
Yayın Tarihi : 27.05.1934
Sayfa : 4

Meclisin diinkii içtimaı

Tütiin Limitet şirketinin
işe başlaması istendi

*Camhariyei — 27 Mavıs

(Birinci sahifeden mabat)
Barut murakkat idaresinin satışı an-

cak bir ay «onra inhisari*ra kadar inH-
kal edeceği ve hanl olac&k kârı ancak
İ935 senesinde gösterilebileceğini söy-
ledi. Sonra şöyle devam etti:

«— Koruma sandığından düşündü-
gümüz maksat, kendilerinin bize ve hü-
kûmetin de vereceği yüzde dört ve beş-
lerie yirmi beş sene sonra çekilen veya
vefat eden memurlann ailelerine yar -
dım etmektedir.

Tiitün limitet şirketi kanunu çıktık-
tan sonra Vekâlet bir nizamname ha-
zırladı ve bunlan ait olduğu yerlere
tevzi etti. Henüz bütün cevaplar aJın -
mtş değildir. Balkan tütiin birliği be •
nüz tesekkül etmis değildir. Ucuz tii -
tünlere konulan zam biitçeye fayda
verdi. Tütiin satışlannda bu sent fa? -
lalık vardır. Mütehassıslaruı raporları
her zaman tetkiklerine amadedir. Ra -
porlann Vekâlette her zaman tetkik e-
debilirler.»

Refik Şevket Bey — Tütün limitet
sirketi teşekkül edeli altı ay oldu. Ne
şirket ifliyor ve ne de harıçte tütünleri-
mizi satmak istiyenlere müsaade edi -
yor. Bu daha nekadar devam edecek •
tir?

Rana Bey verdiği cevapta, bu sir -
ket'n faaliyete geçmesi için çalıştığı ve
fayda vermiyecek bir şekilde olduğu
görülürse Vekâletin eskisi gibi mu •
kaveleler yapacağını beyan etti.

Vekil Bey, Amerikanın şarap i* -
tihlâk eden büyük bir memleket oldu-
ğunu, bizim de şarap yetiştiren 'uir mem-
leket olduğumuzu, fakat şaraplannvzın
Amerikadaki büyük bir rekabct kar -
şısında fazla mühim bir mevki tutama-
dıguu söyledi.

Sırrı Bey — Vekil Beyin verdiği
cevap gayrikâfi. Raporu tetkik et -
mek isterlerse gelsinler görsünler
sözünü gayri mantıkî buldum. Vekil
Beyin bu raporları tabettirerek tev-
zi ettirmesi icap eder.

Maddelere geçildi. Lâyiha aynen
kabul edildi. Yalnız Refik Şevket
Bey (Manisa), Refik Bey (Konya),

Hüsnü Bey, (tzmir) limitet şirketin
bh-an evvel teşekkül etmesi ve mem-
leketin haricî ticaretinin mutazarnr
ed'lmemesini söylediler.

Bundan sonra mayi tnadeni mah-
rukat lâyihası müstacelen ve ter -
cihan müzakere ve kabul edildi.

Matbuat Umumi Müdürlüğü
Bundan sonra matbuat umumî

müdürlüğü teskilâtı lâyihasının müs-
tacelen müzakeresi hakkında Da -
hiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin tak-
riri kabul edildi.

Dahiliye Vekilinin beyanatı
Şükrü Kaya Bey bu münasebetle

beyanatta bulunmuş ve demiştir
ki:

