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Hiç te mi tedbir almıyalım?. !" ,vflimizin

* _ <* Yüksek

Köylüye 10 kuruşa malolan buğdayı
5 e yemek onun alınterini yemektir!
Buğday mes'elesinde söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor

Eğer buğdayı
Kendi haline bîrakîrsak..

Hiç bir tetbir
Almamak tetbiri!

Buğday mes'elesindeki teklifleri-
mizin dünkü gazetelerde yapılan mü-
nakaşasma bakarak söylediklerimî •
zin anlasılmamış olduffunu gördük.
Vakit muharrîri Asım Bey arkada -
şımıza göre mes'eleyi gûya biz ta -
mamen vergi şeklinde koymuş ve a-
Iınacak resmin yarısını köylüye îade
etmeği teklif etmisiz. Diyor ki evvelâ
ekmek fiatının 12 kurusa çıkarılması
doğru değildir, çünkü bu sehirlerin
ekseriyeti mutavassıt ve fakir olan
lıalk tabakalarına ağır gelir, saniyen
ahnan resmin yarısını köylüye iade
etmek mümkün değildir, salisen ver-
ginin değirmenlerde tabsili kolay de-
ğildir. Milliyet muharrirî Ahmet Sük-
rü Bey arkadaşımız da vergiye aleyh-
iar olarak bu mes'elede çiftçi lehine
bir şeyler yapılmak lâzımsa da ne ya-
pı'acağını henüz bilmiyenlere iltihak
ediyor. ... .,,_',:.'~ ,,, . . " "

Bis mutlak suf ette vergi tarattan
«ieğiliz. Bu işin esası köylünün elin-
iden bugün yok pahasına çıkan buğ-
daya kıymet vermekten ibarettir. Bu
kıymetlendirme ameliyesi için müm-
kün olabilen şekiller meyanmda bu-
labildiğimiz bazı usulleri teklif ettik.
Eğer yalnız buğdayı kıvmetlendirme-
yi teklif etseydik kendi başına ayrı
teskilât ve masraf istiyen bu işi yalnız
bu halile bütçenin simdiki dariık za-
manında başarmağa belki imkân bu-
lunmaz dîye düsündük. Binaenaleyb
buğday fiatını köylü lehine mümkün
olduğu kadar yükseltirken bu buğ-
day maddesinden hazine lehine de bir
para çıkardık. Takvîye edilmis bir
bütçenin başta köylü olduğu halde
bütün memleketm en sağlam istinat-
gâhı olacağını düsündük.

Böyle bir verginin adilâne olup ol-
mıyacağını mukayese eden ve adi -
lâne olmıyacağı neticesinde karar kı-
lan düşünceleri asla doğru bulmadı-
ğımızı her şeyden evvel söylemeliyiz.
Şu basit sebepten dolayı:

Buğdayın şimdiki fiatı köylüyü
tahrip ettiği kadar hazineyi de tahrip
ediyor. Hem şimdiki adeta bedavaya
yakın ekmek fiatı en gayritabiî ve o
nisbette muzır bir vaziyettir. Köy •
lüye on kuruşa malolan buğdayı beş
kuruşa yemek, köylünün alnının teri-
ni yemekle müsavidir. Bu hal böyle
devam edemiyeceğinden pek yakın
bir atîde, belki önümüzdeki seneden
itibaren karsımıza çıkacak zarurî ne-
tice şudur: Bizde yetişecek buğday
mahsulü memleket ihtiyacına kifa •
yet etmiyeceği cihetle hariçten buğ-
day îthaline mecbur olacağız. O za-
man f iat mevcut gümrük resmi zam-
mile buğday da lâakal 11-12 kuruş
olacak, ekmek fiatı da 14-15 kuruşa
çıkacaktır. O zaman bizim çiftçi le-
hine hiç bir tedbir almağa ihtiyaç
kalmıyacaktır. Cünkü bizim ciftcinin
buğdayı da bu f iatlar nîsbetinde sa-
tılacaktır. Fakat şimdi 7 kuruşa ek -
mek yemesi iltizam edilen halk o za-
man ekmeği çaresiz olarak 14-15 ku-
ruşa yemiyecek mi? Hâdiseyî kendi
haline bıraktığımız takdirde kendi
kendine gelecek bu netice iki ile tki-
nin dört ettiği kadar kat'î bir haki-
kattir.

Bu hal böyle olmak için kendi buğ-
day mahsulümüz kendi ihtiyacımıza
yetecek dereceden aşağı düşmeiidir,
ve hariçten buğday ithaline mecbur
olmalıyız. Şimdiki fiatlara bir çare
bulunamadıkça bunun böyle olmasın-
dan başka bir ihtimal yoktur. Piya -
sayı hariçten ithal edeceğimiz buğ-
dayın fiatı tayin edecektir. Hariçten

^ getireceğimiz buğdaya vereceğimiz
döviz (yani ecnebi parası) da bir
mes'ele olmakla beraber eğer buğ -
dayı kendi haline bırakırsak olacak

Biz buğdayı kıymetlendirelim diyoruz. Şimdiki fiat köylüyü tahrip
ettiği kadar hazineyi de tahrip ediyor. Eğer tedbir almazsak ekmeği
12 kuruşa da deği', hatta 14 - 15 kuruşa yemeğe mecbur kalacağı?

