz et• 
tirmek için söz aldım, o kadar .. ,, 

Mqhittin Beyin banko ile hasmi 
münasebetleri 

Muhittin Bey gene uahiyetl• .'"'. • 
rinden kalkb. ~z alanak dedı ~ ı 

- Size açalı:ça E.nal .~-- 1 e 
olan hususi münaııeltetle;r~ .de ~ • 
!atayım: Esnaf Ba~ .ıl~ ı~ı ınuna
lehetiaı olmtlfhu'· Bırıncıaı, bır arka -
da- Bankadan 500 lira borç alonıt 
tı. Ben kefil olmutlum. Arkada.tan 
parayı ödeyemedi. lkinciıi &Üt tirlı:eti 
için altı bin lira almııbk. O zaman da 
bazı arkadatlanm ile ben kefil olmuş
twn. Süt Jİl'keti it inde, biz belediye 
yi ~.emsil ediyorduk. Süt ti~ketindeki 
rolum de bundan ibarettir.,, 

. Muhittin Bey Süt itine dair Mec -
lıste evvelce geçen müzakeratm za • 
brtlamu o.kuttu. Sonra dedi ki: 

- Süt iti de budur. Şimdi benim 
teklifim var. Ben Esnaf Bankaamı 

-ta.afiye ebnekten batlı:• çare gCW-iyo 
nmıı. Bunu tahtı karara almanızı ri
ca ed'11 iua. 

~ ~r~ kom ı ·lar olcfu. Ce 
ne giirültüler ~ı. Reie, bet da • 

(Devamı 6 mcı aahifede): 

Denizcilere ilan 
lST ANBUL DENİZ T1CARE1 

MODORLOGONDEN: 
latanbut Türk Anonim Elektrik Şirke

ti tarafından Galata KÖprÜaünün Haliç 
tarafmda .,,., köprüye bilftilı: olarak lıir ,._ 
c~ Galata'da Mehmet Ali Paıa Hıını ö
~unden ~iier uca Eminöniinden pçuııek 
uzre demz al- bir elektrik kablCNu dö
fenecektir. 

Bu kablo 8 - 5 - 934 tarihinde n itiba
ren kablo dubası tarafından -bet ırin 
zarfında ıeyriıefere mani teşkil e-ek 

üzre konacağı ve duba kablo dÖfeyen 
gemilere mahsus ali.metleri tqryıu:ağı 
denizcilere ilan olunur. (16487) 
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21: Zasr•plen nakil 23: ff•ffrl•r. - PIAk. 
23,30: Dan• muaikiai. 

KONICVUSTERHAUSEN. IS71 
18,50: Plak. - Muhtelif Lahialer. 21,151 

Piyano - keıınan taıanni triyoau. 22: Skeç. -
Musahabe. 22,30: Torinodan naklen ltalyaıı 
halk tark.J.an. 23: Siyaai haberler. 23,30: Ati· 
nadan •por tenlikleri. 

P R A C, 470 m. 
18: Kuartet koateri. - Muaat-ıabe. 20,101 

Plik. - Muıahahe. - Pli.le.. 2J 45 : Haflf mu .. 
siki konseri. ' 

19 Mayıs Cumartesi 
V A R Ş O V A, 1415 m, 

17,35: Hafif muaiki. - Mulıt•lif •etri1at 
21,05: Piy•no konıeri. (Polonyalılar. .. erle
rinden.) 21,40: Musahabe. 21.55: S..fonik 
konıer. 23! Franamca koaf--•· 23,11: Hafif 
muıilü. 2ıl: Musa.ha.be. 24,0S: Dana muik.iai. 
BUKREŞ,364m. 

13: Bor••· - Pli..k. - Haberler. - p1ik. 
18: Ork•stra popüler m•aiki. - Hab.rler 
19,15 Koa .. ria. de•amı. - Uui•eraite derai. 
20,,20: Plil. - ICoaferana. 21: Mme lloalr.a 
(tapaai) 21: Radyo orkeıtruı. -Maaahabe. 
22.20: Orkealra11111 d .. amı. - Haberler, 230151 
Kah•.tıı:ıae koaaeri. 

M O S K O V A, 1124 m. 
19,30: Konsar taaannili... 22: Muhtelif dillıtr .. 

de neıriyat. ( 

BUDAPEŞTE,550m. 
18,30: Popüler. 19.JO: Berend ıaloa talumı 

20,30: Muıah.a.be. 21: Viyanadan nakil 23 20ı 
V rreı ıiıan takımı. 24,20: Kalıı•ehane koa:eri. 

VIYANA,507m. 
,, 20: Kıaa haberler. 20,15: aŞrlular. 21,05: 

fEBESSUMLER DIYARI., o""'°" (F. LE· 
HMARJ 23,20: Haberler. 23.35: Daaa plalıı:
l:ın. 

B E L C R A T, 437 m. 
20,30: Keman lcoaaeri. 21,10: Muaah.abe. 21. 

40: Sırp «eceıi. 23,10: Haberler. - Rad10 or· 
L1ıatraıı. 

KONlCVUSTERHAUSEN, 1571 m 
19,15: Aktüalite. 19,25: Brahma11n a;k ıar

kıları. 19,50: Mu.htelif. 20: Halk komikleri "• 
h~i~. ıa~ları. 21: Mu1&habe. 21,10: Danı n1 u~ 
aıkıaı. 23: Haberler. 24: Dana muıikiıi. 

PRAG,470m. 
l~.05: Mnailr.ili almanca neıriyat. - Haber

ler. 20,Jll: Aa~..t konaer. 21,JS: Kanıık kon· 
ser. 23,15: Plak. Zl,30: .... konıeri •• da.aı 
par"'1ar,_ • 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 9- MAYIS 1934 

Belediye reisi ile hatipler Şehir meclisinde· karşı karşıya! 
(Ba~ı B~nci sahifede) lafhnldı. Makam 6 ay •onra bizi Muhittin B. cellap lleriyor - ŞahMyat yoktur, hadiseleri an - vam etsin diyenler de var, devam et- - Raporlar vardır. BilhaHa Bı 

kika istirahat için celseyi tatil e;ti,;. vazifeye davet etti. Biz raporu ma Muf.ittin Bey HiıSJneıt Beye cevap !atıyoruz. Hadi,..,ler bunlardır. Bu mec meain diyenler de ,.ar. lWıy<li bu ba • sim Afif Bey it Bankasından Es 

l 
k 9 d d"k M dd • vererek eledi .ki: lia bunları görii§mek ve açıkça ııöyle hialeri geçelöıın. latenilen bah•e gire- f B k kinci celse ama ayın un a ver ı • Ü eı- _ Mesele e,,.s rubarile hakiki ve mek için toplanmıttır. Büyük Millet !im, dedi ve beyanatına devam etti: na an '"' müdürlüğüne tayin 4• 

llcinci 
1 

t 
1610 

d s...det umumiliğe gönderilen suretin ta- çirkin&. Herkes mü.teeuir olmuf • Meclisinin karan, bu meseleain lotan _ Şeh~• Meclisi 1933 Niacın içti • dilmiş, beş gün vazifede kalmış, 
dettin Fer:' ;e;: riy~s~e toplan· ri~i .de 10 .dur. Makaz:ı muttali ~- tur. Fakat kimae, Hikmet &yelen da • bul Şehir Meclisinde açıkça konuıul- maında ilk defo bcın.ka 11cızi~tine ittılcı bütün vaziyetl~ri ~örmüf, banka 
dı. Sadettin Ferit Bey mec:liein son iç- dıldı. Vakit vardı. Muzakere edı • ha az müteesWr olrnaınıttH-. Fakat yal- maıını emrediyor. kesbetmittir .. Muhittin Bey de cıyni nın yuvarlandıgı gırdaptan kurla 
tima gününde okunan raporun ma - lebilirdi. ruz Staviski kelimesini Hilanet Bey Gene Furtun zade Murat, Sadi, ı... günde hadiseye bu •ekilde muttlı ol • rılamıyacağı kanaatine vasil ola 
kemia ve roımaliteye uygun olar•i< Gazeteci arkadaslanmız bu aöylüyor. Bu topraklar Stavidô aya • mail Sıtkı, Mehmet Ali (Beyoğlu) bey duklannı söylediler. Meclia hôdiae • rak uzun bir rapor yazmı• ve bunu 
okll'l'lduiunu sciyledi ve 15 nisan 1934 l k . ..h. : . .,__,. l "d. rmda hıTSız, casus yet4tiremez. Umu- ler bu bahialere temas edememek la· yi hauasiyetle karşılamı,, ikcız llClzİ • d M h" . B . ': . I 
--"-li _L:_ _, • • • .., ___ , E f meme etın mu ım ruRUn erı ır. • k-'· 1 __ _n _ _. zmı geldı" g"ı"nde ısrar edı"yorlardı. Bu feaini ycıpmı• ve bir de komisyon ıe-. a u ıttın eyın muavını o an 

f..,..., ı....- me=sı JÇunuunua ıma V "fel . . l B mı .. ımeler ortaya ah tp ,.,....,.,.,..e OY• ' ' H· · B b" · • H bankası müzakeratma ait kısmm za • azı erını yapıyor ar. en ay • nanamaz. H ... vatandaıın şerefi bir va· ande meclis azası adeta ikiye bölün • kil etmi§tir. Bu komisyon bütün bu- amıt eve ızzat vermı,tır. ep 
brtlanru okuttu. Bu meyanda Abbas rıca neşriyat yapmadım. tan kalesimr. Biz ıı-efe nnıhtacız. Şe- mıiiştü. Bir kımıı: "Söylesin, ııöylene- hcıuasiyete rcığmen Muhittin Bey tcı· si bertaraf en son belediye iktı· 
Bahtiyar Beyin de izahabru okuttu. Teessürlerimi Muhittin Beye reflere hünnet etmek ıazım.ı.... Bir dit cektir, dinliyelim,, diyorlanb. Bir kıs rcılından tam yedi "Y •onrcı 29 eylul sat müdürü A,.ım Süreyya Bey af 

M h Al
• B · b k f L : •- __ ,_ • . L:ı: d "Şah · J k 1 ı · 1933 le mesai- ragı" nlmııtır ve Mu-e met ı eyın eyanatı beyan ederim. ayması ena '"s...- uy-.r.......... mı a: sı 0 an ısım arı geçe mn.,. J- ' yon inhisarı muhasebecisi Ekrem 

Bımdoın Mehm Al. Be "Hiyaneti vataniye bahsi,, •• diyorlardı. hittin Bey meclisini%in kcıran dcıhilin· 
. ~nra et ı Y söz Muhittin Bey, Bankanın vazi- Reis vaziyete hakim olamıyor: de bir heyeti vazifeye başlcıtmamış • Beye bankadaki vaziyeti tetkik et 

alarak dedi ki: yetini ilk zamanlarda iyi gitti, di- Muhi ttin Beyden sonra Kenıal Bey - Efendim, muhavere -!dinde ol tır. Heyette Milli banka direktörle • tirmi• ve banka meclisi idaresinde 
- Muhittin Beye cevap venniye • söz aldı: ~ T ceğim. Raporu yazanlanhın biri sıfa • yorlar. Hayır, fena gitmİftİr. Bu _ Geçen içtimada okunan n.por ü- maz, diyip mütemadiyen çan çalıyor rinden, mcıli müessHcıttcın dcı .. ü • bulunması tabii vazifesi iken ora 

tile meselenin meıuliyetler baha.ine te- müesseseye bankacılık tekniği gir zerine hissettiğim nefre'..i ifade ettim. du. meııiller buluncıccıktı. Bunlcır vcızile- dan ayrılmıbr. Muhittin Beyi bu 
mas edeceğim. Kimseye de tırizde bu- memi•tir. Bizim verdig"imiz rapor Mioal olarak yalnız tayyaft piyangosu Kadın azadan Refika Hulüs.i Behçet ye çcıi<rılmcımıflardır ile bu aradcı 8 " istifade ve bu vaziyette mi ikaz 

