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Buğdayımızı korumak
için alınacak tedbirler

• ••«»-» •

Ali Iktisat Meclisine göre, hükûmet ih-

almalı

Takas komisyonu için
Bir kararname neşredildi
Hariçten mal alacak müesseseler, şir-

ketler ne gibi şartlara tâbidirler?
Ankara: 27 şubat — Ali Iktisat '

Meclisi bundan bir, bir buçuk ay ev-
velki içtimalarında 929 tediye mu-
vazenesini tetkik ve müzakere ettiği
sırada tediye muvazenesi mevzuile
yakından alâkadar olan iktisadî buh-
ranın da tetkikini zarurî görmüş ve
buhran hakkırtfaki mütaleaiannı te-
diye muvazenesi raporana lâhika ol-
mak üzere tanzim ettiği diğer bir ra-
por da tesbit ederek hükûmete tak -
dim etmeğe karar vermistî.

Meclisin raporları ve bu meyanda
buhran raporu tebviz edilerek ahiren
hükûmete takdim olunmustiır. Bu ra-
porlardan ehemmivetleri derecesine
göre sırasile bahsedeceğiz. Bugünlük
buhran raporunun bizce en sayani
dikkat olan kısmını hulâsa edivoruz.

Malûmdur ki bupünkü iktisadî
buhran muhtelif âmillerden doğmuş-
tur. Bu âmillerden en mi'himmi ise
ziraî istihsaldeki sürprodüksiyondur.
Efr«r ziraatte buhran olmasavdı bü-
yiîk ziraat memleket'erinin alım ka-
biliyetleri eskisi gibi devam edecek,
binnetice sanayi, münakalât aribi is-
tihsal branslart diğer buhran âmil •
lerinin tesirleri altmda kalmakla be-
raber mübadele münasebetleri buh •
randan bu derece müteessir olmıya-
caktı. Bu itibarla buerünkü buhranın
tetkikinde ziraî bnhran diğerlerine
tercihan temas edilmesi lâzım e«*len
bîr mevzudur, husnsile bizim gibi zî-
ra*f m*»mleketVri icin

Âli İktisat Meclisi de dünya buh-
ranının memleketimi'rdeki in'ikâs •
larmı ve bizim millî iktisadımıza has
olup bu in'ikâslar doiayısile bir kat
daha siddetlenen bünyevî arazı tet-
kik ederken bîlhassa ziraî istihsal
buhramnı nazari d'kkate almak su -
retile bu zaruretin icaplarına uymus-
tur.

MecKs, ziraî buhranın tetkiki sıra-
sınHa Tii'-k bu&davcılı&mın geçir -
mekte olduğu sıkıntılar üzerinde e -
hemmivetle tevakkuf etmi*tir. Mem-
leketimizde buğday ziraati, mezru
arazinin yarısına samil olan bir zira-
attir. Hiç bir mahsulün istihsaiâtı
buçdav istîhsa'îtının cıktığı derece-
lere çıkmıvor. Bövle bi'-inci derecede
ehetnmivetli bir mahsul olan huğda-
yın siirvmünde ve satmındaki durçun-
luk, fiatlanndaki nisbetsiz sukut
memlek«»ti büvük zararlara sokmuş
ve miHî iktisadın diğer bransla*-"" da,
millî tîcaret ve sanayi ile kredi ci •
hazlanmızı da'müteessir etmistir.
Meclis bu hakikatleri tebarüz ettire-
rek buğday buhramnı karşılamak ü-

tedbir almak lüzumunu ileri sü-

rüvor.
Meclisin kanaatine göre «bu ted-

birler bizdeki iktisadî buhranın halli-
ne matuf tesebbüslerin noktai hare
ketmi teskil edecek derecede» ehem-
miyetlidir. Alınacak tedbirler «bir
taraftan buğday fiatlarınm çiftciye
mesaisinden azamî kazanç temin e-
decek muayyen bir sevivede tutulma-
sraı. diğer taraftan iklim ve toprak
sartlarının tesirlerinden kurtulamı •
yan buğday mahsulümüzün arz ve
talebi arasmda - rekolte neticelerin-
den müteessir olmıyacak • nisbî ve
müstakar bir muvazene tesisini istih-
daf etmelidir.»

Âli fktisat Meclisince almması lâ-
zım gelen tedbirlerin hedefleri budur.
Tedbirlerin kendilerine gelince tav-
sfye edilen sekillerine göre Bulga •
rîstan'ın aldıği ve iki senedenberi tat-
bik ettiği tedbirlerin bazı ufaktefek
farklarla hemen avn'dir. denilebilir.

Filhakika meclis fiat istikrarmın
• maliyet fiati ile cihan satış fiatla-
rınm fevkinde bir istikrar - ancak bir
devlet makanizması ile kabili temin
olduğu fikrindedir. Su kadar kî bu
devlet müessesesi Bulgaristan'da ol-
dueru jribi bütiin mahsulü alacak de-
ğildir. Buğday pivasasını malivet fi-
atından aşağı düsürecek istihsal kı
«ıralannı, yani mahsulün ihtivaca nis
betle fazla olduğu senel<>rdeki istih-
sal fazlalarını tayin ve ilân oluna-
cak bir fiatla ancak, bedelini kısmen
para, kısmen de vadeli bonolarla
Sdiyecektir. Çiftci bu bonolarla ver-
gisini ve Ziraat Bankasına olan borç-
larmı verebilecek, dilerse bonoları
Ziraat Bankasına iskonto ettirecektir.
Mevzuu bahis devlet müessesesînin
satm alacağı buedavlar mahxu1ün az
olduğu senelerde dahilî istihlâke ar-
zolunacaktır.

Bn tedbir, mimhuıran istihsal faz-

lahğından mütevellit fiat sukutlarını
karsılıyacak bir tedbirdir. Buğday fi-
atlarınm mahsul fazla olsun olmasın
bir de devrî — periyodik sukutu var-
dır: Çiftçi hazineye, bankalara ve a-
lacakhlanna olan borçlannı ödemek
için paraya muhtaçtır. Bu parayı te-
darik için de harmam takip eden ilk
aylarda o sene satabileceği mahsulün
hemen kâffesini piyasaya arzeder.
Ve bu suretle piyasanm kolayhkla
çekemiyeceği bir mahsul fazlalığı
peyda olur, binnetice fiatlar düşer.
Bunun önüne geçmek, çiftçinin bu
yüzden urradığı zararları da berta-
raf etmek lâzımdır. Iste Âli Iktisat
Meclisi bu ihtiyaca da temas ederek
kövlülerimizin mahsul kredisi ve ya-
hut bekleme kredisi denilen kredtden
azamî surette istifade ettirilmeleri
lüzumuna işaret ediyor.