«— Şimdiye kadar matbuat mü-
dürlüğü teşkilâtma verilen ehemmi-
yete rağmen kendisinden bekleni •
Ien hizmetlerin görülmemiş olması
kendistne lâzım gelen organların
verilmemesindendir. Matbuatm e -
hemmiyetini tekrar edecek değilim.
Herkes bilir ki, matbuat efkârı u -
ımımfyeye tesir eden bir müessesedir.
Cumhuriyet hükûmetinin bu mües -
•ese ile yakmdan alâkadar olması
behemehal sart ve esastır. Matbuat
yalnız memleket dahilinde efkârı
umumîyeyi temsil veya tevlit et -
mekte değil, memleketin hissiyah-
KI, düşüncesini, kudretini harice ve
bütün cihana yaymaktadır. Hakika-
te uymıyan, memleketin efkârı u-
mumiyesini ifade etmiyen herhangi
yanlış veya noksan bir havadis ak-
si terir uyandınr. Vaktile memle -
ketimiz hakkında ya bilgiçlik veya
ukalâhk yüzünden neşredilen yan-
ltş hadiseler ve havadisler Lozan -
da aleyhimizde kat'î delil diye bi-
rer birer yüzümüze çarpılmıstır.
Bugün de herhangi bir havadisi her
kesten evvel gazetemize yetiştire -
ceğiz diye verilen küçük fakat yan-
lıs bir haber memlekete ve millete
çok zarar verebilir.

Geçen gün Başvekil Paşa Haz -
retlerinin yazdığı beyanname bu .
radan verilen ve Istanbul gazetele -
rinde çıkan yanlıs ve nakıs bir ha-
vadisi tafsil etmekten ibarettir. Baş-
vekil Paşanın yerinde ihtarı kâfi
değilmiş gibi bugün gene İstanbul
gazetelerinden birinde istikraz kanunu
hakkmda çıkan nakıs ve noksan bir ha-
berin nakıs ve noksan ve hatta men-
fi tesirlere alet veya makes olan
muhitlerde millet ve memleket aley
hine isletildigini işittim. Mesele şu-
dur:

Bir istikraz kanuna vardır. Bunun • •

sası bundan evvel yapılan dahilî istik-
razlann aynidir. İstikraz, tamamile ih-
tiyaridir. Gazetenin nakıs ve natamam
havadisi malûm muhitlerde mecburî di-
ye tefsir edilmis ve o suretle isaa olun -
muştur. Halbuki, istikraza salâhiyet ka-
nunu meydandzdır. Ve bunun Ergani
istikrazından zerrece farkı voktur.

Bu lâübalilik yann memlekette da-
ha büyük felâketlere, kötülüklere se •
bep olabilir. Söylediklerim matbuatm
tesiri menfî olan cihetleridir. Gayemiz,
naa'buatla tesriki mesaidir. Hürriyeti
nrikuatı takyit hiçbir vakit aklımıza
ge'"—»z.

Bizim gençliğimiz, ve b"~~- :çiniz -
de bu'unanlann birçoklannm gençlîği
hiirriveti ma'buat hasretîle peçmiştir.

Biz, hürriyeti matbuat diye mektep
köselerinde bağıran adamlanz. İçimiz-
de zmdanlar^a k?lanlar coktur. HüH-
yeti matbua'ı takyit etmek asla hahn •
mıza gelmemisHr ve gelemez. Ve böy -
le hareket elimizden de gelmez. • sü?>-
hesiz seslen - ve zaten hastalığın ilâcı
da hvt değildir. Büyük Şefimîz bunun
r-ne hürriyetle tedavi edileceğini söy -
liyor.

Bizim tutmamız lâzım gelen yol
budur. Bu yol, matbuat erbabile
tesriki mesai ederek matbuatm
kurîretü ve kuvvetli telkinlerini
memleketin merafi're teycih etmek
ve bu gayeve Sirlikte yürümektir.
(Bravo sesleri).

Matbuatm gerek cok büyük iyi-
likleri, gerek böyle fenalıkları mem-
leketin ihtiyaclarile ve bünyesile
ölçülerek srürürse o matbuattan yal-
nız fevda cslir. Bizîm sazetelerî -
mizin Sersi de millicilik ve înkl -
lâpçıl'k sıfatnu harp meydanlann «
da kazanmışla<~dır. Sahiplerinin bir
çoftu a~amızdadır ve aramızda ol-
mıyanlar da fikren ve vicdanen bi-
ziml<» b«raberdirler.

