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Vecihi B. 
Kendi yaptığı tayyare 
ile Anka raya hareket 

etti 

B6yilkadada Hristos tepesinde dü- - işte, mirim, on beş, on yedi sene-

Tayyareci Vecihi B. kendi 
yaptı§'ı tayyareaile dün saat bir 
buçukta Y eşilköy meydanından 
Ankaraya hareket etmiştir. 

oüne düşne yürüyor ve bilhassa Heybe- dir bu san'at te başladı. Varan üç! Bin
li Mmtinden batan &'ÜDe§i seyredJyor- leree kilometrelik hatlar yalnız Türk 
dum. Yalnızdım. memurların elinde mükemmelen işli- Vecihi B. tayyareıini Kadıkö

yünde bir arkadatile birlikte 
İmal etmiş ve Kadıköyiinden 
Y cşilköye kadar ınunffakiyetli 
bir tecrllbe uçuşu yapmıştı. 

Geriden biri ismimi bağırdL ihtiyar, yor. Hem diyebilirim ki flônci derecede 
ilkin tanıdık bir ses. Başımı çevirdim. Avrupa memleketrinden daha temiz, 
Bir baba dostu. Eski devirde mutasar- daha muntazam, daha iyi .••• 
nftr. Yaşı yetmiş beşten aşağı değil. - M. Huguenin'in zamanından iyi. 
Biraz da inmeli. Cüz'ice ağır işidiyor. İhtiyar gülümsüyor, ve, daha bir 
Böyleleri ekseriya tahammülfersa o- çok deliller ve miasllerle tezini isabet MotörUnden başka her kısmı 

memleketimizde yapılmış olan 
tayyare çift ıatıhlıdır. Yüz yirmi 
beygir kuvvetinde bir motoru 
vardır. 

Jor. Daima söylenirler. Pek bedbindir- le müdafaa etmekteydi: 
ler. Şiddetli yağmur, dolu ve ya kar - Dikkat buyurunuz: Bir ordumuz 
yağsa, kuraklık olsa, zelzele bir yeri vardL Bu ordunun Yedi Sekiz Hasan 
harap etse mes'ul hüldimettir. Sözleri- paşa gibi hiç okumak, yazmak bilmiyen 
ni tekrar ederler ve ekseriya sözlerin· müşürleri, !erikleri.·•• 
den bir netice çıkmaz. - • • • • Çoktu! 

H ••••• Beyi on küsur senedenbe.ri - Ya hayali, itibaıi erkanı, ümera- Irak komiseri 
hi~ bir yerde raslamamıştım. Kendisi- BL ••• Çocuktan ceneraller? 
Af Hristnsta görünce böyle huysuz bir - Yani paşazadeler, damatlar, ben.-

Dün Londradan 
gelip, Ankarayra 

gitti 

tipin karşısında bulunduğuma zahip degan, mensubin, v.s.? 
oldum. - Onlardan bahsetmek istiyonım. 

Meğer fena halde yanılıyormuşum. Gene bedbinleri insafa davet ederim. 
Dereden, tepeden konuştuk. Birlikte Şimdi böyle şeyler1 

tam iki kadeh rakı içtik. H. Beyin dün- - Mümkün mü7 
1'& ile alikaSI kalmamış. Baki kalan - Mülkiyede de öyle. Eskiden mek-
lmriinU havası iyi bir yerde geçirmek tepsic valiler, mutasarrıflar, kayma. .. 
istiyor. Adada onun için mukim. kamlar ekseriyetti. Şimdi bir tek kay-

Fikirleri mühim : makam billir misiniz ki mektepli olma-
- Türkiyede çok terakki nr. sın? 
- Pek nikbkiruıiniz. Bedbinler gelip - Hakkınız var, amca Bey. 

sizden biraz ders alsalar. - Tabii. Size bir şey hatırlatacağım. 
- Hiç fena etmezler. Nikbinliiiıni Hafızanızı azacık zorlayınız. Meşroti-

deJillerJe ispat edeceğim. yetin ilanından dört sene evvel beni 
- Buyurunuz, amca Bey. şimdi mülkümüzden çıkan nerede gör-
- Dikkat ediniz. Bozçaadalının za- dünüz? 

inanını hatırlarsınız? - Ha. • · · Aklıma getirdiniz: Siz o 
- Hayhay, bugünkü gibi. sıralarda Sümbek.i adasmda kayma-
- Con paşanın "idarei mahsusası,, kam idiniz ve ben bir Yunan vapuru ile 

nı? Con paşa, yani Karamanlı Avram Rodosa gidiyordum. Vapur beş, altı 

oflu Yuvan namındaki beni-beşer? saat o adada kalmıştı ve orada görüş-
- Bugünkü gibi hatırlıyorum. müştük. 

- Vapurların tarifesini? - EYe'. O memuriyetimi derhatır 

- Evet! Salı kalkacağına iki salı ettirmek l. ı .~ etin deyim. Sizi vapurdan 
8aınra kalkardL alan kimdi? 

- ~. ~a~urlarda yemek yemek müm- - Ali ağa. 
ldba mu ıdı? Al' - · · b ti d. H - ı aganın sıze nıs e ney ı? 

- .,8a";. - Efendim, kısaca anlatayım. Bü-
- e amet,. vapuru hadisesini der- yük annemin siyahi bir cariyesi vardL 

hatır buyurursunuz~ · _ Sfrn • Sahse kalfa. Bu kadın kartlaştı. Ko-
: r.Yf kanalından Rodos adası- caya verilmek iktıza etti. Lakin Salise 

aa 56 günde vardığım mı? Kalfa: 

- Evet. Hafızanız kuvvetli imiş. Bir _ Ben beyaz, süt beyaz koca olmaz- Irak fevkalide komiseri 
devlet karikatürü, bir idare karikatürü. sa varmam? diyor ve 25 tane nal gibi 
Metruk b' d ı Sir Humfriz ır ev et; Haliçte midyelerin beşi biryerde1ikleri ile iftihar ediyor-
~eli olmuş eski gemilere benziyen du ...• Ali isminde sünepe bi.rini buldu
bir hükt1met. Pek ala! insaf buyuru- Iar. Alinin bir şartı vardı: 
ııuz, Belki Seyrisefainin yüz kusuru, _ Siyahiyi alının ama şu şartla: 
biıı günahı, bir milyon noksanı vardır. Beni zaptiye yazdıracaklar, az zaman
Llkin Seyrisefain ldarei mahsusaya da onbaşı, çavuş ve mülazi.m olacağım 
kı)'a.ıa kaç adımlık bir terakkidir? nişan ve madalya alacağım ••• Vali pa: 

- lkf yüz adımlık. şa (büyük babam) söz verirse Salise 
- Varan bir. Başka bir işe nakli ke- kalfayı ahnm; vermezse elin marsık 

1'.l!l ediyorum. Eski Ziraat Bankasını gibi geçkin bacısından bana ne? 
1lnnttunuz mu? İşte, efendim, mülilzım Ali ağa bu 

- ~rre unutmadım. Alidir. 
- Ne idi o1 - Tercümei halini biUyordum. Dü-
- Mevcudunu hükdmetin zaman şününü.z o Ali ağa, yahut Ali Ef. bizi 

tanıan sülük gibi çektiği bir müessese. nereye götürdü? 
- Türk namma bir bankamız nr Düşündüm ve buldum: 

1bı idi, mevllna7 - Mahkemeye. 
- Hfç. - Evet, mhakemeye, Sümbeld ada-
- iş Bankası ile Ziraat Bankasmı sınm ceza mahkemesine. Niçin oraya 

f)(lil' misiniz? götürdü? 
- Gereği gibi. Gene dtlş6ndflm ve buldum: 
- Evet. Bütün tenkitleri dinledim. - Meğer zaptiye müllzimi ınahke-

llQnlar daha iptidai. Daha bu idarele- mede hayalen müddei umumilik eder
l'iıı. acemilikleri zail olmamış. Lakin miş. Ali ağa kendisini mttddei umumt 
kendilerine banka denilir ya! Milli makamında bize göstermek için her 
"Ytınan bankası bir asırlık bir müesse- ikimizi mahkemeye sürükledi Beyefen
Btdir. Acaba o banka daha körpe iken, di o sandalyede müJizim Ali Efendiyi 
hiz:int lş Bankasının yaşında iken bu hatırlıyor musunuz? 
derece kemal göstermiş miydi? Ne ge- - Mükemmelen: Zabrt kAtibi iddia•!". . . . Devri Hamidfde bir taraftan nameyi okudu. Ali mül&zime de 8onnn-

logilterenin sabık kabil sefiri 
ve Irak fevkalade Komiseri Sir 
Fransız Huınfria dün ekapreıle 
Londradan ıehrimize gelmiıtir. 

Komiser bugün Ankaraya gi
decek iki fllP ıonra tekrar Is· 
tanbula dönecektir. 

Fevzi Pş· Yanda 
Yandan gelen haberlere göre 

Mllşir F e-t·zi Paıa evvelki giln 
Vana vaııl olmuştur. 

Memurlar hallc uker ve mek-
tepler tarafından parlak ve ••
mimi tezabOratJa karşılanan 
Feni Paıanın .şerefine '!ilr~
ocağında bir zıyafet venlmıı, 
ruemleket battan başa donan
mıştll'. Gece fener alaylan ya-
pılmıtbr. 

Ne,et Ömer B. Ankarada 
Avrupadao şehrimiz~. dönen 

darulffinun emini Neşet Omer B. 
dOn Ankaraya gitmiıtir. 

Neşet Ömer B. darlllfthıun 
eminliği intihabı hakkında maa
rif vekiletile temasta buluna· 

Balkan konferansı- bugün 
Atinada toplanıyor 

Baş murahhasımız beyanatta bu
Akropoi lundu. Ati na şehri ve 

donanmı~tır 

.lltlnadan bir manzara 
Atina, 4 ( Apuye Matini ) -

Balkan konııresine İftirak ede
cek olan Türkiye ve diğer Bal
kan devletleri heyeti murahasa
lannın mu•asaJab mOnuebetile 
Atina ıehri ve Akrapol recele
yin tenvir edilmiştir, TOrk heyeti 
murahasaaı ... reisi Hasan bey 
konferansın Balkan miltlerini ik
hsadi teşriki mesaisini temine 
matuf olduğunu ve Türk heyeti 
murahasaıının bu gayeyi temine 
samimiyetle çalışacağını söylemİf 
ve demi~tir ki: 

- TOrk efkArı umumiyeıi, 

konfranı azası arasında vaki o· 
Jacak olan temasın Balkan mil
letleri arasında iJk manevi itima
dı temin edeceğine kanidir. 

Ben tahsan Balkan mffietlerl· 
nia daha ııkı bir ıqrette teırikl 
mesai için elimden gelditi kadar 
ça11Jacafım. Yunan milletinin bize 
glSıteıdiği hararetli hüsntikabul
den dolayı minnetdanz.,, 

Balkan konfeaaoıı yarın ilk 
içtimaım aktedecektir. Yarınki ruz· 
name tanzim edilmiştir. Bua-ar 
heyeti murahaaası da gelmiftir. 

Atina matbuatı, Balkan kon
feransına iftirak edecek olan 
Tllrk heyeti murahasası ile Türk 
atletleriııin muvasalatını hararet

li bir li1anla selimlamakta ve 
bunun iki komıu cümburiyet ara
sında bqhyecak olan samimi ve 

dilrOstane teıtiki mesainin fili bir 
delili olduğunu yazmnktadır. 