Elbette tedbir lâzım!
Bu sene, köylü, mahsulünü maliyet

fiatının nısfmdan daha aşağı satmıştır
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Feragati

Zahire Borsası
Mubayaacılar reisinin
Şayani dikkat sözleri

Elbette tedbir
Zahire Borsası mubayaacılar cemi •

yeti reisi Hancızade Nurullah B., buğ-
day mes'elesi etrafında, şu mütalea -
da bulunmuştur:

«— Türk miistahsillerini himaye et-
mek üzere ortaya konulan fikir, bu
rnemleketin bugün değfl, bir kaç se •
nedenberi şiddetle hiısedilmekte olan
bir ihtiyacınm mahsulüdür. Bu me •
yanda buğday mahsulü de bu sene ken-
disinden şiddetle bahsettirecek bir de-
rcceyi bulmuştur. Ba sene, köyKi ve
çiftçi fazla mal istihıal etmiş ve malı
geçen senelere nazaran çok ucuz sat-
mak mecburiyetinde kalmıstır. Yani

İMabadi 4 üncil sahifede) Zahire Borsası mubayaacılar Meclisı Reısı
Hancızade Nurettjn B.

Yeniden muharebe mi?
Japon'lar cepheyi yeniden takviye et-

tiler, iki taraf ta hazırlık yapıyor
Şanghay 8 (A.

A.)—Vaziyet da-
imî müphemiye -
tini muhafaza e -
diyor.

Japon kuvvet •
leri gelmekte de
vam ettiği gibi
diğer taraftar.
Yang Tsze'nm ve
Kiangsi'nin şima •
linde bulunan kuv-
vet li Çin kıtaatı -
nın da Şanghay'a
doğru tevcih e -
dilmiş olduklan
söylenmektedir

Çin'li halk mü-
temadiyen Şang •
hay'daki JaponHutareke ilânından sonra iki tarafır bugunku vazıyetmi
tebaaları tarafın - 2™**™ ha-ita
dan taarruza uğramakta ve maalesef | şiler yaralanmaktadır.
bunun neticesi olarak ta bir çok ki - I (Mabadi 4 üncil sahifede)
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işler şunlardır:
1 : Kendi buğdayımız son bir iki

sene zarfmda olduğu gibi kendi ihti-
yacımıza yeterek bir miktar da fazla
olduğu takdirde fiatlar şimdiki gibi
yok pahasına düşecek, çiftçi ile be-
raber millî iktisat ta harap olarak ni-
hayet bir gün kendi buğdayımızm
kendi ihtiyacımızdan (kim bilir ne -
kadar?) az olduğu görülecektir.

2 : Kendi buğdayımız kendi ihti-
yacımıza yetnjjyecek dereceye düş-
mesile memlekette buğday ve ekmek
fiatı yükaelecektir.

3 : Bundan cesaret alan çiftçi tek-
rar ekmeğe başlıyacak ve gene ihti-
yacımız kadar, belki biraz fazla buğ-
day hâsıl edecek, fakat o zaman fi-
atlar gene düşerek çiftçi ve memle-
ket tekrar harap olacaktır.

Cihanda muvazene hâsıl olmadık-
ça ve biz buğdayı kendi haline bı-
raktıkça buğday mes'elemiz fasit bir
daire içinde düşe kalka gîdecek, bun-
dan millî iktisat pek ziyade muta -
zarrır olacaktır.

Buğdayı.kendi haline bırakmıya-
lım demek, bu mahsulümüzü tesa -
düflerîn cereyamndan kurtaran sağ-
lam bir vaziyette tutalım demektir.
Piyasayı hariçten ithal edeceğimiz

Y. Kemal ve M. Şeref B
ler 75,000 lirahk bir hak -
larını hazineye verdiler

Ânkara 8 (Telefonla) — Fırka
Grupu saat 3 te Cemil Beyin riyase-
tinde toplandı. Adliye Vekili Yusuf
Kemal, İktisat Vekili Mustafa Şeref
Beylerin, tcra Vekilleri Heyetinde bu-
Iunmadıkları sırada, müdafaasını
deruhde ederek sulhan devlet lehine
kazandıkları, HaydarDasa istasyonu
sigorta davasının 75,000 küsür lira
lık ücreti vekâieti, müşterek bir ib-
raname ile ve bilâıvaz hazine lehine
bıraktıkları Kâtibi Umumî Recep
Bey tarafından bir takrir ile bildi -
rildi. tki Vekilin hareketi grup ta -
rafından takdirle karşılandı.

Bundan sonra bir muallim ve üç
sınıflı köy mekteplerinin bir muallim-
li ve beş sınıflı mektep haline îblâğı
hakkında Cebelibereket meb'usu Hü-
seyin Basri Bey tarafından verilen
takrir müzakere olundu. Bu hususta
Maarif Vekili Esat Bey izahat verdi.
Neticede Esat Beyin verdiği izahat
kâfi görüldü ve celseye nihayet ve -
rildi.

Takas

Komisyonu

Komisyon ilk içtimainî
bugün yapıyor

Ankara 8 (T
lefonla) — Ta-
kas komisyonu
yarın Maliye
Vekâleti Tetki-
ki mukavelât
dairesinde ilk
içtimaını akte •
decektir. İçti -
ma Ziraat Müs-
teşarı Atıf Be-
yin riyasetinde
yapılacaktır.

Komisyon
çin Millî M fakas Komisyonu Reisı
dafaa Vekâleti Ziraat Müsteşan Atıf B

namına Harita dairesi reisi Hakkı
Murat Paşa, Maliye Vekâleti namına
Varidat umum müdürü Cezmi, Güm-
rük ve İnhisarlar Vekâleti namına
Gümrük umum müdür vekili Cemil,
İktisat Vekâleti namına müşavîr
Sefik, Nafıa Vekâleti namına İmtt-
yazh şirketler müdürü Ziya Beyler
intihap olunmuşlardır. Dahiliye ve
Sıhhiye Vekâletleri namına komîs-
yonda bulunacak azalar henüz teay-
yün etmemiştir.