Vakii bankalar mahsul mukabili
kısa vadeli avanslar yapmaktadırlar.
Ancak bu kredilerin hacmi zürraın
ihtiyacmı karşılamıyacağı gibi on •
dan daha ziyade bufrday tacirleri is-
tifade etmektedir. Bunun sebebi dc
çiftçilerm her yerde banka deposu
bulamamaları ve faizden ve sair mas-
raflardan kaçmmalarıdır. Binaena -
leyh meclis, bekleme kredilerinin
kövlerde inkisafını temin edecek ted-
birler ittihazını, ziraî varenler ıbda-
sını ve buğday ticareti ile uğrasan
firmalarla değirmencilerin çiftçinin
fazla mal arzettiğ-i mevsimlerde ar •
zedilen buğdayları alıp muhafaza e-
debilmelerfni kolaviaştıracak umumî
mağaza, depo ve siiö gibî tesisat vü-
cude sretirilmesini tavsîve etmekte-
dir. Fakat bütün bu teskilât için pa-
raya ihtiyaç vardır. BHhassa umumî
mağazalar ve silöier insasi böyök
masraflara mütevakkıftır. Bunun için
meclis, esası Ankara'da alâkadar res-
mî makamlar nezdmde epey hiisnü
kabul görmüş bir f ikri iltizam ederek
bir tesekkül vücude getirilmesi mu -
vafık olacağım ileri sürmektedir:

«Dî?er bazı memleketlerde - me-
selâ Romanya gibi - olduğu vechile
devletin müsaadei resmiyesi ile imti-
yazlı bir tesekkül vücude getirilerek
buna Ziraat Bankasının, ziraî kredi
kooperatifleri birliklerinin, mahsu -
lât alım ve satımı ile uğrasan eshas
ve müessesatın, ticaret ve ziraat o-
dalannın, devlet demiryollan ve sey-
risef ain gibi nakliyat îdarelerinin mu-
ayyen hisselerle istirak ettirilmeleri
ve yeni tesekkülün sermayesile ba •
saramıyacağı tesisat ve insaat mas-
raflarımn müstakbel isletme hasılatı
karsılık gösterilerek Ziraat Banka •
sının uzun vadeli kredileri ile temi-
nine çalısılması derpis olunabilir.»

***

Âli Iktisat Meclisinin tavsiye ettiği
bu tedbirler ihtiyaca ne dereceye ka-
dar tevafuk ediyor? Bunu ayrıca tah
lil edeceğiz. Simdilik valnız sunu işa-
ret etmek isteriz ki Türk burdaycı -
Iığı bugün dünden ziyade himayeye
muhtaçtır. BuiHay müstahsili hue •
dayını sekiz on kuruştan asağı mal e-
demedia-i halde - mıntaka ve zaman
f arklarile • beş kuruştan elli paraya
kadar satmağa mecbur kalmı«fır.
Memleket nüfusunun büvük bir kıs-
mının alım ve tediye kudretinin bu
suretle son ho^dine inmis bulunması
bütün mübadele münasebetlerini e-
hemmiyetli surette müteessir ettiği
gibi devlet varidatmı da hayli daralt
mıştır. Diğer taraftan bu sene bir çok
mtntakalarda zerlyej nzdır. Buna ha-
valarm müsaadesizliği kadar buğday
fiatlarınm nisbntsiz ve elim olan düş-
künlüğü dc âmil olmuştur. Vaziyetin
önümüzdeki mahsul mevsiminde sa-
lâh bulmasına hâdim olmak üzere
buğdav müstahsilleri lehine simd' •
den radikal hir ^üdf S»'e vapılmadığ
*«kdirHe «eİAcek se»"* hariçten buğ-
jay 'thaliee ihtiyac haaıl olacağı ve
buhranın bir kat daha siddetleneceğ
mnlıaakkak ^ibidir.

İhracat emteası vetistiren mü?t?h
yllerimi^in vaziyetlerini âcil bir mü-
•lahalp H<> ıslah edemiyoraz, çünkü
ihracat malının fi .au cihan piyas_as
tavîn eder. Fakat istîh«»Meri dahili
istihlâke matuf bulunan buğdav müs
tahsillerini cok daha kolavlıkla hi -
maye mümkündür. Bövle bir himaye
bugünkiı ilctisadj vazjyetin «»n büyük
zarnretlerinden birini te»kU ettiği gib
KM flr+;«>ıt M«r"»î rsnonr"*» da >f*d
- Jildigi vechile Tnen»leJjetunizd_eki ik
tisadî buhranın halli için yapılacak

Komisyon reisinin

Gazetemize beyanatı

Ankara 28 (Telefonla) — Takas
komisyonu hakkındaki kararname in-
tisar etmiştir. Kararnamenin hulâ -
sası berveçhi atidir:

11940 numaralı kontenjan karar-
namesinin 3 iincü maddesi hükümle-
rini tatbik etmek üzere bir takas ko-
misyonu teskil edilmistir. Komisyon
Ziraat Müstesarı Atıf Beyin riyase •
tinde İktisat Müstesarı Hüsnü, Tica-
ret Umum Müdürü Naki, Sanayi U-
mum Müdürü Serif, Dahilîye ma •
hallî idareler umum müdürü ile Ma-
liye, Müdafaai MiIIiye. Nafıa, GUm-
rük ve tnhisarlar Vekâietlerinin ba-
remin A cetveline dahil memurlann-
dan inha edecekleri birer zattan mü-
rekkep olacaktır. 11940 numaralı
kararnamenin 3 üncü maddesinde
zikredilen müesseseler bir sene için-
de hariç memleketlere yapacakları
siparisleri sene baslar baslamaz 2 ay
zarfmda takas komisyonuna bildire-
ceklerdir. Bu sene içinde yapılacak
mubayaat kararnamenin neşri tari -
hinden sonra 20 gün zarfında ko •
misyona bildirilecektir. Her müessese
sioariş listeleri ile birlikte siparişe
ait şartnameleri de gönderecektir.
Siparisin icrasınm münasip olup ol-
madığı mes'elesi ile salâhiyettar me-
murlar mesgul olacaklardır. Komis •
yon memleket dahilinde kabili istih-
sal ve imal esya hakkında mütalea
dermeyan etmek salâhiyetini haiz ve
tesvikî sanayi kanununun 12 înci
maddesini îcra etmekle mükelleftir.

