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Emlâk Bankamızın
Bir teşebbüsü

Emlâk ve Eytam Bankamızın son
heyeti umumiye içtimaında bir mik-
tar obligasyon ihracı kararlaştırıl -
mış ve bunun tecrübe ve tatbiki için
banka idare heyetine salâbiyet ve -
rilmiştir. İçin bankayı alâkadar eden
kısmı ile bilâhare meşgul olrnak ü •
zere bugün bu vesile ile bizde emlâk
ve arazi üzerindeki servetin ekse •
riyetle muattal bir servet halinde bu-
lunduğunu bir daha hatırlatmağı ve
resmî mahfillerle beraber efkâri u •
mumiyenin nazari dikkatini bu mü -
him nokta üzerine çekmeği muvafık
buluyoruz. Avrupa'nın bizlere göre
hayret olunacak şekiller ve mikyaslar
almış olan ilerileyişinde ve zenginli-
ğinde bu mes'elenin büyük bir mevki
ve ehemmiyeti vardır. Hulâsası gay-
rimenkul olan servetlere dahi menkul
ve mütedavil bir mahiyet vermekten
ibarettir.

Son zamanların münakaşalartnda
görüyoruz ki altm esası bile paraya
sabit bir tnikyas yapılıp yapılama -
mak hususlarında tereddütler ve ih-
tilâflar vardır. Biz buna mukabil in-
san çalışmasının mahsulü olarak mey-
dana gelmiş olan gayrimenkullerin
belki altm esasından daha kıymetli
emniyet esası sayılabileceğini ileri
sürmekte tereddüt etmeyiz. Servetin
muhtelif ve cümlesi derece derece
doğru şekillerinden bizce en kuvvet-
lisi insan çahşmasmın ortaya koy -
duğu maddî eserlerdh-. Uğrunda ö-
mür tiiketerek imar ettiğiniz tarla ile
bahçe ve çamurunu alnınızın terile
suluyarak yükselttiğiniz bina en ha-
kikî servetleri if ade eder. Bunlar be-
şeriyetin yalnız serveti için değil,
hatta medeniyeti için dahi en doğm
mikyaslardır. Nitekhn e«ki zaman
medeniyetlerinin en sağiam ifadele-
rini bilhassa bina şekillerinde bulu-
yoruz. Ademoğlu ilk kemeri çevire-
bildiği ve ilk kubbeyi kurabildiği za-
man medeniyette hatırı sayılır bir
merhale almıştı. Taş ve kerpiç yerine
ateşte pişirilmiş tuğlanın kullanılması
basîıbasına bir medeniyet safhasıdır.
Bugün 7-8 bin sene evveline ra«i bi-
nalarm bakayasu» bu'aTaş tâfllfiara "
medyunuz, ve bizden evvelki iman» •
ların medeniyet seviyelermi d«'b»^ •
hassa bu türlü inşaata Utinat ettiri -
yoruz. Medeniyetçe bir çuval altın Ue
bir eski bina harabesinden hangui da-
ha kıymetltdir diye sorulsa tefed -
dütsüz c bina harabe«ine rüçhatı ve-
rilir. Çünkü hakikî servetin ifadeai o
binada daha fazladır.
* Son senelerde İstanbul'da fazlaca
înşaat yapıldığına herkes dtkkat et-
mekten hâli kalmamıştır tabiî. Bu -
nun manası binaların »ervet ifade -
sine f azla kıymet ve ehemmiyet veri-
lişinden başka bir şey olma»a ge -
rektir. Bu hal dünya dünya olalı be-
şerin ruhuna hâkim olan şüphetiz en
doğru bir zihniyettir. Para servetm
ancak tedavülî mahiyetine bir va -
sitadır. Servetin filî tecelliyatı başka
şeyler ve bilhassa gayrimenkullerdir.

Bu noktai nazardan gayrimenku -
lün servet manası hatta paradan faz<
la olunca bizimki gibi henüz bu yol-
daki f ikirleri tatbikat sahasına nak-
letmemiş memleketler için ortada
henüz el sürülmemiş denilecek bîi -
ytik servetler bulunduğuna hükme -
dilmek zarurî olur ki hakikat te bıın-
dan başka değildir. Türkiye'de imar
edilmiş emlâk ve arazinin kiymeti
nedir? Asgarî hesapla bunü milyar-
lara çıkarabUiriz. İşte biz bu büyûk
servet içinde sıkintı çeken insanlarız.
Çünkü Biz bu büyük servete henüz
hakikî manasüe tedavülî bir kıymet
vermiş değiliz. Tekzip olunmaktan
korkmaksızm iddia edebiliriz ki he-
nüz resmî ve hususî Türk efkirî u -
mumiyesi umumun yüksek menfaat-
leri hesabma Uti«marı pekâlâ kabil
olan bu bûyuk servet mevzuu üzerih-
de kâfi derecede zihin bile yornra»
değtldir.