__.,.,,.llltllftt,....._.........,_...,_.....,...._..,h.,...._ _______ Wt-• --llli1:C:~W-ıftllltlt11 ... __.._ 

Mecliste kazandık, intiha

!batta da kazanacağız 
B. M. Meclisi reisi KAzım Pş. Hz. dün 

Ankaradan geldiler 

Meclla reüıinıb: istasyonda 
flrenkler, öbür taraftan ülema möslü- daki: l=ca= k=b=r""'. = ====:""""== = == 
lrlanıar banka açamaz, fayizcilik ede- "İddia e~erim ı~ ~ellmeleıini söylet- Bi rmezarlık bayatL O zamankisi bir 
~fikrini neşrediyorlardı. Millet Av· tL ~ten A~ınln bu!ili1 ga~esl bbe ken- yaşamak bile değildi.. Münekkitler pek 
lııpa}ı rum çıfıt ermeni sarrafların disınln hakim oldagunu gostermekti. sabı:rsız ve betbin! Bır çocuk bile an
elinde' oyun~aktı. 'Bankamız değil, ban· - lşte, efendim, levhayı ben değil, cak dokuz ay, on günde dünyaya geli
ka nıemurumuz bile yoktu, yetişemi· siz tasvir ettinir.. Şimdi böyle sümrnet- yor, ve, yirmi, yirmi iki yaşına basma
l>ordu. Şimdi Allah için söyleyiniz, ÖY· tedarik hılkimler, okumak bilmez me- dan yük.cıek tahsilini bitiremiyor. Os
le mi? Bu cihan buhranında bHe çaba· murlar, imzalarını atamaz müddei n- manlı devrinde mmet henüz teşekkül 
lf)>oruz. Bir sarraf tabakası peyda olu- mumiler var mı? Ve bu bir terakki de- etmemiştL Daha ne istiyoruz? Henüz 
)or. Varan iki! Erenler..... ğil mi? itiraf ve tasdik ederim. Daha yeniyiz. Meşrutiyet tecrübesi: 1908. 

B. M. meclisi reiai Khım Pı. ae refakatlarında bulunan ~eva
Hz. dUn sabah refikalan ile ta dlSnerek: 

Beyefendi •.•. Zayıf Hicaz şimendi- çok, pek ~?~~gayet ~k pü~zlerinıiz Yunan devletinin istiklali ve meşruti
ferj tecr"b . den evvel müslümanla· var. Bu puruzler saymakla tükenmez. yet faaliyeti: 1830 Bulgaristan beyJiği, 

u esm c· ka d b' k4... - • k ' 1 l'ıtı T" kl · ktan ... ·akından de- Fakat ım mm a ır no - muşür- sonra kırallığmın ı: 878 •••• • • ur erın uza • .; . . . · ı ., · 
ltıı?" yo]c 1 ki " ilet ve münasebetını ler, vahler, bakım er· Sabl1'8lz ve betbın olmryalırn. Hak· 
h uuau .. tu · 

atrrlryor musunuz. azizim~- Ne çabuk mazıyı unu yoruz. •• Mıl- sızlık etmiyelim. 
- Ben hatırlar.uyorum. let bir mezarlığın ortasında yaşıyordu. Cel&I Nuri 

• 

birlikte şehrimize gelmiılerdir. 

Khım pata Hz. istasyonda vali 
Muhittin, poliı mlldUrn Ali Rıza 

beylerle birkaç zeyat tarafından 
iıtikbal edllmit ve trenden inin
ce vali B. e: 

- intihabat nasd? Vali bey 
diye sormutlardır. 

• - eyidir efendim, cevabını 

vermiştir. 

Kbım paıa Hz. bunun fizerl-

- Mecliste- kazandık int ıha
battada kazanacai'IZ demi.ılerdir. 

Meclis reiaimiz rıhtımdan iş 

moUSrUne binmİf Ye Dolmabahçe 
aarayına gitmiıtir. Kazım paıa 

Hz. dün bir muharririmize seya

hati hakkında şu mnlumatı ver
mişlerdir: 

- Meclisin tatilinden istifa de 

için geldim. Ayın ıııonuna doğru 
Ankaraya döneceğim • 
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lş1Jretler: \1S7~[KÇll'1f Yunan Başvekili 

\:/ t Bir müşahede ve bir hüküm ... 
[Ust taralı I inci sayılamızda] Bir kaç gün evvel bir makale yaz-

H. fırkasının zaferi icr~ karar~bnlmııbr~ Möıy.ö :::-n::ri=~~~~ ~a:ann sesi. 
Venızelos EW kruvazorine bı-

Cümhuriyet Halk Fırkası ile nerek doğruca lzmite gı· decek "'lstanbullolar, hayatlarından nfçin 
Serbest fırka arasında günlerden memnun değildirler?,, adlı şu makale 
beri beklenilen ilk p&rlamento mü- ve oradan trenle Ankaraya gi· netice olarak hayattan gayri memnon
ııademesi nihayte vukua geldi. Bu derek d&rt gnn kalacak ve bu luğun sebebi psikolojik değildir. Bir fi-

KIZIL [_v_A_zA_N_: _o_m_er_Rı_.za_I 

1 - 27 - · ı GÖMLEK 
müsademenin mahiyetini Fethi B. esnada doatluk mieakl ile ticaret kir ve telA.kki meselesi de değildir. Ha- L----......;;;;,,;;,,;;;;;;;;;;;,,,;;;.;. _____________________ _ 

in Meclis kürsüsünden söylediği gİ- muahedeıini imzalayacakbr. yattan gayri memnunloğun sebebi sırf Siz.. sözle•erek mi hareket ettiniz ? 
bi adetçe büyük bir kıt'a ile küçük Maaya Venizelosa Ankara iktisadidir, diye bir hüküm Terl.7ordu. ı v 
bir kıt'a arasında vuku bulnıuş bir d Haber aldık ki, bu. makale yiizfin-
çarpışma suretinde görmek doğru ıeyabatiade hariciye nazın a den Şehza.deha§ı ile Beyazıt arasında- - Fakat bu yazmm üzerinde bütün tezvir alab mevcuttu. TaDia
değildir. Çünkü mücadele doğru- refakat edecektir. DOnkO. mtlli- ki kahvelerde oturan bazı eş dost fena onun mührü yok mu? nm, mühürü, Zübeyrin mübürü, Ar 
dan doğruya fikir sahasında cere- katta TUrk- Yunan itil4fınm halde hiddetlenmişler, kızmışlar, küp- Hazreti (Ali) auıtu.. Çünkü Ôs• linin mühürü, daha bir çok zevatm 
yan etmiştir. Cümhuriyet Halk F. tatbiki meseleleri de g6rlltül- lere binmişler. Dostlardan bazıları bizi manın demin verdiği aözü ihlal e- el yazılan nümuneleri ve mühürle
Fethi Beyin iddia ettiği gibi adet· mllş ye tatbikatın muntazam. bir tahriri ve şifahl topçu ateşine aldılar. deceğine bir türlü kail olamıyordu. ri hep bu heybenin İçinde idi. BQ. 
çe haiz olduğu kahir f aikiyetine is- tt d tti~ Bazıları daha ileri gittiler. Hilt Ali, bqmı kaldırarak etrafına tün bu zevabn herhangiıi namm,a 
tinat ederek rakiplerini sadece ;ur~it e ~~y~~ •e eYam e ~a hiddetlerini muhafaza ediyorlar. Bu baktı. Geri dönenler yalnız Mııırlı- bir mektup tezviri icap etti mi, ba 
kuvvet ile ezmek istemit oLıaydı B eı e ~lf r. t tm k I I vaziyeti ilmt bir surette tetkik eden lar değildi. K6feliler de, Buralı· heğbe açılır, Sebe oğlu yazıyı m&o 
ismet Paşamn programını okuduk- •fpıpaaı zıyare • eme 9 n yazı kendilerini muhatap tevehhüm Iar da dönmii§lerdi. baretle taklit eder, albna mühürd 
tan sonra Fethi Beyin uzun uzadı- Dnn ıebirde yapbğımız tab- eden bazı şahısların bu vaziyeti mftşa- Ali bunlara döndü: basar ve onu istediği gibi kullaımı-
ya söz söylemesine bile meydan ve kikat filhakika M. V enizeloıun hedeye değer bir mevzudur. _ Siz niçin döndünüz? dı. . . . • 
imkan vermiyebilirdi. Doğrudan ıebrimizden ıeçmiyeceğini teyit Bun8ı~ bkairid!ı:"1 · atıldı: --.J Hz.Tl~; ~':ız~ ~~i "J:a':: 
doğruya Meclis azalarınm reyleri- etmektedir. Yalnız yol hakkında - ız ar -Y anınıza ya.cuım d I "h Hz. O 
ne müracaat edilirdi ve gene 0 va- rivayet muhteliftir. Bir t•Jİaya Bir flldr sisteminin aleyhinde bulu- k. • d'. dük. uy unı an ve nı ayet aman 

k nursunuz. Derhal onu kendi fikrine, etme • ıçın on _ .. namına hazırlanan mektup hep bu 
kit kahir bir e seriyetle yeni kabi· göre Yunan başvekili lzmir tari- kendi hislerine, kendi düşücelerine, Alı, sonra Basralılara dondu: tekilde wni edilmişti. 
neye itimat kararı verilirdi. Eğer kile gidecektir. Çtıııkti M. Ve- kendi şahsnta hücum teJ.akki eden a- - y~ aiz ~için döndünüz? Sebe oğlu, mektubu yazdıktan 
H. F • bu tarzda hareket etmiş ol- nizelos lstanbula geline ev.ela damlar meydana çıkar. Ama, sizin iti- - Bız de oyle. sonra onu adamlanndan birine veı: 
saydı ancak 0 vakit büyük bir kıt'a y ' I • · h '· · 1 ' raz etti'"niz fikirlerin firmalan ba<Z- Ali, asıl mühim aualini bundan miı, o da i§in aeri&ini tekmiJIPWni-.1 kü' ük' b" kıt' .. . h" uı1 an ı ann re1&ı ru an111 o an •. y • __,. 

ı e ç ır a uzerme ucum F d k' p ·~ . . ](asına ait imiş ne zaran var! Fakat sonra sordu: ti. 
d·ı . 1 d F k H F ih ener e ı atn~p zıyaret etmeaı 1 d 1 h k d e ı mı~ o ur n. a at . . razı 1 )" E d"". k hidedtlenecek adam hiddetlendi mi, - Siz ayn yol ar an aittiğiniz Kafi e are et etme en '9le1 

pek kolay olan bu tarzda bir mu· ~zım ge ıyormuf. tme 1~1 ta - hemen bir alimin, bir filozofun sistemi- halde, nasıl oldu da birleştiniz? Buralılar, Kufeliler kendi yollan
vaffakiyet yoluna gitmemittir. Ha- dırde b~ har~ket Yuna~tanda ni kendisine maleder. Bu suale cevap vermek çok müt· na dökülmeden evvel onların için
sımlarmm azlıkları ile makUsen fena bır teıır bırakacagından Siz istediğiniz kadar fikrden, rakam· küldü. Çünkü Bura yolu ayn, Mı· deki müfsitlere talimat verilmifl:L 
mütenasip olarak şahıslarına ve fi. Yunan batTekili lmıir tarikini dan bahsediniz. Bir adam sözlerinizden sır yolu ayn idi. Bu yollara dökü- Bunlar biraz ilerledikten sonra İ9" 
kirlerine azami derecede ehemmi- ihtiyar etmeği mlinasıp glSr- içerledi mi haliniz dumandır. Etüdünüz !enlerin biribirlerine rasgelmeleri- lerinde bir fayia neşrolunacakb.. 
yet gösterilmiş, kendilerine her tür· mOştOr. derhal bir polis raporu ile karşılanır. ne imk!n yoktu. Hz. Osmarun ahdini nakzederelC 
lü itirazlarım Meclis kürsüsünden Okumadan, tetkik etmeden yazınız hak Halbuki bunlar Medineden bir Mısırlıların, Kufelilerin katlini em-

1 ek imk kmda verdikleri hüküm amansızdır. arada rıktıkları aibi bir arada dön· rettiği söy_lenecek, hatta. Mııırl_ıl.,. 
aö em · am verilmif, bütün iti· 2 Teşrlnlevel 930 3' • d Siz, şahsiyet evhamına düşen bu a- müılerdi. Buna maddeten imkan rm b~u. ııpa~ .e ... en ~ımameyı .e-
razlanna karşı ayni şekilde muka- Borsalar damlann elinden ancak, kendinizi on- yoktu. Baaralıla.r, Kufeliler, kendi l~ geçır?ıkel~ ıl~v~ edılec:ek ve ka,. 
bele olunmuf, neticede Fethi Bey lann mevkü iktıdara sahip olmalarile yollarına ginnif olsalardı Onlar fıle gerıye dondürülecekti. 
ile arakdaşları söz ve manbk kuv- bil' · · ' ' B h tt h k t taki 1 ı1------------.l""""m.~~-1 kurtara ırsmız. MısırWara tekrar kavupmazlardı. u a 1 a.re. e P 0 UDmUIJ. 
vetile tamamen mağlup edilmittir. Adıçü K"pandı Halbuki bu dostlar, her zaman htlrri- Halbuki bunlar kavuım.qlar •e bir Mı.s~lıla.r, Ku!.el~~er, Buralılar Hz. 