Komisyon sipariş listelerini alır al-
maz en çok bir ay zarfında memle -
ketin 3 gazetesinde sipariş olunacak
esyanın listesini nesredecektir. Her

Japon'lar da Çin'liler de
Kuvvet gönderiyorlar
Sovyet kıtaatı Mançuri hududunda ye-

niden mühim harekâtta bulundu

iii

Komhyon azasın&an Tlearet
Husnu Bey

müessese veya sirket alacağı esya be-
deline tekabül edecek kıymette Türk
mahsulât ve mamulâtından bir mik-
tarını mubayaa ve ihracınm teminmi
taahhüt edecek, ihale mukavelesinin
mer'iyetinden sonra 10 gün zarfında
Türk malı mubayaa ve ihracına bas-
landığmı gösteren mukavelenameyi
noterin tasdiki suretile komisyona
verecektir. Müteahhidin şartnamesi
mucibince ihraç edeceği malın za -
rarından komisyon mes'uliyet kabul
eylemiyecektir.

Komisyon reisi Atıf Beyle konuş-
tum. Bana su beyanatta bulundu:

«— Komisyon, vekâletlerden inha
edilecek zevat Heyeti Vekilece tasdik
olunduktan sonra faaliyete gececek-
tir. Simdilik yalnız riyaset bürosu
çalısmağa baslamıstır. Komisyonun
te'^li kararnamesmde !"wni*yo» ri-
yasetine tahmil edilen bir çok vazi -
feler vardır. Komisyon riyaset bürosu
bu vazifeleri ifaya baslamıstır.Komis-
yona siparişler için şimdiden talep-
ler gelmektedir.»

Hitler tehdit ediyor!
Nazisler reisi, hükûmet ricali ile hesap

görme saatinin geldiğini söylüyor
Milâno 28

(A. A.) — Pon-
lo d'Italia'nın bir
muhabiri yakın-
da icra edilecek
olan Riyaseti -
cumhur intihabı
mes'elesi hak •
kında Hitler'le
bir mülâkat yap-
mıstır.

Hitler, NazU'.
lerin mücadeleye
son fertlerine
kadar devam e •
ceklerini çünkü
bu intihabm Al •
manya için tari-
hî bir kıymeti
olacağım söyle -
mistir.

Şanghay muharebelertntn haMlti resîmıert: Şanghay'm şimal istasyonuna hüevm
3apon askerlennin makmeli ttıfek ateşi

Changhai 28 (A.A.) — Yeni iki
Japon fırkasının Yang-Tze nehri
mansabında bulundukları söylen •
mektedir.

Changhai 28 (A.A.) — Çin karar-
gâhı umumisi yeni iki fırkanın Nan-
kin'den gelmekte olduğunu bildîr *

(Mabadt 4 ûncü sahifeĞ»} '

Şekerden sonra kahve
ve limon ihtikârı
Müddeiumumilik mazbatanin tetkikile

mesgul, limon fiatları da yükseldi

Vşdk şeker fabrikasmın İstanbul'a gönderdiği şekerler rthtımda

Şeker fiatlarmda ihtikâr yapılıp
yapılmadığını tetkik eden Vilâyette-
ki komisyonun hazırladığı mazbatayı
Müddeiumumiliğe verdiğini ve maz-

dilmekte olduğunu dün yazmıstık.
Müddeiumumilik henüz tetkikatını

bttirmemiştir. Bu tetkikatın bugün,
(Mabadi 3 üncü sahifede)

Balkan Tütün Birliği
Balkan Konf eransında ortaya atılan fik-

ri tetkik için bir komisyon teskil olundu
Alman Reisicumhurluğuna namzethğinî koyan Hitler

Mumaileyh NazisMerin ilk devre -
den itibaren muzaffer olmaları müm-
kün olduğunu da beyan etmiş ve de-
miştir ki:

«— Eğer iktidar mevkiine gelecek
olursam millî bir siyaset takip ede •
ceğim. Bilirsiniz ki ecnebi matbuat
bu mes'ele hakkında bîr cok hilâfı
hakikat nesriyat yaptılar. Ben ken-
dimi müdafaa etmek istiycrum. Hü-
cum etmek deeril. Almanya'nın yeni
bir harp istediği de doğru değildir.
Cünkü silâhlarından tecrit edilmistir.
Fakat Almanya kendisini her türlü
vesaitl" müdafaava amadedir.»

Hiiler tehdit ediyor
Berlin 28 (A.A.) — Nazis'lerin bir

içtimamda beyanatta bulunan Hitler.

ilk istir.
İlâve edelim ki son srünlerde malî

ve iktisadî vaziyeti tetkik etmekte o-
lan hükûmet ahnması lâzım gel<*n
tedbirleri yalnız deyle1 bütçesine ta-
allûku noktasmdan değil. millî iktisat
noktasından da esash bir surett<=- der-
pis ve mütalea etmektedir. Fırka
grupundaki mÜTakeler neticesinde bu
vadide kat'î kararlar Utihaz edile -
cektir.

ALİ SÜREYYA

13 mart tarihinin Alman amelesîne
mes'um bir istikbal vadeden ve bu-
gün alcakrasına NaTis'lerin namzet •
lerini kendi namzctleri gibi göste •
ren fırkanın yıkıldığını göreceğini
sövl<»mistir.

Hitler, halen iktidar mevkiinde
bulunan ve pek yakırda Nazi^'ler ta-
rafından devril«»c*»k olan rical ile he-
sap förme saatinin çaldığım da ilâve
etmiştir.
Alman hadınlan ve Hindenburg

Berlin 28 (A.A.) — Sun zaman-
larda te*ekVül Ptmis olan Alman ka-
dınları komitesi Hinden^ursr'un veni-
den riyaseticumhura intihabı lehinde
*»îr beyart«»me ne«»"'»tnı>»tir.