T • Hanını: çen yedi a% zarfında Muhittin Be • 
lunmıyacağım. Cerde tMtllnl itibarile vaktinde tabedilerek azaya dağıl- işini alıyorum. Tayyare Cemiyetine _ Aman bunlan geçin caıum, yin komisyonu dcıvet etmesi için husu etmemittir? Ticaret miidürliP•;;n;;., 
;ı:eırek vicdanen vazifemi yapmeg-a mec- R ait (80) küsôr bin lira mahvolmu~tur. • bb '" ı 1 dd" "fi" f" J 1 burum. maınıttır. Gizli bir fCY yoktu. a- Bu, orduya vardım için toplanım p......,. Safiye Hüseyin Hanen: sbı 1ted~ us."~ Byapı mı§, buncı rcığmen mütea ıt ı as ve tas ıye ta ep e• 

Kanuna nazaran vazifeierde bir iş bö poru yazan arkad;uılar arasında yi ortadan yak ebnek hi,..,eti vatani- - Söyleyin, Etem izzet Bey &Öyle e e ıye rem eyin ihmali devcım et- rine Muhittin Bey kar,ı getmı~.ır • 
liimü vardır. Meauliyetlerde de böyle- da kat'iyyen ihtilaf yoktu. Sonra ye değil de nedir? .. Bu fikrimde ı..-ar yin, asıl bunlar konutulaca.k. mibir. Rapor yok diyen Muhittin Bey. Bi.ı· 
dir. Mesuliyet diyince bir zanMm •ek - M h" B b Ned k . ediyorum. Hata varsa bana aittir. Beyoğlu azası Mehmet Ali Bey de: k~nci bir nokta: Muhittin Bey b . 1 . 1 "f d d 

' u ıttin ey ana: en or· - Caruıııı Etem izzet Bey, o mad- komısyon raporunun kendisi An- tün u vazıyt erı nası ı a e e e-
linde teıel<B. kül eden ~ lı:nesuliyeti kuyorsunuz, dediler. Niçin korka Muhittin Bey cevap veriyor deyi g~iver, diyorlar, belediye reisi karada ı"ken meclı" ste okunmasını bilirler? Bütün bu vaziyetleri na 
vardır. ır de manevı me.u syet var - ? H _ı Muhittin Bey bu sefer gÜler yÜzle ....,. b. 1 "f d d-L"I" l ? 
dır. Ortada bir banka var. Bir de Is - yım.. İç bir şeyoen korkmuyo- kalktı, Kemal Beye hitaben dedi ki: bey asabil~ ıf: d .. 1 . f adet a b ir suikast gibi gösterme • Si Bı al de. e eo~ ~rbeer. 1 

b 1 --'"" · · __ , M ı· rum. Hudut han·c~ne çıkılmı•tı. - Söy esın e en im, soy .,.ın e en- e e ıye reısı y senet mese e tan u m~• umumuı v......... esu ı- • T - Gayet tabiidir ki &İyanet vazife d" d " - 1 1 · "k ğe ,.,. lışlı . Vaziyet tamamile bu • • d 
yet hususunda bankada hukuku mane- Onun için müdahele ettim. Muhit- dir. Hakikaten bu §ayanı dikkattir. mı, ıyor ve ugu tu sa ona gtıtı çe ,... sın e de ilk beyanatında mevzuu 
vi biç bir mesuliyet buluıvnayaoil ir. tin Beyin bu sözlerini bana tev- Ben den bu fikrimde müttefikim. Fa- • hakim oluyordu. nım aksinedir. Yedi aylık bir te • bahsettiği «<metlerden ba'1<a ban 

Buna muk-L' I belediyenin mesul ol· k E f . Etem izzet Bey: ehhürle komisyonu çalışmağa ça- k d ah d f ...,. cib etmelerini doğru bulmadım. at sna Banka~ı Tayyare Cemiyetı- _ Bu bahse devam edip etmemek •. M h" . B bi b uk a a Ş si senedi olma ığını i a 
ması liızım gelir. Banka fenalığa doğru ne bir milyon sekiz yuz·· bin l ira kadar gıran u ıttın ey r uç Se· d d" 1 01 b"l" M h' · B Esncıl Bcınkcısı meselesinin ycıp • için meclisin kararma ihtiyaç vardır. I e e ıyor ar. a ı ır. u ıttın • 
gitmiş olabilir. Bizim vaktile haberi • nuı olduğu akisler bendeniu:e Cüm· bir varidat temin etrnqtir. Kalan borç Reye koyunuz. ne ik bir İntizardan sonra neticeyi 0 halde bu sözlerile vaziyeti tav 
mİz olup tedbir almamız liızımdır. Bu I . h f · 1. · k 1• altını• bin lira.dır. I• mahkemededir. y b d · • k almak istiyen meclisin bu raporu "''---' Bd di ul .a_n_yet .cıycıtımıztn eyız ı ın ı cıp ' ' e u sıra a reıs çıngıragı uvvet zı"h etrni~ oluyorlar. Kendı"sı"ne İ 
uann zıttı da vardır. e ye mes h d 1 d dd 1 1 d Tabii me.'>Ulü meydana çıkacaktır. ,, 1 il a.k okumadan dağılmasını bizden bek- T 
değildir. Çünkü banka f- yola sap- a 1.~e er. tn en .a . ~ unm_cı 1 "· .• • Et J t B · b t e sa ıyar : nanmalıyız. Dört yerine iki senet mışhr. Çunkiı evvelcı Cumhunyet Turkı. em zze eyın yana ı - Reye koyuyorum efendim, diye leyemezdi. Raporu okuma dan da- • b " . 1 d . 

Belediye kanunu bcJe<:.;ye meclisi, yeainde milleti cılôkcıdcır eden her me Müteakıben gazetemiz umumi n<'Ş- sesleniyordu. ğılnn bir meclis, kendi kendisini lcrı ola ılır. Bun ar a herhangı 
daimi encümen, m• ve ununni meclisten selenin açık olarak J?Örüıülmesi hal· riyat müdürü Etem izzet Bey söz a la Etem izzet Bey devam ediyordu : hk" d b" bir belediye i~i içn olsun. Fakat ilk ı d'l ·ı rak Muhittin Beye cevap verdi. Etem Ef d" h d" m a um e e n ır meclis olurdu. dak k l"'!ekkül eder. Belediye bir hukuku anı- e ı eceği inkdôbın icabı olduğu ı ön 

1 
- en ım, ay ı onu geçe- Meclis vazifesini bütün hassasi • günden beri ve ŞU . i ada b ile 

me müeasese&idir. edilmqtir. ikincisi: Cümhuryeıte hah zzet Bey dedi ki : )im, fakat Faik Bey lzmirden bankayı, onun alacaklarını koru • 
Onun umumi hükümleri, kendi u- ler ne kcıdar muhterem ile ne kcıdar - Muhittin Beyefendi, daha IS . 1934 ·Lı· " M"J)" yeti ile yapmıştır. M h"tti" B h d 

mumi hükümleridir. Umumi kanunlara bcıriz iae inkılôbımızın tekômülü için s öze başlarken Milliyet gazete • nısan tarın 1 ı ıyet., Muhittin Bey idarei hususi • yan. u 
1 

n ey er ~ey en ev 

tabi.,=-. BeJ· •ı·yemn" bir de •• ı. 51·~b· çwlen iş bölümünde herkese dü•en · gazetesine verdiği izahatında: · 78 b" 1 d 1 ve! ıcra d a iresi kendisine müraca-
wr ,... ..,.. ,_ ' sınin neşriyatından da bahsetti - b " yenın ın irasınm ken i ma ü-

mane İyesi vard..-. Bütün bunlarda hu- 11cızife ve mesu/iyetlerin de o kcıdar e I b I k I B - Ben kendiliğimden hiç ır matı tahtında verı"lmedı"g" ı"nı" 50··y • at ettiği zaman imzası olan sene t 
h · ,. k d "dd " er ve azı parça arı o uttu ar. en 1 d" · lııuku umınniye kanunları icabı olar.ık emmıyet ı o cı cır cı ıyetle takip o- b 

1 
h b . şey yapmadım. Ne söy en ı ıse, lüyor. (Haberı"m yoktu) diyor. )er deki borçlarını ödemekle ise ba; 

har""-et edilir. Bankanın idaresinden 1un!"cısı la;ı;ım geldiğini ba vcık'a gös u mec iste iç İr zaman gazetecı Muhittin Bey ne emretti ise onu H 1 lamalı idi. Eğer bugün Volf "bor ' 
doğan bir mesuliyet var, bir de idare- terıyor. olarak değil, daima bir şehir ve t d" B d ş hsı"yat mı? aberim yoktu demek, va İ ve İcra k d" Muh"t . B 

E" t b · b· ·ı-· ·· d h T-· k h lk b 1 d yapım, ıyor. u a a · makamı olan Muhı"ttı"n Beyı" mesu- cum yo " ıyonıa, 1 tın e sine iştirakten mütevellit bir mesuliyet e u ıı o umun e er ur a mümessili olarak u un um. B d ı· ·7 ( ·· · · ıt ·· . ..d d" .. 
vardsr. uhdesine almı§ olduğa 11cı:zifenin bü - Madem ki kendileri bu noktaya te- unu a geçe ım mı· guru u • liyetten kurtaraınıyac-ı.ğı gibi, ölü yın bor<:;unu 0 eme ı gı.ne bakarak 

Meclis bi-zden bankanın vaziyetini tün mesuliyetini bilerek o ga~leri me· mas ettiler, ben de temas ede • ler, geç, devam ser.leri.) bir adam da mezarından ç.ıkıp ne (yok) dıyor. Kenan Alı Bey (bor 
sormuJtu. Bi,: de bir kaç misalle ni • suli~tleri takdir ederek çcılı§aca!' .: · Etem izzet Bey.- Bunu da ge- bize, ne hiç kimseye hesap vere- cum yok) diyorsa o da ona bakarak 
?ı> bu bale geldiğini bildirdik. Rapo - ',!~·Çünkü bu va~ife~in ~ü~!ü .kuçu_: yımT.u""rk ı"nkıla"bının mu""tebarı·~ ve çelim, fakat Faik beyi kendisine c-'- vazı"yette deg" ildı"r. böyle diyor. Ve bütün borçlular ay 
rumuz bir h üküm kararı değildir, bir gu yoktur. Hepsı mılli bırlogı mılli bu • f d"I 1 J ki " t:K • • J M h" • B 
heyeti teftişiye fezlekes.i de de~ldir. tünlüğün birer müdcılcıa ve terakki mümeyyi:z; vasıflannJan biri de fazi at e 1 en yo suz u ara ragınen Muhittin Bey yolsuz, mecra • m teY1 yapıyor ar. u ıttın eye 

Mesuliyetin ikinci safhası miiraka • ômilleridir. lete, açık kalpliliğe, feragate ve İktısat vekaletine tavsiye eden, o- sız, ışıksız bir §ehrin halkı tara • düşen ilk vazife alacaklılar topla 

be m
---"yeb"d'- . Bu '· -'lı· mu .. -•-a. Gene bu hadise milli hcıycıtın en bü 1•• d . K nu korumaktan geri kalmıyan Mu- f d · eki" d bel·ı: k nırken kendi borcunu da ödemek ...... .. ""' "" "'" mert ıge ver iği kıymettır. ema- 1 ın an vergı ş ın e .,...ye a-

be olarak vardır. Bankaya koyduğu yükhv~krl!ğ:nı_t':fkil ekdbe?. ~~kC:ümhuri· l"st eı"ı"m f ·1 t" ·•("d l b" ·ı bittin Beydir, diyor ar. Bunu da sasına verdig"i 200 bin lira yenir- olmalıdır. 
muz sermayenin avaldıônden doğan me- yet u. umetınhın pel ~yuk ıtiiıcısına ı r azı e ın a,; · e eşen ır 1 a mı geçelim? Bu da mı şahsiyat? Muhittin Bey tetkik komisyonu -
suliyete gelince: Belediye mec:lMinin ı.u Ca_:('etıne "!"z ar o anlı tıscıdi iş bölü desidir. Ve biz, hepimiz bu reji- Şahsiyat ise söylemiyeyiın. Son • ken, buna karşı susmakla ve ala- nun yedi aylık bir teahhürle içtimaa 

hu•us.___,_, m-ulı"yetı· ya 
1
• _ ve·- • ih- rr.unde ııazıle cılmış o :ınlcınn ycılnız min bu ülkünün inanmıs. rocukla- d Z"'L S b " B kadar olmamakla mesul vaziyete d vet e.ı · ı · d k" ı · ti" k . t -