Bir Türk kızının
MuvaffaV:* ^ti

buğdayların yükseltmesini beklemek
te tehlike vardir: Evvelâ o vaziyete
gelinciye kadar çiftçimizi harap et -
miş olacak olan fiat düsüklüğü, sa-
niyen o vaziyetin hulûiile hariçten
getireceğimiz buğdayların tediye mu
vazenemizde oynıyacağı fena rol.

Bugün çiftçi buğdayım yok pahası-
na satıyor. Bunun ıslahı lâzım bir va-
ziyet olduğunda müttefikiz. Çekmek-
te olduğumuz hayat zorluklarınm
mühim bir kısmı buğdayın bu haîe
düşmesinden ileri geliyor.

Eğer çiftçinin belini doğrultabüe-
crft bir ça,re bulamıyacaksak aradaki
fiat farkını hazineye bari mal edelim.
Eğer buğdaym maliyet fiatına zami-
meten az çok kârla satılmasma çare

bulabileceksek bunun hepsini köylüye
de bırakabiliriz. Yahut aradaki far-
kın yarısını hazineye, yarısını köylü-
ye temin edelim.

Ancak kuvvetli bir bütçe iledir ki
başta köylü olarak bütün memlekete
kuvvetli bir emniyet memba ve mes-
nedi olabiliriz.

Muhakkak olan bir şey varsa buğ-
dayın şimdiki gibi kendi haline bıra-
kılamıyacak olması, bırakılmasımn
asla ve kat'a doğru oimamasıdır.

YUNUS NADl

Saadet Hantm
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Ihtikâr yapıldı mı ?

Şeker mes'elesinin dün
muhakemesine başlandı
Alpullu şeker fabrikasmın 34,5 liradan

yukarı şeker satmadığı anlaşılıyor

OfJnkü mTmakeme3eri bir Intlba: MpuHu fabrlkası milâur muavfaıl ve

Şahitler ve 19 tacir
Mahkemeye çağrılacak

Şeker fiatları üzermde ihtikâr
yaptığı Vilâyetteki komisyonu mah-
sus tarafından mahkemeye verilen
Alpullu şeker fabrikasının muhake -
mesine dün Sultanahmet birinci sulh
ceza mahkemesinde baslanmıştır.

Fabrikanın müdür muavini Hay -
dar Bey, fabrika mümessili sıfatile
mahkemede hazır bulunmuştur. Mah-

kemede evvelâ Vîlâyetteki komuyo*
nun verdiği rapor ve bu rapora mer-
but vesikalar okunmuftur. Bu karar-
namede hulâsaten şöyle deniliyordvt

1913 numaralı kanunun ikinei mad»
desine tevfikan tesekkül eden ko •
mUyonun raporunda, İstanbul ve
Trakya şeker Türk anonim şirketinin
bayramın dördüncü gününe müsadif
11 şubatta birdenbire şeker satışım
durdurmuş olması şeker tacirleri a-
rasında heyecan husule getirmiş, fab-

(Mabadi 4 üncü sahifede)

BriancTın ölümii ,
Bütün dünyada hakikî bir teessür

ve teessüfle karşılandı

Şükrü Kaya Be>
Bir makale neşretti

Ankara 8 (A.A.) — B. Briand'ın
ölümü münasebetile Hariciye Vekâleti
Vekili ŞükrS Kaya Beyefendi, Hâkimi-
yeti Milliye'de şu makaleyi neşretmis-
lir:

«— Briand'ın öldüğü havadisini öğ-
leden sonra aldım. Bu beklenilmiyen
ansız haberin benim üzerimde yaptığı
tesirleri hulâsa etmekte azap ve müş-
külât çekiyorum. Briand, bir idealist
idi. İdealist, bu dünyanın maddilik -
lerinden azade olmağa çalışan bir in-
sandi. Briand, sulh, insanlık istikamet •
lerinde son zamanlann mütemayiz si-
ması idi. Briand, idealistlik, insanlık
farklanndan evvel benim devamlı mü-
şahedelerime göre koyu bir Fransız
vatanperveri idi. Briand'ın siyasî a -
lemşumul telkin ve iddiaları arasın -
daki çok ince tenakuzlan ve boşluk •
ları ona kusur sayacaklar, affetsinler,
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M Briyan'ın ölümû münasebetBe Mr
makale neşreden Dahiliye Vekili v«
Hariciye Vekâleti Vekili Şükrü Kaya B

kusur zannettikleri görüsler omm Fran-
IMdbadi 2 inei sahifede)

Saadet Ha-
nım isminde bir
Türk kızı Ber-
lin Darülfünu -
nunun felsefe
ve filoloji fa -
kültesini ikmai
etmistir. Saa -
det Hanım bu
fakülteden çı-
kan ilk Türk
kızıdır.

1927 senesin-
denberi bu da-
rülfünuna de-
vam eden Saadet Hanım geçen se
nenin temmuzunda doktora tezini
vermiş ve geçen şubatın on sekizinde
felsefe ve filoloji doktoru unvamını
kazanmıştır.

Saadet Hanım Şimal Türk gazete-
cilerinden İyaz İshaki Beyin ke -
rimesidir. İlk tahsilini Kazan'daki
Millî Türk mektebinde ikmal etmi;-
tir. Lise tahsilini Rusya'daki Jimnaj
mektebinde başlıyarak Berlin lise •
lerinden birinde ikmal etmistir.

Saadet Hanım Avrupa'da türkö-
loji hakkında muntazam tahsil ve
ihtisas gören yegâne Türk kızıdır.
Saadet Hanımı ve pederi İyaz Beyi
tebrik ederiz.

Limanda garip bir kaza oldu!

