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ıÇ.azanç vergisine eıaı ol .. 
ınak üzere amele ve esnafın 
bir günlük yevmiyelerinin teı
bitine başlandı. 

FIY A Ti 5 KURUŞTUR 

Esnaf Bankasının 
Acıklı hikayesi 

Ahmet ŞUKRU 

Esnafa ufak laediler vere· 
rek, avanslar yaparak, yudımda 
bulunmak için 1925 ıenesinde 
yüz bin lira sermaye ile bir E.ına~ 
Bankası tetkil edilmitti. Du.?ku 
hadise gibi hatırımızdadır: Boyl~ 
bir bankanın lüzum ve eherumı· 
yetini tebarüz ettiren ~uluklar 
aöylenmif, esnafa yapacagı. ya~d:· 
mın fÜmulünden bahsedılmıftı. 
Banka har müeı•esesinden zira • 
de esnafa yardım müesaesesi ol;ı. 
c;ağı içindir ki ilk sermayesi beJ,.. 
diye ve idarei hususiye tarafından 
konulmuf, yani halktan toplanan 
vergi ile temin edilmitti. 

Banka muameli.bnın ara 11ra 
belediye mecliıinde mevzuu bab • 
ıedildiğini hatırları,._ 1931 ıene • 
ıinde bu mesele hakkında bir ıu· 
al sorulmuttu. Erteli ıene de, "Bir 
Esnaf Bankası iti vardır,, bunun 
vaziyeti nedir? denildi. Fakat 
cevap verilmedi. Nihayet 1933 ıe
neıinde Belediye mecliıi ba~a. • 
nın vaziyetini tetkik ebnek ıçın 
bir karar verdi. 

Evvelki gün Belediye mecli • 
sinde tahkik komisyonunun rapo: 
ru hakkında verilen malumat bı· 
ze hakikatten ziyade mas~l ~ibi 
geldi. Bankanın son vazıyetı ve 
geçirdiği safhalar hakkında taf • 
ıilat veren Galip Bahtiyar Beydn 
sözleri ve hükümleri kartı•~. a 
müteeasir olmamak kabil degıl
dir. Anlıqılıyor ki banka ite bat· 
ladıktan sonra hedefinden ayrıl • 
nıı,, macera nev'inden bir takı_m 
büyük itlere giritmif, zarar e~.'.'• 
zararı çıkarmak için daha çuruk 
itler yapını' ve çıkayım diye yap· 
hğı her itte biraz daha bataral: 
nihayet çoktan ifli.a haline gel· 
mittir. Fakat iflas halinde olma • 
aına rağmen faaliyette devam e· 
derek itiban yerinde bir banka 
gibi ~ıuamele yapını,, bilıi.nçolaı· 
hazırlamı,, hatta yoltuz muame • 
lelerini kanuna uydurmağa mu • 
vaffak olmuflur. 1933 senesi mÜ· 
rakip raporundaki iki cümle bu 
bankanın kuıtık muameleleri hal..
kında bir fikir vermeğe kafidir. 
Naci imzalı mürakip, raporunda 
diyor ki: "Bu sene de her ne ka
dar zarar görünüyorsa da bu, ge. 
fen senelerden müdevver borçla· 
runıza faiz yürütüp alacaklarımı • 
za götürülmediğinden ileri gel • 
mektedir. Yolua kar ve masral 
hesapları ara61nda banka lehine 
bir fark a,ikardır.,, 

Bu sözlerin manası nedir? Ba~
ka bir banka tasavvur edilsin ki 
borçlarına fai:ı, veriyor. Fakat ala· 
caklarından faiz almıyor. Bu, ban
kanın, nazarında bile alacakla • 
rın alacak olmaktan çıktığını gös
teriyor ki Galip Bahtiyar Beyın 
söylediği gibi mukabilıiz paralar 
ikraz ederek, dolandırıcılara pa -
ra kaptırarak mevduatının ve ser· 
mayeainin tamamile kayboldu • 
ğu neticesi çıkıyor. Bankanın 
313 466 lira muhtelif borçlulara 
ala~ ve 132,714 lira senedat di· 

~ ye gösterdiği alacaklardan bazı • 
' larının mürurü zamana tabi ol • 

duğu bildiriliyor. Banka muame • 
!atında bu derece laübalilik gö • 
rülmüt fey değildir. Muhterem a
zanın bu itteki galeyanlarını ta • 
bii buluruz. Müsebbiplerinin de 
cezalandırılması yoluna gidilme • 
ai doğrudur. Çünkü anlatıldığı • 
na göre, banka mevduat haricin · 

e it görmüt. Görülen itler kon • 
trolıuz bırakılmıt yolsuzluklar ya
pılmıt , muayyen bazı adamlara 
hiç kar.ılık aranmadan, garanli 
istemeden yüz binlerce lira veril -
mit. Neticede bankanın 400 bin 
liran batmıs. Ortada alelade hüs
nü niyete ~akrun bir bata değil, 
ihmal ve suiistimal vardır. lnsull'
ün yaptığı daha ağır yolsuzluk de-
ğildir. 

Bu meselede mes'uliyet yal • 

l d nmamalıdır. nız tabu ar a ara . 
Bankanın başında ve idare m~lı
•inde tiulunan zatların hepsın.e 
fena bir niyet isnat etınek dog· 
ru olmaz. ihtimal ki bu zatların 
hepsi de büyük bir hüsnü niyet· 
le,. bankanın meI",faatine ve has· 
elıne uygun olduğuna inanarak 
:~~zu lıaricindeki itlere girit • 

2,!' ~tlir. Mesele daha ziyade bir 
İdnnıyet mese!c:;idir. Gizdeki it, 

•re ' teknik ve ihtisas telakki 
(Dtv"'111 7 inci sahifede) 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 
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Gazi Hz. 
'Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 

M. Y evtiç bu sabah geliyor 
Ankaraya avdet 

buyurdular 
'ANKARA, 16. (Tele/onla) 

Gazi Haz.retleri bu gece _, 1,15 
de fehrimize muvasalat buyur· 
muflardır. Mü,arünileyh Hazretle· 
ri. B.M. Meclisi Reisi Kazım, Baf· 
vekil ismet afa Hazaratt, Büyük 
erkanı harbiye reisi F eıızi Paşa 
Hz., ile Vekiller, Vali ve bir çok 
zevat tarafından karfılanmıflardır. 
Vaktin geç olmaıına rağmen İs· 
tasyon çok kalabalık idi. Milli şel 
ııhhatli ve çok ne~eli bulunuyor· 
du. Karşılamağa gelenlerin ayn 
ayrı elleıini sıktılar ve halkın can· 
dan alkı,ları içinde doiruca Çan
kaya gittiler. 

ı. 

Dos memleketin Hariciye nazırı istas-
yonda merasimle karşılanacak 

vefah dolayısile aeyahatten sarfı 
na.zar etmittir. Mösyö Y evtich' e 
hariciye nezareti siyasi itler mü • 
dürü Mösyö Martinaç refakat et
mektedir. 

Muhterem misafir yarın ak • 
tam Ankaraya hareket edecektir. 

M. Y evtich'in tercümei hali 
M. Y evtich 24 kanunuevvel 

1886 da Kraguyevat'ta doğmut • 
tur. Belgrat üniversitesi hukuk fa
kültesini ve bundan sonra Berlin 
ali ticaret mektebini ikmal etmi~-

• 
(Devamı 7 inci ııahifede) 

, IAvusturyada 
Yeniden ihtilal mi 
Başlıyor? 

Mösyö Yevtich 

Ankarayi ziyaret edecek olan 
Yugoslavya hariciye nazırı Mös • 
yö Yevtich'in bu sabah konvan • 
aiyonel trenine bağlı hususi bir va 
gonla tehrimize gelmesi beklen • 
mektedir. 

Muhterem misafirimiz bu sa
bah Sirkecide vali Ankarada ol • 
duğu için vali muavini Ali Rıza 
Bey tarafından kartılanacaktır. 

- o-

Dolfus'un yanında bir çok 
fi~ekler pat:adı 

yeniden tevkifat yapıldı 
ViYANA, 16. A.A. - Graz'dan 

bildirildiğine göre 
dün mezkiir tehir
de M. Dolfus ta
rafından Yukarı 
Avusturya'dan ge
len köylülere hita, 
ben söylenilen nut ~iAlılla.·;!f 
ku Viyana radyo
suna kablo ile nak 
1 i muamelesinin 

Eskitehirde 
ESKiŞEHiR, 16. A.A. - Reisi 

cümhur Haz.retleri bugün ıaat1 
(Devamı 7 inci &ahiftde) 

- --- --O--

Belediye komiseri I 
de değişecek 

Alınan malumata pre latanb_u' 
Elektrik Şirkerindeki Belediye 1'.o
miaerinin değittirilmeıi muhte • 1 

meldir. 

BUGÜN 
2 inci ıahifemizde · 

Ergani istikrazı : İkramı· 
ye kazanan numaralar. • 

3 üncü sahilemi:ule 

yetişemedik, yazık oldu ! 
Felek 

()pülecek el ! . 
Bürhan Cahıt 

4 üncü sahilemiz.d e 

Bir müfreze polis ve asker res
mi selimi ifa edecektir. Sirkeci ve 
Haydarpaşa isasyonları Türk ve 
Yugoslav bayraklarile donatılmıt-

tır. 'h' 1 h 

baltalanır.asından 
• batka diğer hadi- __ ..,_. Hava ıilahları yeni kıymet· 

se!er de olmuttur. M. Dollu1 J ler abyor Mösyö y evtıc e evve ce a-
. . müste•arı Mösyö Marka -

rıcıye • . d · · . f kat edecek iken, pe ermın 
vıç re a 

Sosyaliallerle Nazi'ler, köylüler ta. Necip Dürrü 
· (Devamı 7 inci ~hii<de) :_ ____________ .. 

. 
Radosta belediye intihabatı 

yapılırken kanlı hadiseler ol
du. Beş kişi öldü, yirmi beş 
kişi de yaralandı! 

T 1 • ' Müdür: 24318, Yazı ;,ı.n ı:nüdi.irü: 24318.. e • l idare 't'e Matbaa ı 24310. 

Cenubi AmerıKada harp! 
Paraguay ile Bolivya arasında 

kanlı muharebeler olugoz --11 ~\r-~~ '-~ .. , ~ Paraguay ı ar binlerce ' v- ~ 
1 .~ •. o,.. \• ... Telefat vermiş erdir ,0 , ~ .. _ ,...,_ 

, La~z J.. ""' '):~ NEVYORK, 16. A.A. - Yukan '• • O), ı: ~ 
Şakadaki muharebeleri, binlerce tı' v ...... ~. · ı 

' ' . 1 
\ telefat ve yaralıyı mucip olan en \ A 

kanlısı, Nevyork Taymis'in Buenos 'vr;-,_,-; ... , ~~ - -, 
Ayrc~ muhabirinin bildird:!;ine ı ~ "~ ı ,,.r-
göre, geçen cuma günü sabahleyin 1 

- ; I • ..... '"- '/l,,_'J 
ba•lamıttır. ~ J' ,,., • .,s~o'! ,...~"-

• ·· ' l'ır-Bu kanıl •ava•ın cereyan etti<' i ... 'J,' ı 
q y '" Ar Jant in· a- .... .,,,.... 

yer Bolivya üssülharekcıi olan B~" iL-~' ____ ..;-;.:k:,;:•.:;.;••:.::•.-./..--.. 
livyen kalesinin takriben 12 mıl 
c"'nubunda kıiin Las Konhitas 
mevkiidir. , 

Son muharebelerde geriye püs
kürtülen Bolivya kuvvetleri barın
makta oldul:ları tarlaların içerisin
de Paraguay kuvvetleri tarafından 
bastırılmıt ve taarruza uğramıttır. 

Bolvya hükumetinin ne.reyledi
ği tebliğde Paraguaylıların, cuma 
ve cumartesi günleri vukubulan 

Paraguay ile Bolivyayı 
gösterir harita 

muharebede binlerce telefat ve ya• 
ralı verdikleri, halbuki Bolivyalı • 
!arın zayiatı hiç mesabesinde oldu. 
ğu bildiriliyor. 

Bolivya'nın merkezi olan I.a 
Paz'da büyük bir sevinç hüküm 
fermadır. 

. 
• 1 

1'ütün kongresi A.nkarada Jevam ediyor. Resmimiz kongrenin 
açılıf gününde llrhaat vekili Celal Beyi .?ulu~ İrat ederken ve murah
lıaalatla beraber lcongreden ~ıkllrlıen goaterıyor. 

(Korıgreye ait yeni haberler 2 inci aahifemizdedir) 



ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE. . ' 

ittihat ve Terakki merkezine 
gönderilen jurnal/ar! 

itan Hamidin asma merdiven ile çıktığı yatak odası 
ittihat ve terakki Ce
iyetine mensup olup 

stanbulda gizliden 
iz',iye çalı'8n ve fa-
al biribirlerini tanı· 
ayan gençler Avru

aclaki Türkleri latan
ul ve bütün memle
et ahvalinden haber. 
ar ederlerdi. Hürri
ete ve mefrutiyete 

--usamıf olan bu lstan. 
ulular Pariste ve Ce
evrede ya,ayan hür
iyet mücalıitlerine sık fstipdat ve Kızıl Su/ tandan kaçanlara mer-
ık mektup yazmayı kez olan Cenevre den bir İntiba 

e Abdülhamit hakkında malumat yı tevkif edilerek istintak olundu. 
ermeyi kendileri için büyük bir Fakat dört bef gün aonra gene salı 
azife bilirlerdi. verildi. nu adamın yakında bir be
Verilen bu haberlerin İstanbul laya uğrama.at memuldür.,, (Sonra 

azetelerine aksetmesine imkan J Şama nefi edilmitti.) 
oktu. Onlar yalnız kulaktan ku· "Geçen gün Padişahın kilerci 
ağa fısıldanarak söylenirdi. Çün· batısı ve pek sevbilisi fücceten fe· 
u herkes Abdülhamidin hafiye- fat etti. Bu hadise Padi,ahın pek 
erinden korkardı. Mektuplar gizli merakına dokundu. Kilerci batının 
yazı~ır ve lstanhuldaki ecnebi P 0 •· zehirlenerek öldürülmedig-ine dair 
tahanelerden birisinin kutusuna a- on bet, yirmi hekim tarafından 
tılırdı. Türk postahanelerinde •id· imzalı bir rapor verilinceye kadar 
detli bir ıonsör olduğundan tabii efendimizin ( ! ) helecanları teskin 
bizim postalara emniyet edilemez 1 d o unamaz ı.,, 

i. Mektupla.""In ele geçmesi ihti· "Yıldızda bulunan Arnavut as. 
ali düfünülerek onlara imza da kerile Yemen askeri arasında on 
tılmazdı. Paris ve Cenevredeki be, gün evvel bir kavga çıktı. Bu 

ittihat ve Terakki merkezlerile mu kavga mukateleye kadar gitti.Bet, 
habere edenler ya bir namı müsle· on ki~i telef oldu.Kavganını sebebi 
ar veyahut cemiyete yazıldıkları 
zaman kendilerine verilen numara· belli değil se de, Paditahın pek 
!arı kullanılırdı. ziyade tela9 ettiği İfİtilmi9tir.,, 

Hafiyelerden korktuğu için 
gönderdiği mekubu imzalamayan 
bir zat 1882 senesi tetriniaanisine 
ait olan hadiselerden bahsediyor. 
Son Rus muharebesinden ve 1880 
seneainde akdolunan Berlin kongre 
sinden aonra memleket karma ka· 
rışık bir vaziyete girmişti. 1881 se· 
nesinden Tunus elden gitmitti. 
1882 senesinde İngilizler lskende
riyeye asker çıkarımtlardı, lstan. 
bul, Rumelinden kaçan biçare mu
hacirlerin feryatları içinde çalka. 
nıyordu. 6 seneden beri Osmanlı 
İmparatorluğunun tahttna kurul. 
mu• olan Abdülhamit ise kendi 
keyfi ve keyfi hareketleri'e me,. 
gul bulunuyordu. 

Osmanlı dveletinin o devirlerini 
Y•mıf, o günlerini gönnü' olan 
zat Paristeki ahrarlara mektuplar 
da diyordu ki: 

"Nasraddin hocanın hikiyel~rini 
havi olan matbu kitabın sablması 
ve evlerde bulundurulması sarayı 

hümayun tarafından tiddetle me· 
ne dilmiştir. Bu garip tedbir mez
kiir kitabın münderecatmdan ziya
de alemi güldürmüttür. 

"P d'·-ı. b " a ı,.... ir aya kadar çocukla· 
rını sünnet ettirecektir. Demek ki 
devlet hazinesinin fU müzayakalı 
halinde büyük bir masraf kapısı 
daha açılıyor. Dayanım aptal mil· 
let!,, 

"Efendimiz ( ! ) bir de hastahane 
yaptırıyor. Yen iden hazine soyula
rak hastahane yapılacağı yerde, 
mevcut olan1arın ıslahile hünü ida· 
re.ine çare bulunsa elbette daha 
hayırlı olurdu.,, 

İıtanbula ait olan yukardaki ha
berlerden b~ka Pariste çıkan 
"Şurayı Om.met,. gazetesinde ne~· 
redilmek üzere Anadolunun içeri 
taraflarından da oradaki ahvale da 
ir bir çok mektuplar yazılıyordu. 

Bir mektupta evvela huzuru hak· 
ka Anadoludan niya:ı: ile batlanı· 
yor ve deniliyor ki: 

Prince hadisesinde geni bir safha 

Prince'in katillerinden 
biri öldürülmüş mü? ......... 

Brinö isminde bir adam bir ihbar üzerine tev
kif edildi, ihbarı yapan ölümle tehdit ediliyor 

ŞATU, 16. A.1't.. - Müfettit Bo- \ 
ni'nin emri üzerine, halihazırda 
Vatson ismirli zengin bir İskoçya'lı 
ya ait olan bir köfkte oturan birisi
nin nisan ayı batlangıcında M. 
Prens'in katillerinden birini öldür· 
düğüne dair bir ,ayia dola~makta 
idi. 

Emniyeti umunıiyenin emri üzeri 
ne sorguya çekilen 33 y&Jlannda 
Moris Bı üno isminde birisi, 4 ni
sanda, İtalya hududu üzerinde, bir 
kavga eanaıında Furniye isminde 
birisini öldürdüğünü itiraf e :j'li~ 
fakat bunu müdafaai nefis ha.inde 
yaptığını bildirmişitr. 

S, üno, tevkif edilmittir. ·~
Emniyeti umumiye, bu mesele 

hakkında çok ketum davranmak· 
tadır. 

PARIS, 16. A.A. - Şatu'daki 
kötkün sahibi M. Vatson, Prens ha 
diaesi hakkında Brüno'nun söyle· 
diklerini ifta ettiğinden dolayi 

İtalya Başvekili 

M. Mussolininin 
Yeni beyanatı 

P ARlS, 16. A.A. - M. Musso· 
lini'nin "Nevyork Taymis" gazete
si muhabirine verdiği beyanat h .. k. 
kında mütalaa yürüten "Tan" ga
zetesi M. Mussolini'nin silahlan 
bırakma muahedesinin tatbikat za
manlan hakkındaki sözlerini mem
nuniyetle kaydediyor. M. Mu11oli
ni bu beyaııabnda diyor ki : 

" - Makul zamanları kabul e· 
deceğiz. Silahların umumi tahdidi 
için bir muahede meydana getir
mek iizere birçok fedakarlıklara 
hazırız.'' 

Tan, M. Mussolini'nin Franııız
ltalyaıı miinaaebetlerinin eyileşme 
sinden bah~eden sözlerini memnu. 
niyetle kaydetmektedir. 

Tan gazetesine göre, bir Fran· 
sız • ha'yaı'\ anlatması, sadece or
ta Avrupada sulhun korunması i 
c;:in ycgıine N.rt olan Avusturyanın 
istiklalini temin noktasından değil, 
fakat iki dt>vlet arasında Eamiıni 
bir teH iki mesainin bütün beynd- · 
mlel nizamın takviyesi için bir lü
zum olmi\sr itibarile de mühim· 
dir. 

M. Titulesko 

birçok, ölümle tehdit mektupları 
almı,tır. 

Versailleı, 16. A.A.- Brüno, 3 
nisanda Monte Karlo'da M. ve 
Mme Vatson'un 500.000 frangını 
ça!mağı teklif ettiklerini söylemit
tir. 

Brüno, meseleden M. Vataon'u 
haberdar etmit ve M. Vatson da 
hayatının tehlikede olduğunu gö. 
rerek karısını alıp Şatu'daki kö~
küne gitmittir. 

Brüno, iki haydudun randevu 
verdikleri yere gitmiştir. 

Otomobille kendisini bekliyen 
haydutlar, yalnız olarak geldiğini 
görünce, Brüno'nun kendilerini ele 
verdiğini anlamıtlardır. 

Otomobilde, bu meçhul fahıslar 
Prens'in katlinden bahsetmitlerdir. 
Sonra, kısa sopalarla Brüno'nun 
kafasına _vurarak bayıltmak iste
mitlerse de, Brüno tabancasını çe
kerek birisini yaralamıf, otomobil 
durmut ve Bıüno kaçabilmittir. 

Hindenburg 
-o-

Hitlerle temamen 
Hemfikir imiş! 

LONDRA, 16. A.A. - Alman is 
tihbarat bürosu muhabirinden: 

Deyli Ekspres gazetesi, Alman 
reisicümhuru M. Hindenburg'un 
yeğeni Madam Fon Nostiç ile yap. 
tığı bir mulakatı netretmittir. Bun. 
ela, Mme. Fon Nostiç, Maretal 
Hindenburg'un, baJvekil Hitlerle 
temamen hemfikir olduğunu ve 
kendisine tam bir itimat beslediıii
ni söylemittir. 

Reisicümhur ile batvekil arasın· 
<laki münasebat, bundan evvelki 
hatvekillerlc olan münasebattarı 
da.ha dostant> imiş. 

Radosta 
İntihabat esnasında kanlı 

hadiseler oldu 
ATINA, 16 (Milliyet) - Ati

na gazeteleri Radostan aldıkları 

malumata göre Radosun Saliho 
kariyesinde belediye intihabatı ya
pılırken zabıta ve jandarma ne • 
fer tarafından cebir istimal o
lunmuş ve çıkan arbedede be+ ki
ti ölmüf ve 25 kiti yaralanmıştır. 

Müvazene ve buhran vergisi . 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Müvazene pergiai kanununun bır 

sene daha temdidi hakkındaki hükumetin teklifini bütçe encümeni ka· 
bul etmisıir. 

lktı~adi buhran vergisi kanununa zeylen lıazırlanan layihayi Mali 
yeı vekilinin işlirakile tetkik eden ayni encümen hizmet erbabı hari • 
cinde kalan kazanç vergisi mükelleflerinden yüzde yirmi nisbetinJe 
buhran vergisi alınmasını kabul etmiştir. 

M. Yevtiç Edirneden geçerken 
EDiRNE, 16 (A.A.) - (Telefonla) - Yugoslavya hariciye na• 

zırı M. Y evtich bu alqam saat 22,35 te 1ehrimi.zden geçınif, istaıyonJ~ 
hariciye hıuusi kalem müdürü Refik Amir Beyle Yugoslavyanın elçin 
ve Edirne valisi tarafından karşılanmıfhr. 

M. Y evtich müstakbilinle 011 dakika kadar vagonunda konuşarak 
22,50 de lstanbula hareket etmiş tir. 

Belediye fen şubesinde çalışanlar 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Belediyelerin len aubeainde len;,. 

/erile meşgul memurlarının bundan sonra Nafia vekaİetinin tawibi/I 
tayinleri için yakında bir karar ver ilme3i muhtemeldir. 

Orman ihtısas mektebi 
'ANKARA, 16 (Telefonla) - Ziraat vekaleti bir orman ihtiıtd 

mektebi tesisine karar vermi~ ııe bunun için bir liiyilıa hazırlamı, • 
tır. 