S. F. faaliyete geçtiği zamandan Kamb :vo yet Aşıkıdırlar, her zaman serbest milna Jikte dönmüılerdi. · Alının kapııı onunde toplannµ§lar-
beri Fethi Bey ile arkadaılarımn 1 103 lr .. .,.. d tod ı H M'"f "ti u_ ı.1· • bu 1. dı. ı nrfllz lfruı Kr. tos ~nın os ur ar. er :r.aman ser· u ıı er, .n.z. AJIDlD aua ıne Faka H Al" • • • • d ki fı 
memlekette mümkün olduğu kadar .. T.L mutabllJ Dola best bir havaya hasretle yanarlar. F.a- bir cevap veremediler. t. z. ı, lf~ .ıçm e 911 

fazla taraftar kazanmak için kul- Frank kat bir gün bir yazı yazarsınız, derhal Ali, bir aual daha sordu: sadı sezmıt ve hayret ıçınde kalınır 
landıklan silah demagojiden iba- Uret hiddet, şiddet, küfür, sille, tokat baş· - Siz aözleıerek mi hareket et- b. 
retti. İzmir seyahati esnasında bu Belga lar. Tesadüfen onlann semtlerinden tiniz? Onun: 
r • ı ·' ı kullanmaktan çok iyi netice- ta. ~::: hahsetmfşsinizdir. Müf•itler sene .aldH. ettiler. Bun • - . S~ ~ıl birleffiniz, ıôzlet"" 
!r :ıJdıklarma h,iikmetmitlerdi. Leva Yahut dostlarına yakın bir yerden. lar dağ gibi ıuallerdi [1]. Hz. Ali mq mıydınız? 

1 Bey Meclis müzakeratmda da ~ : Florin Ya isimlerinden, cisimlerinden hah- itin iç yüzünü küçük bir mülahaza ~arz~~a~ • •~ti f h~ :~i, 
ayn· silahı kullanmağa teıebbüa et- •• . Kuron setseniz.... ile anlalJllfb. ~ ı~m ıçın eaa dığmı 
mi~tir. Fakat İsmet Paşa ile söz • • ~:nJ. Ya bunlar mevkii iktidarda olsalar. Müfaitler, bir bah•ne ile goıterıyordu. . 
söyliyen vekilleri cahil halk taba- • • Mark "bulut,, deyince bu kadar hiddetle- anlamıştı. Müfaitler, bir bahane ile . F~t _?leaeleyı daha fazla ta-
kası içinde Fethi Beyin biperva : : Zloti nen]er neler yapmazlar... geri dönmütler, fakat bir noktayı mıka ımkan yoktu. Mısırlılar .tar~· 
kullandıgıw teknik politika oyunla- PengO ihmal etmitlerdi. fmd~ arka safları yararak ilerli 

2o Ley Kuruş b d • 
rmm B. M. M. salonunda bir fayda ı Tilrt ıır-.1 Dinar Bunlar, hiç olmazsa Baaralılarla yen ıra a~. . . _ 
vermiyeceğini göstermitlerdir. " Çervoneç Kunış ros Bir defa daha hükmediyorum ki, in- Kufelileri geride bırakacaklar bir - Efendım, ne dıye tereddut e-

F etbi Bey, fırkasını yeni teşkil kılAp fırkası şefleri bizde hakikaten gün sonra onlan çağıracaklardı. d~yorsunuz? diye bağırdı. Ortada· 
Nukut toleransta birinciliği muhafaza ediyor- S be "1 b'"tü d has " bızzat devlet başmda bulunan ada-

pılması icap ettiğini, yani bugün ı Jsterllo (fngtUz) 1032 eb 0~h'!, noktau n eka ma rag- mm yazdığı mektup var. O mektu 
büyük Nafia işlerinin masraflarını lDolar (Amerika) 211

1
:;0 lar. men umu ım yı vrtyama· bun.. . d k d" ··b- -

ak ıo Frw [Fraıuız , 167 25 S b t f k cak' k l ktubu üh. uzerın e en ı mu \D"U var nesillere t sim etmek ıuretile ya- -:.ıo Liret [ftatya er es ır a ne yapa . çı annıı, onun a me m ür- Bu adam bizi memnun etmeyi va-
pılması icap ettiğini, yanı bugün o Fraııt ! Belçl~a] ~i: Henüz meydan muharebelerine baş- lem.iş, sonra mektubu Jmrıun bir detttiği halde bizim katlimizi em 
devlet bütçesile inıa edilmiş şi- 20 Drahmi (Yunan} s 75 lamadık. tık piştar muharebesi on iki· boru içine yerleıtirmit ve adam- rediyor. Biz intikammuzı almağa 
mendiferlerin ecnebi sermayesile 20 Frank llsvlçrej lerin ric'ati ile bitti. Mlİhalefet kürsü- larile birlikte' Medineyi terkettik- geldik. Ya bizim başımıza geçiniz, 

OLeva ~Bulgar] sünden gelen seslere kulak verin: lnil- ten sonra, başlıca adamlarım top- yahut bize bir cevap veriniz. B 
yapılması lazım geldiğini iddia et- ı Florhı [Felemenk] t• f tl ap-

ı, erya ar.··· lamıf, onlarfo aörütmii•tü. Bütun·· mızın r•~-ı·ne bakalım. mişti. Daha sonra yapılan timendi- o Kuron [Çekoslovak b 0 ~ ~-
ı Şlllııg IAvu.nurya] Fetlli Bey 64 puntodan ağmyor: bu sürüyü Medineye tekrar döndür- lleriden, geriden bağıran, ç.ağı-

ferlerin pahalıya maledildigvini söy u B k·ı ku ıı· b" f k il 
t Peıeta ıtspanyı] - aşve 1 vve 1 ır ır a · e mek ve onu mütecaviz bir harekete ran bir sürü adamlar, bu sözleri te-

lemİRtİ. Artık bugu .. n bu iddiadan R , .. ..:... k .. ··k b. f k h.. d" ,. ı ay~mark .nııııanya uçu ır ır aya ucum e ıyor.,, ıevketmek irin ne yapılabilirdi? yit ett.ile_r. Hepsinin elleri kılıçla .. 
tamamile vazgeçmittir. Şimendi- ı Zloti !Lehlnan; Ya ne yapmalı idi? ~ d d 
ferlerin devlet bu·'tçeıinden ba•ka 1 Peogl! I Macuıstan ' 1 t lib 'G".tnü d ki Sebe oğlunun adamlanndan bi- nn a 

1 ı. . · 
,. o Ley [Romanya] 8 enen şey, ga ~ u şane e ri ı&u cevabı vermiıti: Ara yerde hır takım adamlar, 

bir vasıta ile yapılamadığım kabul iO Dinar Yugoslovya) müntehibisanilerin yaptığını, Halk fır- ,. kulakl b" l fı fld ve 
ı Çevoneç · sevyeı kası meb·uslarının da tekrar etmesi - Bunlann hayatını tehlikede ara ır şey er s ıyor, 

ettikten haJka şimendiferleri paha- - te ek kif'd' bunlar hemen kılıçlanm kmlarm-
1 ı k "dd" . d idL. gos mı ı ır. d 1 d B 1 -ıya ma etme ı ıaaıru ıspat e e- Altm • • • k d . . , an aıyınyor ar ı. un ara aoz an 
memiştir. Mecidiye ~:~c~ Yani muhalefeti Halk fırkası meb'- Bu •. ~ oğnı ~·· B~u kat t ~e tatmak, ve ya karşı gelmek her hal 

Sonra F th" B . .. tBantno 941 241 A us yapsın, muhalefeti Halk fırkası tereddut vermez bır tekılde temın de kanlı bir hadiseye sebebiyet ve-
e 1 

• e>:1 reımı prog· mevkii iktidara getirsin! . . . etmek lazımdı. rirdi. 
arasbmdal ( 40b~ hm dlırda kal darkhuıub~i bet fikri olmadığı tezahür etti. Ey sonra. ••• Serbest fırka ne yapa- Sebe. oğlu ile .. adamlan b. u nok- Hz. Ali, kılıçların •nn-ı]dı"" 
•mı. a_, ıca •.r ma e o ara tes ıt Hulasa timdiye kadar Serbest cak". d:ı.1._. l ak l - -.1· gma M ı tayı llUUlt e muz ere ettı er· dikkat etmitti. Onun ıçm derhal 
etmışti: ~ ıstc cereyan müzake- Fırka lideri ile taraftarları Halk S. E. Nihayet Sebe oğlu, Osman namı· cemaata haktı: 
rat netıcesınde lııtanbuldaki Liman Fırka.sının prensiplerinden ve icra-
İnhiııarı şirketinin maziye nisbetle abndan beğenmedikleri ıeylerin !l .lcr~ı·r1 V "". · ı~arsusta na bir mektup tezvirini ileri aürdü. -O halde görüıelim ve ne yap-
d h d b. 1 ı L' "" ' · Bu mektubu içlerinden biri alacak mak lazimsa kararlaştıralım. 

a a oğru ır usu o duğunu ka· hemen hepsini kabul etmi§lerdir. ve kafilenin gerisinden gelerek on- Dedi. 
bul etmiş, yalnız ekseriyeti hükô- Onun için bir çok kimseler Serbest Limon ve portakal fldeliklerl 

lara verecekti. Bu mektup okuna- Sonra yanındaki Muhammede 
mele ait olan hu .şi~ket sermayesi fırkamn programında tutunabile- ı9tldı cak, hepsi de galeyana getirilerek döndü: 
arasında ( 40) bnı lıra kadar hususi cek ne kalmışbr? sualini irat etmek Limon, portakal ve emıali derhal geri çevirilecek, ve tecavüz _ Haydi oğlum, dedi, bu çocu-
s~rmaye ~ulunm~sı°1! itiraz e~if- mecburiyetinde kalmışlardır. Ha- meyvalarin yeti~mesine müaait başlıyacaktı. ğa refakat et ve validesini görerek 
tır. Kezalık lzmır Lıman lnhısar kikaten Serbest fırka lideri sara- olan ve inkişafı matlup bulunan Buna karar verildikten sonra bana ne söylemek istediğini anla. 
idaresinde itirazı mucip nokta sa- haten siyasette ve iktısatte libera- Mersin ve Tarsusta lkbsat vekA- Sebe oğlu heğbesini açmıf ve mek- Ben hu adamlarla meşgul olaca 
dece Meclisi idareye tayin edilmiş lizm esasına istinat ettiğini resmen letince bu meyvalara mabsus tubu yazmıf, ondan sonra Hz. Oı· ğım. Bunları bu halde bırakmak 
kimselerin şahıslarını göstermiştir. ilan etmi, olduğu halde niahyet ce· olmak nı:ere birer fidanlık tesis mımın mühürüne benziyen mühürüjdoğnı olmaz. 