Bur'da devlet ve hükûmetle dahna
hali temasta bulunan matbuatm haki •
kî mümessillerinden ve murahhaslann-
dan mürekkep bir heyet teşkil etmek
fikrindeyiz. Bunu yapmakla orada dü-
sünüleni bUmiyoruz diye bize bir ma •
zeret dermeyanına da mâni olacağız.
(Güzel sesleri).

Matbuat müdürlüğünün aldığı bu va-
zifeler hakikaten mühimdir.

ı
Bu teskilât matbuat omummüdürlü- |

günün bir kısmıdır. Bütcemiz müsait o- j
lursa ileride buna diğer bazı kısımlar |
da ilâve edeceğiz. I

— Şu emellerle hareket ediyoruz.
Bunlan yaptık. Bu jrayelerin tahak<
kuku isin de lâzım gelen tahsisatı
veriniz — diye huzurunuza gelmek is-
tiyoruz.

Diğer bir düşüncemiz de matbua-
at kanunu hakkındadır. Malûmu
âliniz matbuat kanunu cok yakın
zamanlarda ıslah edilmistir. Fakat
matbuat umum müdürlüğünün bu .
günkü vaziyetf bütün diğer nesri -
yatı da murakabe etmek oldusuna
söre zannediyorum ki, orada da u-
fak bir tadil, bir röhış yapmak Iâ -
zımdır.»

Kabul edilen diğer lâyihalar
Bugün gene kabul olutıan diğer

lâyihalar şunlardır. lstimlâk kanu -
nunun- encümenlerde tashih edilen
maddeleri Kars meb'usu ömer Kâmi
Beyin Kars ve civardaki araziler
hakkmdaki lâyihası, Türkiye ile Çin
arasındaki mukavelenin tasdikı, Tür-
kiye ile Sovyet Rusya arasındaki hu-
dutta çıkan ihtilâflann halli hak •
kındaki muahede lâyihası.

Bundan sonra Nafıa Vekâlet i tes-
kilât ve vazifelerini gösteren lâyiha
da müzakere ve aynen kabul edildi.

Bu kamtnun müzakeresinde Sım
Bey (Kocaeli) söz alarak uzun be-
yanatta bulundu. Bu kanunun ehem-
miyetini ve getireceği faideleri izah
ederek Nafıa Vekâletini tebrik etti.

İRTİHAL
Nafıaj Vekâleti Levazım Müdürü Be-

sim, Sıvas Maarif müdürü Ahmet Kut-
si Beylerin pederleri Kırkkilise Düyu -
nu Umumiye müdürlÜRÜnden müt^kait
Abdürrahman Bey vefat etnrstrr. Ce -
nazesi buçün saat on birde K'dıkö .
yünden Talimhane meydanmda bir nu-
maralı damadı hekim miralay nıiite •
kaidi Ahmet Cevdet Beyin banesin -
den kald'nlar'k öğle namazı Osman -
ağa camisinde kılındıktan sonra Ka -
racaahmette metfeni ebed;sine defne -
dilecektir. Cenabı Hak rahmet eylesin.

Aşk fırtınası
Bugün mundericatımızın çokluğun-

dan "Aşk fırtması,, isimli tefrikaraizı
koyamadık, kariierimizden öziir dileriz.

îran Şahı Hz. nin

ziyaretleri

Hududa gidecek istikbal
heyeti hareket ediyor

(Birinci sahifeden mabat)
retlerine ait resmî program hazırlan -
mıştır. Şah Hazretleri 10 haziranda hu-
dudumuza vâsıl olacaklardır. Refak-̂ t-
lerinde iki saray nazın. Hariciye Nazırı,
kalemi mahsus müdürü, hususî doktor-
ları, ferik rütbesinde iki kumandan ve
diğer maiyetleri vardır. Şah Hazretle -
rinin refakatlerindeki zevat 45 kişidir.