Şark demirgolları komiserliği 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Şark demiryollan komiaerliğiRe d 

kanı harbiye mütekait/erinden Faik Bey tayin edilmiftir • 

Tütüncüler kongresinde 
dün verilen kararlar 
Tütün denk halinde satılacak 

ANKARA, 16 (A. A.) ·- Ankara 
tütüncüler koıtgt'esi umumi heyeti ikinci 
içtimarru bu sabah aaat 9 da Kavalah 
Hi;::c>-in Beyin reial;ği alnnda akdetmiı 
tir. içtimada murahhulardan raporlan 
basılamarruı olanlM' raporlarını okuınuı . 
!ardır. 

Bu meyanda Amerikan tütün şirket· 
!erinden Crey kumpanyası müdıirüni:n 
raporu okurunuş ve alıcıların zurı·a için 
kabili tatbik husus İstemekte oldukla
rmı eöstermesi itibarile takdir ve mem· 
nuniyetle karıılımnuttır. 

Müteakrben encümenlerin ıskarta ve 
iskonto ihtilaflannı bertaraf edecek ted
birleri göstermek hususundaki Vazifele
rini kolaylaıtırmak üzere muhtelif mın· 
takalardaki ıskarta ve iskonto hakkında 
o mıntaka murahhaslan tarafından kı
saca malümat verilmittir. 

Saat 12 de umumi heyet içitmaına ni 
hayet verilmiıtir. 

Encümenlerde 
Encümenler öğleden sonra toplan • 

mı/tardır. 
skonto ve ıskarta meselesini tetkik 

eden !birinci encümenin müzakereleri 
çok hararetli olmuı ve neticede altı 
maddelik 'bir teklif bir çok münakatalar 
ve tadillerden •onra kabul edihniıtir. 

Me•zuat ve temenniler encümeni ile 
birlikte yapllacak ımü:zakerelerden oon· 
ra konere umumi heyetine kat'i ıeldi 
arzedilecel< olan bu maddelere 'gÖre 
tütün ancak denk halinde satılabilecek, 
di:zi, demet, kalıp halinde ütün aatııı 
yapılamıyacaktır. 

Gene ayni maddelerle çiftçinin denk
leri nasıl ham-lıyacağı, bütün memle · 
kette çiftçi ile alreı arasındaki alrm aa
bmlarda yalnız koll1fl'C<:e kabul edile· 

--- --- - ---

cek mukavele esaslarının cari olacıl' 
maamafilı bu esasları ihlal etm~ 
tartiJe mukavelelere huıusi ahkam k<>" 
nıibileceği, çiftçi ile alıeı arasında aJııll 
satımdan doğacak ihtiliflann Ti~ 
Odalan ve Oda bulumnıyan yerler.il 
belediye ile alıeı ve satıcı taraf>ndan " 
çilecek yeminli ve tütünden anlıyıJ>nr 
cek bir hakemden mürekkep bir hakeıl' 
hey.eti tarafından halledileceği, bu h• • 
yehn kararına razı olnuyan tarafın ~ 
yakın sulh mahkemesi reisinin reiılijl 
altında toplanacak diğer bir hakem hl' 
yetinin teıkilini istiyebileceği, bu ~ 
heyetin kararlarının kat'i olacağı, ha • 
kem karan olmaksızın iskonto - isk,,. 
ta veya diğer namlıırla fiat veya sık~ 
tenzilinin dara ve su çürüğünden miitl" 
vellit tenzilat müstesna olmak üzere ~ 
nu olduğu, hilafına hareket edenlerİll 
tenzil ettikleri nuktann 10 misli 
cezasına tabi tutulacakları k ıbul .,.til 
miıtir. ~ 

Mevzuat encümeninde bilhassa av'fi 
meselesi üzerinde durularak inhisar 
resince verilmi1 avansların kat•i S'otlf 
mahiyetinde olmaması "" çiftçi tarııfd' 
dan daha yüksek fiatle batkasına ıattl 
yapıldığı takdirde dahi nncak verilmİI ' 
vanıın faizini istemeğe hakkı olma•• ' 
sası etrafmda müzakereler cereyan et
miştir. 

Encümen bu husustaki karannı y.t' 
ikmal edecektir. 

Bugün 
ANKARA, 16 (A. A.) - AıJ!tl' 

tütüncüler kongresi encümenleri y~ 
saat 9 da ayn ayrı toplanarak geri lı• • 
lan meaeleler üzerinde lcat'i kaı-arl;# 
tespit edeceklerdir. 

"Yıldız civarında inp edilmekte 
olan büyük kıtla hitama yakla,tı. 
Yıldız bahçesinde yaptırılmakta ve 
bir seneden beri tersane amelesi 
itleıtirilmekte olan gayet genit 
bir lakı (gölü) doldurmak için bü
tün İıtanbul bentlerinin ıuları Yıl
dıza çevrildi. Beyoğlu, Tophane, 
Beşikt8', Boğaziçinin Rumeli ya. 
kası halkı susuzlukta kırılmak de
recesine geldi.,, 

"Burada garip bir havadis şayi 
oldu: ZatitaJıane nefsi için bir ya
tak odası yapbrmıf. Bu odaya iğre
ti bir merdivenla çıkılıyormu,. Bu 
merdiven yukarıya çekildiği za· 
man batka taraftan odaya girmrk 
imkansız bir hale geliyormuş. Ab
dülhamit her gece hırsız gibi böy. 
1 e iğreti merdivenle odasına çıkıp 
yatıyormuf. Odasının alt katında 
gayet emin olduğu bendelerinden 
bir iki kiti yabrıyormuf.,, 

"Yarap, sen hamii hakikiain ! 
mahvıınızı ve kahrımızı emir buyu
ran ülübiyetinin bu kudretindedir. 
Senelerden beri ahlakımızı külH
yen ifsat eden,korkaklığı ve tilkili 
ği ikinci tabiat hükmüne koyan Fra 
vunun şu günlerde fena surette 
mahvine, lakin vatanın ve m' !etin 
ae1i..nıetine ili.hi iradeni vatanımızı 
ecnebilerin taarruzundan ve teca. 
vüzünden masun buyurmanı niyaz 
eyliyoruz.,, 

"Abdülhamit Osmanlı askerleri· 
ni kuvvet.iz ve kudretsiz bir hale 
getirdi. Bataryalarını hayvansız ve 
mühimmatsız bıraktı. Millette para 
namına liır 'ey bırakmadı. Vatanııı 
en hücra köteleı inde bile bedhah 
ecnebi!erin fena hareketlerini inı· 
tiyazlar vererek taltif etti. Artık 
esaret zinciri kırılmaz bir hale gel
di. Fenerler, reji, tramvay, tunel, 
kömür ve orman imtiyazları gittik
çe artıyor, o nisbette de memleket
te mikroplar çoğalıyor., , 

Pariste orta avrupa me
selesini konuşacak 

PARIS, 16. A.A. - M. Bartu, 
P ag'lı ve Var,avaya hareketten 
evvel bu ak'am Paris'e gelecek O• 

lan M. Titülesko ile görüsecektir. 
Müzakere edilecek mv~ular si· 

lahsızlanma, orta Avrupa ve İtalya 
meseleleridir. M. Bartu, 15 gün 
sonra Paris'e avdet ettiği zaman 
fransız siyasetinin bütün esulı nok 
taları teayyün edecektir. 

Ergani istikrazının ikrami
ye kazanan numaraları 
152613 numaraya 30,000; 92169 

T roçki ile karısı 
-o-

Bir otomobil ile meçhı.ıl 
bir semte gitti 

BARBlZON, 16. A.A. - Giıle' 
dikleri yer, dün vermi~ olduğuıtl,,_ 
tafsilat mucibince ke,fedilen, ~ 
Troçki ile zevcesi bugün siyah l1J. 
otomobil içerisinde Barbzon'u I~ 
ile meçhul bir semte doğru gitıııi' 
!erdir. 

"Mısır meselesi buhranlı zamanı 
nı geçiriyor. Yıldız sarayı bu bap
ta Almanya ve İngiltere ile muha
bere etmektedir. Fakat bu muha
bereler mabeyinci Retit ve Galip 
Beyler vasıtasile icra edilmekte
dir. Hakikat halden, değil vükela
nın, hatta Hariciye Naııı mm bile 
haberi yoktur.,, 

"Jstanbu'.daki mu}ıacirlerin bir 
patırdı çıkarmak niyetinde olduk· 
ları casuslar tarafından mabiyene 
haber verildi. Vükela mabeyinde 
toplanarak bir gece sabaha kadar 
müzakere ettiler. Nihayet muhacir
lerin serian 1stan1'uldan defedil· 
melerine karar verildi. Ertesi günü 
biçareler vapurlara bindirilerek ö
teye beriye sevkedildiler. Evvelce 
gelip te İstanbulda bir it tutmut ve 
yerletmi~ olanlar lütfen istisna o-. 
lundu. Mazhar Pata bu İtle de pek 
çok mesai sarfetti. Muhacirler öy. 
le külliyetli olmasalardı, Mazhar 
p~a onları mavonalarla Saraybur
nundan denize döküp bir saat ev· 
ve! lstanbulu temizlemek istiyor· 
du !., 

"Fuat Paf& (Mü~ür Fuat pa~a o
lacak) istintak edildikten sonra 
atiyeiıeniye ita~ile ıalıverilmitli. 
Sonradan gene ayni sebepten do~a-

"On bet bin asker İran hududun 
da, iki yüz bin Yemende, bir o ka
darı Rumelide, on bet bin aıker 
Rusya hududunda, açlığa ve peri· 
pnlığa mahkum bir haldedir. Yal· 
nız son senelerde Yemende öldü· 
rülen a~kerlerin adedi altmıt bini 
geçiyor. Aç ve çıplak olan ,ehit ço
cuklarının çıkardıkları masumane 
ava:zlan itiden yok.!,, 

Arap İzzet çektiği teh-
dit telgraflarında valilerden, 
defterdarlardan para istiyor ve 
göndermiyenle:in azil ve tar'de
dileceğini bildiriyor. Merkeziyet 
uculünün ve hükumetin zaruretle
rini kapatmak bahanesile lstanbu· 
la milyonlar çekilerek israf olunu
yor. Yıldız Erzurum ahalisinin 1 

mahvı için çareler dütünüyor. Jn. 

Buz ad asındaki 

Çelyuskin kazazedeleri kı
zaklarla naklediliyorlar 
MOSKOV A, 16. A.A. - Kurta. 

rılan Çelyuskin kazazedelerinin 
Vankare~'den Yallan kampına 
köpekli kızaklarla nakli muvaffa
kiyetle devam etmektedir. Şimdi, 
Şiındi, Vankarem'de yalnız 32 ki
şi kalmıştır. 

Hüseyin Ragıp Beyin tebriki 
MOSKOV A, 16. A.A. - Tür

kiye sefiri Hüseyin Ragıp Bey, 
Çelyuskin kazazedelerinin kurta. 
rılmasından dolayı M. Litvinor'a 
bir tebrikname göndermittir. 

hyor ve onlardan imdat bekleni
yordu. 

-Bitmedi-

~ 
Yarınki tefrikam1zın 

başlığı 
-o-

HflkOmet içinde hUkOmet 1 

talalh bu aon çektikleri para ve son I Tıbbiyede İttihat ve tarakkl 
aradıkları çareler olacaktır.,, likirleıi _Refik Nevzat B. İn 

itte bu ve buna benzer ihbarat mektubu _ Millet nabzı ve 
ile Avrupadaki genç Türklere mem doktorluk. 
leketin vaziyeti anlatılmağa çatı,,. \'--- ------------·• 

numaraya 15,000 lira isabet etti 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Yüz- ı 

de beı faizli Ergani iatikrazırun ik· 
ramiye ve amorti ketideai bugiin Mer 
kez Bankuında maliye vekileli, Mer 
kez Bankan murahhularile noter ve 1 
bankalar mümessilleri huzurunda ya
pılınıttır. 

152613 numaraya 30,000 
92169 numaraya 15,000 

157052 
156944 

8776 numaralara 3,000 
7496 

166696 
45721. 
88022 

196930 
190128 numaralara 909, dokuz 

yü;z dokuzar lira ikramiyeler ju.bet 
etmifl:ir . 

120 lira kazananlar 
633 2007 2259 2291 

6072 6472 6700 6858 
7496 7584 8010 8224 

10217 10275 10862 11351 
13856 13806 16102 16801 
18741 19347 19371 20756 
21725 22002 22772 23101 
25069 25500 25661 25877 
26676 27547 27739 28460 
30868 31612 33017 38012 
38599 38900 39404 40136 
40441 42559 42783 43758 
43916 ·45743 45764 46030 
47353 47635 47690 47789 
48491 48546 49056 49208 
50303 50430 51419 51789 
54490 54833 54868 55022 
55451 56121 56212 56890 
58859 59186 59729 60020 
62151 62365 62601 63092 
64304 66317 66400 66701 
68085 69426 70787 70793 
71906 71953 73336 75122 

2742 
7479 
9611 

12185 
17376 
21670 
23346 
26462 
28954 
38189 
40362 
43792 
46405 
4.'1348 
49944 
52866 
55043 
57934 
60120 
63170 
67204 
70966 
76045 

76304 77323 78619 79214 79472 
80857 80872 81507 81749 82287 
83480 84189 85939 85958 86354 
86923 87619 87936 88644 88932 
90354 92847 93195 93493 93739 
94238 94584 94701 94901 96638 
96989 97171 97797 97955 98061 
98382 98884 98929 99306 100027 
102226 103603 104016 104195 105994 
106427 107494 107987 108529 
109191 110130 111695 111830 
111924 112687 113137 115103 
115843 116097 116431 117923 
118087 118477 119330 120885 
122596 122631 123416 123655 
124342 126050 126551 127520 
127954 129071 129424 129670 
129690 129708 130835 132158 
132225 133470 134057 134191 
134323 134844 136188 137251 
138006 138375 139933 139984 
140371 141222 141333 141647 
141671 142930 144298 144441 
144570 145267 145465 145968 
146813 147957 148444 148478 
149496 149712 151226 152068 
153323 153613 154645 155048 
155397 156905 157082 157124 
157752 159258 161701 164470 
165300 166685 16671 o 166981 
167621 168200 168222 170470 
174469 175463 176869 177763 
1 77900 1 78460 1 78686 179522 
179997 180072 181030 181889 
182092 182391 182673 182772 
183116 183131 183289 184185 
184244 185520 186242 187873 
187970 188150 188581 190546 
190769 192287 192689 192693 
192971 193492 19401"7 194735 
194771 197958 199386 199492 
199730 

20 lira amorti kazananlar 
631 den 640, 2001 den 2010, 2081 

M. Muşanof Londrade. 
LONDRA, 16. A.A. - Bul~ 

bafvekili M. Mu,anof, Londr."1; 
gelm~tir. Bulgar borç1arı hal'.11•11 
ri ile müzakerelere giritecekt~ 

den 2090, 2251 den 2260, 2291 ~ 
2300, 2741 den 2750, 2791 den ~ 
deu 4180, 6071 den 6080, 6471 1 3n1 den 3780, 4101 den 4110, ~ 
6480, 6691 den 6700, 6851 den ~ 'ff". 
7331 den 7340, 7471 den 7480, /1 
den 1500, 7581 den 7590, 7731 • .& 

7740, 8001 den 8010, 8221 den ~ 
8771 den 8780, 9441 den 9450, -;_ 
den 9620, 1021 ı den 10250, 1o:ı71 ~ 
10280, 10261 den 10270, ıt291 -,_ 
11300, 11351 den 11360, 12181 ~ 
12190, 13411 den 13420, 1J6Sl ~ 
13660, 13801 den 13810, 15431 ~ 
15440, 16101 den 16110, 16801den ~ 
17371 den 17380, 18251 den l,s"I' 
18741 den 18750, 19201 den l~ 
19341 den 19350, 19377 den l~ 
20751 den 20760, 20971 den ~ 
20981 den 20990, 21661 den ~~·· 
21721 den 21730, 22001 elen ~~ 
22771 den 22780, 23101 den ~~ 
23331 den 23340, 23341 den ~ 
25061 elen 25070, 25241 den ~ 
25491 den 25500, 25661 elen ~ 
25871 den 25880, 26231 den ~ 
26441 den 26450, 26671 den ~ 
numaralar amorti kazanmıılardıf~ "/ 
t~aki amorti kazanan numaral"~ 
rıne yarınki nüshamızda devaıı' 
iiz. 
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lfELE~j 
Yetişemedik, yazık oldu! ŞEHİR 

• 

Bm talihsiz bir adamım. Bana 
hiç kazanç fırsatı düşmez. Kaç 
defa bunu denedim. Bakın size 
bunun bir hikayesini anlatayım: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKONOMi MAJ!KEMELERDE 

Öpülecek el! 
Nafia Vekili Ali Beyefendi im

tiyazlı 'irketlere ait mukavelena
meleri göulen geçirdil:çe her gün 
Yeni maclde üzerinde tevakkuf e
diyor. Bu müesıe•e~erin iimme 
menfaati aleyhine yaptıkları hak
aızlıklar ve yapmaclıklan vazifeler 
birer birer meydana çıkıyor. Ve an 
la,ılıyor iti fehirler halkının uğra· 
dıkları mü,külat yalnız voktile brı 
şirketlere verilen imtiyaz mukave· 
lenameleri ahkômından değil. Bu 
ahkamın ciddi bir kontrolle tatbik 
edilmeyil!inılen doğuyor. 

1928 ele tedavi için Vi,-i ka -
•abaaına gitmi,tim. T eclavi mev -
•İmine/ e clünyanın en civcivli yer
lerine/en biri olan bu sehirde bir 
kaç güzel tiyatro, bir 'kaç sinema 
ve müteacldit konser salonları var
dı. Bir a.ltpanı tiyatrocla idim. Per
de araaında görclüm ki; ayn bir 
aalonda rolet oynuyorlar. Şimdi 
aaçlan ağanmf bir mühendi• do.
han varılır. Bundan 20 ame evvel 
bttaba çalı,trğımız. bir nraJa lxı· 
na (Rolet) le emin aurette kaz.an· 
manın yolunu öğretmİfti. He- -
lxı aklım yatdıhr. Bakınız. ne di -
yortla: 

"- Rolette yalnu tek - çift 
yahut lnnnızı · aiyah üz.erine oy • 
namalı. Yani lxı1a ~- Ve mun • 
tazam rarette ayni yae lıoyma _ 
lı. Yani tek üzerine ltonJiysa Ja
ima tek üzerine gitmeli.. Tabii 
Jaima tek veya daima çilt raka
"!a çı_Jıar:''?·. Zira bö~e feylerde 
nyazı bır ınti.z.am aklen mümkün 
Jeğilclir. Birincide kaybedince , 
kaybeclilenin İki mialini gene ay -
ni yere koymalı ve kaybettikçe ge· 
ne iki miali koymalı. Nihayet 
biran gelir ki İnsan kazanır ve o 
zaman hem evvelki kaybetti/de -
rini alır hem ele biraz. kôr eder . ., 

Ben bunu o Ja leblebi ile tek 
çilt oynayarak tatbik etmis ve 
muvallak olmu~tum. VişiJe '(ro -
let) ma.aaını görünce bizim mii -
hendi. cloatumuz.un heaabı aklı • 
ma geleli. Gittim yiiz franklık fi~ 
alclım ve oynamaya başlaclım ... 
Koydıım, kaybettim, koyc/um, kay
bettim. Amma hep çifte koyu • 
Yordum. Lakin garip bir tesacliif 
eseri olarak hep tek rakam kaza -
nıyorJu. Elimde lif kalmadı. Fif 
almak için maaadan ayrıldım. 
Ve bu emada bir el, iştirJ.lr ede • 
meJim. Ve İfte o esnada çift r.a
kam. kazandı ve anldım ki; talıh 

Çekoslovakya ile 
Clearing 
Asgari on bin liralık hu

susi takas yapılacak 
Türkiye ile Çekoslovakya ara • 

sında akdedilen ticaret muahedesi • 
ne meıi>ut Clearing itilafnameıi 

1 her iki memleketteki ibracatçılar 
araaında asgari 10 bin liralık husu
si bir takas muamelesini teais et • 
mek hakkını vermektedir. Bu taka
sa mevzu olabilecek mallarımız 
funlardır: Yumurta halı. kilim 
tiftik, gülyağı, pala~ut ve palamu't 
hülasası, kereste ve travers .•• 

Bu takas muamelesinin sureti ic
rası Gearing itilifnameainin do -
k_uzuncu maddesinde göeterilmit • 
tır. . 

Faizi az buluyorlarmış 
Tefecilerle yapılan mücadele iyi 

neticeler vermiıtir. F ai:zciliğe de -
vam için Ticaret Müdürlüğünden 
müsaade alan bazı tefeciler timdi 
bundan vazgeçtiklerini Ticaret Mü 
dürlüğüne bildirmişlardir. Bunun 
sebebi evvelce senede yüzde yüı 
yirmi faiz alan bu faizciler şimdiki 
vaziyeti kirlı bulmamaktad~rlar. 

Soğuk hava de~olarından 
şikAyet 

Şe~imizdeki soğuk hava depo
larının yaptıkları tröst hakkında 
Ticaret Müdürlüğüne de altmrı im 
zalı bir §ikayetname verilmiıtir. 
Bu ıikayeti yapanlar da gene so
ğuk haya depolarile alakadar tacir 
!erdir. 

Ticaret Odası da mesele etrafın. 
da göri' 9mek üzere gerek tacirle ti 
ve gerek soğuk hava depoları sahip 
!erini ayn ayn içtimaa davet et -
miştir. 

il k .. d "l e pe aram ıyı egı .... 
Buna rağmen bugün çok tees

•ül ediyorum. Yazık olclu, ye~e • 
medik .. Vaktinde Juysa idim bel
ki ben ele uçlanırdım. 

Kemaleddin Sami 
Pş. nın ölümü 

- Niye? .. Jiy«elıainiz. 
Elendim, fil Emal Bankası yae· 

mattına. AnlQfılıyor ki; bm es • 
nal değilim. Esnaf ol.aydım, hall.:
ki esnaflar gibi ben ele banka • 
mrzclan 15 - 20 bin lira alır bir 
kura •enet verirdim. Sonra bir a
partıman yaptırır, akrabaclan bi • 
Tinin Ü•tüne eder, parayi ute • 
dikleri :zaman da: 

- Ayda on lira veririm. Di • 
Ye ~i sağlama bağlardım. Bakuı
nı:za •• Borçlularclan i•imini bece • 
remediğim bir açıkgöz 24 bin li -
ra almı1, •enet verm~. $imdi ay
da on lira verecekmif. Fena para 
değil .. Borç tam iki anrda öde -
necek .. Gülmemek kabil değil ya. 
hv! 

Hani lnr Na.rettin hoca hika
yesi vardır: 

Berlin Büyük Elçimiz Kema -
!ettin Sami Patanın ölümünün U· 

yandrrdığı teessür her tarafta efe. 
Yam ediyor. Çok genç sayılabile -
cek bir çağda ve 49 yatında dün -
yaya gözlerini kapayan ve bilhassa 
istiklal harbinde mütemayiz, ener
jik kolordu kumandanlarımız ara· 
sında yer alan pa§anın diplomatlık 
hayatındaki muvaffakıyeti ve §Ah· 

siyetile uyandırdığı sevgi Alman
ya' da da büyük bir teessürün hu
sulüne sebebiyet vermiştir. 

Amelenin, esnafın kazançları 
Kazanç vergisine esas olmak .üzere amelenin, esnafın bir günlük 

yeo miye1erinin tespitine dünden itibaren maliyece başlannuştır. Dün 
ba}-kçıl~m, ?aJ<kallann, hamamcıların ve diğer iki kısnn esnafın yev
mıyelerı tespıt"edilmitir. 

Poliste 

Gözü l<anlı l<oca 
Kama ile 3 

karısını 
kişiyi ve üstelik 
da yaraladı 

Edi~kapıda oturan meyhane
ci Nuri Efendi ailesi Şükriye Ha -
mm ile aralarında bir kavga çıkmış 
ve bu kavgadan sonra Şükriye Ha. 
mm Sultan mahallesindeki valide
si Nuriye Hanımın evine kaçmış. 
tır. Nuri Efendi kayınvalidesine 
haber göna'ererek karısını istemiş
tir. Şükriye Hanan gene gelme • 
Yince meyiıaneci Nuri Efendi ya
nına berber Sabriyi alarak kapıya 
dayanmıt ..kama ile karısı Şükriye 
Hanımı arkasından yaralamış ve 
bu sırada araya gtren kayınvalide
si Nunye Hanımı da kasığından 
ve kayınbiraderi Mehmet Efendi
yi de sol memesinden ve evde kira• 
cı olan Nazmiye Hanımı da yüzün· 
den ağır surette yaralıyarak kaç • 
mak istemiı, fakat zabıtaca yaka
lanmıftır. Yaralılar hastahaneye 
kaldırılmı§hr. 