. „„'_ . Bacasını kaybeden «Asyas ve
İstanbul ile Mudanya arasmda se -

fer yapan Mustafa Nuri Beye ait Asya
vapuru dün sabah Mudanya'ya git -
mek için Galata rıhtımından kalkmış,
fakat suların tesirile biraz ilerideki
«Cumhuriyet» vapuruna bindirmiştir.
Müsademe neticesinde Asya'nın ba -
cası Cumhuriyet vapurunun önündeki

Seyrisefain'in Cumhuriyet vapuru
baston direğine çarpnuş, baca yarıyarıya
kırılarak düşmüştiir.

Kazada nüfusça zayiat olmamış,
Cumhuriyet vapuru da hasara uğra •
mamıştır.

Hâdise hakkında tahkikat yapıl •
maktadır.

Orijinal Boyut : 41 * 21 cm
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SALLY BAŞLIYOR
Şeker işi mahkemede!

_ ^ M _

Alpullu şeker fabrikasının 34,5 lira-

dan yukarı şeker satmadığı anlaşılıyor
( Blrtnci sahifeden mabait )

rikanın kendi satış grupunu teskil e-
den 13 tüccara birer vagon toz şe -
kerini normal fiat 34,40 kuruş olduğu
halde 40,20 den satmıştır. Sirket mü-
messili Haydar Bey, bu şirketin bir
çok müesseselere taahhütleri oldu •
ğundan bunları ifa etmek için ya -
pıldığını söylemiş ise de şirket 6 lira
40 kuruş fazlasına 13 vagon normal
toz şeker satmıştır. Haydar Bey bu
ıriktar, tstanbul'un îki günlük ihtiva-
cına tekabül ettiği ve bunun Alpullu
malı değil, Uşak şekeri olduğunu ve
U?ak şirketinin malını bu f Lattan a •
f_gı vermemesinin bu tereffüe sebep
olduğunu soylemis ise de, Vilâyet ko-
m"«vonu bu sekerin Alpullu malin -
dan ve îstanbul'da mevcut stoktan
verildiğini şirketin defterlerini tetkik
ederek tesbit etmi* ve 101 vagon nor-
maT toz şekeri varken satışı durdur-
tP*İ€ suretile fiatı artırmış oldo •
ğun«Tan dolayı Alpullu şirketmi
ıniM'nl addetmistir.

Kararname okunduktan sonra, hâ-
kim. Haydar Beyin hüviyetini tesbit
etmis ve istiçvaba basiamıştır. Hay-
dar Bey, sorulan suallere cevaben
şunları söylemiştir:

— Şirketin müdürü Hayri Beyin
kaybubetinde kendisine ben vekâlet
ederim. Fiatlan meclisi idare takdir
eder, muhasebeye bildirir. Muhasebe
satışı yapar. Meclisi idare, 13 bayi
arasındaki altı kişiden müteşekkil fa-
al komitesini toplar. Bunlardan aldığı
neticeye gore cihan piyasasından da-
ima dun kalmak üzere fiatı tesbit
eder. Bu içtimalarda, Hayri Bey bu-
lunmadığı zaman muhasebe müdürü
balunur.

Beni komisyona, malûmatıma mü -
racaat için cağırdılar. Bana, fabrika-
nın mümessili olup olmadıeımı, salâ-
tıivetrm bulunup bulunmadığıni sor -
dular. Umumî müdiir muavini bulun-
mak sıfatile aldığım direktifler dai*
resinde haiz oiduğum malûmatı bu
ko«ıi»yona söyledim.

Biz şeker satısını 11 şubatta değil
13 «ubatta kestik. O zaman vaziyet
şu idi: Eliraizde pek az normal şeker
kalmıştı. Bayramdan sonra birden •
bire talep arttı. Merkeze gelen ha •
berlerden piyasada normal seker fi-
atının yükseldiiji anlasıldı. Elde pek
az şeker kaldığı için Hayri Bey sa •
tısları muvakkaten tatil etti. Anka •

«"-'''" !-*»re rp'«î Sa-

kir Beyle görüştü. Bunu müteakıp
Şakîr Bey meclisi idareyi toplamak
için malûmat almak üzere tstanbul'a
geldi. Bu esnada Uşak şeker fabrikası
müdürü Remzi Bey de burada idi.
Bayilerimizle temas ettirildi. Her bi-
rerlerine 40,20 kuruştan birer vagon-
dan 13 vagon Uşak sekeri verilmesi
takarrür etti. Fakat Uşak'tan şeker
gelinciye kadar bu 13 vagona mahsup
ediimek üzere Alpullu malından 13
vagon verilmesi takarrür etti.

Mamul şekerciler bizden şeker îs-
tediler. Fakat biz mukavelemiz mu-
cibince bayilerimizden başkasına şe-
ker satamazdık. Bayilerimizle yeni
bir itilâf yaparak avarya ve normal
şeker satışı hususunda serbest kaldık.
Bu vaziyeti 21 subatta elde ettik. 22
şubatta Şakir Bey tekrar tstanbul'a
geldi ve dublrafine ve lüks şekeri
34,40 üzerinden satmak kararını ge-
tirdi. Şekercilere de avarya maldan
ve 34,40 üzerinden 100 çuval mal
verdik.

Hâkim Bey, sordu:
— Buhran başladığı vakit elinîzde

ne kadar şeker vardı?
— 75 vagon vardı.
-— Bunları niye celbetmedinîz?
— Buhran başlar başlamaz bütün

Trakya şehir ve belediyeleri, esasen
bizim aksiyonerimiz olmak dolayısile
Trakya köylerinin ihtiyacını düşün .
memizi bize ihtar ettiler. Biz oranm
şekersiz kalmaması için bunları bu-
raya celbetmedik.