Gene Fethi Bey, vergiler'ln ten- reyan eden münakaşalardan sonra edilmiıti. çıkarmıf, onunla mektubu kurıun Sonra Leylaya döndü: 
zilinden büyük gürültülerle hah- Halk fırkasının mutedil devletçili· Buralarda bilhassa yerli ve bir boru içine yerleıtirmit ve adam - Evladım! dedi, vaziyetimi gö-
setmişti. Fakat hükUınetin progra- ğe müstenit icraatını tasvip etme· lanndan birine vermiıti. rüyorsun. Validene selam söyle 
mında vergilerin tenzil ve ıslahı leri hayret edilecek bir netice de- ecnebi, makbul cioslerin aşılı fi- Sebe oğlunun bu heğbesi içinde Bqka bir gün görüşürüz. 
noktasından yapılan vaitleri kafi ğil midir? Bu takdirde Serbest danlan yetiıtirilmiştir. ·--·==,.·==-... --. 0 .,... Sonra evine girdi ve müfıitlereı 
bulmamakla beraber bunlar hari· fırka "sizin yapmak istediğiniz şey Aldığımız malumata göre fi. danlar teniine baılayacakbr. - Geliniz, görütelim ! 
cinde hiç bir şey yapılabileceğini nedir?,, sualine kartı sükiit etmek- danlıkların her ikisi de bu mev- Bu sene ilk olarak yirmiıer bin Dedi. 
gösteremedi. Binaenafoyh bu iti- ten batka ne yapabilir? simden itibaren halka Ye bahçe kadar fidan tevzii kabil olacaiJ -[l==]==l==b==n-ül-E-si_r_c_U_t -3. 

barla Serbest fırkama hiç bir müs· .Jte/uHd ~ sahiplerine gilzel ve nadide fı- zannedilmektedir.. [Bitmedı1 



Yerli mallar [ ŞEHi~ HABERLERi ] VAKiT 
Şikayetiniz varsa Ta

sarruf cemiyetine 
bildiriniz? 

Cemiyetimizin devamlı propa• 
gandası neticesinde halkın ·,-e 
tacirlerin yerli mallarına kal'fı 
raibeti gUnden güne artmakta· 
dır. 

Cemiyetimiz, yalnız yerli mal-
luınm revacına arthrmak için 
~.eğil, a~ni zamanda onlann iyili
i•nı, aaglamhğmı Ye ucuzluğunu 
teaıin için de çalıımaktadır. 

Bu itibarla muhterem halkı
mızdan ve tacirlerimizden, yerli 
malları hakkındaki şikayetlerini 
ve temennilerini mU.bet ye mil· 
deUel bir tarzda adrealerile bir
likte cemiyetimizin Ankara'daki 
umumi merkezine bildirmelerini 
ehemmiyetle rica ederiz. 

Y az.ılacak mektuplarda hangi 
mallardan ve nelerinden tikA· 
kayet edildiği Ye hangi fabrika
lardan veya ticarethanelerden 
almdıj'ı tasrih olunmalıdır. 
Ancak yerli malı kullanan balkın 

Ye tacirlerin bu suretle ikazları sa
ye•indedir ki, cemiyetimiz, yerli 
mallarımızın iyiliğini, aağlamhj'ını 
•ucuzluğunu temin husuıunda 

daha ziyade faal olabilecektir. 
Şikiyet yapanlann ve şikayete 

mevzu olan müesseselerin iaim· 
Jeri ifıa edilmez. 

Millr J. ve ·ı: C umuml merkezi 
Ankara 

Terki teslihat 

iki Rus tahtelbahiride dün sabah 
limanımıza geldi 

Vali Muhittin B~ Rus zırhlısmda 
Rmyadan limanımıza gelen Sovyet filosu kumandanı dftn aabalı 

Vali .Y.e kolordu kuman~an~nı ziyaret etmiı, öğlenden ıonra da 
kendıaıne yapılan mukabıl zıyafetleri kabul etmiıtir. 

Filoya iltihak edeceği eVYelce yazılmış olan iki tahtelbahir de 
dOn ~abab g~lip, Dolmabahç.e 6nilnde demirlemiıtir. 

Filonun bır kısmının bu gOn limanımızı terk etmeleri muhtemel
dir. Filo buradan ltalyaya gidecektir. 

ıı •11• •11• ••11•1•111......._. ............. t1mnıu111111•11•ım..,.,.ıu....._...,....._. --••••• .. • 

Müıkırat işleri Gemı~tıerdc::_: 
iki hafta kadar evvel Ankaraya Behk\HhQın fnkitıfı i9ln 

giden Müıkirat lnhiaan Umumi tedbirler 
m~~~rü Aıım Bey tehrimize ael- Şehrimiz balıkçılar cemiyeti 

mıt~· B Ank .. . azalan dün ticaret odasında top-

1 h
. ım e~t' . 1 ahrakkada Md uhı~ıkr~t )anmışlar Ye balikcıhğımızın te-

n ııanna aı ıt er ın a u u- kk' . • • db' 1 • 
[ot t af ln · J ı ·~· · .. 1 . ra ıaı ıçın alınan te ır en • ar ı ı cı aayıfamızdadır met e temaı ettısını ıoy emıt ve ıu n k 

deniyet )olundadrr. Kendi noktai na- malumatı vermittir: m za ere etmiılerdir. 
zanmıza gire inklşafta serbest oldu- _idaremiz ınuamelAt "'t _ Dünkü toplanmadan mObim bir 
~ d ti · · f 1 • • a ı mu ema k 
g.umuz an ~ mızı~ . ~yyaz ~ maıu ıçın diyen inkitaf etmektedir. arar verilmiı ve ikinci bir top-
laıım geleuı yapabılma. Tesw ettiğimiz B'lh l A k d 1 Ut 
ka,·i esaslar Türk milletinin ve büyük ı aasa ihracata çok ehemmi- anma n ara a bu unan m . e-
:reisinin azim ve kararıdır. Memleketi· yet verıyoruz. Bu sene zatfmda hassıs M. Veberman ın avdetıne 
mizin kunetlcırini heyeti umumiyesile külliyetli miktarda şarap, likör ve bırakılmııtır. 
~•111-:ı ederken cihanın en iyi bir atisi hatta rakı ihracatı yapabileceğiz. Eozacıların bir mQreo•atı 
~~: hır •lhlm imll olmak ümidinde· Ankara lzmir ve Trakyadaki farap Eczacılar cemiyeti kendilerinin 

Anadolunun b.. .. . . fabrikalanmız faaliyettedir. Üç ay etibba odasına kayıtlı olduklannı 
mena ıı tabııyesı ışleti- l"k . . 1 d b 1 • d ı ğ Jir e altmıs mil,·on nu··r b 1. b' ıonra ı ör ıma itr a at ıyacak· ıfarctle ticaret o. aaına yazi ma a 

~. •• > .J us es ıye ılece-
gı soy1enmiştir. Maamafih şimdilik bu tl1'. mecbur tutulmıyacaklannı iddia 
kadar büyük bir nüfus tezayüdü iste- Bu ıene iyi prap yapacağımız etmiş fakat ticaret odası buna 
miyoraz. Biz harpten sonra tatbik edi- gibi ıampanya da vücuda getirece- itirazla kartılamııtır. Eczacılar 
len mübadele itnAnan dolayısile vata. ğiz. bunun üzerine Ankaraya müra-
lla iade edilen beş yüz bin Türkün ha- Arpa fiatlarr ucuzladığı halde caat etmiılerdir. 
Yatını bile temin oklay olmadı • ki ı· ı ı -...----------

Evvela istihsalltı tanzı'm • b h bıranın es ıat a ıatı maaı meae- Tıcaret aıemınde e ve a U· I • 1• L ' •• I 
sus ısga mesaili ile ziraat meselesini eaıne ge .mce, uugun arpa ucuz a-
tanzime mecburuz. Halkın tabii bir in- makla bıranm da ucuzlamasına 
kipfına tahammül edilebilmesi için imkin yoktur. Çünkü timdi piyaıa
ınahalll fktısadf şerait dtizeJinciye ka· dan toplanan arpa ile ancak bir ıe
dar fevkalide kalabalık bir halkı iaşe ne sonra bira yapılabilir. Maamifih 
hatınmıza gelemez. b' bi ı· ı ·ı ı~k d ,.1 d t .. •- ız ra ıat arı e a a a ar olarak 

u emlekete av e arzusunu gos...::ren • • , 
Türkler gittikçe ziyadeleşecefinden ik- Y&Zlyeti t~~ edıyo~z. M~mkün 
t "'adi §eraitimizin terakkisi dereccsin· olan tenzılat ıcra ettınlecektır. 

' kabul edilen vatandaşlann miktarı 

ZeytinyeOı tücoarlırı muamele 
vergiaınin keldırılme11m 

istiyorlar 

Lımanda • ---
Tahlisive işleri 

Bu§ez harioıne • • duc'uk
lerl konacak 

Bir müddettenberi Kilyoata 
bulunan umum tahlisiye mUdOril 
Necmettin B. ıehrimizc dönmOş
tUr. Necmettin 8. dün kendisile 
görDıen bir muharririmiıe ıunları 
aöylemittir : 

- Kilyos ve civarında tetki 
katta bulundum. Tahliıiyc veaa
itimiz buralarda yep yeni bir 
ıekle ifrağ edilecek ve Karadeniz 
boğazı haricine yeni aiı düdükleri 
konacaktir. 

Dizbarko 

Ücretleri indirilecek 
Hamdi bey Ankaradın d6ndü 
Bir müddetten beri Ankarada 

bulunan Liman ıirketi mUdilrü 
Hamdi Bey dDn ıehrimize dön
mOıtUr. 

Hamdi seyahati hakkında 
ıunlan ı6ylemiıtir : 

- Ankarada dizgizdeki Ucret-
lerinin fazla olduju ve cibayet 
teklinin tadili r6rDtüldU. 

Bunun için ücretlerde tenzilat 
yapılacak Ye ba ancak liman 
tarife komiayonun içtimaından 
ıonra kabil olacakbr. 

Liman şirketinin ilgaaı detil 
kuvvetlenmesi me~ubabistir. 

ım m __,.._u~ 

rr~ KALP -BiRLEŞiNCE 
(Zvei Herzen im 3/4 takt) 

$ 1 e~rinevel Pazttr 930 

Dahilde 
1 ayhlt Kuru2 150 

liarıçte 
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Cemaziyelevel 

1349 
Bu gecekı Ay 

Ganeırn ao§u7u: 6,00 - batı71 

Ayrn doAu1u . 16.SB alıJı 

Namaz vakitleri 
Ôfl• ikindi 
u.os 11.ıs 

Hav4: 

Ak,am Yaıoı 
17,417 J9 17 

17,47 

:J 47 

ı ..... 
423 

Dün azamt hararet 23derccc olmu~ 
tın. Bugün muta\·ıısıt şıddetle pO) ra 
esecek, hava bulutlu olacaktır. 