Fırının alevleri 
Ayvansaray'da Lonca cadde -

sinde Kamil ustanın fırınında çı
rak Osman fırına odun atmakta i
ken alev yüzüne vurmuş, kolundan 
yüzünden yanmı§tır. Osman, teda. 
vi için, Cerrahpa,a hastahanesine 
kaldırılmııtır. 

Karyoladan aşılı' 
Kasımpaşa' da Bahriye cadde • 

sinde 122 numaralı dükkanda ya • 
tan Mustafa karyoladan düterek 
belinden ve batından ağır surette 
yaralanmııtır. 

Esrarkeşler 
Sultanahmet camii arkasında 

Nuri, yaralı lıann ve kain 
biraderi 

Hoca birine borçlu imif, önü
ne gelen yerde alacaklı hocayi kar 
fılor ve para•ını İaler, alaznayın
ca çıkı,ırmış. Bir gün gene böyle 
bir vaziyet kahvede hiulia olm~. 
Hoca Jayanamamı~ ve sö:ze bafla-

PatAJlın cenazesi için henüz 
merasim programı tespit edilme
miştir. Berlin muhabirimizin ver
diği malumata göre Pataya orada 
muazzam bir cenaze alayı yapıla
cak ye ceset memleketimize n:.kle
dilecektir. Dün çıkan bütün \1 -
man gazeteleri Kemalettin !.....mi 
Patanın ?'üksek tahıiyetinden ve 
Almanya da uyandırdığı sevgi 
den bahsetmektedirler, --Halkevinin çalışma 

yangın yerindeki mahzenlerde sa· 
bıkalılardan T espibçi lamail, Ateş 

Mehmet, dün, esrar 
cürmü methut halinde 
mıfbr. 

içerlerken 
yakal:m • 

mıf: 

- Benim borcum beş yüz ku
TUf değil mi? 

-Evet .. 
- Brınun iki yüz.ünü fİmdi Ver· 

•em, iki yüz ellisini Je yarın ver
•am ne kalır? 

- Elli kuruf .. 

- Be kuzum! Utanmaz. mı • 
•rn elli kurrıı için bu haclar laf et
meye? .... 

Şimdi brı llÖylediğim iki aır -
da borcunu ödeyecek tulam da bi
z.e böyle hitap edebilir. Ne diye -
biliriz? Borcun ayda on lira ile ö
denmesini kabul etmifier .. Aıkol-
sun ..• 

programı 

Halkevi idare heyeti dün reis A
li Rıza Beyin riyasetinde topla
narak mutat içtimamı yap:nıttır. 

İçtimada 9 komitenin hunla • 
dığı çalı,ma programlan gözden 
geçirilmiştir. Bunlar kıımen ta • 
dilata uğradıktan sonra, fırka vi
layet idare heyetinin tasvibdıe ar· 
zolunacaktır. Halkevi inlıılap pren 
ıiplerini kökleştirecek Ye halkın 
bilgisini yükıeltecek surette sala
hiyettar zevata konferanılar ver _ 
direcektir. 

Halkevi, yakın vilayetler genç
liklerle spor temasları yapılması 
m da düşünmektedir. 

Vaktile Sultan Hamit zamanırı-'"""""..,.....,.. ..... ._ .................. _...,....,.... ... _ 
Ja posta iılaruinde bir ihtilas ol- Eınaf Bankası hikôyesine döne • 
muş .. Göne/ermek için para ve - lim. 
renlerin paralarını yemi1ler .. iş Alınan malumata göre bu ban· 
mahkemeye düşmüş. Hır .. zları mu- ka böyle durup dururken uçma • 
hakemeye çekmişler .. Reir maz • mış, paraların erimrai bir kaç şc. 
nunlardan birine sormuş: ne sürmü~. Bu bir kaç sene zar -

_ Elendi! Halk tarafından lında bu bankanın bilônçosu, he • 
başka yere gönderilmek üzere si- yeti umumiyesi olmamı,, mı? Bu 
zc verilen paraları ne yapa rsı • bankanın hissedarlarından bele _ 

cliye bu işi tetkik etmemi, mi? Et 
ruz?. . bo kl -

_ Elendim muamele yapa • mı se zu ugu görmemi• mi? 
Gormü1se ne yapnıı•? Gör:nemış' . t ez. y 

O l ıe neden görmemiş?. . Ve #mdi - Anladım ya! muame e 
nedir?. paralar ne olacak? .. Yandı mı der-

ıiniz?.. Rivayete nazaran cürürn-

Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Dünltü 11a:utelerJe Şelıir Mec
li..i. mü~akeaelerini okurken, Ea .. 
nal BonA.-- ..;ı 400 bin lira • 
nrn, yani Ofaiır yulran: bütün 'er
nuıyesinin naaıl beı on .fftıe için • 
de fÖyle bir el çabukluğu ile lalı
ıim edildiğini hayretle ve elemle 
gördük. 

Bir takım adamlar, sanki bu -
nun hesabı lıiç ıorulmıyacakrnıı ii· 
bi, babalarının mirası 11ibi bu pa
raJan ntÜ•le/it olmuılar , huxur 
ve ralaot içinJc 6ÜıNl 6Ü:ul yeme
ie koyulmuılar. lıin dalıa faya • 
nı lıayrel olan tarafı ıu ki fimdi • 
>"' kadar bir lıimıe çıkıp ta bun • 
lora ''Yahu ne yapıyorıunwı? Ki. 
min malını itime takaim edi}·orsu • 
nu.z?,, Jcmemiı .• 

Bankanın sermayesi ne? ...... 

mem lum11i milletten. 25,000 lira
yi alım biri•i ü.telilt alay e•er 11i· 
bi ayda 10 lira vererek öderim/ 
diyor. Yani 2500 ayda bu parayi 
ödeyecelt ... 2.500 ay İ•e 200 •ene
den faz.la eder .. Kü•tahlığın ıima
rıklıim dereceıine bakın! 

Şdıir Mecfüi az.asından hir :zat 
bu nıuaz%am rezaletin karıuında 

dayanamanuı: 

- ihaneti ı>ataniy.,dir! Diye 
haj,rnUf. StaıJiılti ru'11.ıi diye hoy 
ltrrmıf !. 

Hoyır, bu Staviaki re:zaleti de -
iil, ondan da fecidir. Ondan da 
beterdir. Çiinltü StaıJi•ki dolan · 
liır1eılıiının ceza•n• relıti. Sahte 
çeklerini hayatile ödedi. Sohte im
zalarını ltanile aildi .. Berikiler ia 
paralarını ceplerine yerleıtirJiJ.ı -
ten •onra hallııın yü:züna 11ülü) or • 
/ar .. 

Bu bize bir J.,rş alnın! Bu tlİ· 
biler hakkında •Üratle bir Jıaror 
itti/ıa;z; edelim ki bir doha böyle 
bir uah'a tekerrür etme.in. 

Bu gibi hadiaelu Türkiyenin 
maliyesine, Türkiyenin ilıtııadiya : 
tına Tiırk milletinln itimadına •uı .. 

' 
kasttır. 

Zabıt katibine · 
Rüşvet mi? 
Dün bir cürmü meşhut 

yapıldı, iki kisi tevkif edildi 
Dün İstanbul müddeiumumili. 

ğinde bir irtikap ve irtifa hadise
si tespit edilmif, lieşinci istintak 
:zabıt katibi Emin Efendi ile Mus· 
tafa Efendi ;,minde bir telli! cür
mü meşhut halinde yakalanmı9lar 
ve birinci sulh ceza hakimliği ta
rafından tevkif edilmitlerdir. 

Durutmada yapılan isticvaba 
nazaran zabıt katibi Emin Efen
di zimmetten suçlu olan gümrük 
memuru Fevzi Efencdnin cürmü· 
nün mahiyetini değİftirmek için 
tmlak tellillığı yapan Mustafa E
fendi isminde biriıi vasıtuile 150 
lira rÜşYet talebinde bulunmuş -
tur. Fevzi Efendinin oğlu Kerim 
Efendi 150 lirayı vermeğe razı ol
muıtur. 

Jıe, bu noktada, muttali olmut, 
Mustafa Efendi ile zabıt kitibi E
min Efendi takip edilmeğe başla
nılmıştır. l9e vazı'yet eden müddei· 
umumi muavini Sabri Bey tedbir 
alarak ertesi günü Muıtafa Efen
diyi parayı getirirken cürmü meş· 
hut halinde yakalamıştır. 

Mahkemetle, Mustafa Efendi, 
bu paranın rüşvet olduğunu bil • 
mediğint, Kerim Efendiden E -
min Efendiye gönderilen •lelide 
bir para sanarak nakline tavassut 
ettiğini söylemittir. 

Emin Efendi de kendisinin rüş • 
vet İstemediğini, almadığını, iddia
namenin suçlulara tebliğ edildiği. 
ni, binaenaleyh cürmün mahiyeti· 
ni değiştirmek imkanı kalmadığını 
söylemiştir. 

Hakim Reşit Bey suçlular hak
kındaki tahkikatın mevkufen ic
rasına lüzum görmüş ve suçlulann 
ikisini de tevkif etmittir. 

Keriman Halis Hanımı dava 
edecek mis 

Dünya güzeliyim diye ortalıktP. 
dolaşıp duran Mdımet Efenı'. i is
mindeki meczup dün müddeiumu
miliğe müracaat ederek Keriman 
Halis Hanım aleyhine dava ikame 
etmek iatediğini aöylemittir. Bu 
meczubun müddei11mumilikte an
lattığına göre Amerika Cümhurre
isi M. Roosevelt kızını 50 milyon 
dolar trahoma ile kendisine ver -
mek iat .. miş, fakat dünya güzeli 
olan Mehmet Efendi kendisinin 
Keriman Halis Hanımla evlenme
si mukarrer olduğu için M. Roose
velt'in bu izdivaç teklifini redalet
mittir. 
Bımdan sonra da Keriman Ha -

Jiı Hanım Mehmet Efendi ile iz
divaçtan imtina etmittir. Bu suret
le dünya güzeli Mehmet Ef ndi 
hem 50 milyon dolan trahomadan, 
fıem Roosevelt'in kızıı~dan olmu,, 
hem de evlenememek vaziyetinde 
kalmıştır. Bunun için Keriman ~a· 
lis Hanım aleyiıine zarar , .e zı • 
yan davası açmak iıtemektedir. 
Bittabi meczup odadan dışarı çıka
rılmı,tır. 

Tahliyeye itiraz 
Pangaltıda Halaskar Gazi cad

desindd<i sobacı dükkirunda sigor 
hı. bedeline tamaan yangın çıkar -
mıya tetebbüa ettiğinden dolayı 
müddeoı~mumilikçe mevcuden iı -
tintak dairesine sevkedilmit olan 
Agop serbest bırakılmı§tır. Müd -
ci'eiumumilik tevkif talebinde ısrar 
etmittir. 

Biribirine uymıyan ifadeler 

Belediyelerin ve hükiimetin bu 
#rketler nezdinde mukavelename
/erin tatbik edüisini kontrol eden 
birer komiıerleri 'vardır. 

Bilhaua belediye filen de alô
kadar olduğu için bu ahkômı yakın
dan tetkik etmeğe mecburdur. Bu
na rai"men imtiyazlı ,irketlerin iim 
me hukultamı ihmal eclecek harekf't 
leri pervaızca yapmaktan çelrin
meyİfleri tlikkate ,ayan bir. haleli. 

Demek oluyor ki halkın f°kıiye
tine matbuatın gayretine ve muh
telif ılevlet daire~erinin tayin et
tikleri komiserlere rağmen bu ;,. 
ketler mevcut mukavelename/erin 
daima hendi lehler:ne olan madde. 
Zerinden istifade ediyor, ist ifade et 
miyecekleri noktaları halkın mc;ı· 
faatine de olsa ihmal ed ·yo larmı~. 
Bu netice çok elimdir. 

Çünkü bu neticeyi ağır b;r ıip 
he takip eder.: 

- imtiyazlı şirketleri mübalcit
sızlığa cüret ett:ren acaba on'onn 
i,lerini kontrol etmek.le miikell I 
alôkaılarların ihmali midir, yokta 
ıirketlerin bu aliıkaclarlan lıenıli•i· 
ne bene/etmesinden gden bir mtım
nuniyet rridir? 

Her iki ıalttlirtle meı'uliyet var• 
dır, ve aitırJır. 

Bu şirketler bugünün müesseıele 
ri Jel: "Jdir ki ilh adımda bir yol
auzluklarını yahalamıf olmaktan 
gelen bir gururla sevinelim! Yeni 
Nafıa V ekilinin fahsi b:r ham'eJi 
yarım asırlık hataları bir giin için
de meydana çıkarmııtır. Demek o
luyor lıi gelip geçen komiaerler, 
belediye reisleri, ~ehreminleri ve
saire bu kurulu, düzenli ahengin 
bo;;ıuk tempolarını farketmeden t'e 
belki meJgul bile o 'madan saiayı 
hatırla geçip gitmi,ler. 

Ali Beyin demir elini hürmetle 
öpmeliyiz. 

Burhan CAHIT -------- --
Seyyah geldi 

Dün şehrimize Yugo•lav bandi
ralı Kraliçe Maria vapurile 450 Al
man ve Holindalr, Geneıa) von 
Steuben vapurile de 680 Alm " 
seyyahı gelmiıtir. Seyyahlar dun 
tehri V!' muzeleri gezmişlerdir.H~r 
iki vapur da bugün Akdeniz liman
lanna gidecektir. 

- o-

lbrahim Tali Bey 
Edirneye gidiyor 

Trakya Jkinci Umumi Mülrtt.i
ti İbrahim Tali Bey, dün bir ara
lık fırkada megul olmu~tur. 

lbrahim Tali Bey, bugünkü ti • 
renle Edirneye gider ek yeni vazi. 
fesine batlıyacaktır. 
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lıtilırazlar t Tı>bviliıt 
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1'33 latilıı.ra:u 93,50 El.ktri\ı. 
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Çetme meydanında Abdullah is 
minele biri.ini öldürmekten suçlu 
Rizeli Mustafanın muhakemesine 
dün ağırce:ı:a mahkemesinde de -
vam edilmittir. 

$a,lıc D . Yolf•rı 2,90 • il 
kup.) Da\11: 

Dünkü muhakemede bazı }ıpku. 
ku umumiye şahitleri ile müdafaa 
tahidi dökmeci Zeki dinlenmiştir.' 

Hukuku umumiye §ahitleri mak 
tulün elinde pıçak olmadığını söy
lediği halde müdafaa tahidi Zeki 
maktulün elinde pıçak olciuğunu 
ve hücum ettiğini söylemı9tır. 

Bu ifade hukuku umumiye ta
hitlerinin ifadesile tearuz ettiğin
den Zeki hakkında kanuni takibat 
yapılmak üzere evrakın müJıleiu
mumiliğe iadesi mahkemede;ı is
tenilmittir. Mahkeme bu laleli 
kabul etmiş, muhakeme başka gi.'.· 
ne bırakılmı~tır. ---- ... 

Gümri.kler 8 
B•ıdat 9,78 " 111 
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(M - Elendim. Manda yapanz. ler de affı umumiye tabimiş .. De. 
anda poıt demek iatemiş) dim ya! Yazık olclu, yelİfemedik.. .. .Şehrimizde bir iki konser ver -

rrıi,~~ gulümsedikten sonra Je- Söyle on bin liracık ta ben ç~rp: Biz bög/e düşunÜyoruz, mek üzere Çekoslovakyadan bir 

400,500 lira.. 400,000 ni bundan 
tarh edersek elinde 500 lira kal • 
dıimı görürüz. Bu leci hadise kar
ıısında memleket hesabına büyülı 
bir elem duymamalı kabil değil • 
dir. Halka hi:z.met etmek için hal
kın parasile ıe.1i.1 edilmit bir ban
kanın böyle bir kaç kifinin otla -
kiyesi olması cidden fecidir. Hem 
öyle bir kaç ki§i ki bu memleket
le z.erre kadar alôkaaı yok. Kimi
ıi bilmem ne milletten, kimisi bil- Derhal temizliğe baı(amalıyı;ıf Bir Çek koro heyeti geldi 

'r-h ;ayılım ne olurdu? .. Ayda uç lı- C" b d . • ? koro heyeti gelmiştir. Heyf't şere-
da,.-.. "' . bu son aldığınız fU ka· ~r~Jan öılerılim ... Hem ben borcu- ,.,iz aca a ne ersınız. fine Çekoslovak Konsolosluğu ta-
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Tayyare, Tayyarecilik 

Hava silahları yeni 
Kıymetler alıyor 

HİKAYE 
1000 2000 kilogram bombayı 

Kırkından sonra 
2000 11000 kilometreye getirip abnak ve 
saatte 300 · 400 kilometre ile haraket 
noktasına avdet etmek. itte hava siliJı
larının almakta olduğu yeni kıymetler. 

Büyük harp dediğimiz umumi bu
ğazlatmanın ferdasında ortaya ablan 
prensiplerle adaJetin tevzi, emniyetin 
teıis edilmek istenileceği zanedilmişti. 
Geçen zaman bunun kiızip bir hayal ol
duğunu gösterdi. Milli ihtiraslarını eli. 
ğer milletlerin menfaatlarile uzlaıtır
mak istemiyenler, beynelmÜel adaletin, 
beynelmilel emniyetin teessüsüne engel 
oldular. Bu hal, ıilahlan bırakma esası
na dayanması lazmı gelen sulh ve ıü
kiın yerine endişe ve heyecan getirdi. 
Herkeı bu endiıe ve heyecan ile - her 
ihtimale kartı diyerek - silahlarını bı
rakmadıktan başka bunlan arttmnağa 
da batladı. Senelerden beri devam ede 
gelmekte olan bu halin önüne geçmek i
çin alınmak istenilen tetbirler hep aka
mete uğramakta ve buna mukabilde ai .. 
!ahlanma her gün biraz daha hummalı 
bir faaliyetle devam etmektedir. 

Bat döndürücü bir hız almıt bulunan, 
bir yanş hızım andırmakta olan, ıilah
lanma ne zaman mevzuu bahiı olsa ev ... 
vela hava silahlannı hatırlamamak mW... 
kün değildir. Onların bu imtiyazı en bü
yük tahrip kudretine malik bulunmala
rındandrr. 

Hava silahlanrun bugünkü tahrip kud 
retini izah edebilmek için fU küçük mu.. 
kayeseyi yapmak kafidir: Umumi harp
te, Alman tayyareleri lngiliz topraklan 
na ancak 280 ton bomba atabilmişlerdi. 
Bugün bir hamlede, Londra üzerine, 
bunun on· mislini atmak mümkündür. 

Hava silihlannın geçirmekte olduğu 
terakki ve tekamül havaya karıı müda
faa şekillErini her gün değiılıinnektedir. 

Bu hususta, bir müddet evvel metro
polünü müdafaa için bir şekil düıünen 
ve bunun tatbikile meşgul iken, yeni 
ter;>kki ve tekamüller karıısında tetbir
lcrımn müeıairiyetini kaybetmekte ol· 
d·ığunu görerek silahlan azaltmak İçin 
l1 Jr çareye bat vuran lngiltereyi misil 
o~arak göıtennek mü.mkündür. 

Havaya karıı kat'i bir müdafaanın 
rrovcut olamıyacağı muhakkakUr. Mil
li hudutları havaların yüksek rruntaka
larına kadar örtmek mümkün olsa idö, 
düşmanın görünmeden milli hava1ara 
girmesi mevzuu bahis olamazdı. Halbu
ki buna imkan olmadığı anlaıılmııtır. 
Hıtva hücumlarına kartı müdafaa müş ... 
külatını ve noksanlığını gören bazı 
d~vıe.~ler, ileri harplerinde havaya kar
ft mudafaayi değil hava taarruzunda 
takaddümü düıünüyorlar: Yani düı
man harekete geçmeden onu bastmnaİc 
ta ve merkezlerini tahrip etmekte neti
ce arıyorlar. Hava sanayünde ileriye 
gitıniş memleketlerin harp hazıdıklann. 
da bombardıman tayyanleri ne fazla 
ehemmiyet vermelerinin baılrc.J. sebebi 
budur. 

Franatzların Potez-41, Breguet-41, 
Bloc - 200, Le O - 20 - 30 - 225 v s 
prototipleri (10/14118 tonluk bu' ta~y; 
reler 1 oo:ı 2000 13000 beyğirlik takat
lerı; ve 300 350 lcilometrelilc süratlere 
mal ık. bulunmaktadırlar); Almanların 
220 kilometre süratli ve 1500 kilometre 
sahai faaliyetli Yunkers G. 38 leri (Ja
ponyada militari.ze edilen bu tayyareye 
bomba tertibatından başka, 8 mitralyöz 
ile 2 top takılrnıtlrr); Rusların 2500 
kilometre sahai faailyetli dört ve beı 
mot':'rlulan; ltalyanlann Balbo filosunu 
teşki! eden. Savoyaları; Amerikalılann 
Boennglen, Navyleri, dörder . motörlü 
2~ beyğirlik ve kırkar Jciıilik nakliye
cılerı hep bu maksat için meydana geti 
rilmiş cihazlardır. 

Düşnlanln geri hedeAerile ana mer
kezlerini tahrip edebilmek imkanlarını 
temin makıadile inµ edilen bombardı-
mancılarda aranılan vasıflar hep · d" B ayru-

ır. u vasıflan §U suretle hülasa etınek 
mümkündür: 

1.- Düşmanın mahfuz veya gayri 
mahfuz meı-kezlerine taarruz edebiL 
rnek İçin asgari bir tonluk bomba taıı
yabilmeai ; 

. 11.- Düımarun geri men baların Ü teb
d~t altr~a bulundurabilmek için geoit 
bır faalıyet nısıf kutruna malik bul 
masr : bugÜn 500 kilometre bu nı '"';; 
kutrun a~gari bir kıymetidir. • 

lll.- Jcabında düımanı oyalryabile· 

Uç yüz kırk bet, Ruhsar ha -
mm orta mektebin son sınıfında 
idi. Çok çalıfkandı. ilk mektep -
teptenheri bir defa olsun sınıfta 
kalmamış, her sene birinci ve ya
hut ikinci olarak sınıfını geçmit
ti. Ciddi, dersinden, mektepten 
bıqka bir şeyle alakadar olmaz 
bir genç k171dı. Bazı arkadllfları -
nm genç mektepli erkeklerle ge
zintiler yaptıklarını gördükçe içi 
sızlryordu. Bir talebenin gayesi 
ilk evvel ders, sonra istikbaldir. 

izdivaç zamanı gelince bütün 
malumatı öğrenınİf, tecrübeleri ka
zanmıf, tekamül etmit bir genç 
krz olarak aile ocağına atılacak
tı. Hayatın bahan demek olan on 
bef, on altı yqlarmda genç kız
larda sevmek hisleri bllflar; fa -
kat bunlar çok saf ve samimi ,e
kildedir. Mektep defterinden ko
parılmış kağıtlara bir kaç satır -
dan ibaret yazılmıt cümleler, ya -
hut bir arkada.t mektubundan kop 
ya edilmit fikirler .• 

Ruhsar, kötü arkadqlannın hu 
türlü saçmalarla mefguJ olduk -
!arına hayret ediyordu. Tarihte 
okumuşlardı: Bu millet, ne sı 
kıntılar çekınit, Türk devletinin 
idamesi için ne fedakarlıklar ya -
pılmıttı. Kendisi, komtunun oğ -
lu Fatin, halasının kızı Semra, 
hepsi de yarının evlatlarıydı. Mem
leket kendilerinden it ve çal1' -
mak istiyordu. it böyle iken, ba -
zı arkadllflarının yaptıkları ha -
fiflikleri katiyen affedemiyordu. 
Onlar, zaten cezalarım görüyor • 
!ardı; fakat istikbalde memle 
kete hizmet edememenin vicdan 
azabını da çekeceklerdi. 