Nasyonalist gazetelerinin Hin •
denburg'a hücumları

Berlin 28 (A.A.) — Angrif gaze-
tesi, Maresal Hindenburg'un fırka •
sızların namzedi oldu&unu tezvîr
maksadile ortava atan bir makale
nesf-ettiğinden dolayı 6 gün müddetle
tatil edilmistir.

Polis müdürü, Nazis fırkasına si -
yasî dü^manlarma karsı vatan haini
sıfahnı verecek olan makale'eri ve
bu maksatla yapılacak içtimaları me-
nedeceğini bildirmistir.

Geçen aylar zarfında şehrimizde
toplanan Balkan Konferansının ik -
tisadî mes'eleleri tetkik ve müzakere
eden komitesinde şark tütüncülüğü
vaziyeti konusulurken bellibaşlı şark
tütünü yetiştiren Türkiye, Yunanis-
tan ve Bulgaristan arasmda bu saha-
da tesriki mesai olunması temennileri
ilerî sürülmüs ve bu temenni mukar-
rerat meyamna konulmuştu.

Konferansta bu fikri ortaya atan
Yunan murahhaslarından Bakkalbası
üç memleket tütüncülüğü için müş-
terek bir organizsyon teskilinin fay-
dalarını tesbit eden bir raporu da
komheye vermişti. Konferansta na -
zari itibara alman bu teklif in tatbiki
her üç hükûmetin kabulüne talik e -
dilmisti.

Iktisat Vekâleti, Balkan Konfe -
ransının iktisadî me«'elelere mün •
hasır olarak tesbit edilen esasatı tet-
kike baslamıs, bu meyanda tütüncü-
luk üzerinde bu iki komsu memle •
ketie tesriki me«ainin bizim için fay-
dah olup olmadığının mütehassıslar-
dan mürekkep bir komisyon tarafın-
dan tetkikine karar vermis, ve böyle
bir komisfon kurulmustv...

Tütün İnhisan namına yaorak tü-
tün şubesi müdürü Nazmi, Ziraat fen
subesi müdürü Nesip, İhracat Ofisî

Nerrüıza&e Mithat B Kavala'îı Hüseyin B
müdürü Cemal, tüccardan Ne%'iza'
Mithat, Kâtipzade Sabri, Kavala'îı
Hüseyin Beylerden mürekkep olan
bu komisyon ihracat Ofisinde içti •
malara baslamıslardır.

Komisyon bu içtimalarında üç
memleket tütüncülüğünü ziraat, is-
tihsal, ihracat ve fabrikasyon nok •
tasmdan tetkik edecek, Türk, Yunan
ve Bulgar tütünleri îçin müşterek bir
organizasyon tesisinin bizim için fay-
dah olup olmadığı hakkında karar
verecektir. Komisyon, t-tkikatını bi -
tirdikten sonra alacağı neticeyi bîr
rapor halinde İktisat Vekâletine bil-
dîrecektir.

!

Orijinal Boyut : 13 * 16 cm
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SON TELGRAFLAP

Amerika Japonya'ya
Boykot yapacak mı?
Amerika kabinesi ikiye ayrıldı, Hoover

acele etmek istemiyor

Vaşîngton 28 (A.A.) — İyi haber
alan bîr membadan bildirildiğine gö-
re Amerika kabinesi Japonya'ya kar-
şı iktisadî bir tazyik îcrası mes'elesî
karşısında inkisama uğramıştır. Bin-
netîce kabine Cemiyeti Akvamın
kat'î bîr vaziyet almasına kadar bu
husustaki karannı talik edecektir.

M. Stimson, bu kararın derhal it-
tîhaz ve tatbikînı arzu etmekte ise
de M. Hoover, her türlü âcil kararla-
ra muhalif bulunmaktadır.

tngtltere'de M. Stimson'un mek'
tabu nasd telâkki edildi?
Londra 28 (A.A.) — Siyasî me -

hafil, M. Stimson'un mektubu bak -
kında büyük bir ketumiyet göster -
mektedir.

Ba«ı gazeteler, bu mektubu îngil-
tere'ye tevcih edilmiş olmak dolayı-
«ile bir davet olarak telâkki etmek-
tedîr.

îngiltere'nin Changhai'a karşı Ja-
pon'lar tarafından yapılan taarruz
dolayısile hâsıl olan f ilî vaziyeti hu-
kukan tanımıyacağı beyan edilmek-
tedir.

Resmî mehafildeki mütalealara na-
zaran M. Stimson'un nutku, alelâde
dabilî bir vesikadır ve binaenaleyh
İngiliz hükûmetinin bir cevap ver -
raesini istilzam edecek mahiyette de-
ğüdir.

Bundan başka, Ingiltere'nin Bri -
and-Kellog misakı ile 9 devlet mua -
hedesinin Japon'lar tarafından ihlâl
edilmesi mes'elesmde Amerika'Iıla-

Ehli vukuf

Karannı verdi

nn noktai nazarlarına iştîrak edil •
mesinin düriist bir hareket olnuya •
cağı beyan edilmektedir. Çünkü bu
mes'ele Cemiyeti Akvana büyük mec-
Iisinin derpiş ve tezekkür edeceği bir
mes'eledir. Ve îngiltere bu husustaki
reyini tarafeynin Cenevre'de istima-
ından sonra vermek hakkmı muhafa-
za eylemektedir.

Londra'da 1930 tarihli Londra de-
niz muahedesi ile 9 devlet muahe -
desi arasında zarurî bir münasebet
ve irtlbat görmenin doğru olmıya -
cağı söylenmektedir.

Maamafih bu mütalea, uzak sarka
ait bazı vakayiin ehemmiyetmi ve
bunların büâhare Londra muahede-
sinin inkizası tarihinde aktedilecek
yeni intihapların akit arasında tevlit
edecekleri neticeleri inkâr etmek de-
mek değildir.

Şimdiki vaziyete gelince, Tokio'-
dan gelen ve Çin'liler çekilir çekil -
mez Japon'ların müzakerat icrasına
amade olduklarına dair olan habere
büyük bir ehemmiyet atfedilmekte •
dir.

Londra'nm iyi malûmat almakla
olan mahafili Çin'lilerin mühimmat
stokunun kısmı azamının tükenmiş
olduğunu beyan etmekte olduğundan
sulha ait müzakerelerin küşadma
müsait ahval ve şeraitin Cenevre iç-
timamdan evvel tahaddüs etmesî im-
kânı derpîs edilmektedir.