Haydar Beyin bu izahatmdan son-
ra mahkeme şu kararı verdi:

Avarya şeker alan Hilâl şeker fab-
rikası sahibi Kâzım, Zafer şeker fab-
rikası sahibi Faik Hüsnü, Sark şeker
fabrikası sahibi Hafız Hakkı Muhit-
tîn Beylerle bu işte malûmatları bu-
Iunan ticaret müdiriyeti memurları-
nın şahit olarak ve şeker fiatının
ynkseltilmesi mes'elesmde alâkadar
oldukları komisyonun bu kere gelen
raporunda anlaşılan Agop İxmitliyan,
Mütevelli, Sabuncidis, Manuel Sapur-
ta, Akosmanzade Hüseyin İzzet, Ar-
nopulos, Hacı Süleymanzade Hayret-
tin, Simonidis, Safoidis, Mehmet Lût-
fi, Tevfik, Vehap, Delikarazadeler,
Teodoris, Hayık, Sarika, Faik, İsmail
Hakkı Beylerin de maznun sıfatile
mahkemeye celplerine karar verilmiş
ve muhakeme 14 mart sah günü öğle-
den sonraya talik edilmiştir.

Lâyipzig

Panayırı

Sergî komiseri İsmet Pa -
şaya bir teleraf gönderdi

Ankara 8 (A.A.) — Lavipzi?' Da-
nayirine ilk defa iştirakimiz müna •
sebetile Başvekil İsmet Paşa Hz. ine
Layipzig'den gelen telgrafname ile
Başvekilimizin cevaplarını aşağıya
yazıyoruz:

Lâyipzig ilkbahar panayirinde bu-
gün açılan ilk Türk kollektif sergisi
-tn"nasebetile zati devletlerine en sa-
m;mî iyi temennilerimizi takd^me
müsareat eyler ve bu serginin Tür-
kive'ye yeni münasebati ricariye te-
min edebilmesini ve bu çalıskan
memleket mahsullerine bütün cihan
pazarlarını açabilmesini temenni ey-
leriz.

Dr. Reymon Gohlsr
tsmet Paşa Hazretlerinin cevapları:

Açılan birinci Türk sergisi müna-
sebetile memleketim hakkında sa •
mimî temennilerinizi bildiren tel -
grafmızı memnuniyetle aldım. Her
iki memleketi birbirine daha zivade
tanıttırmağa vesile olan panavirin
kıymetli semereler vermesinibilmu-
kabele temenni eylerim.

Bir ingiliz komedi kumpanyası
geldi

Dün Ankor vapuru ile Marsilya'-
dan şehrimize bir îngiliz komedi
kumpanyası gelmiştir. Bu kumpan-
yaya Mr. Sterling ve Mr. Beynolds
isminde iki san'atkâr riyaset etmek-
tedir.

İngiliz komedi kumpanyası şehri •
mizde (7) temsil verecektir.

Musiki kongresi
Rauf Yekta ve Mes'ut Cemil Bey-

Ier alâkadar tnilletlerin iştirakile Mı-
nr'da toplaoacak olan Şark musiki
kongresfnde Türkive'yi tem-u] et -
mek ttzere Mısır'a gitmislerdir.

Hindistan'da

Vaziyet

Her tarafta idarei örfiye
ilân edildi

Karaşi 6 — Gandi'den sonra tev-
kif edilen Pesaver Efpan'lıların reisi
Andülgafur Han Seylan adasma
nefy ve hapsedilmistir. Gandi'nin son
mevkufiyetinde maruz kaldığı fena
muamele halkı tahrik etmis, vp*v<ien
musademeler olmuş, vazivet daha
tehlikeli bir hal almıstır. Hîndîstan'ın
her tarafında askerî idarei örfiye
ilân ed'Imistir. Postalara ve- mat -
buata şiddetli bir sansör konulmuş-
tur.

Pişaver 8 (A.A.) — Hindistnn hu-
dudunu tehdit etmekte olan muhasım
kabilelere efrat temin etmekte olan
ve hudut üzerinde bulunan bir köye
karşı tayyare kuvvetleri bugün ha-
rekete gecmi^Ierdir. Tayvareler ilk
iş olarak bu köy halkına hitaben ka-
leme al'nmış beyanname'er a*mış -
lardır. Bu bevannamelerde muhasım
kuvvetler dae'imamakta ısrar gös-
terdîHeri takdirde bombardımsn e-
dilmekle tehdit olunmuslardır. Fakat
bu kuvvetler bu beyannamelere iti-
bar etmemislerdir.

Yalova kaplıçalarındaki
suiistimal

Yalova kaplıcalarında muhasebeci
Muammer Bey isminde bir memurun
ihtilâs yaptığı yazılmıştı. Bu mes'e-
le hakkında Seyrisefain umum mü-
dür muavini Tahir Bey dün kendisile
görüsen bir muharririmize demiş -
tir ki:

«— Haber doğrudur. Kaplıcalar
muhasebesinde yapılan bir teftişte
üç, dört bin liralık bir açık göze çarp-
mış, tahkikat genisletilince bu para-
nın muhasebeci Muammer Beyin
zimmetinde olduğu anlaşılmıshr.

Hukuk müşavirliği vasıtasile bu
memur hakkında kanunî takibat ya-
pılmasına karar verilmisür.»

Günün eğlencesi

Dünkü bilmecenin halledilmiş
şekli

1 _ POTUR, 2 - AKUR, 3 . TA-
BUR, 4 - ACUR, 5 - GURUR, 6 - O-
BUR, 7 - NAVLUN, 8 - YAĞMUR,
9 . AVLU.