Şah Hazretleri hudutta heyeti
mahsusamız tarafından karşılana -
cak, otomobillerle yola devam edi -
lecektir. Birinci gün öğle yemeği Iğ-
dırda, akşam yemeği Karsta ye -
necektir. Diğer günlerde Erzurum,
Kağızman, Gümüsane ve diğer du •
rak mahallerinde öğle ve akşam
yemekleri yenecek, 14 haziranda
Trabzona muvasalat edilerek Yavuz
zırhlısına râkip olunacaktır. Yavuza
Zafer ve Tınaspete torpitoları da
refakat edecektk*.

Yavuz, 15 haziran sabahı saat
8,30 da Samsuna muvasalat edecek,
orada Hamidiye, Mecidiye kruva -
zörlerile iki torpito muhribimiz üç
mil mesafeden Şah Hazretlerini se-
lâmlıyacaktır.

Şah Hazretleri ve refskatindeki
zevat Samsunda trene râkip ola -
caklar ve haziranın 16 ncı günü saat
bir buçukta Ankarayı teşrif ede •
ceklerdir.

Büyük misafirimiz, istasyonda
Gazi Hazretlerile Başvekil İsmet,
Meclis Reisi Kâzım Paşalar Haze •
ratı, ve Heyeti Vekile erkâm ve di-
ğer zevat tarafından karşılanacak.
lardır. Şah Hazretleri Ankara Palasta
misafir edileceklerdir. Şah Hazret-
leri öğleden sonra Gazi Hazretle -
rine iadei ziyaret edecekler, badehu
Heyeti Vekile erkânını kabul bu -
yuracaklardır.

Birinci gece Gazi Hazretleri tara-
fından Çankayada bir ziyafet ve •
rilecektir. tkinci gün Şah Hazretle-
ri öğle yemeğini İsmet Paşa Haz-
retlerinin köşklerinde hususî suret-
te yiyeceklerdir. Akşam Hariciye
Vekili tarafından Anka<-a Palasta
bir ziyafet verilecektir. Ziyafeti ba-
lo takip edecektir. Uçüncü gün Şah
Hazretleri sefirleri kabul edecek,
öğle yemeğini Kâzım Pa«a H»«ret-
lerinin konaklarmda hususî surette
yiyeceklerdir. Akşam tran sefare -
tinde bir ziyafet verilecektir. Dör-
düncü gün Şah Hazretleri enstitü •
leri, müzeleri gezecekler, öğle ye •
meğini hususî surette yiyecekler,
Ordu Evinin çay ziyafetinde ve Hal-
kevinin konserinde hazır buluna -
caklardır.

Şah Hazretleri 8,20 de hususî bir
trenle tstanbula hareket edecek -
lerdir. Şah Hazretleri tstanbulda
Perapalasta misafir edilecekler ve
tstanbulda iki gün kalarak şehrin
şayanı temaşa mahallerini, mektep-
lermi, camilerini gezeceklerdir.
Şah Hazretleri müteakıben memle-
ketlerme avdet buyuracaklardır.

tran sefiri, Şah Hazretlerini Ba .
kûda karşılıyacaktır.

Hariciye Vekilimiz de Şah Haz -
retlerini Trabzonda Yavuzda karşı-
lıyacaktır.