Ruhsar güzeldi. San kesik saç
ı~, tahrilli eli gö71leri, mütena -
•ıp vücudü vardı. Lacivert mek -
tep forması, sırmalı kasketi ile 
sabahlan ev4en çıkınca hiç sağı -
na, toluna fakrnada.n doğru mek
tebe giderdi. 

Kıf, bitmif, ilkbahar gelmif -
ti. Bahçelerindeki meyva ağaçla
rı beyaz, pembe çiçekler açtı. Son
ra yetillendiler. Şimdi, ikindiden 
sonra mektepten çıkınca bu yefil
lik araıında biraz dinlenmeyi ve 
eline bir kitap alarak mütaleayi 
itiyat etrnitti. 

Bir gün gene mektepten çık -
tı. Ufak bir kahvealtıdan sonra 
hesap kitabını alarak bahçeye çık
tı. Can eriği ağacının gölgesin -
deki fezlonga. uzanarak müta.lea -
!)"a batladı. Ara ııra elindeki def -
tere de kurtun kalemile yazıyor, 
okuduğunun tatbikatını misaller -
le tecrübe ediyordu. 

Karşıkki pencereden komfU -
!arı Hüsrev Bey, genç kızın ye
şillik arasında, fezlonktaki uzan
mış vaziyetini görünce san'atka -

cek, avcssınrn tesirini azaltacak, düı
man toprakları üzerindeki seyir müdde
tini asgari kıymete indirecek bir süra
te malikiyeti: bu süratın dünkü asgari
si 250, bugünküsi 350 kilometredir. 

iV.- Süratle irtifa alabilec.,k, bulut
lann üzerine çıkabilecek, hedife aarka
rak bombalarnu btrakllktan sonra ilk ir
tifai a•gari bir zamanda alabilecek bir 
tak_at fazlalığına sahip olrnasL Bir cüm. 
le ıle : 1000/ 2000 kilogram bombayi 
2000/ 1000 kilometreye getirip atmak 
ve saatte 300.400 kilometre ıüratle üs
ıülharekeye avdet etmek. .. 

lıte hava sili.hlarında bugün aranılan 
kıymetler. 

Necip DURRU 

Milliyet'in edebi tefrikası: 50 

KANLI SIR 
Bu, kendiliğinden uyanacak.. .• 

Şimdi, müphem ufuklara dalacak 
olursa, ileride pek gafil avlanmaz! 

- Cevap vermedin, Hüsrev Am
ca? 

- Haklısın Netide. . • Bugün 
ben, abuk sabuk konuşuyorum. 

Ne,ide, adeta korkar gibi bakı -
yor: 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

geliyor. Seni, bizden ayıracak elle
ri dütünüyorum. Bu, bir kabus gi
bi dimağıma çöküyor; bunahyo -
rum. 

- Botu botuna üzülüyorsun, ci
ci amca! Biraz da beybabama ben
ze! Bak, o hiç, kendini üzer mi? 

Korka korka sordum: 

rane yapılmıt bir tablo seyreder 
gibi uzun uzun baktı. Ruhsar kü
çük bir kızken timdi, hakikaten 
güzel, canlı bir fey olmuştu. ilk -
bahar , kırk yatında ve saçlarına 
ak dütmüş adamın damarların -
da bir atk havası yarattığı sırada 
seyrettiği hu tablo büsbütün zih -
nini tarüınar etti. Hemen bahçe
ye çıkarak komtularının bahçe -
sine doğru yürüdü: 

- Ruhsar hanını, kolay gel -
sin .. 

- Teşekkür ederim Bey amu-
ca .. 

- Oh oh matallah •. Ne gü • 
zel, yerinizi bulmutıunuz. Ağaç • 
Jarın altında. •• Bu ağaç ne ağa • 
cı ? .. 

- Can eriği efendim, arzu e
derseniz size biraz toplayaymı .• 

- Vallahi iyi olur, amma si
ze zahmet olacak .. 

Ruhsar yerinden kalktı. Elini 
batının üstündeki ağacın dalla • 
rında gezdirerek kopardığı erik -
!eri siyah önlüğünün cebine dol -
durdu. Sonra ko1Dfularının bah -
çeleriııi ayıran telin yanına gele
rek cebinden çıkardığı erikleri 
Hüsrev beye avuç avuç verdi. 

Adam, kızın vaziyetini ciddi 
~ördüğü için fazla bir tey söyli -
yemedi. Erikleri alıp tetekkür et
ti. Ve odasının penceresine çıka
rak yemeğe ve çekirdeklrini var 
J..uvvetile ona doğru abnağa bat
ladı. Ara sıra da kıza bakarak Si· 

rıtryordu. Çekirdeklerden bir ka
çı Ruhsarın yanına, iki tanesi de 
kucağına. dütmüttü. Komtusunun 
fikrini anlayan genç mektepli hiç 
hozmadı, fükiit etti. 

Ertesi sabah, mektebe gider -
ken arkasından Hüsrev Beyin 
geldiğini gördü. Adımlarını sık -
!aştırdı. Yolunu değittirdi. Ve o
nun kendisine yetitiP lakırdı söy
ele:nesine meydan vermiyerek mek 
tebe girdi. 

Bu takipler devam ediyordu. 
Hüsrev Bey heyecan içinde idi. 
Evli olmasına, iki de çocuğu bu
lunmasına. rağmen bugünlerde 
Ruhsara kartı muhabbet hisleri 
uyanmıt, onu seviyordu. 

O, gençliğinde böyle genç kız
larla ne kadar eğlenmitti. Nesi 
eksikti. Daha gençti, bir kızı tes
hir edecek kadar yakıtıklı ve gü
zeldi. Nefsine karfı duydugu bu 
itimatla takiplerinden bir netice 
çıkmadığım görünce Ruh~ara bir 
mektup yazdı, ilam atk etti. Ve 
kendisinin münasip göreceği bir 
gün bulufmalarını rica etti. Ve 
mektubu küçük oğlu Cevatla bir 
akfam kı~ gönderdi. Elden mek
tup alıp, vermek fiipheyi celbe
der diye cevap için sevdiğine 
post restant bir adres vermişti. Bir 
kaç gün üstüste pastahaneye gi • 
dip helecanla namına post res 
tant mektup olup olmadığını sor
du. 

Bir a.ktam vazifesinden geç çık 
mıttı. Ortalık kararmıfh. Vaktin 
gecikmesine rağmen müvezzi ah -
babı olduğu için postahaneye gi -
dip mektup sordu. Memur, na 
mına taahhütlü bir mektup hu 
lunduğunu söyleyince sevincin 
den deli gibi: 

- Aman.. Ömerciğim çabuk 
ver .. Allah ~kına! Al ıana bir 

- Sen, ihtiyar mısın, Hüsrev 
Amaca? 

- Ya,, elliyi buldu, kızım • 
Genç kız,yerinden sıçradı: 
- A, yalan!. • • Dünyada inan -

mam! 
Gülüyordum: 

' - 1 

- Yatımı gizlemiyorum ki ya
lan söyliyeyim kızım .. , Hatta elli 
bir ..• 

Netide, yüzüme dikkatli dikkatli 
ve taaccüple bakıyor: 

- Hiç göstermiyorsun, Hüsrev 
Amca! Seni gören, ancak kırkında 
tahmin eder, 

- Koltuklarımı kabartıyorsun, 
Neşide! 

- Bugün, çok tohaf, çok garip
sin, Hüsrev Amca! 

- Yerden göğe kadar hakkın 
var, kızını! 

Genç kız, tekrar yanıma oturdu: 
- Anlat bana, Hüsrev Amca? 

- Babanı, hiç mi sevmiyorsun, 
kızım? 

- Babamı sevmediğimi söyle • 
dim mi? 

- Doğru, yavrum! 
- Bugün sen bir muammasın, 

- Ciddi söylüyorum. , • Sana, 
kimse, ellisinde, demez. . • Kırkın
da görünüyorsun ve göründüğün -
den de atik, çevik, dinçsin! 

- Neyi anlatayım, kızım? 
- Sen bir ~yler söylemek isti-

Hüsrev Amca! 
Ayağa kalktım, başımı ellerim a

rasına aldım: 
- Fazla zihnini yorma, kızım. 

- Devam etme, kızım. • • Kafi, 
devam etme ... 

- Neden, Hüsrev Amca? 
Kurnaz kurnaz göz kırptım: 

Bugünkü program 
lSTANBUL : 

18,15 Plik neşriyatı. 19,15 Meıut Ce
mil Bey tarafından çocuklara masal. 
19,30 Türk musiki neıriyatı (Eftalya 
Sadi H. Sadi B. Refik B.) 21 Doktor 
Şükrii Hazmı Bey tarafından konferans 
ve Ajans haberleri. 21,30 Cemal Reıit 
Bey piyano, Necip Y akup B. Keman, 
Mesut Cemil B. viyolonsel) Oda musi
kisi. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
J{i,20! Salon muıilriai. 17,05: Mü•ahahe. 17, 

S!h Piyano konwr.i. 18.30: MU.a!ıabe pli.kla
n. zt.OS: Paul Linclr•nin e•erlerinden "Gri -
ıri., 111mindeld operet temsili. 23,30: Danı ın.u
•ikiıi. 
BUKREŞ,364m. 

13: Boraa.. - Pli.le. - Haberler. - Pl.ü. 
18: Gica orkeatraaı. 19: Müaahabe. 19,15: Or
keaetranın. de•amı 20: Uni...-eraite radyoau 
20,20: Pli..k. 20,45: Konferans. 21: Mme Ai
da Helta tarahndan t•rlular, 21,20: Radyo or
ke•lr••• tarafından •enfonlk almanca •• rran
•n:ea kon(erans. 22,15: Senfonik konserin de
Taınr. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18,30: Plak. 19,10: Fr. ders. 19,35: Piyano 

lcon.ıeri. 20,2.S: Müıa.Labe, 21: Macar tari.hlne 
ait koiiferans. Müteakiben: Opera orkeatruı. 
tarafından konser. 23: HorYath Si.an orkest
raır. 23,50: Almanca konferans. 24: Salon mu~ 
aikisi. 

V 1 Y A N A, S07 m. 
18,20: Şarkılar •• hafif ha•alar. 18,50: Mü~ 

sahabe, derı ••· 20,15: Bando muzika. 21,15: 
Müsababe. 21,40: ''lhtirarladıirmrz zaman,. 
isimli Blumentlıal taraftndan dramatik mü
sabaLe. 22.30: aktülaUte. 22,45: Aktüalite. 
23: Gaudria eax talıamı (Palmhof kahvesioden.) 

B R E S L A U, 316 m. 
19,30: Neıeli musiki. - Milaahah.. 21 : Kı

sa beberler. 21,15: Şya~n'• ait musiki par~ala 
n. 22,lS: Neıeli muılki. 23: Son habe .. ler. 23,30 
Müıahabe. 24: Gec.e muaikiai. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız Abdııllah Efendinin 

aramızdan ebediyen ayrılması üzerine 
g ... ek bizzat cenaze.in., gelerek son 
saygı merammne iıt:irak ve gerek elem
lerimizle birl~erek tahriren ve §İfahen 
beyanı taziyet IUtfunda buluımıut olan 
bilcümle zevatı muht2remeye ayn ayn 

teıckküre teesaürleriıni., mani bulundu
ğundan bu buauıtaki sonsuz minnet ve 
şükranlarımI%ı muhterem gazeteniz!.e 
iblağını rica ederiz efendim. 

Refikası, kerimeleri ve aileıü erkinı 
namına mahl'UrOU Hikmet. 

[3' üncü k~;;du ilanl~ı -~ 
M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
Hava kıt' atı için Diyar~

kir'de Ali Pmarde yapılacak 
olan bir efrat paviyonu inşası 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 15-5-934 salı 
günü saat 10,30 dadır. Talip
lerin şartnamelerini görmek i
çin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak için de o 
gÜn ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An 
kara'da M. M. V. Sa. Al. Ko
misyonuna müracaatları. 
(3502) (1780) 

yirmi betlik, müjde için.. 
Diyerek çantasını açtı, müvez

zie bahfit verdi. Memurun elin • 
den zarfı kaptı. Titriyordu. Cad
deye çıktı. ihtimal ki yarın için 
randevu veriliyordu. Ne saadet-. 
Sevdiğine kavutacak, kırlarda çi -
çekleri koklayarak ebedi atk da • 
kikaları yaşayacaklardı. 

Sabır edemedi, bir hava gazı
f enerinin altında zarfı yırttı ve i
çinden çıkan kağıtta fU kelime -
!eri okudu: 

Muhterem efendim, 
Kırkından sonra azanı tenetir 

paklar! 
Hürmetler 

Ruhsar 
Gece olmadan, hava gazı lam

basının mavi ıfığı altında Hüsrev 
Bey için tafak atmıftı ! ? 

G. N. 

- Hüsrev Amcanın, nryeti bo
zukmuı meğersem! 

Kollarını yanma sarkıttı: 
- Alı, sen, ne diplomatsın, cici 

amca! Hem olur diplomatlardan 
değilmişsin! .• Parmak ısırdım, doğ 
ruau .•. 

Yanıı maFnJlerden itibaren 

SUMER 
SiNEMASI 
(Eski Artistik) 

Yeni tenzi'atlı terife baılıyor. 

ikinci mevki 25, birinci ve 
husuıi balkon 35, lllks 

fotöyler 50 knruş 

Programda 2 film birden: 

NiL HAYDUTLARI 
ve meşlaur tenor 

JOSEPH SCHMİDT tarafından 

DÜNYAYI 
Dolaşan Şarkı 

(15804) 

__ or. İHSAN SAMI --
Tifo ve Paratifo Atı•ı 

Tifo ve Paratifo hıstalıklarına tutulma· 
mak için tesiri çok kat"! muafiyeti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarınd• bulunur. ( 15159) 1924 -

TUNÇ AY 
Tayyare Piyango Gişesi 
M. Ham~i Bey idaresin.ie açıl
mıttır. Toplan ve pe!akende 
nıüsait şeraith sıtıt yapılır. 
Sirkeci Hamidiya caddesi tram
vay istano'lunda No. 20 [1561 i] 

2097 

Jlilliyc-
Asnn umdesi "MiLLiYET" tir· 

ABONE ÜCRETLERİ: 
• •• Tü .. kiye için Hariç -J 

L. K. L. ,.. 
s-

3 •11.Jir •. • • • • • • • 4 - 14 -
6,, •.••••••• 750 

12 " •.•..•••• 14 - 28 -

M"dd•ıi Gelen e•rak ıeri •erilmez.- u •• 
ıeçen nüıhalar 10 lı.u .. uıtur.- G.a:ı.et~·ra• 
matbaa7a ait iıler iç:n müdiriyet• .':J~re· 
cqt edilir. Ga:ıı;etemi& ilanlaTın m•• 1 

tini kabul etmez. 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞIRKET11 lST ANBUL ACENTAL 2' 
Liman Han, Telelon: 221 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 3 ma:vıs g3' 
tarihine müsadif perfembe gününde" 
itibarenitibaren ISTANBUL ile Jt· 
MIR arasında sürat poılıalını ~ 
caktır. Bu vapur her PERŞE ,.,ı 
gÜnü GALATA nbtmıından 

14 te kalkacak ve cuma günü tS lf 
lzmire varacaktır. lzmirden p.? 
gÜnÜ saat 14 te kalkacak lstaJl~ 
pazartesi günü saat 16 da getecel<IİI' 

iLAN 
Osmanlı Bankasının 

Y enicami ve Beyoğlu devairİ, 
li Bayram münasebetile Ni 
23 ncü Pazartesi günü kapalı 
lunacaktır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Maltepe tecrübegah İstasyonu arazisi dahilinde , 

velce kazdırılıp çöken kuyunun dolmuş topraklardan te 
lenmesi pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin şartnaıfl 
gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere (yüzde 7, 
teminatlarile beraber (25-4-934) çarşamba günü saat (1 
de Galatada alım saton Komisyonuna müracaatları. (1 

Akay fşletmeıi Müdürlüğünde. 
Akay Hatlarına ait ilk bahar tarifesi 19 Nı 

934 Per§embe gijnünden itibaren tatbik olunacaktır· Y 
tarife iskelelere asılmıştır. Cep tarifeleri de gişelerde ı1' 
cuttur. (1758) 

1 lSTANBUL BELEDlYESl lLA.NLARI j 
Eminönü Kaymakamlığından: Meyva hali hari • 

1 No. lu serği mahalli 935 senesi mayısı gayesine kadar. 
ya verileceğinden talip olanlarm 8-5-934 tarihine müsa~ 
lı günil saat on birde encümene gelmeleri ilan olunur. ( 1 'TV: ; 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonunda 

Jandarma ihtiyacı için (30000 : 37000) metre Y 
kumaş kapalı zarf usuli ile 7 - 5-1934 pazartesi günü saat 
beşte satın alınacaktır. isteklilerin şartname, nümune "eıı 
safını görmek Üzere istedikleri vakit münakasaya gir111P' 
çin de ihale gün ve saatinde Komisyonumuza müracaa '1 

(169., 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. ~1829"'1111i!i!!i!!i 

§illi geriye itti: 
-Hayır ••. Doktor, bana bir şey 

sövlemedi. 
·_ Öyle ise, buna, ne ile hükme

diyorsun? 
- Hep müıterek kararlar verir

siniz de. •• 
- Bunda haklısın ..• 

soruyordun! 
- İhtiyarladım, yavnıın ! 
- Hiç te ihtiyar değilsin·" 

gençsin! 
- Sana öyle geliyor, 

Hem, beni kim sever? 
Neşide, kartımda durdu, 

zuna baktı: Ve hakikaten parmağını ısırıyor 
ve kıpıf kıpış bakıyor, çapkın çap
kın gülüyordu: 

Neıide, keyfinden ellerini çırpı· 
yordu: 

- Gördünüz mü, nasıl ke§fet -
tim? 

- Sevmek için ,mıthakk•1'. 
mek mi lizım; muhakkak sef 
mi icap eder? - Benim evlenmem .• , yahut 

birini sevmem. . . Bütün o mmun
mayı and'ıran sözler, bu neticeye 
varmak için mi idi, Hüsrev Amca? 
Benimle kapı açıyorsunuz. . . Son
ra, size sıra gelecek, öyle mi? Ne 
mükemmel plan! Bunu evvelce, 
neye söylemedin? Doktorcueum da 
neye söylemedi? 

Birden duraklamıştrm: 
- Nasıl, doktor da mı? 
- Doktorcuğum da bekar .. Bel-

ki de bu fikir, ikinize birden geldt ... 
Doğru söyle, Hüsrev Amcil\, k;m 
kimi kandırdı? 

Kafam, karışıvermişti: 
- Doktor da mı, benia: bahset

tiğim şeyler söyled.? 

- Biz, ikimiz de bir şeye karar 
vermedik ki. . . Karar vermemit 
olmakta müşlerekiz. 

Neşide, yanıma geld~, sağ kolu
nu boynuma doladı; gözlerini, göz
lerimin içine dikti: 

- Saklama, cici amca! 
- Senden, hiç bir şey saklamam, 

yavrum. 
- İnanmam! 
- Sen, bilirsin! 
Neıide, korkar, çekinir gibi ya -

vatça sordu: 
- Yoksa, Hüsrev Amca, aşık 

mı? 
Bir kahkaha koparmıştım: 

• • • 
Neıide'ye ne cevap ver 

bilmiyorum. Yalnız, o and• 
1 

zembereği kırılmış bir s•1 

durmuıtu! 
Ren, ona, ne çocukça, ne 1 

ça, serseme sualler sor~111 
Onu, çocuk zannederek, gu'f 
tihana çekmiıtim. 
Meğer o, benden daha çolı 

ha iyi biliyormuş! Onun sO 

suale cevap veremedim. 

yorsun .. '. Evet, dilinin altında bir 
şeyler var. Fakat bir türlü söyliye
miyorsun. . . Benden mi çekiniyor
sun. söyle? 

Neaidenin ellerini avuçlarımın 
içine aldım: 

-Dilimin altında bir şeyler yok. 

Ben, bugün, sersemim. . . Ne söy -
lediğimi, kendim de bilmiyorum. 
Sersemliğim üzerimde ... 

Kollarımı gererek boynumu bük
tüm: 

- Şasmıya da değmez ..• lhti -
yarlık alametleri, yavrum. 

- Gençliğime, beni d'e inandıra
cak olursan iş sarpa sarar. Başım 
havalanır; belki de evlenmeğe kal
kışırım. 

Neşide, bir adım gerilemişti, sağ 
elinin şehadet parmağını alnına 
koydu ve "şimdi anladım!,. demek 
ister gibi sol gözünü yumarak ba
şını salladı: 

Bu, çok garip bir tesadüf oluyor
du. Genç kız ;;zerindP., müş~erek 
bir kontrol yaptığımız hissi hasıl o
labilirdi! 

- Hah, timdi buldun! Hüsrev 
Amcanın, bir eksiği vardı, o da a -
şrkhktı! 

- Neye gülüyorsun, Hüsrev Am 
ca? Sen, insan değil misin? Birini 
sevemez misin? Daha demin, bana 

Peki, dünkü çocuklar, b: 
sualleri, nerede, hangi ıne1' 
kuyor, öğreniyorlar? Onlır•• 
yatın, dah ahallolunmam1f• iİ 
mustarip insaniyete halli. ıı;li 
olmıyaca.k bu, zorlu, tehlı1'1 
ammalarını, kim öğretiy0;bilİ 
den, nerden, nasıl, öğren 

Seni, büyüyor görünce, bu abuk sa
a ri ihtiyari aklıma Neşide, darğın dargın bakıyordu 

Neşide'niı;ı cevabım, kalbim tit • 
riyerek beklıyordum. Cenç kız, ba-

1 ? . ar. ıl• 
. Bitı11e 
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Mes'uller derhal meydana cıkmalıl .. 
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Milletin 400,502 lirası bir takım maceraperestlerin kursağında bırakılamaz .. 
(Başı 1 inci sahifede) Bankadan daha kuvvetli bir temi-

vakitki cemiyeti umumiyei bele • nat istemiştir. Esnaf Bankası te -
diye içtimalarında da konufula • minat veremeyince, altıncı tertip-
rak takarrür ettiriliyor . ten sonra, piyango idaresi bayiliği 

Bu sırada belediye iktısat i•- ba§ka bir müesseseye vermi§tir. 
leri müdürü Faik Beydir. Faik B. Bunun üzerine Piyango Müdürlü-
Almanyadan yeni gelmit 30 yaf - ğü, Esnaf Bankasından (80) bin 
larında genç bir iktısat doktoru • lirayı almak için birinci ticaret 
dur. Bankanın tesisi, bu i,te en mahkemesine müracaat ederek bir 
salahiyettar olarak kabul edilen dava açmıttır. Bu dava üç seııeden-
Faik Beye havale ediliyor. Niha- beri devam etmektedir. Fakat Es-
yet banka, 3 tetrinievvel 1925 se- naf Bankasının burada bir iddiası 
nesinde büyük merasimle açılı - var: Esnaf Bankası muhtelif tali 
yor. Bankanın kafi miktarda ge~ bayilerden, bilet bedeli olarak (69} 
nit bir memurin kadrosu ve tefkı- bin lira alacağı olduğunu iddia et-
latı vardır. mektedir. 

Banka, esnankf itlerile tu~a.şmda- Bankanın bayilerden alacağı 
ğa ba,lıyor. Ba . anı? es ısın e, 
sermayesi 100 bın lıradır. Bele • 
"diye bu paranı? ( 11) bin ~ira11nı 
vermittir. Yanı (2344) hısse se
nedi almıtbr. 

Ticari iflere gir4üiyor 

Banka müdürü Faik Bey, Al -
manyada olduğu gibi, yalnız es • 
nafa yardımla iktifa etıniyerek ser 
best !abalarda bazı ticari itlere gi
ri9mek kararını veriyor. Banka 
meclisi idaresinin ve en büyük his
sedar belediyenin reyi muvafa
katini alıyor. 