• """ -· ~a - ~ d kl ·· ,- ra tüccar an üntü a ıt ey ge- a ı mesın e ı meau ıye a •P 
mai şeldiade olabilir. me~!' ol. u "" muesses<;_le~e kar - rıyız. Gazete de bu ülkünün en b düşmüştür. Muhittin Bey hadise- arlı:adaşlanna atfe<liyor. Muhittin Be 

Bankaya tezyidi sermaye için veri- fi degıl mıllete karşı dcı buyuk mesu asil müesreselerinden biridir. Ve ne gazetelere verdiği eyanatın - de hiç değilse manen mesuldür. ye inanmalıyız öyle olaun. 
len panl bakkmda mecli~e karar itti- l i_vetleri bulunduğunu bir kere dcıhcı da.. (Gene şahsiyat, bunları geçe- <:-L-~ok aemna.t:ı.. muhterem Avnı" B. ey dı"yor kı" .. -, "Milliyet" te bu inkılabın öz ve ı· 1 ") .,anac_T ....., 
haz edildiğini söyföyorlar1 Meclis ka • hatırlcıtmııtır. ım ses en • buJ.clugum" uz Muhittin Beye belediye B nd A · B -· 1 k -'-" · · G b h ·d· ki d · 1 · hassas bir un•urudur. Temas 11e u an sonra vnı ey soz a ora rarlan Dahiliye v...iuetmın tasdikile ene u " ıse es ""'.,. errn me Bu sırada Etem İzzet bey ö • reialiği vazifesindeki bu meauliyeti do ded" k". 
mevkii nıeriyete girer. Fakat o tarihte şum :zihniyetlerinden olan kcıyıtsızlık takip ettiği mevzu da en hauas nünde not halinde duran vesika- layıaile burada.ki muhabbet ve hür • _

1 

J:i;,,.k · taflan dahi olsa hak· 
meclôs kararlarını belediye .-eM.i tas - ihmal ve bil,.isizlik gibi içtimai hcıycıtı bir suiidare ile bir suiistimal me- ) b" b" b met1111J' "z eg"er eksı"lmı"~, bı"zı" mazur kı d Şeesıhn! M ı· · L-k m-. k · b .. - k d - ı arı ırer ırer geçmeg" e mec ur ~ var ır. ır ec ısı na ve ~ -
.ı;ı. ediyordu ve ,,,.,.,A.:.i merİyete giri- •e••=e emıren uyu ll§mcın cıra el "d" c·· h . t •• • d gönnelidir. !"yeti .. . d t muh"- b" 
yordu. inkılôpç, Türk cümhuriyetinn galebe • esı ır. um urıye reıımın e olu}'Urdu ve sözüne tekrar §Öyle "" ı . er u:ı;~nn . e gaye ..... . ır 

Reyi ifari ile kararlar verilen çalnıq olduğunu bütün memlekete ilıin mes'ul ve mes'uliyet her zaman devam etti: Muhittin Beyin mukabelesi hrusaaıyet go•terıyor. Fo;n.al~ uzerı.n· 
f l d h • 1· l etmİ•tir. ve nerede olursa olsuri itrlım adım - Pek gu-:ul, hepsinden vazgeçtik, Bundan sonra Muhittin Bey çok a· ele fazla haz.sa• ol.mak ~~.ır. Şahın • 

mec ıs er e şa sı mesu ıyet er ta- 8 · b h "d" d 
1 

k d k" d"l k . "M"ll''n,, . sabi bir halde ayağa kalkb : yata kaçan ~eylerı dahı atı hesabına 
yin edilemez. Muhittin Bey fırka- .ence u cı rse en cı ınaccı ers ta ıp e ı ece tır. ı ıyet te ın- bilfarz; Muhittin Beyin bi:z>UJt kefil _ Etem izzet Bey tabii bir alı, • k . ka ded r 

budur. Bence Esncıf Bcınkcısı itinde en kıla"bın kendı"•ı"ne taL-!l ettigı" • bu ve müteselsil borçlu sıfcıtile imzcıladı- a r y e ıın. 
nın İrtimaından bahsetti"ler. Bura- b k d b" · · b k d' '"'~ kımlıkla elini mürekkep ~i-inden G . ·· 1 . f he ,- üyü me6Uller en ın ışte u cı ıt vazife üzerinde durmu~tur. Gaze- ğı senetlerden bcıhsetmek temi ıcıhıi- çıkarıp yÜzÜıme sıvıyor.Faik Beyi hi· eçen sene, geçmı+ gun enn ena 
Ja fırka mevzuu bahis değildir.Bu çürümüı zihniyettir. Artık Türk mille d • b d bu l kti V ycıt? Voli ifi, su iıi, süt İfİ, bu husus- m a•-e ebnedim. lktısa.t vekaleti hak- N.ıolanru halen takip ettiği seyre göre 

_J l tinin rcılıtma yükselme savatında her te aıma u ur, o aca r. e tcıki .;fcısi emirler hepsı· ~h·ı"ycıt di - , takibe muhterem arkada,ıan me-
ruua mesıı İyeti deruhte etmis va- • · · · • ı·· h h d b ,. >- • kınC:a referans istedi. Yermedim. Be· ~ Türk üllıüye şiklctilc intı.z.ama ıstınat mea u u er zaman er yer e ıı yelim. Bankadaki senetler ara3tnda mıu- ettik. Bankanın mÜ&bet seyri ü-
:ziyetteyiz. Mesaliyeti ararken fır- eden ôhenkli çcılrşmcısile inkılôbın yük olacaktir. on beı bin lircı, on bin lira gibi kıy • aim Beyin, Kemal Ömer Beyb, Os • ze.--inde tevakkuf etrneklaznndır. 
k • ı· "k t ek dog"ru de kl""ın" · mcık d• • b" · cı E ın anlı Banka.smdaki teknisyenin rapor Bor 1 1 adi" eded" B" f " d a ıç ımaını zı re m - •e il e rncın me ~nı ır ıns n snal Bankası bahsı"ne gelı"n· mette dört senetten bahsediliyor. Bu ç u ar ıy ır. ız tas ıye en 

l 
· . I n ·11 t k l td • lan yoktur. lsbat etsinler. Meydana 'gı~ "ldir. darei hususıyemn parasına sı cı ı e mı e e Clrft a mış o ugu va ce.· Ne yazıkhr kı" kurulusund-L: senetlerde birinci imzcı Muhittin Beyin d _,. d bahsetmek oalabiyetini haiz değiliz. 
k b ·ı · kd" d k h ki wu çıkarsınlar, euı. ve evametti: 

g -lince: Vilôyet ma amının un- zı eyı ta ır e ere onun a arın - • d ir ve senette yekdı"g"erimiz.e kefili ı 200 küsur bin lirayı kurtarmak me&e· ~ d d bütü'n h '' ·· · t • b - Banka i e iki hususi mün ... ••b-dan hcıberdar olmadığını söyledi • an şereflerinden ncısıl istifade e erse usnu nıye e ragmen U müteselsil ,.,fcıtile lstanbul Esncıl bcın- ·· ı d - ~ leai var. Bankanın tufiyesi hakkında J 
1 · d · 1 k müe:rsese ı"mparatorluk ı"htı"la"lının ld tiın olduğunu soy e im. Eğer bunlar • k 1 ler. B:ından makam haberdar ol_ mern yetme e o nısbette kcıt anaccı " kcısmdcın on be§ bin lircı cı ık var - dan batka şahsi bir senedim çıkarsa arar veri em.ez. 

mazsa, meclis nasıl haberdar ola- lır. Büyük Millet Meclisinin yüksek hile, entrika, menlcuıte destek o- dır. Bu senetlerde imuısı bulunan ze bu topraklar üzerinde namussuzum' Nakjye Hanımın da sözü kesildi 
kürsüsünden meclisimi;,; koccı beledi- lan bir seciyenin temiz vicdanları- vcıtcı 1932 senesinde ikinci icra daire d iye bağırırım. ' Avni Beyden sonra Nakiye Hantn1 

bilir? •• Bir mııhasebed 'n;n kendi yen:n vcı:zife İ§ine o kemirici zihni - d sinin 1198 - 32 numcırcılı (üçüncü <ah ııöz aldı. dedı" ki: keyl .. l b" b k k ld ı mız arasın a tutunmak 'isteyen son ' Ve bu d Muhittin Bey G r ı ı e ır an aya para yatır- >·etl<Tin usullerin kökünden cı ır. • si ihbcırncıme) si ile mürcıccıat edil . ara a a 'P - Avni Bey arkadatlann h"""" • 
ması doğru değildir. Binaenaleyh mıf olduğunu isbat eder. Bu cihet • bir tezahürü olmuştur. Her şeyden mittir. imzalcırı bulunan bu zeuat: Bahtiyar Beye: aiyetine i~et ettile.-. Fevkalad aı- -
b. u paranın meıuliyeti muhasebeci tEn Büyük Millet Meclisine, Dcıh iliye e vvel bu noktayı, bu v_aziyeti tes- "Vacibültediye borcumuz yoktur,, - Yar mı Galip Bahtiyar Bey ? di kadan doğan b ir şey oldu. Ka.dınlım 
l kam 

V <·kili Beyefendiye te~ekkürü vecibe bit etmeğe mecburuz . cevcıbını vermişlerdir. ye hitap etti. çal~tn-nuo yurdu meselesi .• 
ı e ma arasında kalırken mec- ı. ·ı· · B d b ı d" .. be N k" ı · • h• ' 1 ınm. Reis Beyefendi, efk8rı umumiyede, u sıra a e e ıye retsı Y g ene Yanında Dl.uran şimdiki banka m ü a ıye Hanım. cümlee.ini tamarnla-
ıs ı ıç alakadar etmez. Muhittin Beyin cevabı memleketin her kıyı ve bucağında de asabiyet gösteriyordu: dürüne de sordu: madan her taraftan sealer yükseldi: 

•. ~~ meclisi idaresine, mürak>pli- Galip Bahtiyar &yden sonra Mu- rin bir alaka uyandıran, ve çok §İl - - ilk söylediğim senetlerden bat· - Yar mı? 1 '1'1''""$1J! - Bu mesele mevzuumuz haricidir. 
gıne ııtirak eden zevat, meclis.in ha- bittin Bey söz aldı. Hararetli hara - mil, gen;ş bir mevzuu içine alan bu kası, yoktur, diyordu. Gal Nakiye Hanını otunnlığa mecbur oldıı· 
btti olmadan makam tarhfından seçil- , retli söyledi: davanın her safhası Üzerinde durma • Gene azadan bazıları: ip Bahtiyar Bey: "İalcontolu ve 
mi~tir. Binaenaleyh bu zevatm bele • - Ben kendi f;krion olarnk kinne- nm hem manası hern de lüzumu kal- - Bu itleri geçelim, g eçelim, d i • ipotek senedat arasında görmedik.,. Mecliı!;n karan vetakrir 
diye meclisindeki vaıziyetleri ile banka- ye bir şey atfetmedöm. Ben haddele - maınışbr. Haki'cat bütün çıplaklığı yorlardı. dedi. Müteakıben 20 imza ile verilen bir 
delı.i vaziyetleri katiyen alioltadar de&;l- ri o4<udum. Her şey meydandadn-. Be- ile ortadadır. • eami tahsisat her saf Etem izzet Bey - Efendim, Banka. müdürü de: "yok'' dedi. takrir okundu. Takrir bu husustaki 
dir. n; 1 angi safta .,k,ik gördünüz? .. Ceza- hadan inkişaf ediyor. Bu tahkikat ne bütün vesikaları geçiyorum. Bel- Muhittin Bey _ Bahsedilen icra mazakeratın kifayetine dair idi. Tak· 

lılL·!n ceza görmesi hususunda kendi- ticesinde hiç şüphe yok ki kanunun k bu l · ud Banı.:anm fena vaziyetinden makam Jes-;nden ayn mıyım.. . · i vesika ar veya kulağımıza vas•ta.s.ile yapılan ihbar süt işi için alı nr aynen f ur: 
dahi h-L d dil · b" Orad tec.rım edeceği meauller meydana çı J • 1 1 d b" ı· kad d ı t R. t m>er ar e memış r. a ma- Cümhuriyet idaresinde i··"'gın" " , fe- lı: kt E" .. ge mıc o an ar arasın a dog"ru ol- nan on ın n-a ar para an ga a ıyase e 
k · _ J k . .. . ~- aca ır. ger nıusaade ederseniz ben T 1 kt ' 
amın emnıyet euece memur etbgı nıUığm ayrılması, mesullerin meyda - hadisenin sadece belediye reisi ile ve mıyanları da vardır. Fakat kesti- 0 sa gere ır. - Şimdiye kadar cereyan edett 

müzakerat ve verilen izahat, mec• 
li•in bu ife memur ettiği heyed"tt 
tetkikatı netice•inde E•nal banka· 
sının vaziyetine dair verdiği 11e 