îran Başvekilinin beyanatı
Tahrandan verilen malûmata gö-

İran Reisülvüzerası Sadık Hanre,
millî şûrada, Şah Hazretlerinin Tür-
kiyeyi ziyaretleri münasebetile be -
yanatta bulunarak ezcümle demiş •
tir ki:

«— Muhterem azanın malûmla -
ndır ki geçen zamanlarda tran dev-
let ve milleti ile Türk devlet ve mil-
leti arasında bazı suitefehnümlere
müstenit ihtilâf ve ağraz vardı. Bun-
lar senelerce ve belki de asırlarca de-
vam etti ve devam ettikçe de elbette
her iki tarafm pek büyük zararla -
rını mucip oldu. Çok şiikür ki yeni
îran ile yeni Türkiyenin başma, bu
iki devlete terakki ve yükselme yo-
lunda peyrevlik eden görgü ve bilgi
sahibi, azimkâr zatlar geçtî. Bunlar,
kendi hava ve heveslerini bir tara-
fa bırakarak yalnız mülk ve mille -
tin selâtnetini düşündüler ve anladı-
lar ki İranla Türkiye arasında nifak
ve ihtilâf i mucip olacak hiçbirşey
yoktur. Bunun içindir ki bir dost ve
kardeş siyaseti takip ederek mevcut
ihtilâflan kaldırdılar. Bu suretle
her iki devletin yüce Reisleri biribir-
lerini daha yakmdan tanımak ve bu
dostluk rabıtalarmı daha ziyade
kuvvetlendirmek iştiyakmı duydu -
lar. Türkiye Reisicumhuru Gazi Mus-
tafa Kemal Hazretlerinin vuku bu-
lan resmî davetlerine Şah Pehlevi
Hazretleri büyük meserretle icabet
buyurdular ve gelecek ay içinde
Türkiyeye gitmeğe karar verdiler.
Şah Hazetleri, Azirbaycand&n geçe-

c Iktısat tşleri j RADYO
Şeker Sanayiîmiz için
mütehassıs ne diyor?

Şeker sanayiinıizi esası bir surette tetkik için
Viyanadan celbedilen mütehassısın mütalea!ar!

Şeker FabrikalarımızJan geçen sene aetlan Eshlşehîr fabrikan

Iktısat Vekâletimiz memleketi - j
mizde son senelerde teessüs eden şe-
ker sanayiimizin vaziyetini tetkik
ettirmek üzere Viyanada beynelmi-
lel şeker istatistik birliği şefi bulu-
nan ve 25 senedenberi şeker sana -
yiinin faaliyetile yakından alâka -
dar olan, Av-upa ve Amerikada bir
çok şeker fabrikalan ve rafinele •
rinde derin tetkikatta bulunan meş-
hur doktor Gustav Mikuschi getirt-
miş, şeker fabrikalarımızı ve bu fab-
rikalara pancar yetiştiren istihsal
mıntakalarında esaslı tetkikler yap-
tırmıştı.

Salâhiyettar bir mütehassıs olan
Dr. Gustav Mikusch, Vekâlet tatra -
fından kendisine sorulan 11 sualin
cevaplannı bir rapor halinde Ve -
kâlete vermiştir.

Bu cevaplar ahiren Başvekâlet
Matbaasında 55 sahifelik bir kitap
halinde basturılmış ve alâkadarlara
tevzi olunmuştur.

Meselenin hepimiz için haiz oldu-
ğu ehemm'yeti dolayısile bu rapcrun
esaslı kısımlarını hulâsa halinde o-
kuyucularımıza bildirerek efkâri u-
mumiyemizi şeker sanayiimizin su-
urlu inkişafı önünde yanlış düşün •
celere kapılmaktan kurtarıp ten .
vire çalışacağız.

Mütehassısa Vekâletçe sorulan
İuâılerîn hepsî mühîmdir. Bunlar a-
rasında efkâri umumiveyî bîlhassa
doğrudan doğruya alâkadar ede -
cek olanları:

A) Seker sanayiinde mütekabil
kâf- hadleri.

B) Türkiye şeker fabrikalarının
hali hazırdaki vaziyeti ve faaliyet-
leri.

C) Türkiye fabrika'armda istih-
sal olunan şekerin maliyet ve bunun
indirilmesi tedbirleri.

D) Türkiyede satış fiatlerine ve
himaye seraitine göre tatbikı muva-
fık olacak vergi miktarı hakkmda
mütalea.