Bankanın giriştiği ticari işler, 
hep mühim iflerdir. Bu i,ler, sıra· 
sile ,anlardır: 

1 - Esnafa yardım, 
2 - Süt i,i, " 
3 - Daktilo makineleri ticare· 

ti, 
4 - Piyango bayiliği, 
5 - Heykeltraşlık, 

/ 
6 - Memba suları ip, 
? - 'Asansörcülük İp. 
Nihayet , banka Pnıdi çok kü-

çük kalmıf ıermayesile yalr.ız, ida 
rei hususiye memurlarına, maaf • 
larına mahsuben avans verebili • 
yor. 

Yukarıda sıraladığımız mühim 
ticaret iflerinin hiç biri müsbet bir 
netice vermemittir, 

Süt ip 

Süt iti, süt fİrketinin iflası ü
zerine altüst oluyor. Bankanın 28 
bin lirası müflis irket zimmetin
de kalıyor. 

Bu süt iti meselesinde beledi
yenin de ayrıca, Esnaf Bankası 
deli.letile verdiği 32 bin lirası he
ba olmuıtur. O vakit Süt Şirketi 
Müdürü olan Ali.iyeli Mahmut B. 
Esnaf Bankası Meclisi ld:ı.-esinde 
de aza bulunuyordu. Ali.i.veli Mah· 
ınut Bey, timdi, Bakırköy Çimen
to Şirketi Meclisi İdare Reisidir. 
Ve !ir'ketin yüzde seksen serma • 
Yeaine sahip bulunmaktadır. 

Bankanın süt ;,inde kaybettiği 
28 bin lira ile belediyenin verdiği 
32 bin lira öylece kalını§, bu alt -
mıt bin lirayı ödeyecek mes'ul bir 
şahıs veya tahsiyeti hükmiye bu
lunamamıtbr. Ve bu tetekkülde 
mevki itibarile mürakıp ve nazım 
rolünü ifa etmesi lazımgelen ba-
21 zevatın da hissedar veya alaka
dar oldukları anlaşılmaktadır. 

Daktilo makineleri ticareti 

Esnaf Bankası bundan sonra dak 
tilo makineleri ticaretine ba,lıyor. 
Richard Volf isminde bir Alman 
bankaya müracaat ederek daktilo 
makineleri getireceğina ve banka 
ile mütlereken bunlann satışa çı -
karılmasını teklif ediyor. Bu tek -
lif çok muvafık görülüyor. Banka, 
Almanyadan daktilo makineleri 

~ilvaki, bankanın vaziyetini 
tetkık eden, Şehir Meclisi azaların
dan mürekkep heyetin verdiği ra . 
porda eldeki vesikalara göre, bayi 
İsmail Efendi ile şeriki Nazmi E. 
fendinin bankaya ( 40) bin lira 
borçları olduğu kaydediliyor. Gene 
ayni raporda bu zevatın aparlıman
lar yaptırdıkları, hu mallan refika
larının üzerine çevirdikleri ili.ve o
lunuyor. 

hmail Efendi halen çalı$makta
dır. Evvelce İsmail Efendi~in şe
riki olan Nazmi Efendi dışarıda bu 
lunmakta ve bir iş yapmamaktadır. 

lsmail El. ne diyor? 

İsmail Efendi bu mesele hak • 
krnda dün bir muharririnıize §Un
ları söylemittir: 

- Dört sene kadar evvel Esnaf 
Bankasından bilet alıyorduk.Çün 
kü yüzde bir fazla iskonto yapıyor
du. Esnaf Bankasile değil ( 40) 
bin liralık, (l 00) binlerce liralık 
iş yaptık. Banka, borcumuz oldu
ğunu iddia ediyor; doğru değildir. 
Elimizde Banka Müdürünün ve 
muhasebecisinin imzasını taşıyan 
makbuzlar ve defterlerimizde de 
kayıtlar vardır. Biz ne kadar bilet 
aldıksa hepsinin parasını ödedik. 
Banka bizi dava etti. Mesele bi • 
rinci ticaret mahkemesindedir. E
ğer borcumuz olsaydı, dört aene -
denberi bu parayı alabilirlerdi.,. 

lımail El. nin mektubu 

İsmail Efendi, dün bize ayrıca 
bir mektup göndermiştir. Mektup 
ta tudur 

Efndim, 
Muhterem gazetenizin bugünkü nüs .. 

hasında Esnaf bankasından bahsedilir
ken iımimin de bu arada bazı ash ve e
sası olmayan nalayık iınadatla mevzuu 
bahsoldıığunu Kemali lee11üfle gördüm. 
Esnaf hankafj)le yapmış olduğum Tay
yare bileti muaınelesinden mezkUr ban
kaya habbei .ahide borcum yoktur. <\
lelhusuı benim gibi bir esnafrn mezkfır 
bankaya kırk bin lira borcu olması nası: 
tasavvur edilebilir. Bu baptaki ınuhake
memiz Istanbu: mahkemei asliye birin·• 
ci hukuk dairesinin Ticaret kısmında 
de.desti r'.1yettfr. Bu bapta aleyhimde 
a!en•.·n ve ıJaı;1en vuku bulan isnadatı 3 , .. 

l.j kabul ctmıye:·ek ret ve cerh eder ol
duğ~~u. muhter~m ga:ıeteniı:lc ne§r edil .. 
meıını nca cdcr-m efendim. 

. Gene Ban~anın vaziyetini tel -
kık eden komısyonun rapo .. 

ı . runa go-
re, Acem amaıl Efendı· v k d 

N . Ef e ar a a-
ş~ ~zmı. _ endi zimmetindeki 40 
bın lıra dıger muhtelif bayı"! · . er zını· 
met~nde ~~l~nan (69) bin liraya 
dahıl degıldır. Bankanın vesika _ 
lanna göre piyango işinde ortadan 
yok olan para mecmuu (110) bin 
lira kadardır. Fakat bu para mu
kabilinde, eğer hakikaten banka -
nın alacağı ise, elde hiç bir temi -
nat yoktur. 

Heykeller 

dirnı: vilayetine (12500) lira, Kırk 
larelıne ~ 4500) liraya, lspartaya 
(6000) !ıraya, (65) bin liraya, Ço
ruma ve sair daha bazı vilayetlere 
heykeller yapılmıya batlanıyor. 
B~nların bir k11mı ikmal ediliyor. 
Bır kısmı yarı kalıyor bir kısmı 
na da hiç başlanmıyo;. • 

Heykeller vaktinde yapılamıyor 

Fakat bu heyıkel işinde bütün 
A?ad?lu .Bel~diyeleri tikayetçidir. 
Hıç bır sıparıt vaktinde teslim edil 
miyor. Halbuki taşra belediyeleri, 
yaptıklan mukaveleler mucibince 
heykel bedellerini muayyen taksit
lerle ödüyorlar. Fakat verilen bu 
paralar heykeltrat Kenan Ali Be -
yin cebine gitmiyor. Esnaf Ban • 
kası kasasına giriyor. Esnaf Ban
kası kasasından da, nasıl olduğu 
malum olmıyan bir şekilde yok o
luyor. Kenan Bey heykelleri yap
mak için birçok İ!Çi çalıştırmak 
pahalı olan birçok malzeme almak 
mecburiyetindedir. Halbuki Ke -
nan Bey bankadan para alamadığı 
için, bu işleri de göremiyor. Bina
enaleyh heykeller vaktü zamanın -
da teslim edilemiyor. Mesela Ba
lıkesir Belediye (65) bin liraya 
bir mukavele yaptığı haldt', bila -
hare mukavelesini feıhdmek ruec
buriyetinde kalmıştır. 

Heykelleri Kenan B. yamıyor 

mu idi? 

Heykellerin yapılması böyle ge· 
cikince ortaya birçok şayialar da 
çıkıyor. Sabiha Hanım isminde bir 
sanatkar, Anadoluda yaprlı,1 hey
kellerin Kenan Bey tarafıt'ldan ya
p,lmadığını, bunları bır Alman sa
n !.l tki.rrnın yaptığını iddia ediyor. 
O vakit bu mesele Kenan Beyle 
S ı:,iha H. arasında, gazete sütun
!. .nda günlerce münakaşa edili-
y •. 

Anadolu belediyeleri. tazminat 

İ ... .ı. ıyor. 

Heykeller vakıt ve zamanında 
A .· adolu belediyelerine teslim edil
m 'diğinden, belediyelı;r, y-ıptıkla
rı muk•velelere istinaden, her ge
çe:t fazla gün için muayyen tazmi
nat istiyorlar ve mukavelelerini 
de feshediyorlar. Bu yüzd~n Es
naf Bankası, bazı Anado'u beledi
yelerine 0mühim miktarda tazminat 
ödüyor, 

Kenan Bey ise yaptığı heykeller 
mukabilinde Esnaf Bankasmdan 
muayyen bir para alıyor. F.tkat 
bu para Kenan Beye vakit vakit 
verilen bir nevi aylık veya ücret -
tir. Binaenaleyh Kenan Bey, Es
naf Bankasının emrinde bir sanat
kar vaziyetindedir. lşte Kenan 
Beyin Esnaf Bankasından aldığı 
bu paralar, şimdi zimmetinde gö -
züküyor. Bankanın vaziyetini tet
kik eden heyetin raporunda, Ke
nan Beyin zimmetinde gösterilen 
(28500) lira bu paralardır. Ban -
kanın, heykellerin bedeli olarak 
tafra belediyelerinden aldı~ı yüz 
binlerce lira ne olmuştur, bunun 
hesabı nerededir? Burası belli de
ğildir ve hiç bir vesikada kaydi 
yoktur. 

Vrera Efendi hiç bir şey yapını -
yor ve ortadan kayboluyor. Ara
dan bir müddet geçtikten sonra 
kendisi aranıp bulunuyor. Bu zat 
borcu olduğunu itiraf ediyo~. An
cak çok müşkül vaziyette olduğun
dan, ayda on lira vermek suretile 
borcunu ödeyeç~ğini söylüyor. A
sansör i§i de budur. 

Ferit Bey kim? 

Gene bankanın vaziyetini tetkik 
eden komisyonun raporunda ban
kanın (12) bin liran Ferit Bey is
minde bir zatın zimmetinde görül
mektedir. Heyet epeyce tahkikat 
yapmış fakat bu Ferit Beyin kim 
olduğunu bir türlü meydana çıka
ramamıttır. Bu Ferit Bey, komis
yonun kararma göre, birçok diğer 
alacaklılar gibi muhayyel bir F e
rit Beydir. 

Mürakabe ve kontrol yok 

Yukarıda uzun uzadıya izah 
ettiğimiz bu itlerde banka hakika
ten daima alacaklı vaziyette mi 
kalmıştır? • Burası malum değil -
dir. Bütün bu yolsuzluklar ban -
kanın teşekkülü tarihinden beri 
geçen 9 sene içinde olmuştur. 9 
seneden beri, anlaşılmıştır ki, Es
naf Bankası hiç bir gün en büyük 
sermayeye sahip belediyP. ile di -
ğer alakadarlar tarafından rr.üra
kabe ve kontrol edilmemiş, ıı1ec
muu ( 400502) lira para heba ol
muştur. 

Bu karışık meselele rdevaın e • 
derken Bankanın Meclisi İrlare 
azasından Kasaplar Şirkt'ti Müdü
rü Kara Mustafa Zade Ahmc~ ve 
Tahir Kevkep Beyler istifa etmiş
lerdir. O vakit bankadaki bu do • 
lambaçlı işlere alet olan esraren -
giz el daha ziyade cüretini artır -
mıştır. Bankanın alacağı paralara 
ve daha bazı hesaplara dair birçok 
dosyalar eksik veya tamamen or
tadan ka,bolmuştur. 

Gizli bir te,küiit 

Bu karışık devirlerd'e bazı kim
selerin gizli bir t'?§kilat vücuda 
getirerek bankanın hisse senetleri
ni gayet ucuz fi ti ve ekseriya ic
ra vasıtasile satın aldıkları ve bun
ları bili.hare yüksek fiatle httıkla
rı da kuvvetle söylenmektedir. Ba
zı dosyalar da esrarengiz bir hal
dedir. Hesaplar anlaşılmamakta
dır. Bankanın vaziyetini tetkik e
den komisyon, zamanı geldiği va
kit daha bazı mühim sırları tahki
kat yapacak makamata tevdi ede
cektir. Bu sırların ne olduğu tim
ıi'ilik azami ketumiyetle muhafaza 
edilmektedir. 

Belediye de para almıyor 

Bu devirlerde belediyenin de 
bankada hesabı carisi vardı. Her 
ihtiyaç halinde bankadan m~tema
diyen para almıyordu. Bel~ıye bu 
paralan vaktinde ödeyemıyordu. 
Banka da müşkül vaziyette kalı • 
yor, birçok taahhütlerini yapamı -
yordu. 

tir. Hamdi Bey şimdiki müdür • 
dür. Hamdi Bey Avrupada tahsi
lini ikmal etmiş iktısat doktoru -
dur. Çcık kıymetli ve çok dürüst 
bir zattır. Hamdi Bey bu makama 
gelince bankada esaslı bir tasfiye 
yapmış, kadroyu darlaştırmıştrr. 
Evvelce muazzam bir kadrosu o
lan Esnaf Bankasını oıı kişilik bir 
kadroya indirmiştir. 

düıerse o şirket feshedilir, şahsi 
yeti hükmiyesi mündefi olu.-. ., Şi 
ketin feshini de lktıaat Vekaleti, 
mürakıplik, ticaret mahkemı:si, bi 
zat şirket istiyebilir. Bu makam 
ve teşekküllerden hiç biri timdiye 
kadar Esnaf Bankasının feshini i 
tememişlera'ir. Halbuki sermayes 
hemen hiç kalmamıştır. Fakat 
belediye bankanın canlıınrrıasını 
istiyor. Belki bir kısım alacakları 
tahsili ümit ediliyor. Belediye m 
zaheret gösteriyor. Feshedilme
mesinde böyle idari mülahazala 
vardır. Belediye, bankada en bü 
yük hissedardır. Şirketin infisa -
hında da en çok söz salahiyetin 
haiz belediyedir.,. 

Mürakipler, idare meclisi 

Banka mürakipliğinde ve Mec
lisi idare azalıklarında muhtelif 
zamanlarda birçok zevat bulun -
muştur. Belediye erkanından da 
birçok zevat mürakıplikte, meclisi 
idare azalıklarında bulunmuılar -
dır. Abdurrahman Naci Bey, 
Hamdi Bey isminde bir zat, Saray 
!ar Müdürü Sezai Bey, b.>lediye 
reis muavini Hamit Bey meclisi 
idare azalığında ve mürakıplikler
de bulunan zevat meyanındadır. 
Belediye makamının da mürakabe 
ve itlerin hüsnü cereyanına icap ve 
lüzumunda nezaret etmek tabii 
hakkı addedilmektedir. 

Mürakıpliklerde, meclisi idare 
azalıklarında muhtelif zamanlarda 
bir çok belediye erkanı bulundu, 
dedik. Dün en sahibi salahiyet 
belediye erkanından, hu zevatın 
kimler olduğunu sorduk. Aldığı
mız cevap şu oldu: 

- Muhtelif zamanlarda bir çok 
zevat bu vazifeleri yaptı. İsim ha
tırlamıyorum.,. 

Bankanın sermayesi 

1925 senesinde (100) bin lira 
ile işe başlryan banka 1928 senesin 
de sermayesini artırmıttır. Banka
nın sermayesi (208) bin liraya çı
karılmıştır. Fakat kullandığı diğer 
parale.rla işlettiği mecmu para 
(500) bin liraya yakındır. Banka· 
nın işlettiği para şu suretle tefek· 
kül etmektedir: 

( 11) bin küsur lira belediyenin 
ilk verdiği meblağ, 15 bin lira be
lediyenin hesabı cari parası, (72) 
bin lira belediyenin 1929 senesin
de tecdidi sermaye için verdiği pa
ra, (13) bin lira, (bu paranın va
ziyeti münazlünfihtir. Bankaya 
belediye bunu hisse senedi muka
bilinde mi vermİJtir, yolua b.atka 
bir şekilde mi, belli değildir.). 

Esnaf Bankasının esas sermaye
si nihayet (208) bin liraya çıkı -
yor. Bu paranın mecmu itibarile . 
( 96) bin ~rası belediyenindir .Ban 
kanın ayrıca kullandığı paralar 
§Unlardrr; . 

( 42) bın !ıra Tahlisiye Sirketi
nin ve halkın mevduatı, 86 bin )j. 
ra Piyango. M~dürlüğünün parası, 
faizile 92 bın lıra tutan idarei hu
susiyenin (78) bin lirası, Mılli fk
tısat Bankasının tasfiyesinden dev
rolunan (38) bin lira emanet para. 

Müruru zaman ve al kanunu 

Diğer taraftan bankanın bu ha
le gelmesinde amil olanlar hakkın 
da takibatı kanuniye yapılması i
çin maniler olduğu sözleri de söy
lenmektedir. Bu meyanda müruru 
zamandan ve son çıkan af kanu • 
nundan bahsedilmektedir. Bizim 
salahiyettar hukukçularla yaptı -
ğımız temaslara göre af kanunu -
nun cezai takibattan muafiyete §Ü 
mulü varsa da, hukuki muafiyete 
şümulü yoktur. Müruru zaman 
meselesi ise bu bankanın muame
latına nazaran kat"i bir vaziyette 
değildir. Yapılan yolsuzlukl:\r m 
telif tarihlerde olmuştur. 

Şehir mecliıinin meseleye 

vaziyet etmesi 

Bankanın fena bir vaziyette ol • 
Öuğu Şehir Meclisinde 1933 sen~ • 
sinde ve ilk defa mevzuu~ahs~ıl
miştir. Bu meseleyi evv;ela. Ş_ehır 
Meclisi Bütçe Encüm.enı reısı m er
hum Sigortacı Hamdı Bey mevzu
ubahsetmiştir. O vakit te mecliste 
,iddetli müzakerc!er olmutur. 
1933 nisanında şehir Meclisinde 
bir ~omisytnun meseleyi tahkik el 
mesıne karar verilmiştir. Bu ko
misyon Şehir Meclisi azasından 
Galip Bahtiy-ar, Mehmet Ali ve 
mail Sıtkı Beylerle muhtelif ban
ka ve dairelerden birer mümessilin 
iıtirakile teşekkül etmiştir. 

? ay niçin beklenmif? 

Şayanı dikkat bir nokta var: 
Mecliı bu meaelenin t hkikine ka
rar verdikten ta.m 7 ay aonradrr 
ki belediye makamı komisyonu v 
zifeye davet etmiştir. 26 eylul 1933 
tarihli belediye makamı tezkeresi 
komisyonu te9rinievvel haftasında 
komisyon azasına verilmit ve ko
misyon faaliyete geçmittir. 

Bankanın ihtiyat akçeıi, tetkik 
edilen hesaplar neticesil\de, mev -
cut olmadığı anlaşılmıttır. Bundan 
başka eşya bedeli ve amortismanı 
da hiç mesabesindedir. 

Bankanın fimdiki vaziyeti 

Bu komisyona mecliıin kara -
rma rağmen bankalardan kimse 
alınmaınıt. ve dairelerden seçilen 
azalar da hemen hiç çalı,mamıt
lar, yalnız belediye meclisinden se
çil n üç a~ çalıtmııtır. 

Komiayon nihayet bu karma 
karıtık itleri bundan bir ay k daı 
evvel tahkik ve ikmal ettikten 000 

ra (20) sahifelik uzun bir rapor 
yazarak be'ediye makamına ver -
miştir. Bankada (4~0,50~) liranın 
na•ıl ortadan kaybolduğu, mul! • 
telif yolsuzlu'dar bu suret!e mey
dana çıkmıtlrr. 

Belediye m•k•m• l-u •aporu ,._ 
lmca, tehir meclisine arzed relC 
müzakeresini ht~meTIİf!i . Evvel -
ki gün fehir meclisi il<'.:;; içt" maını 
yapmıttır. Son içfora olduğu hal· 
de, rapor, gene ruz~ameye alın -
mamı.tı :. 

q getirmek üzere ( Richard Volf) a 
(90) bin lira veriyor. Bu para veri
lirken, mukabil olarak bir teminat 
alınıyorsa da, teminat tekil kanu· 
ni tekemmül yollarını ikmal etme· 
di ji i için fayda etmiyor. Çünkü 

Esnaf Bankasının heykel yap
tırıp satması iti, girdiği ticaret sa
halarında en ıayanı dikkat olanı . 
dır. Heykeltraı Kenan Ali Beyle 

Diğer taraftan Esnaf Bankaai
le Kenan Ali Beyin bundan bir ay 
evvel aralarında.ki vaziyeti tetkik 
ettikleri ve Kenan Ali Beyin (6) J 

bin lira borcu tahakkuk ettiği .ıöy • 
lenmektedir. Ve Kenan Ali Beyin 
senede ( 1500) lira olmak iizere l-c 
borcu dört senede ödemeğe rıza 
gösterdiği ili.ve olunmaktadır. 

Memba suları ifi 

Söylendiğine göre Esnaf Ban
ka sının ilk belediye mü.-akrbı o -
lan merhum lktısat Müdürü Ke
mal Ömer Bey, bankanın faaliyete 
geçmesinin ikinci senesi, beledi -
yeye bir rapor vererek itlerin iyi 
gitmediğini bildirmiştir. Kemal 
Ömer Bey bu raporunu verdikten 
sonra da istifa etmiştir. Bu rapor 
o vakit tetkik edilmit midir? Bu
rası malum değil. Bu rapor ne ol
mutlur?. O da belli değildir. 

Bankanın müdürleri ve müra-

kipleri kimlerdir?. 

Esnaf Bankası bir anlatma yapı - Eanaf Bankası, gene boyunun • Banka ilk tetekkül ettiği vakit, 

Bankanın elinde şimdi (S - 6) 
bin lira kadar bir para vardn. Mü
dür de dahil olduğu halde on ki,i
lik küçük bir kadro ile idare: edil
mektedir. Banka şimdi belediye 
ve hususi idare memurlarına maaf
Jarına mahıubcn avans para ver
mekte, sigorta acentalığı yapmak· 
tadır. Şimdiki müdür Hamdi Bey 
bir senedir bu vaziyette olan ban
kayı idare etmektedir. Bu~ünkü 
vaziyet ( 400502) lira ortadan yok 
olduktan sonra, bir banka kari
katürü gibi bir şeydir. 

Belediye iki senedir, bank-aya 
maddi yardımda bulu.1mamakta, 
bankanın canlanması, alacakla -
rını alması için manevi müzabe • 
rette bulunmaktadır. Bankanın bu 
vaziyete geldikten sonra tasfiye •e
dilmesi fikri ortaya atılabilir. 
Fakat, böyle bir hareket, heba o -
lan paralardan bütün bütün ümidi 
kesmek olur. Çünkü sermaye yok
tur. Alacaklılar sağlam değildir. 
Bankanın biraz canlanmasrna ça• 
lıırlma11 belki bir miktar ta!osrlat 
yapılabilir ümidini doğ~rmakta • 
dıı·. Diğer taraftan beledıye, kanu
nen bankanın tufiyesine karar ve. 
remez. Çünkü Esnaf Bankuı müs
takil bir tirkettir. 

Bu vaziyeti gören komisyon 
reisi Galip Bahtiyar Bey raporun 
ne olduğunu sonnuf, ifi mevzuu 
bahsetmittir. Galip Bahtiyar Bey 
meseleyi evvelki gün mecliste me• 
zuu bahsetmeseydi, hadise bütün 
esrarını muhafaza ederek, medi -
sin yeni İçtima devresi olan tef • 
rinievvele kadar saklı kalacak -

olPtan alman on bet kuruşluk 
/ llu adi bir senettir. Richard 
"I olf bu parayı alıyor ve ortadan 

f. 
' 

k yboluyor. Bu zat maceraperest 
bır adamdır. Paranın bir kısmını 
lstanbul'da yedikten M>nra Alman 
ya'ya kaçıyor. Ve o gün bugündür 
ne Volftan, ne de (90) bin lira
dan bir haber çıkmıyor. 