(PATAGONYA)

Bugünkü bilmece
A, AH, BA, BAP, CA, ÇÜ, DA,

DAK, E, GI, İĞ, KI, KİN, LIK, ÖL,
RA, RA, Rİ, TAR, TI, TOR, TU.

Yukarıdaki hece- 1 —
leri ikişer ikişer 2 — ....
yanyana getirip a - 3 — .....
şağıdaki tariflere 4 — ....
göre birer kelime 5 —
teşkil ettiğiniz tak - 6 — ....
dirde, baş harfleri 7 — ....
yukarıdan aşağı o - 8 — ....
kununca: 9 — ....

BİR HAMUR İŞİ 10 — ....
İSMİ 11 — ....

Meydana çıkacaktır.
1 — Vezin; 2 . Nezir; 3 - Rüsup;

4 • Dost; 5 - Hint kvalları; 6 - Se-
mek; 7 • Mikyas; 8 • Uzüm suyu;
9 - Hasat; 10 • Besleyici madde;
11 - Doğru değil.

Çin - Japon tnuharebesi
(Birinci sahifeden mabait)

Japon bahriye erkânı vaziyet salâh
kesbetmediği takdirde lâzım gelen
tedbirleri ittihaz edeceklerini bey an
ediyorlar.

Vaziyet gerkîn!
Londra 8 (Hususî) — Muhasema-

tm tatil edilmis olmasına rağmen va-
ziyet çok gergindir. Cephede vaki bir
çok hâdiseler vazivetin henüz te •
bellür etmediğini göstermektedir. Ja-
pon'lar vaziyetin nezaketini nazari
dikkate alarak geri cekilmekten sar-
fı nazar etmisler, hatta cepheyi
Luiho'dan Chanzu'ya kadar veni baş-
tan tensik ve takviye eylemislerdir.
Bu hat Şanghay'ın şimalinde kırk ki-
lometre mesafede kâindir. Japon'Iar,
Çin'lileri korkutmak maksadile
Nanziang'ta bir nümayîş yapmışlar-
dır.

Chepey bir ytğtn enkaz!
Londra 8 (Hususî) —Japon'ların,

Chepey kasabasma ve mmtakasına
karşı açtıkları ateşin dehşeti, ummuî
harpte görülen bombardımanlardan
kat kat fazladır. Chepey'i ziyaret e-
den gazete muhabirleri şunlan söy -
lüyorlar.

«— Yüz bin nüfuslu bir şehir olan
Chepey'de bombardıman neticesinde
tek bir duvar, tek bir ev kalmamıstır.
Koca kasaba bastanbaşa bir yığın
enkazdan ibarettir.»

Öteîİo
Çoktanberi klâsik eserlerin bediî

zevklerinden mahrum bulunan sah-
nelerhniz bu hafta hiç şüphe yok ki
(Otello) ile büyük bir mazhariyete
kavuşmuş oluyor. Büyük dâhi Skes-
pir'in bu ölmez şaheserini temsil su-
retile Raşit Rıza gene memleket ha-
yatı temaşasına şayani takdir bir hiz-
met ifa etmiş oluyor.

Klâsik eserlerin noksanlığı sah •
nelerimizde daima hissedilmistir.
Bunlar halbuki yalnız birer edebiyat
nümunesi değil, hakikati halde mek-
teplerde okutulan dersler gibi mü •
essir bir ibret levhasıdır. Hele Şkes-
pir*in eserlerinde büsbütün ayrı bir
hususiyet yaşar. Bu eserler gerek
temsil, gerek sahneye vaz hususunda
fazla fedakârlıklar istilzam ettiği ci-
hetle her memlekette ve her tiyat -
roda oynanılamamaktadır.

Sahnelerimizdeki ve hali hazır •
daki yoksulluklara rağmen hususile
(Otello) gibi bir şaheseri halka tak-
dün eden Raşit Rıza, bu itibarla iki
kat şayani takdirdir. (Otello) ya bü-
tün gençlik tarafından büyük bir a-
lâka gösterileceğinden de şüphe e-
dilemez.

Tevellüt
Basra torpidosu zabitanından Gi •

rit'li kıdemli yüzbaşı Mehmet Sait Be-
yin bir kız çocuğu dünyaya gelroiş ve
NurteJ tevsim olunmuştur. Nevzada
uzun ömür dileriz.

TEŞEKKÜR
Üsküdar Orta mektebi talebesînden

vatanın namus ve fazilet timsali çalıs-
kan bir çocuğu on altı yaşlarında bi -
ricik oğlum Fuat'ın kızıl hastalığından
kurtulamamasmdan mütevellit büyük
kederimize iştirak eden ve ona emsal-
siz bir cenaze merasüni hazırlıyan mez-
kûr mektebin büyük kalpli müdiir ve
heyeti talimiyesine ve önvümün so -
nuna kadar her birini birer Fuat ta -
myaoağımız ve tepçil edeceğimiz sev-
ğili talebe arkadaslanna ve cenaze me-
rasimine ve teselliyeye şitap eden ehib-
baya ve Üsküdar'ın necip halkına çok
tefkkürler ederiz.