= 
R1Jdvo ı 

Bu akıam lıtanbulda 
Saat çeklzden ona kadar alaturka 

fasıl . ' 
Sinemalar ı 

Alkazar - Demlsel 
Alemdar - Mujik kalbi 
Asri - Caz delisi 
Ekler - Beyaz rahibe 
Elh•mr• - Aşk valsi 
Opera - Şef kar 
Beıiktq Hilil - Sefalet zambağı 
E.tuv•I - C.:nnet budur 
Franıız - A~labın bahçeleri 
Melek - Ha~t dalgalaıı 

Sık - MuJik kalbi 
Süren.Kadıköy · Deınonya 

• 

lat. B. Darülbedayt temalllerl 

B u 1 k f 1 m ISTAHBUL BELEDiYESi 

... , 21.30 dı ~ij ~ ~ij 
Topaz JIJI 
4 Perde 

e-

Jip, Hasan Jla. 

l ıııı l 
11lf1111 

Geçen seneki gibi salı akşamlan mi! 
allim \'e talebelere, çarşamba akşıım· 

lan üniformalı 1.abitan:ı ve cumnrte 
akşamlan nmuma tcnzılit \ardır. 

... T JIK.SIM Bahçesi~ 
Bugün hava müsait olduiu takdirde saat 16-19 

V .. ~~YETE 
PROGRAMI ILF: BÜYÜK MATiNE 

arasında 

yüt edecektir. lzmirde gazete davaları 
·J aseti hariciye noktai rıazanndan A d I . , 

t. · • • h u d.J.ifdir. Asıl na 0 u ıazeteıı meı ul mü-

Aldığımıı malumata göre bu 
sene zeytin ınabıulOnlln çok bol 

olduğunu g6ren zeytinyağ tOc

carları iktisat vekiletine müra

caat ederek muamele vergiainin 
kaldırılmasıPı ve himayelerini is-

temişlerdir. ·-----------------·· ımızuı ıza ı g ç "'A d" .. lb h' B . h 
l·z "h lh"" Hı"zmet etmek uru ra ım eyın mu akemeıine 

ı cı an su une A r d d b I 
husus Balkanlar ve Şarki Bahri- 1 ıye ~za a a. &f anmıttır. 
e en intizam meraklısı ,.e en _lbrahım Beyın . tevkifini icap 

. ·ı 1 kt E .. iiktln ve ter- ettıren makalelen okunmuttur 
nmı o ma ır. mnu s lb ah" B h · r un ey ey f hAk• tcslihatın yekdiğerine merbut oldu- • r , e 1 a ı-
1.anaatindeyiz. Emniyet ne kada1· menın aua ıdne Fcevha~n ne hal

kı ve ne e et ı B · · 'k ıanti altına alınırsa terki teslihat ld b I I hk" eyı ıatı • 

Tüccar himaye edilmedikleri 

takdirde ıelecek .sene hiçbir 

zeytincinin çalaıamayacağmı id
dia etmektedirler. 

Küçük haberler 
· k" 1 • k d .1•1• ba e u unan arı ta ır etmedı'k •llm ·un eşır ve ne ·a arsı a . ınmızı • . . • 

tahdit edersek o kadar sulh temin olu· lerını mevzubahıı fıkralarda yalnız Scyriaefain umum müdürü 
nur. Beynelmilel sulbü temin edecekk bel k~ ıar~otub!hyacfl~~~~·~r ta9kın· :S:ıduliah 13. dün akşam 'ı nlm·ad:ın teh· 
Yegane usul budur. imza usuJleri sev· 1 a_rın anba ae ı ıgını ve bu 
lhed'ğ' . d b 

1 
h gidi- netrıyatrn zı gazeteler tarafın- rimize gelmiştir. 

Yor 1 ı llıZ en u usu oşumuza dan pyanı teeaıüf bir tekilde hal- Menaucat amilleri - Dün tica· 
· ka te•mı"I olunduounu ·· J • ret odasında toplanarak san'atlınnın in· Samdfki neslin dimağına aleddere· r- • soy emı§, 

cat yerleşen diğc ()ir hakikat da siya· muhakeme eYrakın tetkiki için kişah için konuşmuşlardır. 
set ve iktısadın biribirinden tamamen dilmittir. Sıhhiye ınüıteıarı - J hisamctcın 
aynJamıyacağı keyfiyetidir. Binaena· B. Ankarava gitmiştir. 
leyh i! : milleti ikt _di sahada yaklaş- Zaro ağa fena vazıyette Haliç, Seyrisef ain, Hayriye 
tırrn,;;.n hadim olan her tedbir müna· Nevyorktan Berline çekilen bir tirketleri - Kışın koprü ve iskcle-
&ebatı eiyasiyeleri üzerinde ancak mü· telgrafa göre, Zaro ağaya çarpan !erden talebe postaları te~ıs edeceklerdir. 
fft bir tesir hu .. .! eder. otomobil ihtiyarı fazla sarstığı için Liman amele Ye acentaları _ 

Gümrük hudutlarının k~Jdınlması biçare adamcağızın kurtulmaı Bır ccmhet teşkili için ticaret müdi.ır-
ve hafifletilmesi daha son zamanda .. Jcü• •• •• ı kt d. ı 1 l . mum n aoru meme e ır ıu·ıı-une müracaat etm s erdir:, 
rne,zı · is oludu. Maamafih can sevı- • • ı. · 
) esi birleşmedikçe :.ıunun mümgkün o- Macar BatvekW Seyrjsefer merkezi - Limanın 
lan. yacağı kanaatindeyiz. Bu şerait B kil" K Be . intizamı için bir proje hazırlanmıştır. 
t 1 .-ı d' 1 ' ddetı'le Macar aıve ı, ont tlenın E f cemı'yetlerı· 1· em n olununca ~m ı o anca ına - alimatna-
deyam eden tarife harbi nihayet bulur. ayın 29 unda Ankaraya gelmesi nıelcrının tıdılı ıçin ticaret mudurlüğune 
Fakat bunun için çok ~n llzımdır. mukarrerr gibidir. müracaat etmı,lerdır. 

~ru~m1t-~ll-l i~l----11iW 
[EMiL YANINKS) in uoutulmaı şaheseri ŞEHVET KURBA'nı 
filiminden sonra UFA mfiesnsesinin fOE Hll Y tarafından 

vücuda getirilen ve fİmdiye kadar sinema perdesinde 
glSrDlmilş olan eserlerin en kuvvetlisi ve 

GÜ5TA V 1'ROLIH ve LILLJYAN HAY.1.> 
tarafından bir •ureti fevkalidede temıil edilen 

EBED/SERSERi 
• . namındaki sözlü ve şarkılı süperfilm 

8 Te.şrınıevnl Çarşamba akıamı Gala müsameresi olarak 

MELEK SINEMA~IND 

i 1 1 ~1~~ ~österilecektiı -

Fuat ve şürekası 
Zabitana, Muallimlere, DcvJet memurlarına ve Banka 

memurlarına 

TAKSiT i LE 
Satıı muamelesine batlanrnıştır. TafsilAtını müessesenin 

Sultanhamamındalci manifatura mağazaaından 

Müdüriyet: TeL bt. 192 
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Başvekilimızin meclisteki beyan 
[ l1 M. Meclisinin perşembe günkü 

· .;cimaında ismet Pş. Hz. ı.arnfısdan irat 
l'dilen mühim ve tarihi nutkun ilk kısmı 
Jı.inkü sayımızda intişar etmiştir, geriye 
kalan kısmını da bugün dereediyoruz.] 

Teraktör ve çifçi hayvanı mü
nakaıatı, bunları söylediklerimin 
hepsinden daha eğlenceli ve 
daha mahirane bul,.caksınız. Ben 
programımızda teraktör -.ergısı 

hakkında bililtizam bir şey söy
lemedim. Ben programı ukuyup 
indikten sonra teraktör vergisi
ni ne yapacağımızı sordular. 
insanlar ne kadar dikkatli olsa
le safiyaoe ve zaif bulunacak
lardır. Çok musammem bir 
oyundan kendilerini kaçırmak 
için zaf gösterdiler. 

Bu samimi olabilir. çok güzel, 
Traktör ıçın ne yapacağımızı 

surdunuz, ne için çiftci hayvanı 
için ne yapacağımızı surmadıoız? 
dililtizam traktör verğisini ehem
miyetsiz bulduğumuzu ve lağv 
edeceğimizi bana söylettikten 
rıonra bütün geçen muhavere 
esna:ıında çiftçi hayvanından 
bahsetmemiş olmamızı büyUk 
Ye bulunmaz bir nimet ve fur
sat add etmiyor. Hakikaten bu 
makıatla bütün memlekete tesir 
edecek ıurette yaptıkları propa
ganda mabiranedir. Takdir olu
nacak bir manevradır, tuzaktır. 
Eglenceli olmak için diyoıum 
yoksa dürüst değildir derdim. 
Eger hakikaten şüphe etmişseniz 
trakt~rU surduğunuı gibi çiftçi 
hıyvaoını da bana sormalıydınız. 
O zaman size diyecektim ki pru• 
gramda traktörden baha etme· 
diğim gibi çiftçi hayvanından da 
bahıetmedim. Çünkü bu mes'
eleler tetkik olunmaktadır. Her 
ikisinin mahiyetine göre elbette 
Millet meclisinde ıayanı kabul 
olacak bir mevzu haline getiri
lecektir. Biz köylü için elbette 
onlarm menfaatine muvafık olan 
mes' eleleri Liberal olan kendi
lerinden çok daha evvel dUıUn
müş ve tetkik etmişizdir. 

TebeddlJl bır tekd.mı!ld6r 
Baıvekilin mütemadiyen bir 

tebeddOl halinde olduğunu zarif 
ifadeleri ile slSylemeleri çok ho· 
ıuma gitti hakıkaten baıvekil 
ahval ve badiaatın ilcasile mU
temadiyen tebeddül eder çün· 
ktı tebeddül bir tekamüldür te
kAmnl mütemadiyen tebeddül 
eden bir adımdır. 

insanlar tebeddOl etmedikle
ri için okadar bahtiyar değildir
ler. Ve her meaelede olduğu gi
bi iktıdar meYkiine gelince de 
dekişmezler. F etbi bey efendi 
altı yedi sene eYellde bu 
kadar mükemmel ve bukadar 
her meseleyi ibate edecek bir 
halde bulunuyordu. insanlar o 
kadar milbtedil midir ki hakika
ten bahtiyar olsunlar? ( Bıravo 
ıeıleri alkıılar). 

Zulüm nered !? 
Mali, ikbsadi, dahili, harici 

politikada bu kadar çok ittiham 
nedir? Millet ıstırap içindedir, 
ateı içindedir, diyorlar. Bütlin 
bu sözlere karşı sesimizi çıkar· 
mıyoruz. Fak at kendileri lzmire 
gider gitmez ilk söyledikleri (in
hisarlar)la ceplerini dolduran me11'. 
ııliyetsizlikten hoşlanan adamlar!. 

Vaktile milletin faaliyeti inhi
sarlarla tekayyüt ettikleri için 
cumhuriyet güneti karşııında 
glS:derini kapatacak adamlar •.• ,, 
gibi ıeylerdir, bunlann hepiaini 

söylüyorlar. Bu yüzden bir çok 
ıaval!ılar kıyamet kadar tezahü
rat yapıyor. Bizzat Mecliste Halk 
fırkasını bütün memlekette teş
hir etmek için en ufak bir te
reddüt göstermiyor, sonra gene 
zulme uğrıyan kendileri. . zalim 
mevkiiude bulunan Halk ~.rka
sının zulmünü insanların mukad
deratı g'bi göstermek için ... bu
adar mahirane bir manevra 
gördünüz mü? Fakat bu manev
ra değildir. Bu hakikatl~ri tah
rif etmek için hakikaten şaşıla
cak bir cesarettir. ( Bıravo ses
leri) bilmc:m, bir ıö:züne dikkat 
ettin;ı mi? Eier kendisine ve ar
kadaşlarına itimat edilmiyeceks~ 
bu memlekette muhalefet fırka· 
ıının teşekkülüne nasıl im~an ve· 
rilecektir, buyuruyorlar. Aoyipt 

lzmirde nutuk vererek kendi fiklr
erini ve taraftarlarını bakim edince 
halk fırkası gazetelerinin halk 
fırkası merkezinin taşlanmaların
dan asla milte,.ssir olmadılar. 