15 nisanrlakF son celsemizde mii· 
zakere eylediği rapor hakkında, o 
gün meclisimizin müsebbipleri 
hakkında kanuni takibat yapılma• 
•• için aldığı karart deği,tirmeği 
icap ettirecek esbap bulunmadı· 
ğnıı göstermiştir. Binaenaleyh e· 
•asen keyfiyet hükilmete intilıal 
eylemiş ve dahi/.:ye ve iktı•at ıJe• 
haletleri müfettişleri filen bu i~le 
meşgul ı;ılmaya baflamış olduğur.a 
göre bu me•ele hakkındaki miiz:a· 
kere kafi görülerek rüznamenitt 
diğer maddelerl;nin geçilmesittİ 
teklif ederiz elendim." 

lômse, vazi-ti makama haber venne- ıkm h ncl k dil · d • • · h · · h h Muhittin Bey mukabelesine devam , - na ç ası usuıu a en enn en onun manevı ve maddi meauliyetleri- remıyorum, angısı şa si, angir.i 
mitlerdir. Meclia bankanın bu hale dü~· ? n._ Gali B-L · B ali"'- ed b ah ederde 
me•mden nasıl haberdar olabilir?.. ayn ıruyRD .•• ""'"• P anbyar • ne ta "" en omılar Üzerinde do- şa si değil. D a bu meclis tete'k· - Y~i aylık teehhür bahsinde he 

Vaktinde haber almak imkanı var • benim ılıakkırncla neşriyat yapmıı, de • racağnn. Muhittim Beyin hüsnün.iye-- kül etmeden beş sene evvel, yani nim kabahatim yok. Bin bir iş arasın 
medim. Galip Bahtiyar Beyin duyduğu tinden verdiği izahata göre, şüphe et- ba-'- ik" · · d r · b k dı. Med.is ..uıına ve keadi namuna hüzünleri yerinde addetmem. Sonra miyebiliriz. DJ<anın ıncı tesıs senesi olan a mec ı,sın u ararım unutmuş ola-

L •• noktadan mesuliyet kabul e~-. 1927 d b nk d bel d" ·· bilirim. Yedi ay sonra katipler zaptı "" "~" .._..,n hala dağılmachğıru söylüyor • e a a a e ıye mura· 
Bugünkü vaziyetin inkitaf etmesini bek- lar. Çünkü buna lüzum gönnüyorum. Fakat Mldıittin Beyefendi çok kibi olan iktısat mürakibi Kemal bana okutııyorken, niçin bu komisyon 
"y-· Onun ı"...;n raporda k t~ '"~ ıafdı"l olam lıdır ki b""tü· bu .._ • ça.iınlmamı•? dedı'm ve d-rhal ko • ., ~ wz. r a ı nan- Münelr:aşa edilmiştir, karara bağlan - a u n na- Omer Bey işlerin kötü gittiği hak· Y ~ 
miz.i söylemedik. Benim kanaatime gö- t diseyı" ala"kadar'-rın H·· ·· • m.ısyonu davet ettim. Bu bahisler ha-

""f ır. . U1 usnu nıye • kmda bı"r rapor vermı· •. 1931 s~ · ·n.ı f re bankaya ,-ılım ediimelidir. Tas _ tın b • 1 M h • ~- ":~' e azla cevap venneğe tenez -
t.iye oluna, banka on panı .._.yacak- Galip Bahtiyar Beyin f:=t, e agı§ um. u ittin Bey ma- nesinde Afif Besim Bey banka mü· zul etmern. Etem İzzet Beyin hakkım 
br. EaMaI belediye kanumı mucibin _ mukabelesi zideki bardc:atile banka işinin ef- dürlüğüne gelmiş, bankanın vazi- da ıneeuliyet iıınat etmelerine de yal 
ce, böyle bir banlı:a tesisi mecburidi.-. Galip B.htiyar Bey _ B.nlaı ev • karı umumiyede ve mecliste mü- yetini tetkik etınit, 400502 lira • ruz ıülerim. 
Bu müeuese faydalı olacalrt .... Tasliye ,.eıa itibannı alnwd.dır ... _ı ___ 

0 
.. ,_ zakere edilmesine taraftar olma- ·ı · Etem izzet Bey tekrar sölüyor 

edenet<, yeniden bir banka açmaı. ı;. _ ~"""""' ae- H om tamamı e zıyaa uğradığını, 1 melidir. Senedin, hi.ssedariann halda- mıftır. idi-seyi , kendi maddi ve bankanın vaziyetini, koruma ve Bun.dan aonra Etem zzet Bey be -
zım gelecektir. n verilmefulir. • uı· t" · .. t k · · yecanla ayağa kalktı ve Muhittin Be. 

Mehmet AJi Be,.V. bu bey-hm Sermaye meselesi >ilah edilmelidir. manevı mes ıye ını or me ıçın kurtarma çareleri kalmadığını tes ye cevap pverdi: 
müteakip vali bey söz alch , eledi ki: Banka ""'"" tü.-lü yÜriimez. za~kanıbnl ihmalineHtelbukirketmbeyi mu- bit eden bir rapor yapmış ve ban- -.- Hiç ~-i~ye leke. abnak tıy-

- iki ufak nokta v•. Biri fırka Müteakiben lanail Srtkı Bey söz va 1 u muştur. a · ir gün ka müdürlüğünden çekilmiş. netıde degılım. Netekim hiç kim-
gn1punda konuıtuğwnuz zaman btr aldı · Tasfiye etraf,..daki fikirlerini söy- hkli selimin kendi zeka ve kendi- Bunlardan da bahsetmek şah • se de bana en küçük bir leke at. 
himmet etmedik. Bu konuımalar, tali • ledi. Sonra Muhittin Bey dedi ki: eaabına ç.elme takabileceğini dü- sı"yat mı'. Bahsetmiyeyim mi?. f d y b b 
matname mucibince mutadır. ikinci- - Meclis salihiyettanhr. Bankanın ·· ı· "d" M hi · B · bu e emez. e ütün ütün idealist 

ıunme 1 1 1• u Um eyın • 1931 senesinde lktısat veka"I~ 1 
si: Mecliste arkadatfanma itimadım tasfiyesi iç;n mahksneden karar iste - gün buradaki izahatı kafi derece- ~- ve namusu gençler daima ayni 
V d Yakı k d E af ban --L.:lir. Ben bunu istiyon>m ve L-'-ıı· • d ti de ayrıca bankanın va..:yetın" ı" k t · t d" 1 • ır. n zamana a ar sn - r""' """ e tatminkar değildir. Ortadaki ~· uve ve aynı vazıye e ır er. 
&.as. meclisi idaresinde ekseriyet bizde yonxn. b. k Msliye vekaletine bildirmiş, Ma- Muhittin Bey lktı•al llekiile-
cleğildi. idaresinde bizim tarafıma:dan Doktor Hikmet Beyin sözleri ır ço misal ve hadiseleri tekzip liye vekaleti de resmi devaire • 
~' arkadaşlar değildi. Heyeti u - Bundan soma dokto.- Hikmet Bey edememiştir. Bu misal ve hadi • bir tamim yaparak, bankanın ~'nin Faik Bey hakkında istediği 
mumiy ..... de kombinezonlarla bazı ar· ıöz alarak eledi ki: ıeleri §Öylece sır 1 bT • maliimatı vermemekle de bir suç 
lıadatlara rey kazandmyorduk. - Tahkjk heyetinin raponmda gör- Etem izzet Bey ~:;.::ı: :I~~ip Bah vereceği teminat m=::tuplarının islemistir. Onu korumustur. lste-

Galip Bahtiyar Beyin beyanatı dük ki belediyenin venniı olduğu ser- tiyar Beyin raporundan birçok cünı _ kabul edilmemesini t liğ etmiş- ,;ilen ;.,.alilmatı verseyJi, ve desey· 
Bundan sonra Galip Bahtiy...- Bey ~ye ve idarei hususiyemn parası, tan- leler okudu. Ye: "Bu cümleler için tir. Demin izahatı arasında Mu • diki:" Bu adam Esnaf bankasını 

söz aldı, dedi ki: zif~t .amelesinin par~ Tahlisiye tir • Muhittin Bey, bu cümlelerin ihtiva et bittin Bey hadiseden meclisle be- batırmıştır. Dört yüz bin lirayi İs· 
_ Çok samimi olarak söylü - ketımn parası, bilhassa Tayyare piyan. tiği iğneleri kavrayamaz değildir.,, de raber haberdar olduğunu söylemi~ raf etmiştir. Bu va2fyette bir a· 

yorum ki Muhittin Beyin sözlerin- gosunun Pilr&sı, devtele verilen para ve di ve beyanatına devam etti: · ti. Bu ifadenin aksini isbat etmİ« d 
saire.. Hep gibni•. Tabii bütün bun • B k 00· - ·· F "k B k b' Y amdır. Onun irin Banka müdür-

den büyük bir hüzün duydum. Bu , - an a m uru aJ ey açı ır olmak için bütün bu raporlardan l d ,-lan teessürle gördük. Bu büyük t- • lıima e k tr b"r sah L-t ·· ·· üğün en azledilmistir." O zaman 
•o··~üm samı"m·ıdı"r. Biz Muhittin ç~• · Y ' uvve ' 

1 
aue gormuş Muhittin Beyin malümattar 0 1 • ~ sürün sevkile Stavitki rezaleti, dedim. tür. Faik Beye sahabet eden, en son iktı~at vekaleti de Faik Beyi /zmi-

Beyi bizim salta görmek istiyor • Fakat tanzimin böyle tefsir edilece- dakikada bile onu koruyan Muhittin ması lazım gelen vaziyetlerden re ölçüler baş müfettişi yapmazdı. 
'duk. Raporumuzu sürpriz gibi te- ğini bilmiyordum. Şimdi izah edece • Beydir. bahsetmek şahsiyat mıdır? Bun • M ı • · Be cmJ k d ~ _ · · urfttin Bey bu vaziyeti ile söy-
ltikki etmeleri doğru değildir. Ben gım. n m e ette bir teıekküliin Burada aza an ~di Bey: ları söylemıyeyım mi? sıtflannda mevki almış bir adamım. Ha- . - Ded. ikodu olur, ,ahsiyat olur, de Bu sırada gene Mecliste: "Devam lediğinin aksine olarak Faik Beyı: 
raporu sürpriz olarak geç verme- dise rirkindir. Suiistimal, suüdatt v..-- d b rd 1 d" ı korumustur. 
dim. Vaktinde verdim. Mecliste '· ve ı en mec iate konuf'l\al:ı.r etsin etmesin., ıyen er vardı. Etem . dır. MesuUeri salahiyettar makam!ar başladı. izzet Bey: Muhittin Bey: Raporlar yok • 
Esnaf Bankası İfil ;'n tahkiki ka~ar meydana çıkaracakbr. Etem izzet Bey: _ Gôrüyorsunuz ya efendim, de • tur. lsbat edilsin, dedi. 

Takririn okunmasını müteak1p, 
Muhittin Beyin, Esnaf Banka.sının t•• 
fiye edilmesi hakkında teklifi reye ı..orı 
du. Bu teklif reddedildi. 

Meclis saat 19 da nihayet buldu -Y • 
nn tekrar içtima edilecek. ruznamr 
deki diğer maddeler müzakere oluıı"~ 
caktır. ,. il'~ 

Faik Bey de dinlenecek 
Esnaf Bankıuı meaelesi hakkındıt• 

ki adli tahkikat devam ebnektedit• 
Müddeiumumi muavini Ahmet Mııh 7 
lia Bey dün de es-ki ~hre-mini muavin,' 
ve Esnaf bankası müdürü Şerif BeY' 
dinlemiştir. 