Böyle bir hal, Cemiyeti Akvamın
mesaisini azamî derecede teshil ede-
cektir.

Izmir Rıhtım şirketi tah -

kikatında yeni safha

İnhisarlarda

Memur fazlahğı
Kadrolar makul hadde

îndirîlecek

İzmir 27 — Rıhtım Şirketi mes'e-
lesini tetkik eden ehli vukuf rapo -
runu bugün Müddeiumumiliğe ver-
di. Rapor şirketîn sahtekârlığını, hü-
kûmet hakkmı sakladığmı, çifte def-
ter kullandığını tesbit etmektedir.

Adliyece ehli vukuf a sorulan 13
sualin cevapları tamamen şirket aley-
hindedir. Tahkikat devam etmekte -
dir.

Ehli vukuf şirket hesaplarını tct -
fcik ederken Ernest «Ef. nin ev kirası
Ernest Ef. nin seyahat masrafı» ^iye
bir çok yekûnlara tesadüf etmişler •
dir. Şirket muhasebecîsi, bu Ernest'în
sabık nafıa komiseri Emin Bey >ldu-
ğunu, verilen rüşvetlerîn meydana
çıkmaması için böyle denildiğini iti-
raf etmiştir.

Taassuba bakın!

Kilisede çocuklarını kur-

ban etmek istiyen kadın

Budapeşte 28 (A.A.) — Serged ru-
hanî dairesî mensuplanndan biri, bir ta-
assup hareketîne mâni olmuştur.

Mnmaileyh küiseye gîrdiği zaman bîr
kadmm doa etmekte olduğunu ve ayni
zamanda kilise mihrabmdaki bütün
mnmlan yakmakta ve çocuklarını kur-
ban etmeğe hazırlanmakta bulunduğunu
gormns ve kadını bu vahşiyane hareketi
icradan meneylemiştir.

Ankara 28 — Gümrük ve înhisar-
lar Vekâleti inhîsarlarm tevhidi için
tstanbul'da hazırlanan raporu tet-
kike devam etmektedir.

İnhisarlarm tevhidi bütçe mü -
zakeresi sırasında Millet Meclisinc
teklif olunacaktır.

İnhisar idarelerinde ihtiyacın çok
fevkinde memur bulunduğu tahak -
kuk etmiştir. Yeni bütçe ile kadrolar
makul hadde indirilecek, masraf ten-
zil olunacaktır.

Diğer taraftan gümrüklerde ısla-
hat için cîddî bir faaliyet gösteril -
meğe başlanmıştır.

Hazineyi ızrar eden, vazifeîerînde
ehliyet göstermiyen memurlar sür'at-
1 eayıklanacaktn*.

Müstesar Adil Bey demiştir ki:
«— Meclisten aldığımız kanunî

salâhiyetin semerelerini * peyderpey
göreceksîniz.»

1932 bütçesi

Vekiller Heyeti dün

tetkikat yaptı
Ankara 28 (Telefonla) — Heyeti

Vekile bugün fsmet Paşa Hz. nin ri -
yaseti altında uzun bir içtima yapb. Bu
içtimada 932 bütçesi etrafmda tetkikat
icra edildiği tahmin olunmaktadır.

Vapurcular heyeti
Heyet dün akşam An -

kara'ya gitti
Vapurcular Birliği reisi Yelken -

cizade Lûtfi, Birliğin ikinci reisi Mü-
terchnzade Hakkı, Tavilzade Hafız
Hüseyin. Kalkavanzade Rıza, Bir -
lik müdürü Muzaffer, Barzilây vekili
Remzi Beylerden mürekkep heyet
dün aksamki trenle Ankara'ya git -
miştir. Heyet alâkadar tnakamlarla
temas edecek, Millî Vapurcuların
vapur inhisan hakkındaki mütalea -
sınf söylüyeceklerdir.

Hevet reisi Mütercimzade Hakkı
Bey dün Haydarpaşa gannda bir
muharrîrirnize demiştir ki:

<— Memleket deniz nakliyeciliği
hakkında hükûmeti merkeziye ile re-
mas için bu aksam Ankara'ya hare •
ket ediyoruz. Türk ticareti bahriye-
sinin kısa müddet zarfmda yüz b«ni
mütecaviz hamule tonalık sefain sa •
tın almasında Lozan'daki muzaffe-
rîyetile âmil olan hükûmet reisim:ze
mesleğimizin tekâmülüne hâdim dü-
süncelerimizi arz ve îzah edeceğiz.
Menafii memlekete hâdim her te •
şekküle muavenet ve müzaheretini
diriğ etmiyen hükûmetimiz, ticareti
bahriyemizin daha fazla inkişafı içîn
makulâta müstenit rica ve istirham-
larımızı is'af edecektir. Buna hepimiz
eminiz.»

Tehiri icra karcart
Millî Vapurcuların, istenen güm -

rük resmi hakkında mahkemeden al-
dıklan tehiri icra kararı Rüsumat
başmüdiriyetine tebliğ edilmiştir.

150ev tehlikede!
Beykoz'da Tepeköy'deki heyelân

için Beykoz kaymakamı gazetecilere
şu malûmatı vermîştir:

«— Heyelân, mevziî bîr şekilde e-
riyen karların tesirile husule gelmiş
ve 1S0 metre murabbaı bir saha üze-
rînde tesirini göstermistir. Tahliye et-
tirilen ev sakinlerinin her türlü isti-
rahatleri temin olunmuştur. Heyelân
mıntakasına yakın 150 hanelik bîr
köy halkı da endişe gostermektedîr.
Bu köy epeyce bir mesafede, heye -
lân mıntakasına yakın bir yolun kuv-
vetli bir tazyik tahtında kayması
muhtemeldir. Bu takdirde bu köy de
tamamile heyelân tehlikesine maruz
kalacaktir.»

Hariciye Vekili
Atina Ajansına mühim

beyanatta bulundu

Atîna 28 (Hususî) — Türkiye Ha-
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bev Cc- -
nevre'de Atina Ajansı müdürü M.
Vekâreli'ye şu beyanatta bulunmuş-
tur:

<— Şark tütünlerini istihsal eden
Türkiye, Yunanistan ve Bulgarîstan
arasında, bu tütünlerin ecnebi ihtikâ-
rına karşı muhafazası içîn müttehit
bîr cephe teşkili hususuna Türkiye
tamamen muvafakat etmektedir.