Gibi hususatı ihtiva eden sualler
olduğu cihetle, biz bu mevzu üze -
rinde toplu bir halde yazacağımız
birkaç yazıyı bu noktalara inhisar
ett'rmekle iktifa edeceğiz.

Yalnız, bu mevzulara girmeden
evvel kısaca cihan şeker istihsal ve
istihlâkini bunun arasında mevkii -
mizi, istihsalât ve ithalâtımızı göz -
den geçirelim.

Son 10 sene zarfında cihan şeker
istihsalât ve sarfiyah berveçhi a -
tidir:

Biner ton hesabile
Istihsal Sarfiyat Elde stok

1923/ 4 21,444 21.594 1,276
1924/ 5 25,111 23,513 1,983
1925/ 6 26,194 24,834 2,361
1926/ 7 25,015 25,179 2,619
1927/ 8 26,851 26,774 2.474
1928' 9 29 056 27,648 3 325
1929 30 28 257 26,757 4.228
1930/ 1 29,548 26,919 6.526
1931/ 2 27,208 26.098 7,308
1932/ 3 26.274 26,265 7,186
1933' 4 26,418 — —

Görülüyor kî, son 10 sene îçinde
istihsalât ile sarfiyatm artış nis .
beti hemahenk olarak gitmemiştir.

rek Türkiye toprağına dahil ola cak-
lar ve iki hafta kadar orada misafir
kalacaklardır.

İki ulu Reisin mülâkatlan ve biri-
birlerini tanrmalan, iki devlet ara •
smdaki iyi münasebetleri hîç şüp-
hesiz ki kuvvetlendirecek ve mat •
lûp neticeyi ziyadesile temin ede •
cek tir. >

Meras'.m programı
Îran Şahı Hazretlerinin memle •

ketimizi ziyarteleri münasebetile
tanzim edilen programm tstanbula
ait kismı hakkında alâkadar makamlara
henüz resmî tebligat yapılmamıştır.
Yalnız; Belediye tarafından Kara -
köy köprüsünün ortasmda büyük bir
tak yaptırılması mukarrer olup bu-
nun için hazırhklar yapılmaktadır. [

Sarfiyat azamî 26 - 27 milyon tona
çıkabildiği halde istihsalât bazı şe-
neler 29 - 29,5 milyon tonu bulmuş,
bu suretle 10 sene evvel elde 1 mil-
yon 274,000 tondan ibaret olan stok
miktarı halen 7,000,000 tonu geç -
mistür. İstihsalâtın dörtte üçü ka •
mutan, dörtte biri pancardan ya •
pılıyor.

Bu stok terakümünün başlıca se-
bebini serbest piyasanın gittikçe
daralarak her memleketin kendi şe-
ker ihtiyacatını mümkün olduğu ka.
dar bizzat temin etmek îstemesin -
de bulan Dr. Mikusch bu hususta
diyor ki:

<— Kendi kendine yetme (autar-
kie) yolundaki bu gayretlerde ek.
seriya lüzumundan fazla ileri gi •
dilmiştir. Çünkü istihsalât! ihtiya -
catı dahiliyenin tatminine kadar
yükseltmek kolay ise de bu had bu
Iunduktan sonra bu inkişafın önüne
gecmek güçtür.

Şeker ziraî bir madde olup istih-
sali yalnız zerolunan arazinin mik-
tarile değil, ayni zamanda hava t-»-
siratile de alâkadar olduğundan bu-
nun istihsalini istihlâkile tevzin et.
mek güçtür. Fazla olarak şeker pan-
cannın köylüye para get'Ven ye -
gâne tarla mahsulü olduğunu da na-
zari dikkatten uzak tutmamalıdır.
Binaenaleyh, kendi ihtiyaçlarını
bizzat temin etmek derecesine gel-
miş olan memleketlerde köylerin
zeriyatını fazLala'tırmak gay.retini
güttükleri göze ---rpmaktadır. Bu
çok kolaylıkla a° \ılır bir keyfi -
yettir. Çünkü nvahsul fena olduğu
takdirde bile çiftçi pancardan di -
ğer mahsullere nisbeten gene daha
fazla birşey kazanmaktadır. Buna
mukabil eğer mahsulü iyi zuhur e-
derse fazla şeker istihsalinden mü-
tevellit, depolandırmak ve bunu
sarfetmek gibi kaygular fabrikala -
nn sırtına yüklenmiş olur.