Şerif Bey Faik Beyden sonra b,.rı• 
ka müdürü olduğunu ve işe ba,ladığı• 
zaman bankayı mü::ıevveş. va:ıiyc 1.te 
bulduğunu, bir buçuk sene bu , ·a21 • 

_(Devamı 7 inci sahifede) 



Faik B. de 
Dinlenecek 

(Başı altıncı rohilede) 
Y-eti düzeltınek için uğrattığını, fa -
~at muvaffak o,amadığmı ve nihayet 
ıstifa edip ayrıldığını söylemiştir. 

Müddeiumumilik şimdi Faik Beyi 
dinleyecektir. Ancak Faik Beyin Is -
tanbuida olmadığı anlaşılmış, adr~i -
tıin tesbiti ve kendisinin müddeiumuw 
~lÜliğe izanıı için polise emir verilnıi~ 
tU.. 

Feci bir kaza 
78 amele bir maden 

yangınında öldü 
KARLSRUHE, 8. A.A. - Buggin

ı:en de bir potas madeninde kontakt yü· 
zünden bir yangın çıkın.ıştır. 

Amelenin ekserisi kurtarılmıı İse de 
kuyularda kalmıı olan seksen kada~ı 
rnalıvolmu§ ve kendilerini kurtarmak ı
çln sa.rfolun.a.n bütün mesai akim kalmı~
tır. 

PARIS, il. A.A. - Bem'den bildiril
Jiğine nazaran içinde bir yangın çıkan 
ıluggingen madeni~de. k";1an 74 kada~ 
·«neleyi kurtarmak ıhtırnah akşama dog
'" temamen kaybolmuştur. 

Çin meselesi 
--o--

Avam kamarasında İngiliz 
siyaseti tenkit edildi 
LONDRA, 8. A.A. - Avam kama

ra~nnda bazı mebuslar lngiltere hükÜ· 
rnetinin uzak şark hadiseleri karşısı.nda 
almış olduğu vaziyeti ııiddetle tenkıt et
nıişler ve demişlerdir ki : 

« - lngilterenin bu meselede kullan
dığı lisan azimkir isede, hareketi daima 
ıayiftir." 

Hariciye müıteıarı Lord Stanhope 
bu sözlerin haksız olduğunu, lngilte
nin uzak şark hakkında bir harekete ön 
ayak olamıyacağını söylemiştir: 

- Türlü hareket ettiği doğrudur. Fa· 
kat Birleııik Amerika milletler cemiye
tinde aza değildir. Halbuki bir azayız. 
Binaenaleyh Çinin Cenevreye müracaat 
ettiği bir zamanda kendi başımıza. hare· 
ket edemezdik.,. 

Bundan baııka Lord Stanhope, ne Ley
ton komisyonu, ne de milletler cemiyeti 
komisyonunun Japonya aleyhine zecri 
tnuameleler tavsiye etmediklerini hatır
latmıştır. 

Lord Stanhope, hükümetinin son Ja· 
Pon cevabından tamamen memnun ol· 
duğunu, bu cevapta, Japonyarun Çinde 
açık kapu siyasetine ve dokuz devlet 
tnuabedesine riayet edeceğini bildirdiği~ 
ni söylemiştir. 

Y unanistanda yeni 
intihabat layihası 

AT1NA, (Milliyet) - Dahili
Ye encümeni yarın tekrar topla
narak intihap liyihasım bir daha 
gözden geçirdikten sonra kabu • 
li; hakkındakt mazbata ile birlik -
te meclis heyeti umumiyesine sev
kedecektir. 

Layihanın perşembe günkü cel
•esinde müzakeresi muhtemel -
dir. 

Yunan Riyaseticümhur 
namzetliği 

ATtNA, 8 (Milliyet) - Mu -
halefet mahafili Mösyt> Zaimisi 
tekrar cümhurrei:sliğine intihap e
de.:eklerine dair vermiş oldırkla -
rt •özleri geri alacaklarını ve mü
latiinileyhe yeniden namzetliğini 
r oy~"ğu takdirde aleyhte rey ve-
eceklerini beyan ediyorlar. 

. Mösyö Venizeloaun naınze~. • 
lığini koyup koynuyacağı _ henuz 
ınalum değildir. Koymadıgı tak -
dirde Mösyö Kafandarisin nam • 
zetliği mevzuu bahistir. 

\frikaya giden Yahudiler 
NAIROBI 8.A.A. - Ekserisi Al

ınanyalı olm~k üzere, 1.000 yahudi aİ· 
lesinin Afrikada Uganda ve Tanganyi
ka havalisinde iıkiru için Kenya yahu
~1 rüesası taraflarından hazırl.'.l.Dan pro
J~, l ngiliz hükümeti ile akvam cemi ye· 
tıne arzedilmiıtir. 

Alman ~onanmasının 
biiyük manevralan 

ı,·K.IEL, 8. A.A. - Alman donanması 
duyuk manevralar yapmak üzere Baltık 

en1zine hareket etmiıtir. 

liyanaya giden heyetimiz 
ViYANA, 8. A.A. - Dün ak

h.ın Türk rncbus ve tüccarların
~an müteşekkil 51 ki,ilik bir kafi
e buraya muvasalat etmiştir. Bu

rada bir koııf erans verecek olan 
~ Uring Klubu Teisı Reşit Saffet 

ey çar~amba ak;amı gelecektir. 

İngilteredc işsizler 
. LONDRA, 8 .A.A. - 29 nisanda iş

••~lerin mıktarı 2.148. 195 yani 19 marta 
53,382 ve geçen senenin ayni ~e~resine 
"°"aran 549 439 kiş i noksan ıdı. 

[ Kl~lk ha~arlar J 
~ L' . Hamdi Bey - ıman şır -

keti müdürü Hamdi Bey İzmire 
!:İtıniştir. 

. '" Sadettin Bey - Devlet De
tıı;ı:yolları müdürü Sadettin Bey 
Atıkaraya gitmiştir. 
k ·~. Akayın yeni vapurları - A
• ayın veni aldıih Göztepe, Eren-

Türk - Yunan 
Dostluğu 

(Başı l inci sahifede) 
zarah ve hariciye vekıileti katibi 
umumisi Numan Rifat Fransa se
firi. tetrifat umum müdürü, mer
kez kumandanı ve emniyet müdü
rii tarafından teşyi olunmuşlardır. 

Misafirlerin muvasalatında ol
duğu gibi hareketlerinde de Yugos 
lavya, Romanya ve Bulgaristan se
firleri teşyi edenler meyanın 

da bulunuyorlardı. 
Ceneral Kondilis Hazretlerine 

istasiyonda bir askeri kıta resmi se
lami ifa etmiş vemuzika Yunan ve 
Türk milli martlarını çalmıthr. 

Yunan ve Türk milli renklerile 
süs~enmİf olan istasiyonun ıçinı 
dolduran halk tren hareket eder
ken misafirleri sürekli alkışlarla 
u:'j-urlamışlardır. 

Resmi teblig 

ANKARA, 8. A.A. - Resmi teb
liğ : 

Yunan harbiye nazırı sabık Ba~· 
vekil M. Kondil:.S ile Yunan ordu
sıt umumi erkô.nı harbiye reisi ce~ 
neral Katenioı!'.s Cümhuriyet hü
.1.ıiimetini dostça ziyaret etme~ ve 
iki memleketi ve Balkanları ala
kadar eden meseleler hakkrnda 
Türk devlet adamlarile görüş
mek üzere Ankaraya gelmişlerdir. 

Reisicümhur Hazretleri M. Kon
JiJ;s ve M. Kateniotisi kabul ede
rek kendilerile uzun uzadıya gö
rüşmüşlerdir. Mümaileyhm Baş
vekil, Hariciye Ve Milli Müdafaa 
V ehilleri ve büyük erkanı harbiye 
rei&[; Müşür Paşa Hazaratile mü
lôkatlarda bulunmuşlardır. 

Çok samimi bir dostluk havası 
iç:11de ceryan eden bütün bu ko
nusmalar esnasında, müşterek hu
dutlarının masuniyetini tekeffül 
eden samimi anlasma misakının 
}Üksek kıymeti h."ısusunda tama
mile mutabık bulunan Türkiye ve 
Yunanistanın, gerek \iki memleket 
ve gerek sulh davası için leyzli ne
ticeler verdiğine kani bulundukla· 
rı her vakıttan ziyade emin ve sar
sılmaz dostluklarının inki~alını i
dameye karar vermiş oldukları 
miisahede eJ.;lmiştir. 

Bundan baska Türkiye ile Yu
nanistanın, B:.nıan misakına azim
kiırane bir surette merbut kaldık .. 
ları ve Ba!kan devletlerinin iti· 
mada müstenit tesriki mesailerl.!n
.:1 en sahsi ve mü;terek menfaati a
n na 'en eyi tevafuk eden neticeler 
beklemekte olduk.lan da tesbit edil 
mişt:r. 

Gerek mümtaz Yunan devlet a
damının ve kıymetli mesai arka
dasının ziyareti gerek Türk Yu 
na~ı zaıl'tleri arasrndaki temasın 
veEile olduğu samimi arkadaşlth 
tez.ıhiirleri Ankaranın bütün ma
halilindeen müst!'t ve en dostane 
intiba hasıl etmV/tir. 

General Kondilisin beyanatı 
ANKARA, 8. A.A. - Yunan harbiye 

nazın ceraeral Kondiljs Hazretleri bu,. 
gün Anado!u Ajan.sı ve matbuat müıne-
ilı · · kabul ederek Ankarayı ziyares ıerıru . I ~ 

tine ve burada.kiti ~efmdas anna ait ihlı.
saslarını ıu sure e 1 a e etmişlerdir : 

cc Gerek:. G:-zi l:fazretleri ve gerek 
Türkiye hukumetı ve balkı tarafmdan 
haltkrmda gösterilmiş olan iltifattan fev
kalide !"1üt~assis ve minnettarım. 

Bu zıyaretımle ayni zamanda yeni 
Türkiyenin az vak1l içinde ba§&nnış o]
duğu terakkileri hayret ve takdir ile gör· 
mek fırsatına nail oldum. Bu kadar az 
zaman zarfında bir miUetin orgaruze e
dilmesi ve yeni bir devlet kurulması ta
rihte, emsaline tesadüf edilemeyecek bir 
mi.,.! olarak kalacaktır. 

Plütarkrn, hııyatlannt bize an
lattığı eski tarihin büy~k aJ_am!.a
rımn hiç birisi bugünkı yenı T u~
hiyenin büyüklerile mükayese edt
lecek derecede büyük Jeğ.llerdir. 

Senelerce bir istipdat idaresinden 
sonra benliğine sahip olan Türk mille
tinin girmiş olduğu terakki yolunda me
deniyetin en yüksek derecesi.ne varaca
ğından şüphe edilemez. 

Bunlar gördüklerimin bende bıraktığı 
umumi tahassüslerdir. 

Kendi resmi vazifeme gelince, Türk 
ricali ile kardeşce ve askerce kon~ştuk 
ve teatii efkarda bulunduk. Umumı hat
ları yine Ankarada imzalanmış olan ve 
antant kordiyal iie tespit edilen esaslar 
d3.iresinde daha geniş bir su•·ette ve en 
mükemel şekilde el birliğile çalış:-•a 
meselelerini tetkik etmekle beraber Ati .. 
n.:ıda imza edilen Balkan paktın!n, umu
ıni çerçevesi içinde ahvalin ve coğrafi 
vRzİyetin müsadesi nisbctinde B.alttan 
tn;IJetlerinin refahını temin maksadile 
tatbiki ve tevsii hususundaki değişmez 
kararımızı bir defa daha teyit ettik!' 

.. Kondilis Hazretleri beyanatlarını .şu 
söz1erle bitirmiftir: 

« Büyük Petro Parise gittiği zaman 
Rişliyonun mezarını ziyaretinde, ne ka .. 
dar müteessifimki bu adam bugün ber
hayat değildir. Eğer. o, bayatta olsa i .. 
di ona mem1eketimin farısını bağı.şiar 
ve buna mukabil ondan memleket, dev .. 
let idaresi ne demek olduğunu öğrenir ve 
geri kalan kısmını da kendim idare e
derdim. " demiştir .. 