Türkiye, Yunan - Bulgar itilâfım
alkışlamaktadır.

Turkiye'nin ithalâtı tahdit hak -
kındaki tedbirleri umumidir, Yunan
ihracatım müteessîr etmez.»

M. Vekârelis'in Istanbul'daki Rum
ekalliyetinin Türkortodoksluğu mes'e-

lesi ve Türk matbuatınm bu husus-
taki neşriyatı (hangi neşriyat aca -

ba?) hakkındaki sualine cevaben Fev-
fik Rüştü Bey, bunlann teferrüata
ait ehemmiyetsiz şeyler olduğunu,
Türkiye'den epey zaman danberi gay-
bubet etmiş bulunduğundan bu bu -
susta malûmatı olmadı^ını söylemiş-
tir.

Tevfik Rüştü Bey en son demiştir
kî:

«— Hemşerilerinize söyliyînîz ki
bilâistisna bütün mes'eleler, muahe-
delerin çerçevesi dahilinde ve en
memnuniyetbahş bir surette halledî-
lecektir.»

Şekerden sonra kahve
ve Iimon ihtikârı
Müddeiumumilik mazbatanm tetkikile

meşgul, Iimon fiatları da yükseldi
( BirîTtei sahifeden mabait )

nihayet yarın bitmesi muhtemeldir.
Tetkikat ikmal edilince, Vlâyetteki
heyetin ihtikâr yaptıklarım tesbit et-
tiği kimseler derhal mahkmeye ve -
rilecektir.

İhtikâr kanunu, ihtikâr yapanlar
hakkında şiddetli ahkâmı ihtiva et -
mekle beraber, muhtekirlerin seri bir
muhakeme usulüne tâbi tutulmaları-
nı, muhakemenin sür'atle intacını â-
mirdir. Bunun içindir ki ihtikâr maz-
nunları müstentik huzuruna çıkarıl-
madan, bir talepname ile doğruca
mahkemeye sevkedilerek her ise ter-
cihan muhakeme olunacaklardır.

Kanun, ihtikâr maznunlannın mu-
hakemesi için sulh ceza mahkeme-
lerine salâhiyet vermiştir. Muhte •
kirler, sulh mahkemelerinde muha-
keme edileceklerdir.

İhtikâr kanununun birinci madde-
sine göre, ihtikâr yaptıkları sabit o-
lanlar bir aydan bir seneye kadar ha-
pis ve on bin liraya kadar ağır cezayi
naktiye mahkûm olurlar. Ancak para
cezasının asgarisi, mallara yapılan
zamdan temin edilen kârın beş mislin-
den aşağı olamaz.

Müddeiumumilik, bu mes'ele ile
çok ciddî bir surette meşgul olmak-
tadır.

Şeker ihtikârı yapmakla maznun
bulunanlar Sultanahmet birinci sulh
ceza mahkemesine verîlecektir. Mu-
hakemenin perşembe veya cumar •
tesi giinü görülmesi muhtemeldir.

Diğer şeker tacirleri hakkında-
ki mazbata da bitti

Şeker îhtikârını tetkik eden komis-
yon serbest şeker ticareti yapan 19
tüccara ait mazbatasını da dün ak-
şam ikmal etmiştir. Beyanameler bu-
gün Vilâyet vasıtasile adliyeye gön-
derilecek, komisyon kahve ihtikârı-
nın tetkikine başhyacaktır.

Limon ihtikân
Ticaret Müdiriyeti gaz, benzînden

başka çay, limon ve sair bazı eşyalar
üzerinde de kontenjan münasebetile
ihtikâr yapıJdığına muttali olmuş ve
derhal tetkik a ta başlamıştır.

Piyasada limon üzerinde vâsi mik-
yasta spekülâsyon yapılmıştır. Ev -
velce dört tanesi beş kuruşa satılan
limonlar bakkallarda yüzer paraya
kadar fırlamıştır. Esasen kontenjan
münasebetile toptancılar fiatları ar-
tırmak mecburiyetinde kaldıklarını
iddia ettikleri cihetle ikinci ellere ge-
çen mallar üzerinde de ayni veçhile
tereffü eden fiatlar nihayet müsteh-
likler hesabına bazı eşyalarda yüzde
50 nisbetinde bir fazlalık kaydet -
mektedir.

Bundan başka kontenjana tâbi ol-
mıyan bazı eşya üzerinde de ihtikâr

yapılmaktadır. Havalann karlı git-
mesi. bir kaç gün fırtına olması top-
tancılara fırsatlar vermekte ve fiat-
lar derhal yükselmektedir. Ticaret
Müdiriyeti bu hususta Belediyenin de
nazari dikkatini celbetmistir.

Şeker piyasası
Uşak şeker fabrikasından gelen

otuz vagon şekerin mühim bir kısmı
satılmış, bundan başka Alpullu fab-
rikasının İstanbul'da mevcut şeker -
leri için de iki gün zarfında hararetli
müşteriler çıkmıştır, dün Alpullu şe-
ker şirketine bir çok müracaatler va-
ki olmustur.

Yarın, mart ayına mahsus konten-
jan listesinin tatbikma baslanacağı
cihetle İstanbul pivasasına bir cok şe-
ker arzedilecefi Rİbi Alpullu fabri -
kasmdan da bir iki gün zarfmda şe-
ker gelecektir.

Alpullu fabrikası normal şekerleri
34,40 lira satmaktadır. Uşak fabrikası

34,50 lira üzerinden sattıch sekere,
mavna ve ardiye ücretini de ilâve
etmek mecburiyetinde olduğu için
zararına mal satmaktadır.

Bir taraftan kontenjan münase
betile piyasaya şeker arzedildiei, di-
ğer taraftan da Alpullu ve Uşak fab-
rikaları müştereken İstanbul oivasa-
sma şeker yetiştirdikleri halde bile,
şeker fiatlarınm önümüzdeki aylar-
da, tereffü edeceği muhakkak adde-
dilmektedir.

Bu hususta alâkadar mehafilin
yaptığı hesaplara göre, Alpullu ve
Uşak fabrikalan Turkiye'nin şeker
ihtiyacınm ancak yüzde 27 sini tat-
min edebilmektedirler. Her iki fabri-
kanın şekerleri, muvakkat şeker buh-
ranlarının izalesi maksadile külliyetli
miktarda ve ucuz f iatla piyasaya ar-
zedildiei takdirde, perakende seker
müstehliklerinden ziyade toptan şe-
ker âmil leri bu şekerleri derhal
mubayaa ederek her iki fabrikanm
şekerlerini pek çabuk bitirmiş ola-
caklardır.