Vakit ve zamanile fazla istihsa.
lin önüne gecmek şeker sanayii si -
vasetinin en mühim bir vazifesidir.
Muhakkakt'ir ki fena bir mahsul ne-
ticesinde memleket şeker ihtivacı -
nin bir kısmını haricten tedarik et-
mek şeker stokunu birkaç aylık, hat-
ta Bulgac-istanda olduğu gibi bazan
bir senelik ihtiyaca tekabül ede •
cek derecede artırmaktan daha iyî-
dir. Çünkü bu stoklar yalnız istih-
salin şedit bir surette tahdi-dile sar-
folunabilir.»

Memleketimizin son 4 senelik is-
tihsal, istihlâk ve ithalât vaziyetleri
şöyle hulasa olunabilir:

Ton olarak
İstihsal İstihlâk ithalât

1930/31 16,000 65,000 49 000
1931/32 26,000 58.000 33.000
1932/33 30,000 60.000 30,000
1933'34 74,000 — —

Yukarıki cetvel şeker sanayiimi -
zin artık dahilî ihtiyacı tamamen te-
min edecek bir kudret iktisap ettiği-
ni gösteriyor. Bizim şeker sanayii •
ni tesis etmekten gayemiz, kendi ih-
tiyacımızı temin eylemekten ibaret
olduğuna göre, vaziyetimîz Avrupa-
nın şeker ihracatçısı olan Çekoslo-
vakya, Macaristan, Almanya, Bel-
çika, Lehistan, Rusya, Yugoslavya
ve Bulgaristanın vaziyetile makis
olamaz.

Ancak yerli sanayiimizin şekeri .
mizîn mevaddı iptidaiyesini teskil e-
den pancar zeriyatını çok yakın -
dan takip etmesi icap etmektedir.
Nitekim geçen sene Alpullu, bekle-
nilmiyen pancar bereketi karşısında
318,424 ton pancar işlemeğe mecbur
kalmıştır.

Dr. Mikusch, bu noktada diyor ki:
«— Günde 1500 ton için tesîs e-

dilmiş olan bir fabrîkanın böyle bir
iş yapabilmesi fevkalâde biırşeydir.
Fakat günlük isleme ile umumî iş •
leme arasındaki nisbetsizliğin bir
takım eksiklikleri icap ettireceği de
tabiidir.

Hatta bu gibi hallerin tekerrürü-
ne meydan vermemek için pancar zî-
raatinin muayyen bir miktarda tah-
didi icap eder.»

Meyzuu tetkike dev«m edeceğiz,

[ nrocraıp j
TSTANBUL:
18,30 plâk neşriyatı - 19,20 Ajans ha-

berleri - 19.30 alaturka musiki neşriyatı,
(Reşat B., Mes'ut B., V«cihe Hanım, Mu-
zaffer B., Vedia Rıza Hanım) - 21,15 A-
jans ve borsa haberleri - 21,25 Bedriye
Rasim Hanımın iştirakile dans musikisi.

VtYANA:
20,05 konser: Gençler tarafından - 20,35

musahabe - 20.50 koro heyeti tarafından
konser - 21,25 konser: Dört klşilik heyet
tarafından - 22.55 spor musahabesi ve
haberler - 23 20 gece konseri.