Ben de Ankaradan ayrılrrken biiyiik 
Pctronun düşüncelerinin tesiri altxnda
vıın. Ne kadar yazık ki, Ankarada daha 
bir müddet kalarak büyüklerinizden i-

···· . • J--~= - . 
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1 İktısat vekaleti ye
l ni teşkilat layihası 

(Başı ı inci sahifede) 
tının normal addedilebilecek bir 
devresinin . mahdut ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadile kurulmuş o
lan İktısat vekaleti teşlrilatı son 
beş sene zarfında cihan iktısadi -
yatında müşahede edilen büyük ik
tısadi buhran müvacehesinde bu -
günkü ihtiyaç ve icaplara uygun 
ve bilhassa memleketin iktısadi in 
kişafma şamil bir surette yardım 
edebilecek bir şekilde tevsi ve tak
viyesinde zaruret görülmüştür. 

Iktısat vekaleti bugün her za
mandan ziyade te,ebbüs ve say 
erbabına faydalı bir surette reh -
her olmağa çalışması belli başlı 
ihraç mallarımızın, i'hracını teş -
kilatlandırmış ecnebi memleket -
lerin Türk mallarının ihraçlarına 
aldığı tedbirlere mukabil tedbirler 
ittihaz etmesi iç ve dış pazarlarda 
Türk mallarının sürümünde aza -
mi muvaffakıyet ve menfaat te -
minine gayret etmesi ve ona göre 
yeniden leş'kilitlandırılması icap et 
mektedir. 

Kısaca denebilir ki bu müşkül 
Türk milletinin iktısadi mesaisin
de memleketin kudretli ve bilgi
li bir erkanı harbiyesi vazifesini 
üzerine alacaktır. 

Beynelmilel iktısadi varlık mü
cadelesinde memleketin ve mille
tin 'hayati menfaatlerinin korun -
masıni temin edecek ve müstab -
silleri, işçileri, sanayicileri, tüc -
carları, madencileri, bankacıları 
ve memleketin servetini teşkil ve 
inkişaf ve muhafazası işlerinde 
vazife almış olan arkadaşların sı
kı bir teşri'ki mesai imkanlarını 
meydana getirecektir • ., 

Layihada vekaletin yeni teşkil 
ve ihdas edeceği borsalar, tarife, 
kredi milli iktısadı koruma işleri 
elekt;ifikasyon, ecnebi devlet
lerin iktısadi tedbir ve mevzuatı
na dair işler, neşriyat ve P!~pa -. 
ganda şubelerinin vazifelermın hır 
nizamname ile tesbit edileceği zik
ı·edilmekte ve vekaletin yeni kad
rosu merbut bulunmaıktadır. 

Layihanın diğer hükümlerine 
göre lktısat vekaleti ihtisas ve tec 
rii!be şubelerinde icabında çalıştı
rılınak üzere ücretli memur alına
bilmesi için lktısat vekaletine sa
lahiyet verilmesi istenmekte ve bu 
ücretli mevkilere alınacak memur
larm maat emsali hasılı tutarının 
[ki misli ücret verilebileceği zik -
redilmektedir. 

Mürakabesi vekalete ait bu'u
nan şirketlerin ayrı ayrı komi -
serler vasıtasile mürakabe edil -
mesine devamda şimdiye kadar el
de edilen neticeler ve tecrübelere 
göre bir fayda tasavvur edilme -
diğinden ayrı ayrı komiserlikler 
lağvedilerek bu vazifeler yeni teş
kil olunacak müfettiş ve müraka
be heyetine veril.mektedir. 

Ayni layihada Türkofis ve öl
çüler başmüfettişliğinin teşkilat 
kanım projeleri yapı:tncaya kadar 
muvakıkat kadrolarla idare edile
bilmesi için icra vekilleri heyeti -
ne sala~iyet verilmesi istenmekte
dr. 

Harbe doğrumu 
Gidiyor~? 

-o-- 1 
Lord Sesil Avrupanın 1914' 

teki vaziyete d9nmekte 
bulunduğunu söylüyor 
LONDRA, 8.A.A. - Lordlar kama

rasında Lord Sesil, her hangi bir mille. 
tin sulhu ihlal etmek arzusunu besleıni
yeceğinc kani olduğunu ve mamafih Av· 
ruparun yavaş yavaş 1914 deki vaziyete 
dönmekte bulunduğunu söylemiştir. Mü
rnaileyh, infirat politikasının lngiltere 
için imkansız olduğunu beyan ve silah
lan bırakma meselesinde daha azimka· 
rane bir siyaset takibini iltizam etmi§
ti.r. 

Lord Reading, hükumetten silahlan 
bırakma konferansına t~krar gittiği za .. 
man lngilterenin kendisini berri Avru
pada zuhur edecek her hangi bir harbe 
otomatik bir surette sürükleyecek taah
hütlere girişeıniyeceğini tehattür etme
sini talep etmiştir. 

Mümaileyh, her hangi bir hadise zu
huı·unda lngilterenin bir karar vermek 
hususunda serbest bırakılmasını istemiş
tir. 

Hariciye müsteşan Lord Stanhope, 
hükUmet namına cevap vererek hükUme
t;n her hangi bir teklifte bulunmak ni
yetinde olmadığını ve Cenevrede halle
dilecek her hangi bir meselenin parla
mento tarafından müzakere edilmeksizin 
halledilmesinin ihtimali bulunmadığını 
söylemiştir. . . 
ı Hiikllmeti sjyasetj, mil1etler cernıyetı
ne müzaheret etmek ve Almanyanın 
Qraya :ı.vdetini temin eyleı;n~tir: Müs
tcş.ar sözüne devamla demıştll" kı: • 

Bizim fikrimizce silihları bırakma •· 
çin bir kontrol bulunınahdır ve s_il~hl::1r! 
bırakmaya ait bir mukavele akdı umıdı 
b«ki kaldıkça hükiımet mesaisine devam 
edecektir. 

nrz -ve başarmak yolunda bulunduğunuz 
· · · • - .~ · ivetini elbette 

.... J:::~~~;:~ ~-ı~::::=:~:~:·., \ 
barile alakadardır. sun, gördüğiimüz yeni Türkiyedeki şa-

Böyle yerlerde daima milli ru- yanı şükran had, genç Tüne çocuklan-
hun hakim olmasının hususi ehem- nın bankactlığı ı.usursuz yapmalan -
miyeti vardrr. İstanbul esham tah- dır. 
vilat borsası vaktile yabancdar ta- Vaktile Avrupadan gelen tahs;t gör-

d müş gençlerimizi bankalar, ancak umu-
rafından teşkil edilmil, sonra an ru bulrukiyelerinde istihdam ederlerdi. 
bunlar tadil olunmuştur. Bugün Türk gençleri mükemmel ban -

Borsanın cidden bu memleke- t.ı><:ılrk yapıyorlar. 
tin menfaatlerile alakadar olma _ Başladığnnız zarnandanberi geçen 
sı i5.zım. Devlet otoritesinin te _ müddet çok kısadır. Bi:.e aklı ermez 

diyw-lardı. Yalnız kılıç kullanır diy«
sisi li.zmı. Filan kambiyo, filan tah !ardı. 
vili alıp satanlar, evvela kendi 
menfaatlerini düıünürler. fakat 
bu millete mensup olanlar, men • 
sup olduklan ;milleti de hatırdan 
çıkarmazlar. Çıikarmamak lazım -
drr. 

Muamele yapanlar 
Zamammız, ferdin devlete kar

şı alması nazariyelerini tamamen 
unutmuş bir zaman. Cemaat için
de fert var. Böyle olunca, bu mü
him müesseseden bunları bekle -
mek milletin hakkı idi. Bu kanun
la laz>."D gelen şekil verildi. Bor -
salarda dikkat edi{ecell nokta, mu
amele yapanların evsafı dır. 

Muameleyi yapanlar efrat de
ğil. Orada alrmı satımı muayyen 
kimseler yapar. Meseli., ajan de
diğimiz kimseler vardır. Devlet 
bu ajanlann T üric olmasını, hiz -
meti ukeriyesini filen ifa etmiş 
olmasını şart kıoydu. Evvelce böy
le değildi. Ajanları, borsa mecl1si 
intihap, borsa komiseri .inh~ e
der, hükUmet tayin ederdi. 

Borsanın yeni Türkiyeye layik 
hale getirilmesinde asıl mesele bu
dur. Bunda da muvıı.ffak olun • 
mu~tur. 

Kredi meselesi 
Kredi meselelerine gelince: Kredi 

memleketım mümm bir işidi~. ilerde 
yapılacak hiunetle bugiinkü hizmeti 
elde etmek mühim bir şeydir. insanın 
her vakit i•tıili83l vasıtası elil\de bu -
lunma)"af.ilir . Bu zamanda muhta~ ol
duğu şey<lerıi kolay ve ucuz elde etme
si i~e yarar4 Bir hak11ta hususi faa
liyetler salıasma dı>hil bir iştir .. Fakat 
bu ;fin de içlıimai hayata dokunur dev'. 
lete tallük eder cihetl..,i çolotur. ' 

Kredi mutlal<a, herkesin ber i 5 te _ 
diği yerden para bulabihneM danek 
.değil. 

Kredi .. lanın alaığı parayi iade e
deceğine kredi veren ıkani o!rnalrdır. 

Kredinin aJ.nıp wnlcliği yerler. ban
kalardır. Yeni Türkiyede çiftçilere, em
lake, tüca.ra, sanayiıe ... edi vermek 
suretile kredinin kolay ve ucuz verH
mesi yollann1 <m!lllllŞbr. 

Bankalann bet on senedenberi ba.li 
malilerini görecek <ilursak memlekette 
mevdu .. t meoeleleıri .,asd oluyor? Ban
kabnn haka l<redıi vermeleri nas1l yü
a-Üyor, götii,rüz. 

1929 - 'i!ı3d senelerine kadar fazlJ
lık gitmiş. Genip!< diyemiyorum. 1930 
dan sonra LRnumi bu.branm bize de isa
beııi dolayı~e eksilerek gelmiştir. 

Ziraat Bankası 
Kredi müesseselerinin bqm<Wı:i Zi

raat Banloaama baıkıaıhm: Memleketin 
ziırai mesleğe mensup olan Sinıfuun göz
ılerini cflıtiğ.i bu müessese, y<mi Türki
ye mmanınmda bir kanunla <monİın 
şlrket haline kondu. 

Bankanın sennay.esi Tnenafi hissesi 
denilen ..., Oaıktan va'l!i 1iuretile alı -
nan varidatla tah""1 eder. 

Menafi his5e$l.'1i halk v=diğ.inden 
bu esas kabul edilıniş!ıir. Kazalardan 
intihap olunan lcinneler" ıbcyetıi idareyi 
reşl<' 1 e<lerler. 

Osır;unıı Bankası 
Halbuki biz hepôni öğrendik. Mem

lekette bir bankadan daha bahsetmek 
isterim. O da Osmanlı bankasıdıT. Bu 
banka, ötedenberi o.mantı ıimparator -
Juğu ile mukavelesi olan ve bazı hak -
!ardan nl!İfade eden bir miiesoese idi. 

Bu ı:nües.seseni-n mukavele1e..mi t-et
ıkik ed..rsek ürpeririz. Bant.anın, Os -
manlı devletinin bütçesini mürakabe e
decek salahiyeti vardı. Oyle imtiyaz
lar verilmişti ki olmaz. 

Yeni Tüı·kiye tabii bunlara taham
mül edemezdi. 1925 te mukavele müd
cle>ti hitam bulmuştu. Yapılan yeni mu
kavele mucibince hükiimetimiz, esas -
lanmıza uygun obmyan hiç bir nokta
yj kabul etmiyordu. Bu yeni mukave -
le de 1935 te hitam bulacakb. 

Sonra ikinci bir mukavele daha ya
pıldı. imtiyaz müddeti 1952 ye kadar 
uzatıldı. Baıf..<anm bir takım hususi -
yetleri vardı. Devletin bütün menfaat
leri tenıin edilmek iizere, yapılan bu 
mukavelede devlere bir kredi açmak 
kü

0

lfeti var. Banka her sene, devletin 
emr;ne 1 milyon 2 yüz bin 1 ngil:iz li
ralık kredi tahsis etmek mecburiyetin
dedir. 

Osmanlı bankası memleketimizde 
bu suretle 1952 senesine kada-r oşliye
cektir. 

Banka 1941 kanunuevvelinden son -
ra vaklıile çıkardığı banknotların he -
dellerini alı.n ola:r..k ödeyecektir. 