Üsküdar İkinci Noteri Kemaliye'ü
Fasih ve ailesi efradi

Elbette tedbir lâzım!
Bu sene, köylü, mahsulünü maliyet

fiatının nısfmdan daha aşağı satmıştır
(Birinci sahifeden mabait)

maliyet fiatmm nısfından daha aşağı
satmıs ve satmaktadır. Bir dönümün
çiftlik sahiplerine masrafı (15), kendi
sâyi ile yaoana ise (10) liradır. Hal -
buki bu sene bir dönümden ancak (5)
lira alınmısbr. Çiftlik sahiplerinin he-
men hepsi bu işi terketmek mecburiye-
tinde kalmışlardır. Binaenaleyh, beş
yüz dönüm eken bir aile masrafa bo -
ğulmustur. Bunun yardıma ihtîyacı var-
dır. Yanına adam alacaktır, harmancı
alacakhr. Halbuki, yüz dönüm eken
bir aile ancak kendi ihtiyacını temin e-
der. İşte evvelemirde mes'eleyi çift-
çiden tetkik etmeğe başlmalıdır. Çift-
çi istihsal ettiği malı ne suretle faz -
lasına satmahdır? Tabiri diğerle çift-
çinin kâr ederek malını satmak çaresi
nedir?

Bunun icin evvelemîrde hatıra ge-
len scdur: Piyasayı yükseltmek ve çift-
çi malını kâr ederek satabîlmek için
bu lâzımdır. Piyasayı yükseltmek bir kaç
türlü olur. Meselâ: Fazla ihracat yapmak
için prim vermek. Prim verildiği za-
man bir çok tüccariarı harice mal
sevketmeğe teşvik etmiş olur. Bu -
nun yanında bir çok sermaye sahip-
lerini muattal olan paralarını bu işte
kullanmağa sevketmiş olur. Hü •
kûmet prim vermek için ayıracağı
parayı hali hazırda undan alınan
muamele vergisini artırmak suretile
elde ederiz. Bu muamele vergileri
Maliye tahsil şubeleri tarafından de-
ğirmencilerden alınmaktadır.

Bu vaziyet piyasayı tabiatile yük-
seltir. Fazla bir teşkilâta lüzum yok-
tur. Suiistimal de olmaz. Doğrudan

doğruya herkes malını yüksek sat-
mış olur. Bunun için muamele ver-
gisi kanununu bütün değirmenlere
tesmil etmelidir. Ufak, büyük istisna
edilmemelidir. Şu değirmenlerine de
tesmil etmelidir. Meselâ bir şehirden
diğer şehire münakale yapıldıği za-
man muamele vergîsi verildiğine dair
şehadetname ibraz olunmalıdır.

Bundan baska tedbirler varsa da
bunlar teşkilât yapmağa mütevak-
kıftır. Bir çok mahzurları olur. Me-
selâ, köylüden mal satın almak, köy-
lüye yardım etmek için başka ted •
birler bulmak bunlar pratik usuller
değildir.

Hükûmet ayni zamanda ihracat
muamelâtını da teshil etmelidir. Bu
münasebetle memleket ihracatı zi -
yadelestikçe memlekette bir taraftan
ecnebi kambiyosu gelecektir. Bu hal,
tediye muvazenemizi de temin etme-
ğe müsaittir.

Bu hususta bazı Balkan devletle-
rinde kooperatif teşkilâtı yapdarak
çiftçiye yardım edilmektedir Koope-
ratif teşkilâtı da maksadı temin ede-
memiştir.

Kövlüden satın alınırken muayyen
ve sabit bir fiatla alman buğday ha-
rice gönderildiği zaman mühim zi-
yanlar karşısmda kalacak olursa bu,
kövlüyü himaye edelim derken baş
kalarını zarara sokmak demektir.

Hulâsa: Köylüyü, memleketi. buğ
dayı, hatta bütün mahsulâtımızı hi-
maye etmek, onların memleket ha-
ricine kolayca ve müsait fiatlarla ıh-
racını temin etmektir.

Bu ise, prim vermek, ihracatı tes-
hil etmekle kabildir.

Şehzadebası

Raşit Rıza tiyatrosu
Perşembe günü akşamı 21,30 da

Büyük G A L A

O T E L L O
Şkespirin büyük faciası

5 perde 2 tablo
Mahdot kalan biletleri şimdiden gişe •
lerden tedarik ediniz.

Galatasaray'lılara
Galatasaray Kulübü Riyasetinden:
Bir intihabın t«cdidi mes'eleslni müza -

kere etmek üzere heyeti umumlye içti -
mama lüzum hâsıl olduğundan martın
11 inci cuma günü saat on buçukta a -
zanın kulüp binasını teşriflerl ehemmi -
yltle rica olunur.

Hazin bir irtihal
Henüz pek genç yaşında iken vefat

eden mezarlıklar müdürü Süleyman Be-
yin kerimesi ve Yelkencizade Vahit
Beyin hafidesi Emine İffet Hanımın ce-
nazesi dün Kadıköyü'ndeki hanesinden
kaldınlarak Karacaahmet'teki aile roak-
beresine defnedilmistir.

Mevlâ rahmet eyliye.

Mektep
0n birinci sayı çıktı
Köprülüzade Mehmet Fuat, Mus-

tafa Şekip, Nurullah Ata, Nahit Sırrı,
Reşit Süreyya, Yaşar Nabi, Hik -
met Münir ve Kenan Hulûsi Bey •
lerin yazılarile intisar etmiştir.

Jozef Konrat'tan: Fırhnalı bir ge-
ce. V»-Nu ve Salâhattin Enis Bevler.

Kendisine lâyık olmıyan bir adama delicesine âçık olan dilber ve
zengin bir genç kızın romanı... Aşkının esiresi olan bu kız her

bir ayıp ve mahcubiyete katlanıyor İşte
Marcel Achard'm müessir ve mühevyiç piyesi ve (Comedie

Française ) den MADELEİNE RENAUD'un temsili

( Mistigri )
Filminin mevzuu budur. Bu A K Ş A M

MELEK SİNEMASINDA
GörcCfksiniz .

Bu akşam

E L H A M R A sinemasında
Dünyanın en meşhur tenoru T i N O P A T i E R A ' y ı

HAYDUT AŞKI
(Fra Diyavolo)

filminde taganni ettiğini işiteceksinız.
" Yerlerinizi evvelden temin ediniz.