VARSOVA:
19,45 piyano ile tagannl konsert - 20.05

muhtelif - 21 hafif musiki konseri - 21,55
haberler ve eğlenceli nesriyat - 23,30 dans
havalan, musahabe, sonra gene dans
havaları.

BÜKREŞ:
17,05 musahabe - 18.05 orkestra kon -'

seri ve haberler - 19.20 orkestra konseri-
nin devamı - 20,05 Üniveı^te dersl - 20,23
gram&fon - 21,05 taganni konseri - 21.25
orkestra konseri - 22.05 konferans - 22,20
orkestra konseri ve haberler.

PRAG:
20,25 piyes - 21 orkestra konseri - 22

konser: Holanda musikisinden muhtelif
parçalar - 22.05 şundan bundan - 23 05
gramofcnla konssr ve habsrler - 23,35
salon orkestrası.

18 05 millî havalar, halk şark'ları - 20 Of
gramofonla konser - 20,25 Yugoslavya
musikisi ve musahabe - 21.05 millî ha -
valar - 23.05 haberler ve dans havaları-
23,55 kafekonser havalan.

BRESLAV:
20.05 konferans - 20,35 Dresdenden nak-

len Vagnerin Tristan ve İsolde cperası -
22.15 akşam konseri - 23,05 at yarışları
haberleri . 23,55 gece konseri.

HAMBURG:
20,05 propaganda konferansı - 20.35

Dresden operasından naklen Vagnerin
Tristan ve İsolde operası - 22,05 akşam
konseri ve haberler - 23.35 dans havalan.

Itizar
Avrupa îstasyonlannm radyo pro-

gramı postadan çıkmadığı için hafta •
lık radyo progrmımızı bugün koya -
madık. Geldiği takdirde yann neşre-
deceğiz.

Vatandaş'

Hilâliahmere aza ol!
Bu en büyük hayır ve

şefkat müessesemize yar-j
dım etmek her Türke
borçtur.

Hilâliahmere aza ol-
makla büyük bir külfet
altına girecek değilsin.
Fakat yapacağın küçük
pardımın vatana, vatan-
daşlara büyük

olacağını bil!
Hilâliahmer, Eminönü, Fatih,

Beyoğlu, BeşiUtaş, Sarıyer, Bey
koz, Kartal, Kadıköy, Usküdar,
Adalar, Bakırköy, kaza şubeleri -
le bu şubelere bağlı nahiye ve
mahalle şubelerinde aza kayde •
diyor.

Abdullah Efendi
Merhumun ruhuna ithafen

MEVLİDİ NEBEVİ
Bir müddet evvel rahmeti rah-

mana kavuçan Türk lokantacsı
Abdullah Efendinin ruhunu 'a -
ziz için bugün Tophane •
de Nusratiye camii şerifin -
de öğle namazmdrn son~a mev •
lidi şerif okunacağınd n kendi -
sini seven dosHariIe kerdTsinin
sevdiği meslcktaşları ve din kar-
deşlerinin teşrifleri rica olunur.
Ailesi namına mahdumu Hikmet

c Askerlik lş!eri

Şubeye davet
Eminönü Askerlik şubesi reisliğinden:
Şube ihtij'at zabitanmdan l^vazım mü-

lâzinü İstanbullu 312 doğumlu Mehmet
Nebil oğlu Ali Fuat Efendinin 48 saat zar-
fında müracaat eylemesi ve bulundugu
mahallin acele bildirilmesi, aksi takdirde
hakkında kanunî muamelenin tatbik e-
düeceği.

Konferans
30 mayıs çarşamba günü saat 18 30 da

Mösyö G. de Courson tarafından meş -
hur Rus edibi Dostoiewsky hakkmda
Ünyon Fransezde bir konferans verile -
cektir.

Üskiidar Hâle sinemasında
Prenses Nadya
Mütnessili- Frederık Marş. llâvetea

Dünva Haberleri

Orijinal Boyut : 13 * 57 cm