Halk sandıkları 
Yakında h~ bankası ve halk san

dıklan baklanda kanunlar kondu. Ö -
dünç para venne itleri İntizam haline 
kondu. Tefeci•lik menedildi. Yüzde 12 
den fazla faiz mukavelesi yapılama -
ması k..-ar altına alındı. 

Halkın mevduamıa bir had tayin 
edildi. Hasılı bunlat"on hepsi krediyi ve 
halkın sennayesini muhafı12a için alm
ımş tedbirlerdi.. içlerinde en mühimmi, 
mevduatı koruma kanunudu.-. Cünkü, 
memleketimizdeki bankalar, sermaye di
ye bir şey korlar. Halka teminat olmak 
için o sermaye sağlam yerlerde yatmak 
Ji.zımrlır. Binaenaleyh halka yapılan a
ıvanılarda b... 5ennaye kuUanılmanıa • 
lıdır. 

Mevduab konuna kanunu ile Dev· 
!et bankacdıi. aleminde de otoritesini 
tesis etmiJtir. 

Memleketimizde 75 nıilyon itiha:ri 
52 milyonu temin edilmiş 40 kadar ban
ka vardır. Osmanlı bankası bundan 
lıM"~tir. 

Dc.miYyolları 
Milli cihazlanmızdan yollara geçe -

lim. Ba~Jrca.ı demiryolları. O.snıan:ı dev 
ıleti zamamnda .demiryoJları, firk.et.ler.in 
kendine gÖTe gözettiği menfaatler~ te
min ebnek için Yatnlınlı. 

Meseli. demiryolculuk, A vrupada 
başladığı zaman, i:lk müracaatlar bize 
yapılmııtı. Müracaat edenler, Hindis -
tan yolunu .döşeterek Bağdat hatbnı 
yapmağa talôp ohnıtşlardı. ilk imtiyaz 
Aydın hat:tı iç.in verilmiştir. Hindista
nı diişün.,,..;Jc alımıl-dı. 

Cünı.\uriyet ~ükUmeti, dem.iryolla • 
rma çok ehemımyet vermittir. Yerden 
göğe kadar hakkı Vill'dır. Bir memleke
tin bütün parçaları, serbestçe yekdiğe
rile münasebette bulunamazsa o meznle
kette milli iktısat yok demektir. 

Hududuınuzun bir başından öbüı· 

Goembocs m sa~a 
Mani mi olac ktı? 

(Başı l inci sahifede) 
daha büyükler vardır. Bununla be
raber bu Balkan misakından pek 
ziyade korkulmamak ve müsterih 
olmak lazımgeldiğini söyliyebili 
rim. Bu misak aralarında menfaat 
ihtilafları olmıyan devletler tara
fından aktedilmistir. 

Macarlar kaybettikleri yerleıli 
istiyor 

BüDAPEŞTE, 8. A.A. - Mec· 
liste bütçe müzakeresi sırasında 
başvekil M. Gömböş haricii mese
leler hakında beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki : 

" Macaristan harici siyasetinin 
vasfi hayali gayeler aramak değil 
realist bir zihniyetle hareket elr 
mektir. Programın ilk noktası şim
diki vaziyete nihayet vermektir. 
Muahedelerin tadili fikrinden mül 
hem olan Macar milleti Karpat 
havzasında Macaristamn hayati
yet ve iktisadi ve harsi refahmt 
temin eden hudutlarını istiyor. 

M. Gömhöt Romada umumiye~ 
itibariyle Macaristanm menfaatle· 
rine hizmet edecek olan bir anla~
ına elde edildiğini hararetli alkı~
lar arasında söylemittir. 

Ba~vekil bundan sonra diğer 
memleketlerle olan dostane mü· 
nasebattan bahsetmis ve müteaki
ben küçük itilafta 'olan münase
bata geçerek demiştir ki : 

" Macaristan, bu meseleyi hiç 
bir zaman yalnız iktisadi noktai 
nazardan mütalaa edemez. T riya
nun hudutları siyaset ve tarih a
damları tarafından değil erkanı 
harbiye zabitleri tarafından tesbit 
P.dilmistir. Macar hükumeti küçük 
itilafla,kolları zincirli ve esir ola· 
rak değil müstakil bir millet ola· 
rak müzakereye amade bulunmak
tadır." 

M. Gömböş, hanedan ~es'.'.lesi
ne temas ederek fU sözlerı soyle· 
mistir : 

iı Kralın serbest intihabı taraf-
tanyrm. Fakat memleket menafii 
öyle icabettirdiği takdirde diğer 
noktai nazarları da ............... ··• : a. ~ 1 ..... 

almağr reddetmem. Meseleyi biç 
bir veçhile bugünün meselesi ola
rak telakki etmiyorum. 

l __ iş_v_e_Iş_çi _I 
Milliyet bcı sütunda it cıe ifçi i•ti
yanler• fa11auut ediyor. I f 11e İfÇİ 
utiyanl•r bir melıtuala ı, büro
mu.za müracaat etm~Jidirlcr. 

iş aranıyor 
16 sıe-ned@.nberi birinci sınd n1onför 

olarak çalıınut cenç bjr Elektrikçi. Bu
rada veya Anadolu'da i; arıyor. Bonff'r~ 
vis ve ı eferansları var. nfilliyet M. H 
N. elektrik rumuzuna müracaat.. 

• * • 
19-4-934 tarihinde Bulgaristandan ıı:d-
diın. ikamet tezkeremi a' mak üzereyı:n . 
J ş ;\rıyorum. Her ne iş olursa ehven ş.e-
raiUe )'~:>anın- Yeni Türkçeyi okur ya· 
7arıın. i\1iHiyet lımail ismine müracaat., 
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V APU R CU L U K 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENTALICI 

Liman Han, Tc!f!fon: 22925 
Hatip , burada, Ziraat bankas.rnm 

929 sene•i:nden ifiil>aren halktan ala • 
c•ğı olan pma m.'&tımı:ra dair mukaye
seli rakamlar zi.k.retıılkten sonra sözüne 
devam etti: 

başr.na .tlemiryolu yapmazsak, meseli 
lzmlr feryat ettiği zaman Erzurum -
dan geliyorum diye cevap alamazsak 

milli müdafaayi tftDİn etmemiş, netice- ,-zmı·r su·· rat yolu 
de de milli iktısadı temin edememiş olu-

ruzY olsuzluktan çok çekilmişti. Elde - 1 (• SAKARYA vapuru - Son zamanlarda halk, borcunu ta
mamile ödeyemiyor.Bu buhrandan, ınah· 
sulün para etmemesinden ileri geliyor. 
Bunların çoğu vadesi g~ alacak -
!ardır. Ziraat bankası, bu •uretle ha.! -
ka yardım etmek, halkmn yardnn gör
mek suretile haşrü neşr olmaktadır. Va
deli vadesiz tasarruf hesaplarının da 
bu meyanda arttığım kaydedebiliriz. 

Ziraat bımkasıoa tevdi edilen !JIU'll
ların yekılnü 49 miıl}"On dur. Memurla
rın 6 milyon küsür ievclia'l:r, ticaıet sa -
nayi eıi>abııun 2 milyon, oerl>est meslek 
ashalımm 2 milyona yıkın mevduatı ğö
rülür. Bunbr, ıtit gide artryor. Deıncl< 
ki mev.duat fazİalatıyor. 

Demek iıtel'İm lci kredi fazlıdığın • 
dan :ı-ikayetiıniz var. Fakat eğer kre
di şartlannı haiz <sek bulaıı.ın.ıiz. Ban
kaları da kredi verecek halde bulundu
ruyonrz. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Yeni Türı.iye emlil< kreılisi:nj, Em

Jak ve Eytam ~""" açmak suretile 
temin etti. Banka, uhte 'ndeki emlaki 
satıp kendine sermaye temin eder. 

Y etıiın paraları, hu baakaye devre
dilmişti-. Banka, yeııiın!er.in de banka
şıdır. Yetim paraJarı 7,5 fui:ııle ı.-.nka
ya devredilmittir. De\'llet te bu parala
.... kefildir. 

Bankamm demek iki ·i~i var: 1 -
Bina yaptrrmak istiyenlere kredi ver .. 
mek, 2 - Y ebmlerin parasını işlet .. 
mek. 

En>lak Eytam bankası, bundan ilri 
sene evvel, fa.R:ini mdirtemk laedi müd
detini on beş <ıeneye çllcıwmıfbr. Ara
zi ve emli.k ü.zeNne yaptığı tkrazatta 
yüzde 10 - 12 faiz çok görülebilir ve 
kı·edi müdde~inin 20 - 30 hatta 60 -
90 seneye Çlkarı1ması temenni olunur. 
Fakat bunlar şimdilik yapılır §eyler de
ğildir. 

Is Bımkası 
Memlekette. şıirket ve müesseselere 

komandit şeklinde iştirak etmek üzere 
iş bankası te•is edilmiştir. Sermayesi 
beş milyondur. Sermayesi eıradın elin
de bulunur. Tüccara yardım etmekle, 

11 _ • • .1 • • t •• • L •• • 

ki hatlar 4000 k:.lometre idi. imtiyaz - \ Her PERSEMBE günü saat 
ları eenel:ııiterde idi. Yeniden 5882 kil<>- -
metre yapılmıştır. 14 te Galata rıhtımından kalkacak-

Bunıın 3600 kilometresi devletçe, 1 doğru lzınire gidecektir. Bu vapur 1 
mütebakisi şirketlerce işlel!il.mektedir. her pazar günü saat 15 te lzmirden 

Biz, bu auil, neden bımdım sonra- kalkıp doğru lstanbula gelecektir. 
ki nesillerin hesabına çalışıyOM.tZ?. Ni- 1 
çin, denUryoilarını fİr.ketl~e YCt;Pbnyo
.ruz. Bu itirazlar oldu. Eg'lfl1", bize mu
vahk şa:ııtla para veren olay.dr, bu 2a
mana kadar devletin lMll'fettiği 200 JU 
kadar milyon lira başka yerlere sario
lunurdu. 

Hatip bundan sonra Çester projesi
nin nasıl boşa çıkbğmdan, Anadolu hat
tının nasıl mii!Nyaa edildiğinden bah -
5ettikten som" dedi ki: 

- Millet bu yola gitti, ve muvaf. 
fak oldu. Sam•undan Meroine cleııÜry<>- \ 
Jiyle gidiliyor. Yarın da Erzuruma gi
dilecektir. Vakıa külfet çektlk. Fakat 
ya o hatlardan mahrum kalsavdık, ne 
olacaktık? Hariçten bizim dahlimiz ol
mıyan bir buhran geliyor. Eliınizd"ki 
mallar para etmiyor. • 

Gelecl:i< 11esiller yalnız babaları -
mız, <lemiryolu bırakblar diye bize mü
teşekkir obnıyacaklar, aynı zamanda 
bu yollarm husule getireceği refah ve 
saadetten de hisselerini alacaklar -

Bize eski nesillerden yalnız borç 
L:ald1. Biz, ise, çocuklarımıza borç bı .. 
rakmıyacağlz. Türk demiryolu yaptı, 
bugün de T;;.k demiryolu i,tleti~":'"· De
füler me:rdandodR'. Herkes olçebilır. 

Bizim hatlarımız, Avrupa hatların
dan afağı ıiılen'lelYlektedir. Gayet mun· 
taumdır. Amma teokniği, tarifesi İste-
diğiıniz mertebede değil. Daha İyi ol· 
sun. Bu tenkitlerden azade değiliz. Fa
kat dün Türkler demiryolculuğu yapa
maz diyoı11ardı. 

Biz, bunu yaptık. Fakat bizden zİ -
yade siz bundan i.ftilıar edeceksiniz. Çün 
kü, istikbal bizim değil, sizindir. 

Posta telgl"aftan uzun uzadıya bah
setmiyeceğim. Ankaranın otomotik te
lefonunu yapanlar Türktür. Gemicili -
ğimizden de bahsetmek isterim. Kabu
ta İ hakkin• Lausanne'da istih,.al ettik-.. 