Fakat zannetmiyorum ki, muha
lefeti de yahnız kendilerine has 
bir nimet telakki etsinler. Siz 
yapmaya bilirsiniz. Fakat bizim 
fikirlerimizi beğenmeyecek adam· 
lar bulunabilirt yine yapa bilir ]er 
serbest münakaşa bayrağı altın
da bu hakkı yalınız kendileriae 
inhisar ettiren zihniyet na
zarı dikkatınizi celp, hayretinizi 
tahrik etmiyor mu? Biraz daha 
geniı olmalarmı rica ederim. 

lktısadi progam 
Bizim gülünç yerlerimizden 

biri olmak Uzere iktıaadi prog
ramımızı göıterdiler. Ve bunun 
bedıhiyatla dolu olduğunu söy· 
ledif er programımızı belki ken
dilerine hususi bir suhulet olmak 
üzere hususi bir surette vermi
şiz tashih etmek isterim ki 
programımız diye okudukları şey 
ciimburiyet halk fırkasında 

program olarak henüz tesbit 
edilmiş değildir. Bununla onun 
maddelerini müdafaa etmeğe 
haiz olduğum icabı asla zaiflet
mek istemem. Resmi ve hakiki 
bir vaziyet tesbit etmek ıçın 
söyliyorum. Y ok.a program ha
linde cümhuriyet halk fırkasına 

bunu teklif ettim. inanarak bile· 
rek teklif ettim. Kendilerinin 
talisiz ve se11Jeresiz mfidahale
lerine karşı, onun ciddi madde
lerini müdafaa etmek benim için 
çok kolaydır. Bedihiyattan bir 

nokta bilmiyorum. Hububattan 
buğday ithali vakidir. Hatta 
ıthal olunan şeylerden birisi de 
pirinçtir. Buğday ve pirinç ıhti

yacmı temin etmek güç o~ma
mak lazım. işte bu bedihi ve 
ve memleketin hariçten buğday 

ithal etmeden geçinmesi mese
lesini tahakkuk ettirmek için 
tam yedi sene uğraşhk. 

Yedi senedeuberi bu bedihi 
meıeleyi bu memlekette tahak
kuk ettirmek mümkün olamamış 
tır. Eğer birinciyi böyle tahak
kuk ettirebilirsek böyle bedihi 
buldukları bu meseleyi bulduk
larından dolayı bu memleket bir 
kat daha memnun olacakbr. 

Zaten filiyat ve tatbikafta se
mere veren şeyler yazıldığı za
man, söylendiği ıaman basit gö
rülen maddelerdir. Tahakkuk 
ettirilmesi seneler süren ve on
lan tahakkuk ettirmek ancak if 
yapan, iş bilen adamlara müyes
ıerdir bıravo sesleri) 

Bir geniş demir yolu üz~rin

de geçen bir şimendifer katarı
nın ehmmiyetini ömründe bir ara
ba yapmamıf bir adama nasıl 
anlata bilirsiniz? Köylüler çarık
larını ve dabağlanmamış deriden 
giyerlermiş; bundan şik§.yet edi
yorlar. Eğer köylülere çarıkla
rını ve dabağlanmış deriden giy
dirmek nasip olursa bununla ila· 
nihaye iftihar> edeceğiz bu mem
leketin bütün köylerinde büyük 
bir servet sahası korduran, çok 
tasarruf temin eden bukadar 
basit bir tedbiri har köyde ayn 
ayri tatbik edip ögretebilmek 
için senelerce bu kuvvetli adam
lar tarafından oğraşılmak lazım
dır zaif adamlar böyle şeyler 

yapamazlar (bıravo seıleri) 
Bir madde daha 

Bedıhiyat programından biı 

madde daha okumama müsaade 
eder misiniz? [ Vergiler milli is
tibsel ve satışta hazan mühim 
tesiratı haizdirler. lktısat Ye is
tihsal noktai nazarandan menfi te
siratı olanların tadili hatta ilgası 
lazımdır). Bunu aöyliyen biziz ve 
bunu tahkuk ettirebilmek için 
çektiğimiz zahmetleri görüyorsu
nuz ve daha çok zahmet çeke
ceğiz. Programı okumak liıtfun· 
da bulunmutlar, fakat kendile· 
rinin noktai nazarlarının daha 
CV't'elden cUşUnüldüğünU göste
ren noktaları nasıl göstermek 
ve tebarüz ettirmek lufunda bu
lunmadılar. Arkadaşlarım tekrar 
etmeliyim ki timdi ye kadar F et
bi Beyin beyanatında taktik 
noktalarına taaHiik eden madde
ler itte bahsettiklerimdir. Tak-

tiki ıüzel oytınları severim. 
Amma bu oyunlar anlayan 
adamlar karşısında baıladığı 
noktadan ıimdiye kadar yani 
nihayet iki buçuk saatlik mu
vakkat tesiri haizdir. 

Esas mes'eleler 
Şimdi esasi mes'elelere geçi· 

yorum: Esasi meı'eleler ve fi. 
kirler üzerinde konuşmak için 
F etbi B. Ef. ileridenberi karşı 
karşıya gelmekten muayyen 
mes'eleler üzerinde biran tevak· 
kuf etmekten ihtiraz ediyorlar. 
Fakat elimden kaçamazlar. (Bıra
vo sesleri) behemehal söyletirim. 
Muayyen me11 'eleler ve fikirler 
üzerinde fikir münakaıalarmda 
hangi köşeden kaçsalar öteki 
köşede mutlak kendilerini yaka
lıy acatım. (Gülmeler) hükumetin 
programım teşrih ederken öte
denb~ri yaln•z buglln değil iki 
aydanberi dihkat ettim ki, ten
kitluini en büyük rnasrat olarak 
şimendifer üzerinde temerküz 
ettirdiler: Ve şimendifer üzerinde 
açtıkları mücadeleden ne per:. 
tarı, ne hazin bir ric'at göster
diklerini hatırlamaz mısınız? şi· 
mendifer, ilk yapıhcitk iş değil· 
dir, dediler. iddia eltiler ki üç 
ay kabili tehir edi. 

Dugi\n veyahut yarm yapılabi
lirdi. dediler, ispat ettim l<i gay
rikabili tehir idj, ,, başka suretle 
para bularak yapmak kabildi,, 
dediler. Hiç bir delil bırakma
dan kendilerine gösterdim ki 
devlet huinesinden başka bir 
vasıta ile yapmak kabil değildi. 
Bunların hepsinde mui.abılc kal
dık, nihayet bula buta bulduk
ları iki Uç hat için kısa vadeli 
yaptığımız mukavelelerdi .. 

Bu mukavelelerde ço&: .ıaıit 

beslediler hatamın ve s :yaseti
miz;n yanlışlığını ğöstermek için 
Siva.: hatlarını "Sir,, namını 
alan bir Belçika şirketine vermi· 
şiz, pahalı ıartlarla vermitız fa
kat bu feraitle dahi şirket gcl
memiı!... Bu millet kendilerinin 
tasavvur ettikleri bir zarara uğ
ramamıştır. Millet sırf tesadüfi 
olar.:tk talii sayesinde kurtulmuı 
ve biz fena bir mukavele yap· 
mak töhmetinden asla kurtula
mıyoruz! Bu münasebetle arze
deyim, bir şeye daha dikkat et
tim Fethi Bey bizim programı· 
mızı tenkit etmek için bir sene, 
beş sene, hatta tasavvursuz ha
yallerinin müsaade ettiği kadar 
geri gitmekte mahrnr a-örmüyor· 
lar. Millet mec(;sinde münakaşa 
olunmuş, kanunun isabeti tecrü
be olunmuş, birçok mevzuiar, 
hulasa mubkem bir vaz ı yet al
mış olan tedbirler mazide dahi 
olsa, hepsini mevzuu bahsetmek 
istiyorlar. işte Fethi Bey! Bubi
zim hususi mevzuabmızdır. Bü
tlln hayatımızm hesabını bunlar 
her sene birer birer bulunmuş 
gibi yeniden tetkike vaz:edebili~ 
riz. Fakat ben, aynı salahiyeti 
muarızlarım hakkında kullanmam 
ve ben onlar için en iyi bulduk
ları, en iyi düşündükleri zaman
ların hesabını sormakla iktifa 
ederim. Böyle her sene her mu
arızaya bu yolda bu zeminde 
cevap verebilmek için az adam 
bulunabilir. Fakat kendi hayab-

mız için kendi program•mıı için 
hatta kendimizi bildiğimiz seneler 
için hesap verebiliriz:. Evet efen
dim Belçika şırketi ile yapılan 
bir muamele tahakkuk etmediği 

halde dahi onun ittihamından 
kurtulamıyoruz. Hatta umumi ve 
aleni beyanatlarında sergüzeıtçi
lerle avantüryelarle muamele 
yaptığımızı ortaya döktiller. 

Belçikalı nasıl adam? 
Bilhassa aramızda bulunmayan 

üçüncü ıahıslar için söz söyleye
cekleri vatık bir az ihtiyat et
mek insafa muvaffık olur· Belçi
kalılar için kendilerile mukavele 
yaptığımız adam vakıa taahhüt
lerini ifa edememek aciziode 
bulundu, amma itibari hiç bir 
zaman cayı münakaşa olmadı, 
çok dostları vardır. Sorarlarsa 
memleketlerinde nazırlık etmiş 

itibar kazanmtf ve hatta bu gün 
daha itibarı müslem olan bu a 
damlarla muamele yapdığımızı 
işideceklerdir. Ve zannederim ki 
bu sözleri kartısmda mahcup o
laca ı. lardır. Kezalik l11veç muka
velesinde kendiJerile temasta 
bulunduğumuz adamlar dahi iti
barlı bir söz götürmeyen adam
lardır, memleketlerinin ileri ge· 
len müesseselerince tanınmıt 

adamlardır. Devletleri, ve hüku
metleri tarafından soreti mahsu· 
sada iyi vatandaş ve itibarları 
yüksek tanınmış olduğu hiç bir 
zaman tereddüt götürmemiştir. 

Demek isteyorum ki yapılmış bir 
mukavelenin talil o\mmasır· nü· 
ki'ımetin ova:1lüryclerl ~ anua
mele yap~ığı zeır _e iç -~ 

etmek için kur· ·· _.;2i: •·r. C
ğer kı:;:ı v-.d - ' .... u r.·u :.<ıv crc!eri 
ortadar ,_ar ..arn ak Şimendifer 
itinde . ~r ':: ':.! en kendiler ile ihtı
ti '"' '-', vlc:uğumuzu bi '.miyorum. 

.ı:.~et, ikinci derecede komis
yoncub r - belki hakları olmadığı 

halde - araya giripte beyhude 

yere kazanmış olanlar olurse 
eğer hükumete bu tarzda isna· 
dat olacaksa hükümdirı bu isti
dattan kurtulmasına imkan 
yoktur. 

işi pahalıya maleimek 
meselesi 

Ben binayı yüz bin liraya 
çılrnrırdım. Eger b ir ço\< fuzulı 
karlara nıeyclan vermeseydim 
seksen bin liraya çıkarırdım 

eYCt binayı seksen bin lirayA 
çıkarırdım. 