Piyango bayiliği 

Esnaf Bankasının uğraştığı e~ 
ühim ticari meşgale tayyare pı

Yango bileti bayiliği~ir:. .~s.~af 
8ankası, Piyango Mudurlugun 
d n umumi bayiliği alıyor. Ve 
~ıtı beş tertip, Esnaf Bank~.'! u-

11ıtıi bayilik yapıyor. Bu muddet 
, ~atfında Piyango Müdürlüğü Es • 
I saf Bank sına sabık Ticaret ve 

.1 f ~r•yi ~anka~ının kefal.etil_e (2) 
ı ~ lrı Yon lıralık piyango bıletı sat -

ıştır _ J;"....,ı _ , n• "A ·! ...l~ : .... t : :~: :. 

yor. Kenan Ali Bey muhtelif vi - ölçüsünü almak üzere bir defa da yukarıda kaydettiğimiz gibi mü • 
!ayetlere heykel yapacak ve Esnaf Memba suları firketine dahil olu- dürlük vazifesini Faik Bey yap -
Bankası bu heykellerin satılması- yor. İstanbul civanndaki muhtelif mıftır. Faik .Bey beş sene bu va
nı der':'hte edecektir. İşe baılanı- memba sularını ıehre indirmek, zifede kalmıttır. Yolsuz işlerin 
yor. Bırçok Anadolu belediyelerile bu sulan lstanbulda, hariçte sat - hemen kaffesi d,. bu zamanda ol -
muhabereler yapılıyor. Anadolu - mak itile uğraşıyor. Banka bu J)lUftur. Beıinci ıent' nihayetinde 
nun muhtelif vilayetlerinden İs - memba suları tirketinde de (15) Faiic Beyin vazifı:sine nihayet ve-
tanbula heyetler, heyeti fenniye- bin lirasını kaybediyor. Bu (15) rilmiştir. Faik Beyden sonra, tim-
ler geliyor. Kenan Ali Bey Anado- bin liranın timdiye kadar (lO) hin di Devlet Bankası Kambiyo Şefi 
lu şehirlerinde dolaşıyor. Banka- lira da faizi vardır. Mecmu kayıp olan Afif Bey Mi.:dür olmuftur. 
nın Müdürü Faik Bey, banka bina- (25) bin lira tutuyor. Bu Su §ir- Afif Bey 3 gün bu vazifede kal -
sı dahilinde Kenan Ali Beye bir keti ortada yoktur. mıı, mufaual bir rapor vererek 
büro ihzar ettiriyor. Kenan Ali Asanıör i,i istifa etmittir. Bu rapor da ne ol-
Bey kırtasi muamelatı bu hususi muttur? malıim değil. Afif Bey -
büroda görüyor. Bu büro Kenan Bir de aaansörcülük ticareti ve- den sonra Balıkçılar Cemiyeti Re-

Banka leıhedilebilir mi? •• 
Ali Beye meccanen verilmiştir. ya sanayii, ıcardır. Asansör müte- isi Hamdi Bey müoür tayin edil -
Heykellerini de Harbiyede Tavuk- hassısı ve mühendisi olduğunu id- mittir. Hamdi Bey bir ae~e bu 
çu Fethi sokağındaki atölyesinde dia eden Vrera isminde birisi ban- vazifede kalmıf, işleri tasfıye et-
yapıyor. Banka ile Kenan Ali ~ey kaya müracaat ederek, Belediye- miı, kadroyu yeniden tanzim et - Vaziyetin hukuki ciheti de ka • 
arasında yapılan anlaşma mucı - nin asansörünü yapacağını, sair mİf, bazı t")sfiyeler yapmıştır. rıtıktır. Bu mesele hakkında Ti • 

b·ınce, yapılacak heykellerir para - muhtelif yerlerde asansörler vücu- Hamdi Beyden sonra sabık Bele - caret Müdürlüğü Şirketler Müdü-

tı. 

1 1 k d · • · b k d" · · · Ş "f B m·· rü Bahri Bey .. unları söylüyor sını bizzat heyke tr~ş a mıyaca , a getirecegıni söyliyerek an a ıye reıs muavını rı ey u - .., 
Anadolu beledi y~lerı hey~el_b_e_d_e_ı_- ı_i_le..__b_i r_a_n_ı a_ş:..m_a..;y""a..:p~ı;.yLo~r-. ~BLa_n_k_•_· _b_u..1.-..<d ... u_· r,_,I u ... · g:..' e-.Jgı..e_t.Li r_i_lmı......i,_t_ir_ . .ı.,.._ş_e.Lr-if..._B.ı.e-y..ı. ......... ~ .. T-ic""'a"'r .. edJ~UkA .... n ... ullln ... u_ndua.n .... _' ... iı"'k"'e ... t ı ... e_· .ı.--

Bunun üzerinedir ki mecli&te 
(Devamı 7 inci sahifede) 



Bir vapur 
Daha alındı 
Yeni vapur Karadeniz 
hattına tahsis edilecek 

Dün Vapurculuk Şirketine ge -
len malumata göre şirketin Mar -
ıilya' da buluııan heyeti bir vapur 
daha satın almıştır. Gelen telgraf
ta vapurun isminden bahsedilme· 
mekte, yalnız 4000 gros tonasın -
dan yukarı hacmi iıtiabide bulun
makta olduğu kaydedilmektedir. 
Vapurculuk Şirketi bu vapuru Ka
radeniz hattına tahsis edecektir. 
Vapur Marsilya'da tesellüm edile
ceği için yakında bir süvarinin ri -
yaseti ahında lazımgeldiği kadar 
tayfa Marsilya'ya gönderilecektir. 

Avrupadaki heyet Mudanya bat
tı için de seri bir vapur miibayaa 
edecektir. 

Şirket müdürü Mustafa Bey 
alınan vapurlar hakkında dün bi
ze dedi ki: 

" - Şirketimiz biri lngiltereden 
diğeri F ransadan olmak üzere 
iki büyük vapur almıttır. Bu va
purlarla şirket filomuz çok esaılı 
bir çalışma sahasına girmit ola -
cakhr. 

Vapurların alımında en ziyade 
dikkat edilen cihet halkın azami 
istirahat ve istifadesini temin e
dici modern teşkilatı ihtiva et -
mesi ve tararruflu olması dütünül
müştür. 1 

Çok yakın bir mazisi olan şir
ketimiz bugün atmak istediği kuv
vetli adımındaki muvaffakıyetini 
hiç 'üphe yok ki derin aaygı ve sev 
gi ile bağlı bulunduğu hükfune -
tine medyundur. Marmara havza
sı için gayet süratli üçüncü bir va
pur araştırılması da Avrupada 
bulunan heyete bildirilmittir. 

F ran&adan alınan vapurumuz 
için zabitan ve müretlibat yarın 
Marsilyaya hareket edecektir. Ge
mi 15 gün sonra limanımıza gel • 
mi' bulunacaktır. Diğeri halen ln 
giltere - Amerika arasında ııef~r 
yapmakta bulunduğundan 1 hazı -
ran 934 tarihinde Kardif limanın
da teslim alınacaktır. " 

Başvekil İsmet Pa,a hazretle -
ri, vapurculann yeni aldıklan va
purların fotoğrafilerinin gönderil -
me!i münasebetile tirkete tu tel -
grafı göndermişlerdir: 

"Yeni aldığınız vapurun resim
lerini sevinçle gördüm. Daha iki 
vapur alınması derdest olduğunu 
da istihbar ettim. Tebrik eder ve 
muvaffakıyetler dilerim efendim.,, 

'ViLAYETTE 

Bulgaristandan alınan boğalar 
Vilayet namına Bulgaristana Pi

le"Vne boğaları satın almak üzere 
bir ay kadar evvel Bulgaristana 
gitmiş olan Baytar Müdürü Ete:n 
Beyle Ziraat Vekaleti Zootekni 
şubesi müdürü Nazım Beylerin 
satın almış oldukları damızlık bo
ğalar yola çıkarılmı,tır. 

Bu boğalar bir iki güne kadar 
şehrimize gelecek, ihtiyacı olan 
köylere dağıtılacaktır. 

Aşım istasyonlarına aygır 
gönderiliyor 

Atinı mevsiminin gelmesi ınü -
nasebetile vilayet aygır deposun -
daki aygırların (atim) istasyon
larına gönderilmesine başlanmış -
tır. Yalovaya üç, Beykoza 2, Ça -
talcaya 3, Silivriye 3, Osküdara 
J, Pendiğe 1, Bakırköye 1, Şileye 
1 ki 15 aygır gönderilmiştir. 

Tarihi roman: 115 

MiLLiYET SALI 17 NiSAN 1934 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
iN HiSARLARDA 

Hariçte 
Türk içkisi --inhisarlar varidatında 

son aylarda fazlalıklar 
inhisarlar umum müdürlüğü 

aon zamanlarda inhiıarlar mamu -
!atından olan içkilerin hariç mem 
leketlere sahtı ile metgul olmak
tadır. 

Bundan bir kaç ay evvel Ame
rikaya bir miktar faT&P ihraç e -
dilmitti. Ahiren yeniden bir mik
tar ralu , likör, tarap ve konyak 
siparİf almrnıthr. Bunun mikta -
rı 20 bin litreye yakındır. lnhi -
sar idaresi bu sipariti hazırla -
maktadır. 

Ayni zamanda Danimarka.ya 
da 30 - 40 bin litre kadar tarap 
ihraç edilmit ve vermut, likör nü· 
muneleri gönderilmittir • 

Danimarkaya bir iki fıçı ta -
rap göndermek suretile ite hat -
lanmıt ve bilahara verilen sipa -
ritlerin miktarı arttmlmıtbr. 

inhisarlar varidatında aon ay. 
lar zarfında bir tezayüt görül 
mektedir. 

Bu suretle ilk aylarda görülen 
varidat noksanının telafi edile -
ceği ümit edilmektedir. 

TUTUN 
933 seneıi 934 senesi 

Lira Lira 

ikinci kanun .•• 2.338.000 
Şubat . . . . . . . 2.420.000 
Mart ••.••.. 2.681.000 

MUSKIRAT 

2.597.000 
2.508.00IJ 
2.946.000 

933 aeneai 934 ıenesi 
Lira Lira 

ikinci ki.nun •• _ 485.000 620.000 
Şuba.t. • . . ••• • 485.000 620.000 
Mart ••••••• 623.000 743.000 

:ruz 
933 senesi 934senesi 

Lira Lira 

ikinci kanun ••• 3ı5.000 382.000 
Şubat ••.•••• 349.000 399.000 
Ma:·t ••••••• 466.000 483.000 

1 
l 

Hususi mektepler talimatnamesi 
Maarif Müdürlüğünün, bir kaç 

günden beri teticik etmekte olduğu 
hususi mektepler talimatnamesi -
nin tetkikatı bitmit ve buna ait 
hazırlanan rapor vekalete gönderil 
mi, tir. 

Hususi mekteplerin teftişine e
hemmiyetle devam edilmektedir. 

Tetkik seyahati yapan 
iklısat talebesi 

İtalya, Almanya ve Fransa' da 
bir tetkik seyahati yapmakta olan 
Yüksek 1ktısat mektebi talebeıi 
yakında şehri.mize döneceklerdir. 
Pui•'ten Londraya gitmek üzere 
ayrılan kafi.le Londradan dönerek 
asıl grupa iltihak etmiştir. 

Konferans 
19 nisan peqembe günü saat 

18,30 da Halkevinde "Bir neslin 
sıhhati nasıl korunur?,, mevzuu 
etrafında bir konferans verilecek
tir. 

Ankarada ilkbahar ve yaz modelleri 1 BELEDiYEDE 

Gıda maddelerine 
Narh konacak 

Umelpaf& lı:ız enıtitüıü dikit atöl yeıinin ilkbahar ve yaz meniml..-i için 
son modellere mu..afık olank hazırladığı elbieeler aerıiıoıi billı...._ davet edilen 
birçok eüzide ailelerin ve moda meraldılftnnm huzuriyle açılmıfbr. Canlı man
kenlere ııiydirilen elbiseler d&Yetlilere ve ıet"ıiyi ziyaret edenlere ıöıterilmit ve 
modller pek fazla takdir uyandmmtbr. 
Panı ve Viyana'nm aon modellerini yerli uata, yerli İfçİ ve tabii yerli kumaı· 

la memlekette yapmıya muvaffak olan dikit atölyesi, elbise hoıoıanda en titiz ve 
meraklı hanmılarmu:n bile Avrupa tenjlerine müracaattan kurtarmqtır. 

Selçuk kız mektebi sergisi açıldı 

Selçuk kız aauat mektebi tara
hndan Beyoğlunda Tokatlıyan 
kartııında köteb-.ındaki Nil a • 
parbmanında dikif, çaM&fır, tap
ka, çiçek ve nakıf itleri yapmak 
üzere bir atölye tesis edilmit ve 
dün öğleden sonra' resmi küşadı 
yapılmqhr. 

Bu atölye mektep kooperatifi 
tarafından idare edilmekte ve Maa 
rif vekaleti tarafından yardım gör
mektedir. Atölyede çalıtkan Türk 
kı:ı;larmın mahareti eseri olarak 
vücuda getirilen elbiseler, fllpka-

Klflk hellerıer 1 
,. lsviçre Federal Hükumeti 

baytar ve zootekni işleri miidürü 
Dr. M. Pol Göpelli çarşamba gü
nü şehrimize gelecek, şehrimizdeki 
baytari müesseseleri gezecektir. 

,. Etil:ıba Muhadenet Cemiyeti
nin kazanç vergisi için fevkalade 
içtima yapacağı yazılmıştı. Etib
ba Odası kanunen fevkalade içtima 
yapılamıyacağım bildirdiğinden 
bu suretle bir içtim ayapılamıya -
caktır. 

,. Hiır:-yeietfal Cemiyeti Anne
ler Birliı;.ı dün mutat İçtimaını 
yapmıftır. Muhtaç ve fakir annele
re lohuıa takımları dağıttıktan 
sonra 23 nisanda annelerin verece
ği çocuk balosu ve 30 nisan pazar-

Baykut olmayınca kralın zevceıi 
ni asamıyorlardı. 

lar, elifleri nazarı dikkati celbe -
decek bir mükemmeliyettedir. Bu
rada mt:ktebin son sınıf talebe -
aini te,kil eden 23 hanım ile mek
tep mezunlanndan 25 hanım, 
Maarif vekaleti tarafından celbe
dilen mütehassıs dikit moda ve 
elitleri muallimlerinin nezareti al
tında çalıştırılmaktadır. 

Mektebin ev işi ve tebahat ve 
pastacılık ,ubesi de vardır. Mek -
tep müdürü Asım Beyle muallim 
hanımları gösterdikleri muvaffa -
kıyetten dolayı tebrik ederiz. 

Dr. Voronof geldi, gitti 
Gençlik aşıaı mucidi mekl>ur Dr. 

Voronoff Atina'dan §ehrimizr, geJ .• 
mit ve dün alqam Marsilyaya ha
reket etmiştir. Doktor Voronoff 
bundan bir kaç sene evvel de teh
rimize gelmİf ve burada bir ihti
yar Ü-Zerinde gençlik aıısı tatbik 
etmitti. 

Doktor, bu defaki geli,inde de, 
Behçet Sabit Bey tarafından karşı· 
lanmıthr. Doktor Zaro Ağa ile a
lakadar olmuı ve asırdide ihtiyarı 
davet ederek muayene etmi,tir. 
Dr. Voronoff avdetinde Zaro Ağa
nın bir resmini alıp götürmüştür. 

teai günü yapılacak senelik kongre 
hakkında görüşülmü.ıtür, 

lhtikarla mücadele için 
bazı yeni tasavvurlar 
Okka kilo farkından İstifade ile 

lhtikara sapanlarla mücadele için 
İktınt Müdürü Asım Süreyya Be
yin Ankaradan avdeti beklenmek
tedir. Zaruri ihtiyaçlara narh ko -
nulma11 da muhtemeldir. 

Narh konulacak gıda maddeleri
nin başında et gelmektedir. Etten 
maada, fasulya, nohut, mercimek 
gibi kuru sebzelere de narh konu
lacaktır. 

Fiatleri bec gün değiten ve arz 
ve talep kaidesine tibi olan balığın 
nama tabi tutulmasına imkan yok
tur. 

Diğer taraftan karıtık ve sıhhate 
muzir gıda maddeleri satan esna
fın bu bitsine mani olmak üzere, 
lstanbul ve Beyoğlu Baldq>azarları 
ile diğer büyük satış merkezlerinde 
birer küçük tahlil evi vücuda geti
rilmesi için de cereyan vardır. 

Halk, §Üphelendikleri malı, üc -
retsiz olarak bu tahlil evlerinde 
tahlil ettirebileceklerdir. 

Tahlilhaneler masrafını, ihtika
n aabit olacak esnaftan alınacak 
para cezalarından mahsubu yapıl
ması mümkün görülmektedir. 

Belediyelerin emlaki sigortaya 
konacak 

Belediyeler Bankası, Belediyele
re ait bütün emlakin sigortaya ko
nulmasına karar vermittir. Beledi
yeler Bankaaı, bütün belediyeler -
den bu emlakin miktarını sormuş -
tur. 

YENi NEŞRIY AT 

Kır Çiçegı 
Burhan Cahit Beyin halk roman 

farı serisi halinde ne,rettiği ro -
manların yedincisi olan "Kır Çi • 
çeği,, de çıkmıfhı". 351 orta aayıfa 
tutan bu roman, hayatın tenis to
pu gibf yerden göğe, gökten yere 
fırlattığı bir kadının romanıdır. 
Ve tahlili bir Pseıdir. 

Gençliği koruma, çok yaşama 
Dr. Besim Ömer Paşa "Genç

liği koruma ve çok ya§ama,, ismi 
altında bir kitap neşretmiştir. Muh 
terem doktor bu küçük kitabında 
sıhhati korumak çarelerini açık bir 
ifade ile anlatmaktadır. 

Gençlikle ihtiyarlığın ya~a de
ğil, sağlamlık ile ölçüleceğini gös

teren bu kitabı yalnız gençler ele
ği!, ya§lılar da okumalıdır. 

Genç kızlarımıza • 

Bir genç kızın evlenmeden ev
vel ve sonra bilmesi lizımgden 

bir çok şeyler vardır. Azmi Ömer 
Beyin bu isimle neırettiji kitap -
ta bu bilgiler öğretilmektedir. Tu
tacağı yolu henüz bulamıyarak ve 
bilmiyerek bocalayıp kalmıt ve her 
nasılsa aldanarak yanlıt bir yola 
sapmıt olanlara bu kitap doğrll 
yolu göstermektedir • 

Günesin Oğlu 
Kabile adetlerine göre Baykut, 

ölüm ağacı nın önünde kalabalığa 
kartı: "Ben bu kadını, elindeki hı· 
çakla reisin üzerine yürürken gör
düm .. Bıçağı elinden almasaydım, 
reisi öldürecekti.,, Sözünü tekrar· 
lıyacak ve bu tehadetten sonra müc 
rim saçlanndan ağaca asılıp idam 
edilecekti. 

Onu ben öldüremem.. Ben onu se
viyorum. (Kuvvet ili.hı)nın karısı 
olmak aevdaaile kocaıma ihanet e
den bir kadım siz affediniz .. ! Çün 
kü bu kadın boğanın aırhnı yere 
getiren bir kahramanı sevmekten 
batka bir günah iflemedi. Ey, bun
dan çok daha büyük günahları af
feden ulu mabutlar ! Siz beni de 
affediniz •. ! İçime bu atefi veren, 
onu kar,ıma çıkaran, beni onun a
yaklarına d\itüren siz değil misi
niz? Ben saçlarından asılacalı ka· 
dar fena ruhlu bir kadın mıyım '! 
Biliyorum: Beni siz affedeceksi
niz! Çünkü, bana acıyonunuz ! A· 
caba, beni Türklerin Tanrısı mı af
fetmiyor? Fakat, onun gözleri be
ni görmüyor mu .. Onun kulakları 
beni İfİtmiyor mu? O, beni gör
miyor ve iftimoyrsa.. Türkler, böy
le kör ve sağır Tanrıya neden ve 
nasıl tapıyorlar? Beni o da görü
yor .. lfitiyor .. Beni o da affedecek . 
Çünkü, Ben Gün~'in oğlunu.. Tan
rının oğlunu seviyorum!,, 

Bu adamı, elinize düttüğü zaman 
öldürseydiniz, hiç olmazea karfı
mızda iki (Kuvvet ili.hı) yerine 
bir (Kuvvet ili.hı) kalacaktı. 

Üf&Ser sığındığı kayaların ara
sından batını uzattı: 

Gökte ölüm bulutları 
dolaşırken 

Bora: elindeki hançeri kurultay 
azalarına uzatarak, yüksek sesle 
aordu: 

- Yolumuzun üstünde beni öl
dürmek için beklediğini itiraf etti. 
işte kocasının hançeri .. l,te ıtahit .• 
Bu kadın beni vuracağı aırada, e
lindeki hançeri kapan Baykut'un 
eli idi. Ulularınızı öldürmek iste
yenleri nasıl cezalandıracaksınız? 

Hamal sarayının bahçesinde top 
!anan kurultaycılar, ellerini &atlıya 
rak hep birden bağırdılar: 

_ Saçlarından kuru ağaç dalla
rına asarak idam edeceğiz. . . . 

Kuıultay bu kararı verelı. yırmı 
dört saat olmu~tu. Bütün şehır hal; 
kı heyecan ve tela~ içinde .. eskı 
kraliçelerinin nasıl ve nerede ası· 
lacağım merakla bekliyorlardı. 

Türk akıncıları arasında Bay
kut'un alnından öpmiven bir fert 
kalmamı,tı. Herkes: 

Ya.zan: lskenJer FAHREDDiN 

- İfte kahramanlık buna der
ler .. Ulusunu ölümden kuıtarmU, 
Hamat tehrini zaptetmekten daha. 
mühimdir. Varolsun koca arslan .• 

Diyerek Baykut'u tebrik ve tak
dir ediyordu. 

Bu vakayı duyan çoban kızı ma
nen ölmüt zannettiği Baykut'un 
tekrar dirilerek dillerde dolattığını 
görünce, onu aramağa gitmitti. Ha 
malta Baykut'un izini bulmak müm 
kün değildi. 

Hitay karargahı battan ba~a 
gezdi .. Çar,ıları, izbe yolları, bah
çeleri dola,tı. 

Baykut'u bulamıyordu. • 

Hitay bir sabah ~arayda Güneş' 
in oğlile kartılaşmı.tı. Reisten Bay 
kut'un nerde olduğunu sordu .. Müs 
pet bir cevap alamadı. 

Bora: 
- Onun nerde olduğunu sen bil

mezsen, ben mi bileceğim.? 
Diyerek manidar bir gülütle 

yoluna devam etmifti. 
Baylrut'u reis te aratıyordu. 

* * * Ben tanrının oğlunu 
• 

sevıyorum 

Otaser'in zevcesi sarayın bod
rumlarından birinde hapaedilmitti. 
Kralın güzel karısı ile hiç kimse
yi temas ettirmiyorlardı. 

O gün Hitay sarayın bodrum 
katında dolaşırken, kendi kendine 
konu~an bir ses isitti.. Duıdu .. Bu 
ses, ölüme mahkum olan güzel kra
liçenin sesiydi. 

Hitay kulağını kapıya dayadı .• 
Ve dinledi: · 

- "Ey ilahların ilahı .. ! Ey gü
zeli, çirkini .. Eyiyi, kötüyü .. Acıyı 
tatlıyı .. Geceyi, gündüzü yaratan u
lu mabutlar ! Beni işi tiniz.. Beni 
görünüz.. Ve beni bu ıstıraptan, 
bu ölümden ~urtarınız ! Çünkü ben 
masum ve bigünahım.. Türklerin 
reiıini ben öldürmek istemedim .. 

* * * Kral Oşaser ne bekliyor 
Otuer'in muhafızı şehirden dö

nüce, Hamatta gördüklerini kra
la anlattı: 

_ Bora' çok kuvvetli bir hüküm· 
dar. Fakat, Türkler arasında on-
dan daha ku elli · · vk 

- Semira onu hi.la öldüremedi 
mi? 

- Bilekleri demirden kuvvetli 
bir adamı Semira kolay kolay öl
dürebilir mi? Onunla Semiranın 
kapısında kartılathm. 

- Ey .. itte güzel bir fırsat. E
line dü~mütken hemen gebertey
din ! 

- Dağ gibi heybetli bir adamı 
gebertmek kolay mı? Bir boğayı
lanını vücuduna sarılışı gibi, kol
larını boynuma öyle bir doladı ki .• 
Nefes bile alamadım .. Tilkinin e
line düten bir fare gibi, yerden ye· 
re vuruyordu. Semira "karde.im,, 
diye kurtarmamış olsaydı, çoktan 
ölmüttüm ... 