İmroz Yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga

lata rıhtımından saat 18 de TAY
Y AR vapuru kalkar. Gidiş ve dö
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

Vapur Kahve Ocakları 
Vapurculuk Türk Anonim Şirketi

nin çalıştığı Trabzon, Mersin, İzmir, 
sürat, Karabiga, Mudanya, lzmit ve' 
lmroz yolu postalannı yapan vapur
ların kahve ocakları toptan veya ay
n ayt-r açık artırma ile mayısın 9 un
cu günü sa.a..l 14 te ihale edilecektir. 
Talipkrin muayyen günde yüzde IO 
t<-minat parafarjle Sirkecide Liman· 
hanınJa rnüdiriyete müracaatlaırı. 

yete ba!-ladı<k. 
Fakat, sermayesizlik tes.inni gOs • 

terdi. Bir takım gemiler aldık. Fakat 
bunlar maUU:ba muvafık şeyler değil -
di. Nihayet, şimdi bir firkete bağlan -
dık. Büyük himmet iıter. lngilterede 
bile, devlet seyri.sefain idarelerıine yar .. 
dım eder. 

4000 kilometrelik sahilimiz var. 
Tarihi an'anelefte dolu bir gemicı • 

liğimiz vardı. Biz, gemicilikte liy.aka -
tini göstermiş bir milletiz. Coğrafi va
ziyetimiz, büyük ü.mlt!er vermekte .. 
dir. 

En çok muhl:ttç olduğwnuz serma
ye ve birlikte çalışmaktır. 

Yusuf Kemal bey sözünün sonun ,. 
da, Türk telgrafçılarının, şayanı şük -
ran hizmetlerinden bahsederok dersi • .. .. • i 
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Sevilmek için 
Hoşa gitmeli ve 

Güzel bir ten olmalı 

J 
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Bir çok kadmlar, eski usull« daire-
sinde yapılnu~ ol.an adi güzellik krem
leri kullanınakla sukutu hayale uğrar
lar. En iyisi fennin en son tenı.ldaya
bnı takip ederek asriletmelidirler. Pa
risli methur P>:ellik mütehasaısı Jean 
de Parya, iddea ediyor ki timdi, bütün 
kadınlar, en son ketfi olan GUNDUZ 
KREM SIAMOISE'i kullanarak nermin, 
yumuşak ve bir çocuk cildi gibi açık bir 
cilde malik olabilirler. Bu krem handa 
teffaftır ve cildin mesamabnt kapama
dan pudrayı bütün gün sabit tutar. Cil
di, tozlardan temizlemek için GECE 
SIAMOISE KREMi (cold Cream) 
kullanınız. Beşerenizi bütün gayri saf 
maddelerden kurtaracaktır. Muvaffakı
yet garantidir. Memnun kalmadığınız 
taktirde paranız iade edilir. 

Greme Siamoise 
Her yerde satılır. 

(16226) - , 

--• Dr. Nuri Fehmi 
Göz Hekimi 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köerübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Müh~arzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 9 Ma
yıs ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhbmından kalkacaktır. 
(2332) 8667 

Mersin sürat yolu 
KONYA vapuru ıı Mayıs 
CUMA 11 de Sirkeci rıhhmın
dan kalkacak. Giditte lzmir, 
Antalya, Mersin, Payu'a. Dö
nü~te bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğraya
caktır. (2337) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 10 Mayıs 
PERSEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2338} 

Trabzon 
sürat yolu 

GÜLCEMAL vapuru 10 Ma
yıs PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhhmından kalkacak. Gi
difte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Rize, Hopa-

Cığaloğlu Süreyya Bey apart. ya. Dönütte bunlara ilaveten 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 Pazar, Of, Pulathane'ye uğra-

2466 ı ı •ya_cak_t•ır•.•(İıııı2•33•9ııİ)_. ___ ı_• 

KARYOLA 
Like, lıronı, nikel ve çocuk 

. karyolalarının ınvaı çeşidini 
ucuz fiyatla lıtaıı.bnl Riu Pqa yokuıunda 66 No. 

ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 
- bulabilirıiniz. Tılıfoa: 23407 AHMET FEVZİ. (16526) -

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton Rekompoze kömürü pazarlıkla münakasası 12 Ma 
yıs 934 cumartesi saat 14 de. 

12 Mayıs 934 cumartesi günü saat 14 de 1200 ton Re
kompoze kömürü pazarlıkla s ahn alınacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün münakasasma iştirak edecekle
rin de yevm ve saati mezkiirda. Kaumpaşada kain Komis
yona müracaatları. (2279) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komieyonundan: 

Jandarma Kıt'atr ihtiyacı için 65:75 kilo klunnaiyet 
kinin kom!:Jrİmesi pazarlıkla satın alınacak ve pazarlığı 
13-5-934 pazar günü saat 11 den 12 ye kadar yapılacak 
trr. T~l?pler ·~~ait '!e evsaf~. anlamak Üzere heman pazarlığa iı; 
tiı:a~ ıçın de _gosterılen gun ve saatte Maliyeye te~lim edil
ınıf: ılk temınat makbuzuylc komisyonumuza müracaatla 
rı. (2342) 

' 
1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
. ft.-dal~r Belediyesinden: Heybeiiada'da çamlık mev-

kınd~ki g.azıno ve dans mahalli iki sene müddetle pazarlık 
surehle kiraya verileceğinden talip olanların 30 Mayıs 934 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da Daire Encümeni·· 
ne gelmeleri ilan olunur. (2346) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5158 kilo kuzu eti Kapalı zarfla münakasası 19 Mayıs 
934 saat 14 te· 

12121 
" 

Koyun eti " " " " " " 9414 
" 

Kuzu eti 
" " " " " " saat 15 te 

26599 ,, koyun eti ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
182426 kilo ekmek Kapalı zarfla münakasası 19 Mayıs 

934 Cumartesi günü saat 16 da 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mıktarı 

yazılı iki kalem mevadı iaşenin 19 Mayıs 934 cumartesi gü
nü hizalarındaki saat münakasaSI kapalı zarfla yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün münakasasına iş
tirak edeceklerin yevm ve saati mezkUrda usulüne · tevfikan 
kapatılmış zarflarile Kasmıpa~ada kain Komisyona müracaat 
Jarı. (1838) 2soa 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Birinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiye
lerinin Haziran İptidasında değiştirilmesi kanun iktizasın 
dandır. Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 Mayıs 934 
tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus 
ve esnaf cüzdanlarının ve ikişer adet fotoğrafın beraber geti
rilmesi icabeder. Dar vakte tesadüf ederek kimsenin zarar 
görmemesi için bu muamele Haziranın Beşinci gününe ka
dar devam ettirilecektir. işbu gi.inün saat 24 dünden sonra 
yapılacak yoklamada tezkeresiz içki sattığı görülenler hak-
kında kanuni muamele yapılacaktır. (2200) · 2613 

etftr, 
Ailkiki, saf, kan tesirli ASPiRiN; ES marka. 
Sını faşır. A!jrılan çabuk ve emniy~le gider
mek için başvuraca!'lınız deva, dünyada 
ineşhu~. ıa.ıp\ "müstahzarı olmalıdır. 

'li ' . - ·., ~ ':... .. - :· . -" ' 

YAZLIK KUMAŞL R 

1 
Mev~ımin e..ı ı on mo a 
kumı.~!arl'ı %e~ g in çefitlerl 1 

Rop dö şambr ve p ijamılar 
için Emprime, m3trıısu 
Emprime Paris Jorjeti, metr. 

Kuruş 

Dobl jorjBt emprime ,, 
Vual Natte emprimJ ,, 
Frise!in emprima ., 
Sabahlık ve sayfiye Ropları 
için pamuklu musölin, metr. 
Eponj ekose 
Frotte Bayader 
Hakiki tobralke muntehap 
çeşif er metrosu 

Ropluk cn::prinıe irıek..ılerin 

mütenevvi va zenıiıı Ç'!fitleri 

Haıumlar elbiıe dairıallıde 
En ıoıa molel 

5(! 
12S 
1EC 
15 
12~ 

7( 
12 
15 

7: 

YAZLIK MANTOLARIN 
ea zarif ve mlhıtahap çeptl~ri: 

Beyoilu'ada 
KARLMAN GEÇiDi 

[Pa.-j Karlmaa] ~ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Maballeai Sobğı Ciıısi Hissesi Ellllik Hltteye gire mu-
No. ıu No. 11 b.amIMn kıymeti 
950 Galata Kemankeş Ha.,,..r )ıanı iıl Kirfr majan ve ban Tamamı 73-7!Jll 2000) T. L 
951 ,, Beyazıt Tokçular 11 ., cısttl odalar 40/120 273-275 1967 " 
957 Beyoğlu Hllseyinağa Sak11 ., han 1n 31 5000 " 
960 ,, ,. AINmik 11 ,, Tamamı 19 :MCO 

" 961 ,, ,, Nue ,. ., 112 13 1750 ,. 
962 ,, ,, Tarlaba.fı ,, ,, T.-ı 15 l6CO .. 
491 Fener Abdisubaşı F'teer caddeal Kalafat yeri 1/3 28().282 5800 ,, 
791 Yınilı:lly Panaya Kiybaşı .trka11 Tarla arşılll 31445 2/4 6-8 281JO ,, 
~93 Bey<>ilu HDaeyinaia Saluuğacı Klııir hanı 2/5 67 12000 ,, 

Yllzde yedi buçuk pey akçelerlle lh~le hedıllerl •aktın Toya gayrimübadil boaoau ile &elenmek llıı:ere yukanda yazdı gayrunınkullerden 
950-993 sıra numaralılar kapalı zarfla' 191-791 numarıı!ı'ar paıarlıkla di(ırlırl açık ırtbnıı.a ınırıt:ile 1&tqa '1kanllllışbr. ilaalelıri 14/5/93 ı 
Peaartııi giinll "''t on bettedir. Mliıe.ye.ıİey• ~tirak edecakieriıa yeTmi aı:ı:kt\rda sut on dlrt lıuçuia kadar pey akçelerini vı kapalı 
zarflarını yatırmaları lazımdır. Senei baliye nrrisile bel~.fiye reU.leri ma,teriy• aittir. Şartaamı b.nkamıır: kapmna a11lmış-br. (1307) 

~ Dr. 1 H S A N S A M 1 .... 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık ökıürülderi için pek tesirli 
iliçtır. Her cczanede ve ecza depo-. 

larmda bulunur.~ 16278.,._. 

iLAN 
Talas kasabasının haritalarile 

müstakbel tehir pl&ııırun tanzimi 
kapalı zarf uıulile münakasaya 
verilmit isede talip zuhur etmedi
ğinden 21 -5-934 tarihinde ihalesi 
icra edilmek üzre 2-5-934 tarihın
den itibaren 20 gün müddetle tem
dit edildiği ilin olunur. 

2601 

Devredilecek ihtira beratı 
"Kalvileri ve toprak kalvilerini ve 

yastıklara kurıun balitalannm uıul ve 
imali" hakkındaki ihtira için istihsal e
dilmiş olan 28 Nisan 1928 tarih ve 
1676 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere ha§kasına devir 
veyahut icara verileceği teklif edilmekte 
olmakla bu huıuıta fazla malumat edin
mek İsteyen zevatın lstanbul'da, BAh· 

çekapuda Ta§ hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri ili.n o
lunur. (16358) 

2570 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Zeytinburnu fabrikası hu

dudu dahilinde yetişen otlar 
satılacaktır. Talip olanların şe 
raitini görmek üzere Pazarte
si, Perşembe giinleri ve mü
zayedeye girmek için de 17 
Mayıs 934 Perşembe günü 
saal 14 de Bakırköy Barut 
fabrikalarında sahnalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(2031) 2509 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A.- (28) milimetrelik ( 40 O) adet ve (29) milimetrelik 

(50) adet ala yaldız bobini; (nümunesi vardır) : 
(19-5-934) cumartesi s~at (14) : 

B.-- (250) ton kok kömürü : (21-5-934) Pazartesi saat 
(14): 
Şartnameleri mucibine<.! alınacak bu iki kalem malze

meyi vermek isteyenlerin (yüzde 7,5) teminatlarile be
raber her birinin hizasında gösterilen ~ ve saatte Galata' da 
Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (2093) 

1 DEVLET DEMIRYOı..LARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik 

ı 1alzemesi, Dökmeci koku ve döküm için grafit gibi (25) 
Lalem muhtelif eşyanın 10-5-934 Perşembe günü saat 11 de 
;; azarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkfır saatta Mağaza• 
'<t müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza da· 

! .ilinde asılı listede (X) işaretli ınalzeme için nümune getiril· 
ı ıesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olu· 
ı ur. (2343) 

Umumi Nesriyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 