Ortada gayrimenkul üzerine para
ikraz eden bazı müesseselerimiz var:
Ziraat ve Emlâk Bankalan ile Emni-
yet Sandığı gibi. Bunların para ikrazı
sartlan yekdiğerinden birer parça
farkh olmakla beraber hem bizza -
rure muameleleri hududu dar, hem
mal sahibine tahmil ettikleri vaziyef
ağırdır. Sebebi memleketimizde ha-
kikî servetin herkesçe hâlâ altm veya
kâğrt paradan ibaret zannolunma*m-
daki hatadadır. Kaziyenin berakU
olduğu anlaşılmağa basladığı zaman
gayrimenkul servetlerin tedavülî bir
mahiyetle memleket hayatında oynu-
yacağı hayırkâr olduğu kadar müe«-
sir rollere hat ve payan olmıyacaktır.

Avrupa'nm medenî kanununu ay-
nen kabul ettik. Bu kanun gayrimen-
kule lâyık oldvğu büyük kıymet ve

, ehemmiyeti veren bir kanundur. Bu
kannna göre u«ulü daîre«inde bittabî
büyük Hina ve ihtknamlarla te»ü olv-

Kahve, şeker, gaz ve benzin

Dün Uşak'tan şehrimize
" 30 „ vagon şeker geJ di
Şeker ihtikârını tetkik komisyonu

dün akşam raporunu Vilâyete verdi

Kahve ihtikârınm
Tetkikine başlanıyor

Şeker ihtikârını tetkik için teskil
edilen komisyon dün Ticaret Oda •
sında bir müddet meşgul olmuş, Al-
pullu Şeker sirketi müdür vekiltni ve
diğer sekercileri dinlemiş, bunların
evrak ve kuvudatına bakmıştır. Ko •
misyon bundan sonra raDorunu ik •
mal ve akşam geç vakit İstanbul Vi-
lâyetine takdim etmiştir.

Rapor Vali muavinine verÜdi
Komisvon reisi Osman Bey ta-

rafından Vali muavini Fazlı Beye tak-
dim edilen rapor 8-9 sahifeden mü •
rekkeptir. Rapor dün vakrin geç ol -
ması hasebile Müddeiumumiliğe gön-
derilememiotîr. Yann sabah erkcn •
den tevdi edilecektir.

19 tacir hakktndaki tahkikai
19 şeker tacir i hakkmdaki tetkikat

devam edecektir. Bu tetkikatın bi •
tiri!ememe*i vaktin müsaadesîzli •
ğinden ileri gelmiştir. Cumartesi veya
pazartesiye kadar bunlar hakkında
da karar verilmesi muhtemeldir. Bu
on dokuz şeker tüccarı şeker fiatları-
nın yükseldiğini görür görmez fiat
ları arttırmakla zan altindadırlar.
Komisyon yarın bunların defter ve
faturalarmı tetkik edecektir.

Uşak şeker fabrikası müdüru Remzi Bey

Varılan netice
Komisyonun ihtikâr mevcut olduğu

neticesine vardığı söyFenmektedir.
İhtikârın elde şeker mevcudu oldu-
ğu halde tüccara verilmiyerek fiat-
ların arttırılması suretile yapıldığı
beyan edilmektedir.

Müddeiumumilik ne yapacak?
Müddeiumumilik bu raporu al •

dıktan sonra lüzum görürse alâka-
darları mahkemeye tevdi edecektir.

(Mabadi 3 üncü sahHede)

Çin hatları yarıldı!
taraf arasında şîmdîye kadar

irülmiyen siddetli harp oluyor

Çikolata

Ikramiyeleri

Celâl Nuri B. M^lise
bir takcjr verdi

Ankara ±
(Telefonla) —
Tekirdağ meb'u-
su Celâl Nuri
Bey verdiği bir
takrirde diyor
ki:

<— Matbuat
kanunu ile ga •
zetelerin ikra -
miye dağıtma -
ları ve piyango
tertip etmeleri
yasak edilmi;
tir. Bu iyi uiu Celâl Nuri Bey
lün bazı gıdaî maddeler satanlara da
teşmili büyük faydayi muciptir. Bil-
hassa çikolatacılar tertip ettikleri
îkramiyelerle iptida çocuklan mühim
bir israfa alıştırmakta, saniyen sıh-
hatlerini bozmaktadırlar. Kumarı an-
dıran bu usul çocuklarda salçın bir
iptilâ uyandınyor. Matbuat kanunu
ile kabul edilen bu yasağın sair eşya-
ya da teşmili muvafık olduğundan
aşağıdaki maddelerin kanuniyetini
teklif ederina.

1 — Çikolata, bisküvi ve sair her
türlü gıdaî mevat yapanlar ve sa -
tanlar bunların paket, kutu, kap ve
sairesinin içine ikramiye bonosu ve
meccanî piyango numarası koya -
mazlar.

Buna mütecasir olan fabrikatorlar,
satıcılar 100 liradan 1000 Iiraya ka-
dar para cezasma çarpılırlar. Mal •
ları da muaadere olunur.»