- Karımdan ne haber getirdin? 
O da bir şey yapamadı mı? 

- Evvelce götürdüğüm zehiri 
kaybetmİf .. . -• Otaser hiddetle bağırdı: 

- Hamatta zehir kıtlığı mı var?! 
Tekrar alıp götürseydin .. ! 

Artık sarayın içine girmek şöyle 
'dursun.. Etrafında kuş bile uçur
au orlar. Türkler ok aman bir 

Japon 
Gemileri gittile 
Amiral dün gemide. 

öğle ziyafeti verdı 
Limanımızda misafir bul 

Japonyanın A~ama ve lwate. 
tep gem:leri dün akşam Pı 
hareket etmitlerdir. 
· Vis amiral Mataushita c~ 
lan dün Asama gemisinde bı 
le ziyafeti vermiştir. Ziyafetti 
li muavini Ali Rıza Bey, ko 
kumandanı Şükrü Naili Pat' 
e&ani harbiyesinden ba::ı ı 
Japon Sefiri M. Mushakoji v 
faret erkanı ve Japon geınile 
mandanlarile bazı zabitanı 
bulunmuslardır. Vis amiral 
sushita Türkiyede gördüğü fı 
kabulden dolayı Ali Rıza SeY 
hassa te§ekkür etmiştir. 

Haliç doldukça 
Doluyor 
Belediye temi:diyenıi 
ceğini şirkete bildir 
Haliç, bilhaua son zam 

vapurların. ıı.rtık sefer yapa 
cakları bir hale gelmiştir. B•. 
içeride vapurların seyrüsefrrı 
man zaman imkansız hale ge 
tedir. Geçenlerde Balat öııl 
gelen Mazurga isimli bir Jı 
vapuru burada oturmuştur. 
buki daha mütareke senele 
büyük vapurlar Halıcıoğlu, 
terdar önlerine kaa'ar gelıne 
di. Bir kaç seneden beri J(ıof 
şa iskelesi önünde peyda ol•. 
da gittikçe büyümüştür. Hal 
keti Kasımpaşa iskelesini geÇ 
ne altı metre ilerleterek K•1 

şaya vapnrlarının işlemesini 
etmişti. Fakat Haliç' in kapl 
ada gittikçe büyüdüğünden • 
Kasımpaşaya vapur yanıttır 
tehlikeli bir vaziyet aldığını 
te ·bildirmişlerdir. 1skeleniıı 
fazla ileri götürülmesine İ!Dlı 
madığına §irketçe kanaat gel 
miştir. 

Bunun üzerine İstanbul S 
yesine müracaat ederek ~ 
temizlenip temizlenmiyece • 
muştur. Bu suale belediye ! 11 

bı vermiş tir: 
"Belediye için Haliç'i te 

mek imkanı yoktur. Bir del• 
Vekaletine müracaat ediniı· .. 

Sahte ianeciler 
İstanbul Verem Mücadele 

yetinden: 
Bazı hüviyyeti meçhul ki 

miyet •·e~·· cemiy..c.iıı Erenköy 
yomu için ianı- topladıkları halıt" 
mıştır. 

Cemiyete verilecek ianel~r ınu 
de muhakkak makpuz talep edi 
makpıu; ibraz .-demeyenler kati, 
ra »erilmemesi muhterem ah 
ehemiyetle aeca olunur. 

latanbul dördüncü icra e
dan' 

Mukaddema Cağoloğluncla 
rında miilrim iken halen ikamet•' 

hım olmayan müteveffa Duya! 
varisi doktO!' Yu,,an efendiye : 

Nüzhet hannrun müriıiniz D.ıı 
fendi zimmetindeki 1~ lira11D1 t 
çin ilr.ametg&hınıza gönderilen i 

nne mübatir tarafından verilen 
hatta ikaın.et'Cih•D12Jn meçhul 

bildirildiğinden tebliğat yapı 

ıfuiundan 20 gÜn müddet ile 

millet. Gözüm korktu.. Sif 
tehre inmemeğe yemin · 
rin dibine gitmeğe razıyılll" 
ta gidemem. •• 

- Tekrar sarayıma kat' 
yacalı mıyım .. ? Tahtıma o 
yacak ıruyım..? Karım gel 
mi? Üstelik onu da mı k•1 
Güzel karımı bir daha gô )'.!' 
cek miyim ... ? Haydi, git .. 
ları dağa çağır .. ! Mabutlııı 
varsınlar .• Yeni doğan ç~ 
kurban versinler .. Biran e 
tıma, karrrna, sarayıma ve 
me kavu.-yım. 

* • • 

"Sen taşa benziyeıı 
kadınsın! Fakat O•' 

Delikanlının dıtarda olıJI' 
!erden haberi yoktu. 

Otaser'in karamı asafl11 

dı.G·· •· ·ı b" ft•" une' ın og u ır tara f 
kut'u aralıyor, diğer tar~ 
Anadoluya gidecek akıncı• 
yiyeceklerini hazırlatıyorılıl• 

Akıncılar: 
1 

- Osaser'in hain karısıJI 
dığını görmek istiyoruz. r~ 

Diyorlardı .. Güzel kra,' 
madan, hiç kimse Hamal 1 

_!!'ek istemiyordu. 
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lVJes'uller derhal 
Meydana çıkmalı! 

(Başı 5 inci sahifede) 
iş alevlenmi,. bazı aza: 

- Bu bir Stavi ki rezaleti di
ye haykırmaktan kendilerini ala
mamıslardır. 

Esnaf Bankasının 
Acıklı hikayesi 

(Ba ı 1 inci sahifede) 
!erine dayanan bir zihniyet mese
lesidir. 
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ANKARA 16 (T 1 f 1 ) rul sua~l.er'.nden bunları anlamak mÜm· On bine yakın bir halk kitle•inin • • e e on a kun degıldır. 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. Sırrı Beyefendi buyuruyorlar ki bu ço~kun tezahuratı arasında tren ga 
in kısa izahati üzerine takrir sa- a~..ımın arkasında 400 gazeteci vardır. ra girdi. Halk, şehirle istasyon a· 
hibi Kocaeli mebusu Sırrı Bey söz Bununla anlatmak istiyorlar ki teslim rasında geniş ve uzun caddeyi baf· 
alarak dedi ki : cltig;miz a~a.'." ?'.ühim bir ~.d":mdır: Sır· tan ba'!a doldurmuştu. 

- - V k'I B f d' . b ı·ı Bey pekala bılir, fakat butun dunya Bu··y··k m's fı"r' h d t 
e ı eye en ının ccva. ı da bilmelidir ki bir adamm arkasında is- u ı a ı ava a ayyare-

Dil faa~iyeti 
- -Q-

Adliye dilimizdeki yab'n· 
cı kelimelerin karşılığı• 
ANKARA, 16. A.A .. - T. D. T. 

cemiyeti umumi katipliğinden: 

Beİediye reis muavini Hamıt 
Bey dün bir muharririmize: .. 

_ Meselenin Şehir meclıs:n · 
de müzakere edileceğini tahmin et 
memiştim. Eğer bilseydim, evvel
den hazırlanır, mecliste izahat ve
rirdim.,, demiştir. 

Bizim memlekette yalnız ca
hillerin, aklı ermiyenlerin değil, 
bazı münevverlerin de büyük bir 
kusuru vardır: Siyasi ve iktııadi 
muvaffakıyetleri takdir etmez 
ler. Onları talih ve tesadüfün ta
J:.ii bir eseri sayarlar. Halbuki bu 
sahalardaki her muvaffakıyet mut
laka tekniğin, ihtisasın, iyi ida • 
renin mahsulüdür. Muvaffakıyet -
li işleri taklide kalkışmak güzel 
arzu, takdire değer bir hevestir. 
Fakat buna kalkıfırken, bütün mu
vaffakıyet amillerile de techiz 
etmek lazımdır. Yoksa akibet mut
laka hüsran olur. 

tamamdır. Fakat zamanını gcçır· ter 400 gazeteci ister dört süngülü ol· ler selcimliyor, bütün fabrikaların, 
mi~ o!maları itibarile gene mesele •un mücrim olmak itibariyle ikisi de ka· lokomotiflerin, otomobillerin Jü-
üzerinde bazı mütalaalar serdini mın nazarında müsavidir. dükleri çalıyor ve binlerce ağız-
memleketin hukuku namına fayda- Diğer .mü.him olarak ilittikleri nokta· Jan kopan "Yaşa Gazi" sesleri u-
lı görd'" -.. . . .. d · 1 d" lo .. dan bır111 de, bu adam hakkında ve- luklara dag-ılıyo:-Ju. ugum ıçın musa enız e u- ·ı · ı k k"l" · ~ b" 
Su .. nd·' kl . . .. 1. -· ' .' mı~ o an aran pc a a ı.,myız enr ı· S •1. • /' • . .. 1 b' 
. _u erımı. soy ıyecegım. lır ve ağlebi ihtimal temyiz de tasdik el· evgı ı mısa ırımız, gu er ır 

Türk dili tetkik cemiyeti tara
ma reisi, adliye dilimizde kulhını
lan yabancı sözlerin halk ağzında 
Vl' kitaplarda bulunan karı,ıklık
larını gösterir bir kitabın ilk f ;ui
kii'ünü netretmittir. Gerek bu fa. 
s:kül, gerek bundan sonra çıkacak 
olanlar, fİmdiden reyleri rica edi
len zatlara gönderilmektedir. Ce
miyetin Ankara'da bulunan kol, 
bölük ve takım azalarının cemiyrt 
merkezine, kendilerine mektup 
gönderilen zatların da lstanbul'da 
devlet matbaası sa!ıf yerine, baş
ka vilayet merkezlerinde maarif 
'llüdürlerine ve kaza merkezleri 
maarif memurlarına müracaatla 

·birinci fasikülleri almalan rica o
lunur. 

Rapor Ankaraya gönderilecek 

Komisyonun hazırladığı rapor, 
Şehir meclisinin kararı mucibince 
Dahiliye ve lktısat vekaletlerine 
gönderilerek lazım gelen mua -
melenin yapılma.~ı istenecektir. 

Raporun bugunlerde ~nkaraya 
önderilmesi muhtemeldır. Maa • 

g f'h Ankarada bulunan bele -
ma ı , . h · . 
d . · · Muhittin beyın •e rımı-
ıye reısı b ' 

ze avdet ederek , bu ~aporu ızzat 

t tk'k ve imza etmesı, .pndan son-
e 1 d ·ı · h Ankaraya ~ön erı mesı mu · 

;a el görülmektedir. Rapor teb • 
~medilmektedir. Tebyiz edild•k-
yız Ş h' I' · d" · t n sonra, e ır mec ısı ıvanı n· 
y:set imzasile belediye riyasetine 
gelecektir. . 

Belediye reis muavini Hamıt 
Bey bu hususta da şunları söylü

yor: 
- Henuz raporu alıp tetkik et· 

medim. Raporu alınca tetkik e • 
deceğiz. Vekalete göndereceğiz. 
Bir taraftan da biz, icap eden ted
birleri alacağız ve takibat yapa • 
cağız.,, 

Müddeiumumilik te tetkikat 

yapıyor 

Diğer tarai'tan fstanbul cüm • 
huriyet müddeiumumiliği de hu 
meseleyi tetkik etmeğe başlaını~ • 
tır. Müddeiumumi Kenan Bey 
dün bir muharririmize: 

- Bu mesele hakkında bugün 
bir şey söylenemez,. demiştir. 

Dün fırka İstanbul vilayet ida
re heyeti reisi Cevdet Kerim Bey~n 
adliyeye geli•i ve müddeiumumı 
Kenan Beyi ziyaret edi,i, bu me
sele ile alakadar addedilmekte -
dir . . 

Bankanın heyeti umumiyesi 

Diğer taraftan, aldığımız ma
lumata göre, Esnaf Bankası Y": • 
kında senelik heyeti umumiye ıç • 
timaını yapacaktır. Bu içtimaa son 
derece ehemmiyet verilmektedir. 

Bütün hissedarların iştirak ede
ceği bu heyeti umumiyt- içtima • 
ında hararetli münakaşalar ola • 
cağı kuvvetle tahmin edilmekle -
dir. Banka idare!i yeni ve mufas
sal bir bilanço hazırlamaktadır. 

Banka mürürü Hamdi bey me
sele için hummalı bir suretle ça
lısmakladır. 

Eski müdür Faik B. 

Esnaf Bankasında yolsuz i•le
rin vuku bulduğu zamana ~esarluf 
eden, te,ekkül tarihinden iLibaren 
ı;eçen ilk bet senede müdürlük ya
p:m Faik Bey, timdi lzmirde, lk · 
tısat vekaleti ölçüler batnıüfetti,i
dir. 

Ali Rıia Bey diyor ki 

Şehir umumi meclisi azasından 
Halkevi reisi Ali Rıza Beye de 
sorduk: 

- EJnaf Bankası ~<.rmayesi
nin dağıtılması etrafınc!a ne düşü
ntirt ünüz? 

Ali Rıza Bey dedi ki: 
- Sualinize verebile~eğim ce

vap tudur: Meselenin tetkikine ıne 
mur edilen kıymetli ark,.daşları • 
mızın önümüze koydukları tablo • 
ya bir isim vermek icap etm'ş ol
saydı, ben kendi hesabım::> buna 
rezalet demekte tereddüt etmez • 
dim. Bankanın bu hale geli,i, fev
kalade bir vaziyetin doğurduğu 
bir hadiseden ileri gel.eydi esba
bı muh,.ffefe aramak zarureti ha
sıl olabilirdi. 

Fakat bu elim netice, g•fletli, . 
derin ve ihmalkar yılların birikin
tisidir. 

Görü'en fenalıeın vakt'nde ted
bir aıın~rak önün~ gf'cilmeme • 
sidir ki bu kadar acı akibete se • 

hep olmuflur.,, 

Abdülkadir Ziya B. diyor ki: 

S h' r mf'·';si ınasından Abclül
l<ad'r Ziya Bey de şu mütaleada 
bulunrnustur: 
_ - Hadis• ye,i değildir. Aşa· ., 
gı Yuk·rı dil ~sen• evv•le ait bir 
lllesel~dir. SPh'r mei:Hsind~. mev-
7u•ı \. '-ı d'I • • . c! -·ı d; a se ı me ı c .,, yenı egı • 

1./: ~32 serr,.~:~.ı,,, ar'<a -l21s1ardan 
El'1n•., Verrl"<;: h'r t1'kr'r fr•Prİne, 

•naf B~-L • .. hak ... .,..aırın vazıye ı · 

Esnaf Bankasının girişliği it
lerin aykırılığı Üzerinde durmak 
beyhudedir. Bu, kendiliğinden an
laşılmı, bir şeydir. Acaba bu ban
kayı kuranlar, bankanın i'tigalat 
mevzuu olarak neyi dü,ünmütler • 
di? ilaveye hacet yok ki sütçü 
lük yapmak için, yazı makinesi 
ticareti yapmak için, tayyare pi
yangosu itlerile alakadar olmak 
için banka tetkili lazım değil -
dir. 

Banka gibi, bir çok cihazları 
nazik olan bir müesseseyi kurmak 
ve Y&'3lmak için en evvel ele 
manlarını bulmak lazımdı. Mües
se~eyi teknik ve ihtisas esasları ü
zerine kurmak icap ederdi. Niha
yet kurulan bu müessesenin mua
melatını kontrolsuz ve tefti,siz bı
rakmamak lazımdı. Belediye mec
lisinde geçen müzakerelerden an
lıyoruz ki bunların hiç biri yapıl . 
mamı,tır. 

Bu vaziyet kar,ısında biz tabii 
olarak memlekette hakikaten mil
li bankacılığın temelini kuran, 0 • 

nu yükselten ve milli bir ideal ha. 
)ine sokan ı, Bankasının faaliyet 
ve inkitafını bugün daha derin bir 
memnuniyetle hatırlıyoruz. Hepi • 
mizin bildiği bir hakikattir ki ı, 
Bankası bugünkü büyük muvaf • 
fakıyetini, her 'eyden evvel, ihti
sasa tekniğe, hakiki tefti• ve kon
trol~ muamelelerindeki ciddiye • 
te m~dyundur. Banka erkanının, 
en kıymetli memurları müessese • 
ye getirmek için yaptığı fedakir
lığrn ve takip ettiği politikanın lü
zum ve ehemmiyetini gün geçtik
çe daha iyi anlıyoruz. iş Banka
sı misali ortada iken, yeni tees • 
süı eden bir bankanın buna im • 
tisal etmemesi, ondan örnek alma
ması affedilir bir hata değilJir. 
iş Bankası ve Ziraat Bankası gi
bi büyük müesseselerimiz varken, 
istanbulda Esnaf Bankası diye Lir 
te,ekkül vücuda getirmenin hik • 
meli var mı idi, yok mu idi? Bu 
da ayrı Ye ehemmiyetli bir tetkik 
mevzuudur. Esnaf Bankasının ruu
kadderah bir i' tetebbüsünün mu
vaffakıyetsizliği değil, idari ve İç· 
timai hayatımızda zayıf ve sakat 
noktaya delalet eden bir hareti ru
hiyenin tezahürüdür. Bu haleti 
ruhiyenin tufiyeıi lazımdır. 

Ahmet ŞVKRU 

Avusturyada 
(Başı 1 inci sahifede) 

rafından büyük bir tezah" t . I k . ura a ma-
nı o rua ıslem.,Jerdir. 

. ~öylülerin ~layı, istasiyona gf'l
dıgı zam=tn.' bıı·çok fitek~er patla
mıt ve F aşıst aleyhtarı binlerr.e 
beyannameleı!e sokaklara gamalı 
haç itarelli kağıtlar atılnn~·-

M. Dolfus'ün yanına birçok fi-
şekler dü~r-;ü~tür. • 

Yarıt yni civarında hır bomba 
patlaınıttır. 

Polis, sosya.list ve Nazi'lerdeıı 
birçoklarını da tevkif etmiştir. 

kında mecliste münalcatalar ya • 
pılını,, makam namını muavin 
Nuri Bey izahat vermi,ti. 

Bu i•i tetk'ke memur edilen 
Galip B:ıhtiyar , 1 ·mail Sıtkı ve 
Mehmet Ali Beylerin mütterek ra
porlarının heyeti umumiye huzu
runda okunması üzerine, mesele 
tekrar ortaya atıldı. 

Esnaf Bankasının dört yüz bin 
liralık sermayesini ortadan yok 
edenlerin her halde kanuni taki • 
bata uğratılacaklarına eminim • ., 

Mehmet Ali Bey diyar ki: 

Bu meseleyi tahk"k eden komis
yon azasından Mehmet Ali Bey 
de fUnhrı söylüyor : 

- Biz raporu b"tuaf olarak 
yazdık. Bankanın vaziyetini, mu. 
amelatın umumi ce·eyanını tesbit 
icin tetkik eıtik. Mesul tabii var
d.ır. l,Ier yolsuıdur. Fakat mesu
lün kim veya kimler o!acağmı söy-
1 mek için ben al~ kadar ve sala • 
h~ye'. tar makam değilin;ı. M.~s'ul • 
Jeri antak kanuni mercı tayın ede-

bil: r .,, 

Eger sual ıle cevap arasında ge- miyebilir. Veya tasdik edebilir. yüzlt- vagonlarından çıkarak hal-
çeıı müddet sualin mahiyeti üze· Sırrı Beyefendi sözlerinin yekunu kı selamladılar. 
rine tesir yapar bir mesele olma· umumisi arasında geç kalmak gibi hir Bu dakikada çok ulvi ve heye-
saydi Vekil Bey beyani mazeret ~ikaycti de vardu. Diğer taraftan niçin can verici bir manzara canlandı. 
ederek veya bu mutallatla falan ~u kadar acele edil~i deniliyo.r. Ya_ni k.\- İhtiyar kadınlar, genç köylüler, 

k. • . . fı derecede tenevvur ve tetkık cdılme-
va ıt cevap verecegım dıyerek sua- den niçin bu adam teslim edildi denili. mektep talebeleri, büyük rehber/e-
limin cevaplarını arzu ettikleri gü- yor. rini sevgiden ve pre.tİften kuru/-
ne talik edebilirlerdi. Fakat öyle Me,.ele arkadatımın bildikleri gibi muş bir kalp gibi sarmışlaıJı. Bun· 
bir ı.ual ki sual ile cevap arasında d~ğilciir. Mabkemei temyiz karan taı- lar kendi Gazilerini kucaklamak, 

). dik etmiı ve bu davanın kabiliyeti tem. 
geçecek müddet binnefis sua ın yiziyesi olmadığı karannı vcnniıtir, on- doya doya görmek afkıyle çırpını-
mahiyeti üzerine müessirdir. Bi- dan sonradır ki tealim edilmi,tir. yor/ardı. Milletin babası milletin a-
naenaleyh vaktinde verilmesi la- Ad'i evrak nolwomruı veya kifi değil- »< $ınd"a dakikalarca vect ve şe/- Balkan Haberleri 
zımdır bu mesele ile Türk efkarı miş ve bu adam batka bir cürüm için karle yezindi. Ve .anra vagonları-
umumiyesinin ve Türk hukuk,inas- çağmldığı idcliaamı dermeyan .,clilmi,. na avdet buyurdular. Katarın dört Yunanistanda diktatörlük 
larınln ne kadar al "'-alanmı• oldu- Sırrı Beyefendi pekala bilirler ki bütün t f k b' h lk k' k 

..,. ~ bunlann tetkik mercii tektir. O da ara mı saran co• un ır a ıt- hare eti 
iiunu biliyoruz (bayir sesleri). Türk mahkemesidir. lesini vagonlarının sahınlığından ATINA, 16 (Milliyet) _ Yu • 

Rasih Bey (Antalya) kimse far- 1 ürk mahk-i tetkikinden kararonı selamladı. naniatanda diktatörlük tesis etmek 
kında bile olmallllflır. verine kanırmr Yerdikten sonra o kadar Vali, Kumandan, fırka ve bele- için harbiye nazırı Mösyö Kon • 

Sirrı Bey (devamla) - sonra etrahnda ne mÜnaluıfll etmek, ne de h"r diye re:Jerini, feker labrilrası mü- bah M H • 
k d 3 4 ·· t h hangi bir açık kap. kaldığını dütüamek dili•, riye nazırı Ösyö acı 

ar asın a • yuz gaze e mu a- ihtimali yoktur. TÜl'k mahkemesi tetkilı: dürünü uarıonlarına lealnıl bayara- Kiryaku ve Metaksaıın çalı,mak -
biri olan bir adamın vaziyeti hak- etmiı, ku.-ı nnniılir. Sırrı Bey pek- ralr iltifatta bulun4ular. ta olduklarını bugün (Kropo)i,) 
kında söylenecek sözün bu muha- ala bilir ki bu iade keyfiyeti her hanıri Tren, saat 19 da hareket etti. ve (Ankisartitüs) gazeteleri ha • 
birleri yollıyan memleket üzerin- bir muahedenin hülcmü ile değil, ceza H l 1 ber mektedı'r. 

k dd · · b'k" a k dag" ı mamıs,, heyecan sön-de ne kadar inikas husule getirece- anununun 9 uncu ına esının tat ı ı 
neı'ce . h 1 1 . ı· nıemi~.' ha.ret dinmemişti. Kata- HA' A Balkan m's k 1 • ğini de dü,ünmek lazımdır .. Onun ' " uıu e ge mıı ır. cı cı ı l 1 meseıeSI 

için diyorum ki mevkuf olduğu zaman Aceba biz Ameri.kadan ayni ıekilde bi• rın lıareketiyle beraber muazznın ATlNA, 16 (Milliyet) _Yunan 
>0rduö ... m suale mnkuf olduğu zaman adam ıatcmiı olsaydık bunu verirler bir kitle "ekpare bir iman ve ülkü 