Bu akşamki program

İŞTANBUL: 1200 m.
18 Gramofon - 19,30 Yesari Asm B. Vİ

Cennet H. tarafından saz - 20,30 Gra -
mofonla opera - 21 Bedayii musEöya be-<
yeti - 22 Cazbant. ~*

BERLİN: 1635 m.
17,55 Şarkılar - 18,15 Klârneî ve pjyatiû

ile sonat - 18.35 İnsanlar ve meşguliyet -
leri (konferans) - 19 Kıraat - 20,15 Haf-
tanın mülâkatı - 20,35 Gramofonla şubat
ayını gözden geçiriş - 21,25 Havadisler -
22,35 Konser - 23,35 Frankfurt'tan nakil»
24 15 Havadisler ve müteakıben dans mu<
sikisi. - - - -—-*

VtYANA: 517 m.
17.35 Alman resim san'atı hakklnüla blf

konferans - 18.05 Şarkı, piyano ve kemari
konseri - 19 Rus CinŞene ve halk mu -
sikisi - 19 45 Ticari haberler - 20.40 Ha -
vadisllr - 20.50 Konser - 21 50 Neç'eli pro-
gram - 22,50 Havadisler - 23,05 Konferans.

BUDAPEŞTE: 550 m.
18,30 Bir kahveden naklen orkestra kori-

seri - 19.35 Askerî mızıka - 20.35 Konser-
21,20 Koro konseri Bunu mütealnberi
Metropol otelinden naklen orkestra par -
çaları.

BARSELONA: 348 m.
21D5 Trio konseri - 22.05 Gramofon *

23 10 Orkestra - 24,05 Tiyatro.
ROMA: 441 m.
18.35 Şarkı konseri - 18.50 Konser - 21,09

Gramofon - 21,50 Tiyatro binasından na-
kiL

VARSOVA: 1411 m. ' _ .
18.40 Öğleden sonra konseri: Yarasa 0-

peretinin üvertürü (Y. Ştrauss) ve s*ire«
19.55 Muhtelif - 20.40 Gramofon - 21,20
Dünyada üçüncü seyahat (çalgılı ve neş'-
eli program) - 22,20 Salon musikisl - 23,35
Radyo gazetesi - 24,05 Dans musikisl.

BÜKREŞ: 394 m.
18,05 Radyo orkestrası - 19,05 Doğru sa<

at ve havadisler - 19,15 Radyo orkestra -
sınm devamı - 20.05 Konferans - 20.45
Şarkılar - 21,05 Keman konseri - 21,50
Piyano konseri - 22,20 Arjantin orkestra-
sile cazbant havalan - 23,05 Havadisler.

BELGRAT: 431 m.
20.05 Şarkı konseri - 20 35 Bir komedi'.

21.05 Piyano ile Kuartet konseri - 21,40
Musevî şarkılan - 21,10 Havadisler ve ha»
fif musiki.

Selim Sırrı Beyin konrerantt
Yann akşam saat sekiz buçukta Se\hn

Sırrı B. radyoda 60 ıncı konferansını Te -
recektir.

Mevzu: (İsveç halk musikisi) dir.
Konferans arasında piyano ile İsveç ha«

valan çalınacaktır.

İŞTANBUL BELEDİYESİ
Darölbedayi son temsilleri

BUGÜN AKŞAM
Saat 21.30 da
LJmumî arzu

iizerine

Y A L O V A
TÜRKÜSÜ

Bestekân : Hasan
Ferit

Nakili: t. Gaiip
Yakında : KAFATÂSI..

••••• Şehzadebaşı

MİLLÎ ve HİLÂL
Sinemalannda

Türk şecaat ve kahramaniığını,
Türk azmü sebatını canlı ola •

rak gösteren sesli, sözlü hakiki
harp filmi.

İstanbul Beledhjni

JehirTıyaÎposu

ÇANAKKALE
Emsalsiz büyük muvaffakı -

yetlerle devam ediyor.
• Hergün 2,30 4.30 suv re 9,30 ta •

Gordüfü t \ k a ' â d e rağbete ve arzuyu umumî üzerine ilk Türkce filra olan

İ Ş T A N B U L S O K A K L A R I N D A
nam muazzam fîlm yalnız

Ş I K S i N E M A D A
pazar gününe kadar dt-vam edecektir.

Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren

P R E N S E S E M R İ N İ Z
LÎL»AN HARVEY ve HF.NRY GARATın tem^ili rouazzam'an

G R E T A G A R B U
Pek yakinda

SOLMUŞ 6ÜLLER
^Romance) filminde CAVALLlNl'nin

rolünü ovnavacaktır.

Şehzadebası

Ferah sinemada
Bu gece tam 9 da komik Naşît •
Fahri - diimbüllü İsmail • Şevki •
Cevdet ve karagöz Hüsnü Beyler

5 oyun bir gecede

Bugünkü matinelerden itibaren

ALKAZAR SiNEMASıNOA
Dehakâr artist ŞARLO'nun en son temsli olan

ŞEHİR IŞIKLARI
Görmiyenler için son fırsat

Kadıköy Süreyya sinemasında
Raşit Rıza tiyatrosu san'atkârlan

Talâk eğlenceleri
Vodvil 3 perde

Nakleden: Mahmut Yesari ve Halit
Fahri Beyler

Üsküdar Hâle sinemasında
Muazzam tarihî filim

E S İ R M E L İ K E
Nazari dikkate: tzdihama mâni obnaK
için bu filim bir hafta devanı Mİecek •

Orijinal Boyut : 14 * 29 cm