Memlekete şeker ithalâtı konten-
jana tâbi olduğundan gümrüğe fazla
mal iddihar etmeğe muvaffak olan ta-

cir veya tacirlerden mürekkep her han-
gi bir tröst, kontenjan listelerini kendi

şekerlerile dolduracaklati cihetle,
millî fabrikalann muvazeneyi tesis
eden şekerlerinin çabuk bitmesin -
den dolayı, piyasayı boş bulacaklar
ve şeker fiatlarını gerek ihtiyarî ve
gerekse zarurî olarak yükseltecek -
ler dir.

Binaenaleyh havayici zaruriyemiz-
den olan şekerin geçirdiği şu muvak-
kat buhrandan elde edilen netice,
ilerisi için bazı tedabir almağı icap
ettirecek derecede mühim olduğun-
dan, ihtikârın onüne geçmek üzere
şeker ithalâtının kontrol edilmesi için
ihtiyaca uygun tedbirler ittihazına
lüzum srösterilmektedir.

Kur'anm tercümesi
EPEzher uleması tarafın-

dan tetkik edilecek

TaymU gazetesînin Kahire muha-
biri 24 şubat tarihile gazetesine ati-
deki telgrafnameyi göndermiştir:

Türkiye'de, camilerde Kur'anm
türkçe okunması münasebetile ortaya
çıkan Kur'anın ecnebi lisanlarına ter-
cümesi mes'elesini müzakere için
El'Ezher Darülfünunu erkânı bugün
bir içtima aktetmislerdir. Bu içtimada
en maruf ulemanın iştiraki ile gele-
cek hafta bîr konferans aktedilerek
mes'elenin dört sünnî mezhebi olan
Şafii, Hambeli, Hanefî, Malikî içti-
hatlarına göre tetkik ve neticenin
bîr beyanname şeklinde neşredilmesi
kararlaştırılmıştır.

Hava hatları
Ankara'ya giden Ameri-

kaiılar izahat veriyorlar

Merkezi Nevyork'ta bulunan A-
merikan Kürtis şirketi Anadolu'da
hava nakliyat hatları tesisi için hü-
kûmetimize müracaat etmişti. Şir-
ket tarafından Türkiye'ye gön-
derilen hava nakliyat mütehassısı
Major Vilyam Roberson ve arazi
mütehassısı mühendis Major F.
Hols tetkikat yapmak üzere Es-
kişeh're de uğramışlardır.

Mojor Vilyam Roberson gaze-
tecilere demiştir ki:

«—Ben büyük nakliyat şirketi

HEM NAL1NA
MIH1NA

Rüc'atsiz mukavemet

Şerefi kime aittir?

Şanghay'daki Çin mukavemednden
takdirle bahseden telgraf haberlerinden
birinde şöyle bir şey okudum:

«Miithiş bir taarruza karşı ric'atsiz
muharebe usulü tatbik etmek hususunda
Çin ordusu harp tarihinde bir fasd aç-
mıştır.»

Bu telgraf Berlin'den geliyor. De -
mek ki Berlin, miithiş bir taarruza karşı
ric'atsiz muharebe usulünü Çin'lilerden
evvel görülmemiş bir surette tatbik e-
denler olduğunu unutmuş...

Bu kadar umıtkanlık eden Alman'lara
biz hatırlatalım ki bu usulü, 17 sene
evvel, Türk ordusu dost, düsman her-
kesi hayrette bırakan bir kahramanlıklai
Çanakkâle'de tatbik etmişti.

Türk ordusu, denizden harp gemi *
lerinin, havadan tayyarelerin, sahilden
düsman ordularuun yağdırdığı demir ve
ateş yaçmuru karşısmda her mermisini,
her kursununu düşünerek yakmak sure-
tile aylarca sebat etmişti. Cepanesi a-
zaldığı zaman Türk'ün süngüsü ve si-
nesi, Seddi Çin'den çok yüksek bir çe-
lik kale gibi İne îliz ve Fransız ordula »
rının karşısına dikilirdi.

Şanghay'da muharebe başlıyah bir
aydan fazla oluyor. İki tarafın zayiab,
8000 sivil Çin'li de dahil olmak üzere
mecruh ve telef hensi heosi 18,500 kisî
imiş. Sivil Çin'lileri hesaptan çıkarınca
10,500 kişi kalıyor. Çanakkale'dekî
büyük hücumlarda, yalnız Türk ordusu»
nun bir saatte verdiği zayiat kadar bir
şey...

Miithiş bir taarruza karşı bir karıs bile
ric'at etmeden olduğu yerde kalmak hu-
susunda harp tarihinde mühim bir fasd
acmak şerefi, Çin'lilere değil, Türk'Iere
aittir; Canrkkale'de kanını döken
300,000 kahraman Türk'e...

J'"'

Hayat

Ansiklopedisi

""I.
s

uncu cuzu
Bugün çıktı

Tevzi merkezleri:
Kadıköy iskelesinde

Kemal
Babıali'de Orhan Bey Hanında

zemin kat

Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu

Vasfi Raşit
Matbaamızda basılan bu kıymet-

tar eserin ikinci cildi çıkmıştır.
Bu cilt te birinci cilt gibi yirmi
formadan mürekkeptir ve fiatı
daha ucuzdur. Eser ince kâğıda
basıldığından hacmi de küçül -
müştür.

Fiati (200) kuruştur.

Kürtis'in reis muaviniyim. Anka-
ra'dan geliyorum. Maksadımız
Türkiye'de mükemmel bir havaî
nakliyat şebekesi vücude getir-
mektir. Bu hususta bir rapor ha-
zırlamaktayız. Ankara ile İstan-
bul arasında aerodrom olmağa
müsait pek çok sahalar vardır.»

CUMHURÎYET'in edebî tefrikası : 17

MEZAR KAZICILAR
— Bîze iyi bir mezar Tâzım.
— Hazn* var beyîm.
— Hazır istemîyiz, seçeceğîmîz

yerde kazılacak. Ustanın evini tarif
et te şoför çabucak gidip getirsin.