Hulasa, nisbeti indin~ indire 
susduru l ınayaca!\ bir hele getir· 
mek mümkündür. lföyie mese• 
le!crde bahalılık, fazla ı'·~ bey· 
hude masraf sözü inş:ıa ın hey
eti umumiyesinde çıkan paranın 

nisbeti ile ölçüler. Eğer bana 
deriersc ki işte şirket in yaptı:Tı 

filan hat, işle filan mem'eket· 
te yapılan hat s· ı· n yaph\cları
nızdan daha ocuzdur, dirleı se 
bu söz fay:ını itibarcır. Ü;aunan 

memleketin ıurası burlSı ile mu
kayese edilerek bir neticeye 
varmak mümk'.ln olur. Ama bC:y
le birıey yaparlarsa görecekler· 
dir ki hem bu memlekette yapı
pılan, hem diğer memleketlere 
nisbetle bizim yaptıiımız daha 
bahalı degH, daha ocuzdur. 

Milli müdafaa bütçesi 
Hükumetin ötedenberi takip 

ettiği siyasette - ağır muraflar• 
dan birisi de milli müdafaa mas
raflarıdır. Buna hiç temas etme• 
diler. Fakat fırka teıkili hakkın· 
daki beyannamelerini ver·lıl.. lrt'. 

vakit üstU kapalı dahi olsa .ıı • ı· 
li müdafaa masraflarının ç .. :. hı

ğuna temas ettiklerini hatır İa ! c.ı
rum. Bir de bizim de•let 0111 <; e· 

sinde büyük masrafımız Osm~nlı 

borçlarıdır. Masraf çoktur, mas· 
raf çoktur, masraf çoktur deyin• 
cc, Şimendifer inşaatı, Nafıa 
bütçesi, Milli müdafaa bütçed 
Osmanlı borçlarına temas etmek 
lazımdır, bizim şimdiye kadar 
bu mevzuda vazifemiz şudur: 

Şimendiferlerdeo vaz geçe• 
miyoruz, bu memleketi, tam bir 
uzuv ile idare olunup bu uzuv 
milli vahdeti temin olunmuş, mil· 
li müdahası imkan haline gel
miş bir mevcut haline getirmek 
bizim için hayati bir mes'eledir. 

Bunu bana gerek alacnklı 

vaziyetinde bulunanlar, gerek 
diğer ~cnebi dustlarım da çok 
söylediler. çok teklif ettiler amma 
onlara da ayni şeyi müdafaa edi· 
yorum. 

Borçlanınız 
Bir milletin hcrşeyden evvel 

müslem olan, c:sla teredc'üt gö
türmeyen yafamak hakkı, mü· 
dafa hakkıdır. (bıravo sesleri, 
alkışlar) 

Hatta borçlunun da vafa -nak 
hakkı borç ödemek hakkından 
evvel gelir. Bizim nazarİyemiz 

budur. Milli müdafaa hakkı o• 
da bitabi yaşamak hakklarından
dır, Dernekle biz türkiyenin va· 
z:yetine, milli vaziyetine göre bil· 
yük masraflardan vaz geçmiyo
ruz. Bununla beraber demedik 
ki bu masrafları temin etmek 
için takat haric;nde külfetleri 
milletten isteyoruz. 

Banu mecJiste ve memleketin 
dört kö,esinde söyledim. Birçok 
nutuklarımda vazihen feryat ett
ettim. Ve bu feryatlarımın neti· 
cnı Osmanl ı borçlarının .:ağır 

olduğu hükmüne vudmldı. Ve 



.t'dllyede; bunu re•mi olarak bizzat söyle
dim. Maliye vekili arkadaşımm 
söylediği gibi ilk defa olarak 
bugün Siirt meb'usu Mahmut B. 
arkadaşımın tahrikine cevap ola
rak Osmanlı borçlarında bizimle 
müttefik olduklarmı işitmekle 
babtjyar, oldum. Kendilerini bil
hassa tebrik ederim. Çok gü
zeldir. 

Görüyorsunuz ki bu şirketin bir 
şirket haline girmesinde vatan
daılarm hakkını korumak, hu
susi bir zaruret olmuştur. 

kredi müesıeseıindc sarih Ye 
muayyen bir sebeple samimi 
olara vücudunu tesavvur ettikleri 
haksızlık ve yolsuzluğun tashihine 
tevessül edilemiyor. Onun itiba-

Mahkemede iki evk 1 - --Bundan sonra hariçten elli bin 
liralık sermaye mes'lesi: Bütün 
tenkit elli bin liralık bu serma
yeden ileri gelmisse bunun ça· 
resini bulmak kolaydır! 

Aııl bu mes'elede rol oyıyan 
ve yarın oynıyacak olan kpıda 

bekliycn muvazaah ecnebi tir
ketlerinin bu işe g!rmeaidir. 
korkarım ki bu inhisarları. mille
tin faaliyetini takyit ettiğimiz 
endişesile sözlerine uyarak kal
dıracak olursak iki sene 8onra 
bundan bilmeın kaç sene evel 
lzmir limanında gördüğümiiz gi
bi muvazıalı ecnebi ıirketler 
kartııında kalırız. O zaman mü
teellim olurlar. 

nna uzatılan dil zalimanedir. 
Benim itikadımca Mitbat paşa 
merhumun bu memlekette fai
deli olan en mühim eseri Zira
at bankasıdır. cumhuriyet bunu 
eline aldıkdan sonra Ozerine tit
riye titriye en kıyoıetli bir mal

gibi bir çok tekaınülıita mazhar 
etti ve bir kanunla anonim sir
keti haline getirdi. Bunun itiba
rini siyanet etmek için her han· 
gi bir ecnebi bankası karşısmd a 
duymağa mecbur olduğumuz 
takayyudu esirkemcoıeliyiz Zira
at bankasına bunu reva görme
liyiz. 

İki kıza taarruzdan nıaznun ~of ö1 KcnJalle Suat. 
adliyeye otonıobille gelnıişJer<li. T'evkif kararı 
verilince, ~of örsöz k~dan otonıobili nıal sahıbi 

g-elin aldı ! 

Daha evel sövlemeJi idiler, 
maabaza bugün söylemelerine de 
müteşekkirim Bununla kemali 
ihtiyatla dokunmak istemedikleri 
mevzua eloğlunun kendilerini 
dokundurmak lcararında olduğu
nu anlan:ış oldular. (Alkışlar) 

bütün bu siyasi muvacehelerimiz 
esnasmda başka noktaların na
zarı dikkati celbetmemesi 
mDmkUn değildir. lkbsat ve Ma
Jiye sistemlerimizden müşekkildir. 
Kendi nazarlarımız memlekette 
Cumhuriyet Halk fırkası aleyhi
ne harekete g~len başlıca muhar-

rikle, gelen ve Mali hatalarımızdır. 
lkhsadi mesleğimiz 

lktısadi mesleğimizi lktaaat ve
kili arkadaşımız yuzuhla, zanne
dcr:m ki hiç bir tereddüde ma
hal kalmıyacak derecede vuzuh
la söylediler. Bunu ben bir ke
lime ile tekrar edebilirim. Evet, 
ik hsatta senelerdenberi takip 
ettiğimiz ve gene takip edeceği· 
miz istikamet maii iktısat aiste· 
ınidir. Kendilerile esaslı ihtilih
mız bu noktadadır. Şimdi bunu 
müfredatla ve misallerle izah 
edeceğim. Liilfcn liman inhisar
ları hikayesinin ğeçirdiği tek.l
mülü habranızda tekrar etmenizi 
rica ediyorum. Biliyorsunuz ki 
inhisarlar mese!csi büyük bir 
ihtisas meselesi olarak ortaya 
kondu. Uzun zaman suallerinize 
karıı bu 11 esaile müfredatile 
yakından temeı eder etmez li
man inhisarları hududuna mün
hasır kıldık. BugUn gördük ki 
inhisarlar hududunda da çok te
zelzül etmi,ferdir. Meğ~r liman , 
inhisarı meselesinde yalnız ta h
mil ve tahliye işlerini gören 
mılli şirketin hususi sermayeye 
malik olmaları canlarını sıkmıf. 
Eğer okadarcık hususi sermaye 
de olmasa da münhasıran devlet 
elinde bulunsaymış hiç bir diye
cekleri olmıyacakmış. Amma li
beralizm bu değildir. "Serbest 
bırakmalı, milletin faaliyetini bir 
takım inhisarlarla tehdit etme
meli ... ,, 

Bu ıöz başkadır. Hiç ol~azsa 
biraz daha ıerbest bırakmalı imi
tiz. Maalıaza bizim mesleğimiz; 
bu değildir. Bu yaptığımız zaru
rettendir. Mesela Istanbulda 
beıyüz bin lira sermaye ile şir
ket teşekkül etmiş üçyilz elli 
bin lirasını devlet koymuş, yüz 
bin lirasını mavunacılar koymuş .. 
maYunacılar koymamıtlır. biz 
DıaYUnacıların fili bir inhisarına 
bir şirket haline getiı mek için 
mali müşkülat halinde kaldık. 
O zamana kadar maif etleri bu 
yllzoen olan vatandaşların bel
kide O gün para ile ihtiyaca 
kifi olamayacak bir takım ma· 
vunalarla karşımızda kaldılar. 
Ancak bu mavunacıların mavu
nalarını arzu ettikleri bede] ile 
satın alıp kendilerini işten çı
karmalıydık, yahut inhisar olmuş 

Kendilerini bu elemden kur
tarmak için temin ederim ki bu 
inbi1arlar kaldınlmıyacaktır. 

lzmirde, hiç garip bulmayor
musunuz, bilhassa tahmil Ye 
tabliye işlerinden bahsolunu
yor ve bir çok güzideler F elhi 
Beyin etrafında toplanıyorlar 
tahmin eder misiniz ki lzmirliler 
liman itleri mavzuu bahsedilirken 
rıhtımdan nekadar zahmet çek
tiklerini Fethi Beyin kulağına 
hiç duyurmamıı olsunlar bunu 
hiç tahmin etmiyorum. 

Ziraat bankası 
Ecnebi sermayesi bahsinde 

çok ihtiyatkar davranıyorlar. Bu 
çok tedbirli bir şeydir. Keşki 
bu takyidi milli sermayelerle 
teşekkül eden tirketlere de gös
termek lôtfünde bulunsaydılar 
Ziraat bankasının memlekette 
nasıl tefsir edildiğini eşittiniz 
mi? vazifesinden hariç işler 
ile meşgul . r oluyor, borçlu-
ların şikayetleri l:ehirlerle 

ya phğımızı bilerek 
yapıyoruz 

Arkadaılar, milli iktısat politi
kuını takip ederken samimi o· 
larak bu poltikanın ınuhalifi olan
lara raageldim raıgele bilirim. 
Böyle bir politikaya muhalif ol· 

mak için samimiyetten azadeelmok 
şart değildir. Samioıi oJarak in· 
srn milli iktısat politikası aley
hinde bulunabilir. Sarih ve açık 
olmak şartile gerek ecnebi dosf 
!arımdan ve gerek yerli arkadaı
larımdan Milli iktısadin bir mem· 

lekette takibi mDşkül olduğunu da· 
ha çok delillelle işitmiıimdir. 
Memleketin aermayeıi yoktur, 
Milii iktisadi takip edilen yoldan 
Ecnebi sermayesi getirmek güç· 
tür. Binaenaleyh Biz Milli iktısat 
politikası takip etmiyelim liberal 
bir yol tutarsak memleketin in
kiıafı için daha çok sermaye 
getirebiliriz deyenlerin bir çok 
delilleri vardır ve böyle bir çok 
deliller söylemişlerdir. Biz bu 
meseleyi tetkik ederken ve prog
ramımızı tayin ederken onun 
hilafı olan mülahazalardan kaçı
nır, onlara gitmekten korkar Ye 
onları tahlil etmemiş adamlar 
deiiliz. tahkik etmiıiz, tahlil et
mişiz hangisinin kin daha çok
tur düşünmüşüz. Onun üzerine 
Milli iktısat scyasetini takip edi-
yoruz. 