•- miyd' ? " hüklımeti bir beyıı.nname ne,redl! 
.:enp veı·ilmesi lizımdı. Çünkü Türkiye 1 timsali halinde eller ileri uzatılmıs 
Biiyiık Millte Meclisi kürsüsünde bu Bi~ <'ıaaen b;r müennı teslim ederken kalpler bir tek uıvaiye ba•lanmu. ,' rek Balkan misakına merbut pro-
meselcnin şekli hukukiıi haldunda yapı· muUioka mukabelesi bize yapılım diye " r tokolun dördüncü maddesinden 
lac;ık münaka"1t edinilecek içtihat hiç yapmıf oluydık hakkında ceza kanunu- '" dakikalurl:a rayların üzerin4e yürü mütevellit meselelerin alakadar 

h kuli ııu tatbik etmez, muabederün mevkü me- )·er;ık büyük rehberinin yolundan 
tüııhe yoktur ki bugün cihan u ıyu ı·iyete ginneıini beklerdik. Amerikanın • . devletler hariciye nazırlarının top-
nun•m telı.ik edecekleri üzerinde etüt gıttı. Bu kısa, fakat çok şerefli mi- lantııında tanzı'm edı"leceğı'nı' vft 

1 samimiyetini gösteren delil de bizden /' ı·-· d d ' 
yapacakları ilmi bir mevzu husu e ge. çok evvel iade muahedesini tasdik et- sa ır ıgın oğur uğu sevinç haici Balkan harici bir devletle bir B.ıl-
tirecektir. mı"s •·imasıdır. devanı ~tmektedir, 

h ,_. b" · b d 1 v kan devleti arasında harp Yul<uu Hiç tüp e ebnem ... ızım ura a e · M h __ .._ Kütahyada 
deedeceğimiz içtihat ceza kanunlarına u terem .,...c1a,ıarunızın söylediği takdirinde Yunanistanın her tüı·· 
Türk Lezi olarak geçecekti. Biz bu fır· sözleı-in zanediyorum ki hüli.saaı bun- KOTAHYA, l6. A.A.- Bu sa· lü tehlikeden azade bulundurma· 

k be t 'k dan ibarettir. Kendilerine ilk cevap ver- bah Balikesirden hareket eden g"a ı'htı'mam edı"J~a"'nı' bildirmek-
aa.tr ay t 1 

• • digim zaman bu cihetlere temas etm~ ~11 • 
Sw.limin şeklinden de anlatılıyor ki ·- Gazi Hazretleri yollarda halkın tedı'r. 

ben lnsuıu .. n tevkif edı"ldı"<hne muariz de- me, aiiallerinden bunların çıkarılmastnın k h l . j !!ıİİİİİİİıİı•••••••~~I--.. •· .. k · ı d ÇOf un teza ür erı arasında saat 
i;ilim lnsul'ün bindigı"'' vapur Kız kuleıi muın un ° mamaıın an neşet etmiştir. 
kar mnda demirli i!ten Haydarpaşaya Yalnı;. lnsül meselesi, bizim memle. 14,50 Je Tavsanlı'ya ve 16 da vi- Den ı·z y o l la r l 

. d kelimize uğraması inkilapçı memleke- layet hududu~a muvasalat ettiler. 
dgı e'.' vapur İçinde bul~yor v':ı,;~n;n· tin temizlik aletinin ne kadar hararetli Hudutta Vali Beyin riya•etindelri J Ş L E T M .._. S l 

a ~ımdi heyeti celilelen arasın . u .u olduğunu ve her hanıri şekilde olurıa ol- ıı:. 
•'an iki arkadafan da hazırdı kendılcrı- sun mücrimlerin burayi melce İttihaz e- heyet Gazi Haz retlerini karrJJı. A-lelori 1 Karalr.öy Köprilııatı 
ne bilmünasebe : demiyecekleri kanaatının dünyaya yer- TtWfanlı'da ve Kütahya'da Büyülr Tel. ~ - Sir\ııci MihiiırUn.dc 

- Biz timdi bu vaziyette lnsülü tev- )eşliğini görüyorum. Kurtarıcının te,,.il/e;foin müjdui 
kif ederek Amerikaya teslim edebiliriz, Arkadatımın ıüalleri bu sözleri l<!k· yülı•eltr. bir heyecan uyanJırdı. Hb T.ı. 22740 
demittim. Ben bu mütaleayi yürüttü- Tar etmeye naile olduğu için mucibi Kadın erkek bütün halk bir ıe- \ T b ) 1 
~Üın zaman hükümetimiz kararını ver- . ra zon yo u mi• degı" 'idi. meınnunıyet cihetleri bulunduğuna ka- vinç çağlıyanı halinde iıtmyona 

• niiın. Maruzatım bundan ibarettir. 
Binaenaleyh sualimin esasa taallüku aktı. Büyük meydan akın akın ge- EGE vapuru 17 Nisan SALi 

'oktuy. Yalnız acaba sefaret 1 nsulü is- Tütün kanunu 1 1 l h ah d ld G ' 20 d , • B _ • . en er e ınc ınç o u. azı e Galata rıhbmından kal • tediği zaman hükümct hemen venneğe u iz ..... ıı müteakip ruznameye geçil- H 
kalkmış olsaydi sefaret bu adamı kabul miş, tütün vetütün inbisan kanun layİ· azret/eri istasyonda 20 dakika kacak. Gidifte Zonguldak, ine • 
edecek mevkide mi idir. Bence hayır. hasınm gümrük Wı inhisarlar encümeni kaldıktan •onra Eski,,ehir' e doğru bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi • 
Hatta lnsulün Amenkaya sevki içinde tarafından tetkikatı ikmal edildifinden •eyoleatlerine tl#Wam buJ1UrJular. resun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri-
sel'aretin aelihiyeti yoktu. Çünkü Ame· havale edildikleri maliye, adliye, ziraat Balifı:e•irden hareket ze'ye. Döniifle bunlara ilaveten 
ril-:ada kanunlarına göre lnsulün kabulu ve •ktiıat encüınenferi tarafından da bir BALIKESIR, 16 (Milliyet) - Sürmene, Pulate-, Ordu'ya ui;. 
ı·ç"ın a-ı .. - RMsicümhurun bir iradeıi evvel mü-zakereıinin ikmali için bu en- bah ,30 d h ---•~- a '· - ~· .. 1 d ·ı ek h -" b Gazı' hazretleri ıa 6 a a· ray......,...,.. ( 1734) lazımdı o irade bız lnsulü tevkif ellik· cumen er en aeçı ec mu tcııt ir encü-
ten sonra aadir olmuıtur. men tarafından tetkik edilmesi hakkın- reket eden trenle Ankaraya av • 2162 

Sualimdeki makıadon tudur ki Ame. da verilen takrir okunmuş ve kabul e- det buyurdular. Gece fehirıle fe· 
ı'ılca hükumeti kanunlanndaki noksanı dilmemiıtir. ner alaylan Jllllpıldı, zeybek oyun. 
ikmal edinceye kadar biz yine Inaulü Umumi hıfzıuıbha kanununda bazı lan oynanılı. 
tabii tevkifte bulunduracak mı idik, an· değitiklikler yapdınaaı hakkındaki ka. ---------------
lam•lc İstiyordum. nun müzakere Ye kabuJ edi:miı pertem-

Sonra ikinci bir mesele eğer 1 nsul be cünü toplanmalı: üzre celseye nihayet 
tahti tevkift1c ikeb Vekil Beyefendi bon· verilmiıtir. 
Jenize cevap vermif olsalardı aceba MY -----o--b------
hakkındaki tevkif miizekkeresinin mah- • e vti ç u 
kemei temyizce kabiliyeti temyiziy~i, o 
lup olmadığı hakkında bir karar venim· S b h J" 
ceye kadar hükumet idareten; biz bunu a a ge ı. or 
teslim ederiz mi diyecekti «yoksa» hu
kuki vaziyetin neticesi katiyesini bek
lemek liizımdır mı diyecekti. Bunu an· 
lamak liızun ederdi binaeoaleyh bugün 
anlayamıyacak mevkide kaldık. 

Diğer huliııki bir mesele; lnsulün tev· 
kifi için bize verilen adli evraka elbet· 
c:~ e'mniyetimiz var. Eababi mücibeye 
m<İstenittir. Fakat biz her hangi bir na• 
7.ariye ile bu evrakın ne gibi esbabı mü
cibey müstenit olduğunu tetkik edemi.. 
yoruz. Fakat eğer bir Türk taba&ını A· 
merikadan iıtaruı olsaydık Amerika bi
ze kendisine verdiğimiz adli evrik üze .. 
rine ~unu bize iade edemezdi. Çünkü 
Am~ıka kanunları kendi adliyesine bu 
l<abıl yabancı bir hükUnıetin memleke~
ten almak istediği bir adam hakkında 
kendisine verilecek adli evrakı t«lı:ik et· 
mek hakkını haizdir. 

Bu mevzuda Adliye Vekili Beyefendi. 
don soracaktım ki acabır biz de kanun
larımızın sakit olduğu bu noktada A
merikanın tu hakkına karşı ne vaziyet 
alabiliriz. Fakat bugÜn mesele artık 
bir tekli hukuki iktisap etmiftir. Müna
ı...a,.a nuıbal yoktur. 

En son bir mütalaa ı 
lnıül bu adli evrak içinde kend;ne 

isnat olunan efalden beri olduğunu söy. 
lemektedir. Tabii itiraf etmesini belde
miyoruz. Fakat diyor ki ben bu cürüm. 
le taibedar değilim. Bu kağıtlar maksadı 
diğerletertip edilmittir. Ben Amerika· 
ya sitt.iğim zaman bu cürümden değil, 
batka bir sebeple tecziye edileceğim. Bu
nv ıöylemittir. 

Bu vaziyet kar§Uında acaba batıra gel 
mez mi ki teslim ettiklerimize söyleye
lim ıize bu adamı teslim ediyo.-uz fakat 
yalnız teslim ettiğimiz sebepten dolayi 
bu adamı tecziye edebilirsiniz. (Ne hak
kımız var ıeıleri). 

Baıka bir sebeple inciye edemezsi
niz bu hukukan çok lazım olan bir me
seledir. Bu söylediğim mütalaa hukuk 
~ınaalar nazannda çok ziyade haizi e
hemmiyet bir meseledir. 

Cevap 
Sım Beyin bu beyanatına cevap ola· 

rak Saraç oğlu Şiilcrü Bey demittir ki: 
« Muhterem mebuıun ıüali Jnaul'ün 

ne vakit teslim ve iade olunacaim• mu· 
tazamın idi. Bu ıüalia altındam timdi 
burada aöyledikleri manaları çıluınnak 
İn1k3.nı ol&aydi arkadatmıı küraüye ka. 

(Başı 1 inci !!ahılcae) 
tir. Bütün harplere i'tirak etmi' 
olan mumaileyh 1917 de harici • 
yeye girerek Stokholm , bilahara 
Londra sefaret katipliklerine gön
derilmi.tir • 

1922 nisanında Yugoslav ha
riciye nezareti umuru siyasiye mü
dürlüğüne tayin edilmi' ve ayni 
sene içinde Paris tamirat komis
yonunda Yugoslav heyeti murah. 
hasa•ı umumi katipliğini ifa et • 
mi,tir. 1924 te hariciye nezareti 
beynelmilel muahedelerinin tat. • 
biki dairesi müdürlüğüne geçmıf· 
tir • 

1926 nisanında Tiran sefirli -
ğine tayin olunm~tur. Bilihara 
Viyanaya nakledilmittir. 1929 ki
nunusanisinde har'Y.:1ye nezareti 
muavinliğine tayin olunmuttur. 3 
temmuz 1932 denberi hariciye na
zırlığında bulunmaktadır. 

M. Y evtich huiciye nezare 
tine geldiği gündenberi Balkan • 
!arda sulhun ve emniyetin kuvvet
lenmesi için ~!l çok çalı,an diplo
matlardan biridir. Türkiyeye kar
t• olan ıamiıru" hislerini biliriz. 

Cümhuriyet hükumetinin Bal • 
kanlarda takip ettiği ıulb ve uz
la,ma po\itikacnın en hararetli 
mürevviçlerindendir • 

Y ugoılav hariC:.lye nazırının 
Ankarada samimi bir muhit bula
cağına ve kendi me~ek~.tinin ha
vasını duyacağına hıç •uphe yok
tur. Muhterem nazırı selimlar 
ve kendilerine ''bot geldiniz , de-
riz. 
M. Yevtiç Sofyadın geçerken 

SOFYA, 16 (A. A.) - ~ıı;karaya 
gitmekte olan Y uceılavya Harıcıye Na
zırı M. Yevliç, refakatinde M•dam Yev· 
tiç ile siyasi fUbe müdürü M. Martinaç 
ve buıuıi kitibi M. KoY<; olduğu halde 
buııün öile rakti Sofva iat ıyonundan 

Moskovada 

Zeki ve Ekrem 
B. lerih konserleri 

MOSKOVA, 16. A.A. - Dün 
Zeki ve Ekrem Beyler, Moskovıt 
radyo tiyatrosunda ilk konıer!eri
ni vermitlerdir. Halk, sanalları 
Türk mıısiki kültürünün mühim 
bir &urclte inki,af etmit olduğunu 
gösteren musiki finasları harart!tlc 
a!kışlamı~,ıı· 

Türkiye sefareti ve hariciye ko
miserliği erkim ile Sovyet Ruı>ya 
ile e('.nebi memleketler arasında 
harıi münaııebet cemiyeti, erkim, 
Türkstroy memurları, Türk tal<!be· 
si ve matbuat mümessilleri konııer
de hazır bulunmutlardır. 

Recep Bey 
'Ankarada 

ANKARA. 16 (Telefonla) - Halle 
Fırkası Umumi Kitil>i Recıep S..y gel· 
eli. Samimi surette kartılaodı. 

Hava gazile zehirlenme 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Yük

sek Ziraat Enııitüıü ıemademeıö Mus
tafa Efendi evvelki akf""l banyo daire
sinde havaııazile zehirlenttek i'lmüıtür. 

--o--
Arabistanda 

Hicaz kralını~ lbnissuuda 
sulh teklifatı 

KAHIRA, Ul. A.A. - Yemen i
mamı, Hicaz kralı lbniuuuda sulh 
teklifinde bulunduğundan, lbniı· 
suut Bahnahmer sahilleri boyun
ra ilerlemekte olan Hicaz kıtaatın 
durmalarını emretmi,tir. 

reçmif ve batvekiJet \·ekili M. Cirwi
nof ile kralın mümessilleri, oefirler he· 
yeti n bir çok tsıbnretlw tıır:ıfındaıı 
oel&mlannuıtır. M. Yntiç, M. Cir~Önof 
tarafından ..,..efiae verilen bir yemek · 
len •Olll"a saat 13 do yolu- do ..... el· 
nuıtır 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 18 Ni

.• san ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci nhhmından kalkacaktır. 

(1781) 

Ticaret işleri 
Umum 
Müdürlüğünden: 

30 ikinci Teşrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi vapur şır· 
ketlerinden lngiliz tabiyetli 
Ellennan Laynı - Ellerman 
Lines Şirketi bu kerre müra· 
caatla Türkiyedeki faaliyetini 
tatil eylediğioi bildirmiştir. 

Mezkur şirketle alikaıı olanla· 
rın şirkete ve icabında latan· 
bul Mmtakall Ticaret Müdür· 

lüğüne müracaatları 
nur. (1237) 

ilan olu· 
1859 

Kömür Münakasası 
İıtanbul Vmaıı Şirketinde•: 

3000 ton Tlvena• k6mllril satı• 
•lıaacakbr. Şartnameler fİrketiıı 
Liman Haaındaki tekailı: bUro· 
suadan ahn•bUir. Teklıf mek
tupları 19 Ni1an 934 P"tembe 
rlnl aaat 1 t • kadar Umumi 
MBdllrlBie verilecektir. · 

U"'umi MildBrlllk ._ ____ (15776) -
Sultan Ahmet Beıinci ıulb bulruk mah 

kemeıindetıı ı 
Akıl hastalığı dolayisi ile vesayet al

tuıa alınan Gedik - Yahya pa .. so
kak 4 No. lu evde ... ely- Bakır kör· 
emrazı akliye ... aaabir• baıtabaoeoia
de tedavide buluaıın Emetullah hanımın 
vaııiıi Tııhıin Bey İf- el çektirilerek 
yerine 1 stanbııl büyük Kınacıyan handa 
38 No. da A"ukat Hüııeyitı Kiız• 
Beyin kayyım tayin olunduiu lraıılllHI 
Medeninin 371 iaci ...d .. ai , riH·cc 
ilin oluour. 



---

Senelerden beri Lezzet, Koku ve Nef asefilıe· Alıştığınız 
• 

• • 
AL 1 S KAHVEYi 

Yalnız: 

• 
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Ticarethanesinde Bulabilirsiniz. 

Adres: MISIRCARSISI KAPISI 

RADYOLİN 

Butlln hayatında ağzından ve diş!erindeı rahat edecek ... 

~üntü RADYOLIN Kullanıyor. 
SATILIK PIRLANTA KÜPE 

Fevkalace temiz ve nadide 12 krat büyüklüğünde bir çift pır· 
Janta küpe ile bir pırlanta bilez·k ve bir broş 19/4/934 Perıımbc 
günll öğleden sonra Sandal bedesteninde müıayede ile satıla
cakt•r. Nadide bir mllcavhere malik olmak isteyenlerin o glln 

- müzayede mahalline gelmeleri. (15751) 2169 

TiCARET iŞLERi UMUM MUDURLUGONDEN : 
30 ikinci T etrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmi§ olan ecne 

bi fİrketlerinden (Poıkolo Mango ent Kompani Limite! - Foıcolo Mango and 
Co.-npany Limite!) tirketinin umumi 'ekiUeri Dimitri Mango ve Alekıandr 
Mango ele11diler bu kere müracaatla ken tl.ilerinden birisinin gaybubeti esnasında 

diğerile müıtereken imzaya selahiyettar olmak ve ıirket namına yapacağı iıler 

den doiacak danlarda bütün mahkeme! erde dava eden, edilen ve üçüncü tahra 
ırfatlarile hazır bulunmak üzre Kristof Dabkoviç efendiyi vekil tayin ettiklerini 
bildinnit ve lazımgelen vesikayi vermifl erdir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun 
söriilmüt olmakla ilan olunur. (15783) 

Haydarpaıa Emrazı Sariye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

16 Nisan 934 Pazartesi gÜnÜ Hastane müstahdemiı ! 
için yaptırılacak on altı takım elbise ile 16 çift fotin için 3· ~ 
pılan münakasada teklif edil en fiat fazla görülmüş old; · 
ğundan bir hafta sonra Galat ada da kara Mustafa paşa sok 
ğında İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde münakasa-
51 24 Nisan 934 salı günü saat 14 te yapılacağından işteyeL 
lerin mezkUr merkez Levaznnmemurluğu i!e hastane idare 
memurluğuna müracaatları. (1760) 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde (11) nci dereceden 

mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan 
müsabaka ile mepıur alınacakbr. Müsabaka imtihanı 1 Tem
muz 934 de saat 1 O da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanunu• 
nun 4 cü maddesindekilerden başka ll§ağıda yazılı evsafı 
haiz olmalan Iaznndır: 

Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siyasiye, iktisadiye ve içtimai 
ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri ve~ 
ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek mek 
teplerden birinden mezun olmak. -· , ~~. , ~ j 

Müsabaka imtihanı §ÖY le : ' 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku husu• 

siyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi, (1815 de zama
nnnıza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve FranılızC'adan tahrir ve tercüme 
3 - Müsabakada usıü mizahı doldurmak §U'tile en 

fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan mada bir ecnebi lisanı 

na vukuf sebebi rüçhandır. ı 
Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesikala

rı, Hüsnühal ve sıhhat şahadetnamelerile hüviyet cüzdanı 
veya suretlerini istida ile beraber 25 Haziran 934 akşamına 
kadar Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine tevdi eylemeleri 
ve 1 Temmuz 934 da Ankarada Vekalette hazır bulunmaları 
ilan olunur. (1753) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2000 ton Rekompoze Kömürü Kapalı zarfla 25 Nisan 934 
Çarşamba günü saat 11 de. 

10 Ton yağlama yağı Aleni münakasa 25 Nisan 934 
Çarşamba günü saat 14 te. 

Yukarda cinı ve mıktarı iki kalem hizalarında yazılı 
gün ve saatte bilmünakasa mübayaa edilecektir. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün münakasasına da iştirak edeclde 
rin hizalarındaki gün ve saatte Kasımpaşada kain Komisyona 
müracaatları (1407) 1910 

İstanbul Birinci Yenileme Bürosundan: 
inhisarlar Baş Müdüriyeti ile Ali Galip, Suat ve Hü

seyin Beyler arasındaki yenilemeden dolayı müddeialeyh
lerden Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde mektep 
sokağında Ali Şefik Beyin 15 numaralı hanesinde mukim Ali 
Galip Beyin ikametgahının meçhul olduğundan ilanen teb 
liğat icrasına karar verilmiş ve yenilemenin icrası için ta
yin olunan 14-6-934 Perşembe gÜnÜ saat 15,30 da yeni 
postanenin üst katında bulunan Büromuza gelemediği veya 
vekilini göndermediği takdirde 2367 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesi mucibince yenilemeni ngıyabmda yapılacağı tebliğ 
rrıakamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1759) 

·-·-

o r. • 

KARS ISI 

Türki°ye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından. 

:;.. ikramiyeli yiir.cle 5 faizli 1933 istikrazmdan teda~ 
de bulunan A. ve B. tedibi tahvillerinin 16 Nisan 934 t 
hinde vadesi hulul edta 1 numaralı kuponlarının ırı~' 
kUr tarihten itibaren B hınız Merkez ve Şubeleri ve roiie" 
ses olmadığımız mahallerde iş Bankası Şubeleri ve it B~ 
kası bulunmıyan yerlerde de Nalsandıkları tarafından tv 
vil başına bir lira olarak tecü.,.esine başlanılacaktır. t 

16-4-1934 tarihinde yap dw2ık ikramiye ve amorti ~ 
şidesinde çıkacak numaralara iaahet eden ikramiye ve t 
morti bedelleri musaddak keşide Jishleri üzerinden müe•1 
bulunduğumuz yerlerde Bankamız Ye diğer mahallerde 
it Bankaaı Şubelerince tediye edileceği ilan olunur. (1709' 

Umum 
lstanbul 

Gümrük Muhafaza 
Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundanı , 
1 - Gümrüklerde yaptırılacak Elektrik tadilat tesisatı.,. 

rım pazarlığı 22/ 4/ 934 pazar günü saat on dörtte yapılacV 
tır. ' - ' \ 

2 - Şartname, proje her gün komisyonda görülebilir•ıı' 
3 - isteklileri? yüzde yedi b~çuğu olan ~I liralık v~ı / makbuzu veya temınat mektuplarile belli zamanda Koınıt16ı 

na gelmeleri. (1732) ~ 

İstanbul Asliye Mahkemeleri Birinci 
. _ Yenileme Bürosundan: 
; " inhisarlar Başmüdüriyetile Fuat, Şevket Beyler ve,~ 

nayi Maadin Bankası araaınd aki yenilemeden dolayi nıii~ 
ameylerden Ankara' da Sebat otelinde mükim Şevket Be 'iJ 
ikametgahının meçhul olduğu beyanile davetiyenin bili~ 
liğ iade kılmdığı görülmüş ve mümaileyh Şevket Bey h f 
~da il~n':n teb~~at icr~sına karar verilmiş olduğundan .. ,.. 
~lemenın ıc~as~. ı~~n tayın olunan 1 ~-6-934 t:u-ihine roıl· j 
dıf Pazartesı gunu saat 15 de Y enı Postanenın üst ka~ 
bulunan Büromuza gelmediği veya vekilini gönderırt. ~ 
takdirde 2367 numaralı kanunun 6 ncı maddesi mucibiflJ 
yenilemenin gıyabında yapılacağı tebliğ makamına kail1' 
mak ilan olunur. (1754) _../ 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonund•~ 

i · Pazarlıkla 40 kilo üstübeç 20 kilo bezir yağı 40 ~ 
sarı toz boya 1 O kilo siyah toz boya 80 kilo mavi to:ı '}: 
19-4-934 Perşembe günü saat 11 den 12 ye kadar satlll 
nacaktır. Talipler ilan edilen günün saatinde Komisyoıııl 
za ilk teminat makbuzile gelmeleri. (1755) 

Umwni_~e,riyat ve Ycı:zt t,leri Müdürü ETEM iZZET 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-