Araba Sarı Dede'yi almak içîn gitti.
îlri efendi barakaya girdiler. Man -
gaiın iki tarafına geçip oturdular.
Gelenlerin yüksekten konuştuklarını
gören Hasan işin kârlı olduğunu se -
zmce çay ikram etmek istedi.

Ikis! de bir an bakıştıktan sonra:
— Bardakların teraîz mi?
— Olmaz olur mu beyîm. Ağam

pek meraklıdır.
— Biliriz. Rakıya meraklı olduğn

»İbi.
Çayı l>ef endîler ve bîrbirîle konuş-

mağa başladılart /

MüeUifi: AKA GÜNDÜZ
— Şu mezar kazıcı kadar olsun

rahat bir çay îçemiyoruz vesseelâm.
— ömrümüz didinmekle gececek.

Bunun ötesi yok birader.
— Bütün iş aylıkcılıkta.. Senin al-

nına kâtiplik benimkîne muhasîplik
yazılmış. Elîmizden gelirse kazıve-
relim. İmkânı mı var?

— Efendi! Mezann boyu uzun mu
olsun orta mı?

— Uzun olsun. Sonradan zahmet
çekileceğine... Parasına falân bak •
ma, vur kazmayı.. İçine gîrecek, ge-
rîde kırk mezar dolusu dünyalık bı-
raktı. Birazı da Sarı Dede'ye kısmet
olsun.

— Yahu! Birader! Şu sîzînkînîn
hastalığı neymiş? O kadar da ihtiyar
değîldi.

— Zatürree.. Geç anlaşıldı.
— Sarhan Beye telgraf çekmediniz

mı?
— Belki beş telgraf çektik. Beyin

nesine? Kayınbabası ölecek diye Av-
rnpa'yı bırakıp gelir mi hiç.. Ortada
hammlar üzüldüler.

— Gene vakitsiz nîye gîttL
— Niye olacak? Bu gibiler vakitsiz

Avrupa'ya gittiler mi anlayıvermeli,
anaforiadıkları parayı Felemenk, İs-
•îçre, Amerika bankalanna yatırmak
için...

— Bilmem ki, bizimkî de öyle..
Haftaya gidecek. Buradaki bankala-
rın suvu mu çrktı ne?

— öyle düşünme azizim. İş Ban-
kası, Ziraat, Sanayî falân hep bizler
içindir. Memleketin biz öz adamları
beş on para, ne bîriktirebilirsek kendi
bankalanmıza yatırınz. Çünkü ka -
zancımız, kazanc membalarımız ma-

lûmdur. Çekindiğimiz, endişe ettiğimiz
pürüzümüz yoktur. Fakat bunlar 3yle
mî ya? Kazançlanna akıl, sır ermez.
Ne olur ne olmaz dîye memleket dı-

şında istif ediyorlar. Dostlar alışveriş-
te görsün, kimse bîr şey sezmesin di-
ye yerli bankalara da beş on lira ya-
tırıyorlar.

— Moruk epeyce bir şey bıraktı
mı dersin?

— Burada çok emlâk bıraktı. Nakit
mes'elesi kanşıktır. Toprağı bol ol-
sun o da hep Amsterdam bankalan-
na yatınrdı. Senede iki üç defa has-
talık icat eder, Vişi'ye, Davus'a gi-
diyorum diye çıkar, soluğu ya Da -
nîmarka'da, ya Felemenk'te alırdı.
Sizinki Paris'te apartıman aldı diye
işittim.

— Epeyce birikmiş frangı vardı,
sağlama bağlamak için binaya yatır-
dı. Ben sîzin büyük hanımefendiye
şaşıyorum, kızın^^i 'faba müsrif. Bi-
zim modistra söylüyordu bu kış tam
on bir tuvalet yaptırmış.

— Doğrusu yakısır ya cadıya!
— Cadı madı, paralı ya, sen ona

bak.
— öyle.. Simdi moruk ta kıkırda-

yraca büsbütün yalnız kaldı. Artık

istediği gibi fink atsın. Geçen yaz az
kaldı foyasını meydana vurup diz
boyu kepazeliğe batacaktı. Boyunca
torunu var, nerdeyse askerliği çıka-
cak, ama dünyayı görür mü kakne -
min gözü? Karıma iki senedir elli
kâğıthk bir manto vadetti, hâlâ ala-
cak.

— Ben bizim beyin orta§ı Tancer
Beyin karısına şaşıyorum. Hiç birisîne
benzemiyor. Çok usturuplu.

— öylesi de bir türlü oluyor azi-
zim. Nah, yumruğunun şurasından
sıkıyor, altından yalıyor. Hizmetçi-
Ierine ekmek dilimlerini saydırarak
verdiriyor. İstediği kadar derli toplu
olsun.

— Bir otomobil sesi var. Yaman!
Bak, bizim araba mı?

— Sizinki ama, arkada bir araba
daha var.

— Belki bizim beydir, mezarı gör-
meçe geliyor.

İki otomobil geldi.
Birinciden Sarı Dede, ikinciden iki

hanımla bir bey çıktılar.

Muhasip gelenleri tanıdı ve gtile-
rek fısıldadı:

— Ferhan Bey. Vay canına! Kızı
mutlaka bu sef er kaf ese koydu. Ya-
nındaki kızla nişanlanmış olacak. ö-
teki de kızın anasıdır. Kanda para
çok, babadan da kaldı. Gözlerine gîr-
mek için müstakbel kayınbabasmın
mezarını ziyaret ediyorlar. Herif iki
üç sene evvel bu mevsimde ölmüştü.

— Celengi de kendi tasıyor.
— Dünya dalaveresi yahu! Herkes

bir türlü yoğurt kaşıklıyor. Herif öl-
düğii zaman ana kız burada yoktular.

Kürklere bürünmüş kadınlar me •
zarhğa girince yüzlerini hafifçe bu-
rusturdular. Genç erkeğe bir şeyler
söylediler. Yanxak Hasan yanlarına
gîtti, biraz konuşup Sarı Dede'nin
yanına pe'di:

— Usta!. Dedi. Bunlar Ekber Pa-
şanın mezarını soruyorlar. Üç yıl ol-
muş öleli. Simdiye kadar gelmemiş-
ler, gömüiürken de yo^rnu'lar...

— Mdbaâi var —

Orijinal Boyut : 13 * 34 cm