Bu memlekette milli iktısat 

sistemi takip olunması ecnebi 
sermayı sinin gelmesine mani 
değildir. çünkü bizden deha çok 
sol olan memleketler harçidan 
sermeye getirir, bunları mem
leketlerinde çalııtırmaktan nev-

mit değildirler. F etbi beye tavsiye 
ederim ki milli iktuıatt aleyhinde 
açık olarak söyleainler. Kendi
lerine düşen budur. Hakikatte 
aramızdaki ihtilaf da budur. Biz 

milli iktısat takıp ediyoruz.Fakat 
ayni yolda yüryüomuşuz gibi bir 
çok gözel tesadüfler oldu. Milli 

iktısat politıkasınm aleyhinde 

lstanbul ağır ceza mahkesinde 
dUn Keınal isminde bir şoförle 
arkadafı Suat 14 ve 16 yaşların
da iki kıza taarruzdan muhake
me edilmişlerdir. 

Bu iki şoför, mahkemede ha
zır bulunmıyan R ec' p ve Ismail 
ismindeki arkadaşlarile birlikte 
iki kızı Be~iktaştan otomobilleri
ne alıp Hacı Osman bayırına 
götürmek ve orada "Benzin bit
ti,, bahanesile otomobili durdu
rup kızlara feci tarzda taarruz 
etmek kaydile mahkemeye ve
rilmiılerdir. 

Dünkü ilk muhakemede mah-
keme, hazır bulunmıyan iki şo
förün aranmasına ve mahkeme-
deki Kemalle Suadın de hemen 
tevkiflerine karar vermiştir. 

Kemalle Suat tevkif edilince 
taşnmışlar, "Aman biz buraya 
otomobille geldik, otomobilleri-
miz aıağıda başıboş kaldı,, diye 
telaşa düşmüşlerdir. 

Müddeiumumilik, otomobilin 
avluya çekiimcsi için emir vermiş 
ve derhal mal sahibi keyfiyetten 
haberdar edilmiıtir. Mal sahibi 
biraz sonra gelip otomobini al-
mıştır. 

davası işkence -----Üq polis aıeyhınde ki dıvada 
iki ,ahit dün mühim şehadette 

bulundu 
Eminönü merkeıinde Sirkeci

de otelci Ali ve arkadaıı Sait 
efendileri döverek ijlCence icra
sile maznun serkomiser Fahri, 
muavin Osman ve taharri me
muru Mustafa beylerin muhake-
mesine dUn aiır cezada devam 
olunmuştur. 

Şahit Eminönii ikinci komi
seri Hilseyin Hulüıi bey, " ben 
kor"olda idim. Yukarıdan feryat 
iıittim. Muavini göndedim. Biraz 
sonra Ali ve Sa it efendiler to
pallayarak aşagıya indiler,, de-
miştir. Ve istizah üzerine "ka
naatim, bunların dövüldüğü mer-
kezindedir,, cümlesini ilive et
miştir. 

Otelde çalııan Kerime H. da 
«Ali efendiyi bir tahkikat için 
karakola sağlam götürdüler. 
Otele koltuklar geldi. Bir hafta 
yere. ayak basamadı,, demiftir. 

Üç polisin şahitliği için mu
hakeme kalmı~tır. 

Bir s gorta veznedarı 
tevkif edildi 

41Anadolu,, sigorta kumpanya
sı veznedarı Haydar Behçet B. 

hind;-muarızlarmızm Eöylediği 
sözler talisiz, dermansız, esassız 
şeylerdir. 

Fethi beye tavsiye 

karıılanıyor, ve birçok baksızhk 
ve yolsuzluk ile doludur. Demli
yor; arkadaşlar , dünyanın en 
kuvvetli bank•ıı için vazifesin
den baıka itlerle uğraşıyor , 
haksızlık ve yolsuzluklarla dolu
dur diye baılamıyorlar ! Bu iki 
sebepten yalnız birisi dünyanın 
herhangi bir bankasını batırmak 
için kafidir. Nasıl insaf ediyor· 
lar. Milletin en büyük bir kredi 
müe11eseıine halk karşısında bü
tün bu sebepleri temerküz etti· 
reoler, teksif edenler onun iti
barı aleyhine tevcih ediyorlar. 
Ziraat bankası müstakil ve ayrı 
bir teşekküldür. Kendisine söy
lenen sözlerin hepsine biır:at 
mevki almak 'aziyctindedir. Be
nim burada bu mevzua temasım 
siyaai sahada memleketin en bü
yük kredi müesseıesinin itibarı 
aleyhinde söylenen sözlerin her 
hangi bir kulakta devamlı bir 
akis brakılmama.ın(temin etmek 
içindir. Eğer tcferrüata geçer
lerse kendilerine söyleyebilirim ki 
ziraat bankası gerek zürraa ik
raz için, gerek ziraat kredileri 
için çok hizmet etmektedir. Hiz· 
metinden de müteıekkiriz. Zira
at bankasında hakıızhk ve yol
suzluk yoktur. 

bulunan teeıUsüsleri kendilerine ta
raftar ederlerse tenakusdan kur
tulamazlar. Ve nihayet meclisde 
söz söyleınek ve muayyen mes
eleler üzerinde kartımızda bch
mehal sö:ı söylemek ve bir hü
küm verdirmek vaziyetinden 
kurtulmağa imkan yoktur. işte 
arkadatlar, bu günd burada 

Kendılcrinin, Fethi heyin mus
takil bir fırka teşkil etmekte 
bizim karşımızda porgramımızı 
ve fırkamız tenkit etmekten nev
mit olmam~larını dilerim. bizimle 
mücadele etmek güçtür. Amma 
oğraşarak tekamül ec!crler. Da
ha kuvvetli iebepler bulurlar. 

:.!,000 liraya yakm bir parayı 
zimmetine geçirerek çalıştığı 

mUessescnin emniyetini sui isti
mal eltiğj noktasından dördüncü 
istintak dairesince tevkif edil
miştir. 

Nüıtantik Salih B., tahkikatı 
derinleştirmektedir. Hesapla tet
kik olunacaktır. 

Şemsettin bey 
Hükumeti tahkirden beraet 

etti, serbest bırakıldı 
İstanbul ağır ceza mahke· 

mesinde dün sabah " Yarın,, 
gazetesi aleyhindek üç davanın 
temyizden nakzen muhakemesi 
bitmiştir. 

Bu üç davadan ikisi, gazete
nin baımuharriri ve mes'ul 
mUdUrii Arif Oruç B. , diğeri 
muharrirlerden Şemsettin Er
tuğrul B. aleyhinde idi. 

Arif Oruç B. aleyhindeki iki 
dava, yirmi bin memurun açıkta 
kalacağı ve yakında B. M. Mcc
Jiıinda mühim hadiseler olacağı 
şeklindeki iki telgraf haberinden 
dolayı ve ceza kanununun 161-
inci maddesi mucibince mühey
yiç ve asılsız neşriyat davası 
idi. Bunlardan dolayı iki ay 
hapis kararı verilmiıti. 

Şemsettin B. aleyhindeki da
va da, kendisinin Arif Oruç 
B. in tevkifinden bir giin sonra 
çıkan (( yarın " d"a ne}rchiği 
•• Bizi mencdem~ısiniz1 ser
lavhalı yazıdan dolayı, 158 ve 
159 uncu maddelere göre hü
kümctin manevi ıahsiyetini tah
kir davası idi. 

Temyiz dairei hususfyesi, bu 
davalardan birinci ve ikincisi 
hakkındaki kararları, 161 inci 
madded • bilerek ,, kaydi bulun
duğu ve neşrolunan iki haberin 
hakikate mutabik olmadığının 
ve muheyyiç oldoğunun bilene
rek neşredildiği · anlaşılmadığı, 
u.;unçü davada da Şemsettin 
B. in yazısında hükumeti kast
etmediği tarzındaki müdafaa
sının aksine delalet eder sarahat 
mevcut olmadı,ğı nonlasından 
bozmuş, başmüddei umumilik, 
nakza itiru.: etmiş, Temyiz heyeti 
umumiycsi de tetkikat yaparak 
itirszı reddetmiştir. 

Dünkü muhakemede Şemsettin 
B. mevkuf, Arif Oruç B. gayri 
"mevkuf olarak hazır bulunmuş
lar. T cmyizin nak21 okunmuş, 
n.UddQİ umumi Cemil B. in mü
taleası sorulmuştur. 

Müddei umumi 
usulün 326 ıncı 

Cemil B., 
maddesine 

tevfikan, dairci hususiye ilamı, 
maznun vekilinin duruşma talebi 
üzerine verilmiştir. Esasen hey
eti umumiyeden de tasdik edil
miştir. Nakza ittiba isterim . » 

demiş, mudafaa vekili Etem 
Ruhi B. de ittiba talebinde bu
lunmuş, mahkeme nakzıı uymuş-
tur. 

diye Haklarını nazarı dikkate alma
mah idik, haklarını nazarı dik
kata almamazlık yapamazdık. 

Behmehal onu nazarı itibara 
alacaktık. Hazır paramız olma
dığı için ellerindeki mallarını. 
nıalzemeyi olduğu gibi sermaye 
olarak koymalarım terem ettik. 

Arkadaşlar, her hangi bir 
müessesede haksızlık ve yolsuz
luk olabilir. Banka gibi bir iti
bar müessesesinde haksızlık 
umumi olarak söylenemez. bil
hassa böyle bir iddıa idame 
edılemcz. Filhakika eğer hak
sızlık ve yolsuzluk varsa derhal 
onu serahaten söylemek lizım
dır. Serahaten ıoylenir ve der
hal alakadar olanlar~ mes'ul olan
lar tedb:r alır. Haksızlık ve yol
ıu.ıluk tashih olunur. Fakat bu 

söylenen güzel sözlerden ve bilh.as
sa muarızlarımızın yaedıklan 
tenkitlerden gerek poltıka ma
navraJarına ait olan nuktaları 
ve gerek porgramımızin ~sasma 
ait bulunan nuktaları teşri et
mege çahşdık. Görüyorsunuz ki 
siyasetimiz gerek mali ve gerek 
iktısadi nuktei nazardan çok 
kuvvetle mudafaa oluna bilen 
bir mevzudan Ye bunların aley-

Çok kuvvetli tetki&cat yapar:ar. 
Eğer vazgeçerlerse bundan en 
ziyade mütellim olacak benim 
programımızı, fı kirlerlmizi, icra· 
atımızı bu kadar kuvvet ve isa
betle tebarüz ettirmek için Fethi 
Beyin itirazlarından ve fikirlerin
den daha münasip daha uygun 
bir vesile nerede bulunabilir? 
(şiddetli ve devamlı alkışlar) 

Bundan sonra müddei umumi 
beraet talep etmif, müdafaa 
yapılmış ve reis Nusret, aza Ta
hir ve Nusret B. ler müzakereyi 
müteakıp naluz esbabı mucibe
ıile her üç davadan beraet ka
rarı vermişlerdir. Ş~msettin B •• 
etmen serbest bırakılmıştır. 