Celâl Nuri Beyin teklifi alâkadar
Encümene havale olunmuştur.

932 bütçesi ve malî vaziyet

Bütç ile beraber esaslı
bazı ıslahat yapılacak

Malî Komisyon dün Maliye ve İnhi-

sarlar Vekillerinin huzurile toplandı

Komisyon mehafilinden
Hiç bir haber sızmıyor

Ankara 25 (Telefonla) — Hükû-
met 932 bütçesi tetkikatına devam et-
mektedir. Bütçe yekûnu henüz kat'î
surette belli değüdir. Maamafih
145-150 milyon arasında olacağı mu-
hakkaktır. Alınacak tedbirler etra -
fında çıkan şayialar berdevamdır.
Ancak Malî Komisyon mehafilinde
tevzin çareleri üzerinde henüz çalı-
şılmağa başlandığı, şayiaların temas
ettiği mevzuların daha tetkik bile o-
lunmadığı bildirilmektedir. Bu ka -
bil şayiaların çıkmasına Malî Komis-
yon azalarınsa muhaf aza edilen ketu-
miyet sebep gösterilmektedir.

Komisyon bugün de toplanmıştır
U&ata&i 4 üncü sahifede'1 MaH Komîsyon Reisi Hasan TehrrA Beg

Maarif Vekili

Dün akşam gittî

Esat B. dün DariUfünun-
da meşgul oldu

Maarif Vekili Esat Bey, dün oğle-
den evvel Darülfünuna gitmiş, tefti-
şatta bulunmuş, Darülfunun mes'ele-
leri hakkında alâkadarlardan izahat
almıştır.

Vekil Beyin İstanbul'a gelmeci ec-
nebi mekteplerindeki türkçe tedrisat
mes'elesile alâkadar görülmektedir.
Maamafih salâhiyettar zevatın te
mmine gore vaziyette hiç bir deği -
şiklik yoktur. Türkçe tedrisatm ihti-
yarî olduğu haberi bir suitef ehhinn-
den ibarettir. Vekil Bey Ankara'ya
gider gitmez alâkadarlara bunu izah
eden yeni bir tamim gönderilecektir.

Esat Bey dün aksamki trenle An-
kara'y» avdet etmiştir.

Amerika sefirinin kızı
Dün Beyoğlu dairesinde Türk

kanunu medenisine göre evlendi

Şanghay begnOmüel mmtdkasvut çıfcon İtalyan askerleri

\Genç Çin kızları
Sipgrlere gidiyorlar

Japon'lann, yeni yardımcı kuv -
vetl«rm vüruduna intizaren Şanghay
cephesinde tevakkuf ettikleri ma •
lûradur. Çin'lilerin gö«terdikleri şid-
detli mukavemet Japon kumandanı
jeneral Uyda'yı daha otuz bin kişilik
taze kuvvet talebine mecbur etmiş -
tir. Bukuvvetlergelmciye kadar
Japon'lar bittabi hareketsiz durmu-
yorlar. Dün gelen'telgraflar, Japon'-
larm mevzii muvaff akiyetler elde e -
derek Çin'lileri bir iki kilonıetre geri
çekilmeğe mecbur ettiklerini bildiri-
yordu. Maahaza Şanghay demiryolu-
nun iki e»a»h noktası olan şimalde
Vu Sung mevkü miUtahkemi ve ce-
nupta Şapek kasabası elân Çin'lile -
rin elindedir. Hatta Kiang-Van köyü

maktadır. Japon tayyareleri büyük
bir faaliyet gösteriyorlar. Çin'Uler
bilmukabele Japon karargâhını topa
tutmuşlardır.

Arazinin gayet ârızalı ve mevsi -
min yağışlı olması yüzünden Japon
tanklarından istifade edilememek -
tedir. Japon kumandanlığı şimdilik
tankları geri çekmiştir. Çin'in hakikî
kuvvet ve dahilî vaziyeti malûm ol -
madığından keşif ve tahminlere gi -
rişmek müsküldür. Fakat zevahire
bakıhrsa Şanghay muharebesi, mev-
zî  ve muvakkat bir hareket şeklin-
d«n çıkmıs, esaslı ve devamlı bir mü-
cadeleye inkılâp etmiştir.

Harp sahasından dün g*>len tel •
graflar şunlardır:

Nevmidane bir harp
Şanghay 25 (A.A.) — Kiang Wan

cephesindeki Çin'lilerle Japon'lar a-
rasında şimdiye kadar görülmiyen

(Mabadi 4 üncü sahife&e)

Teşvikî sanayi
' • • ' - ^ , m , m ,

İktisat ve Bütçe encümen-
lerî arasında ihtilâf var

Ankara 25 (Telefenla) — Alâkadar
encümenler tesviki sanayi kanununua
7 inci maddesinin (C) fıkrasraın tef -
sirinc dair olan tezkereyi müzakere et -
mislerdir. -

İktisat Encümeni fabrikalann bulun-
duğu arazinin haricinde münhasıran ma-
mulâtlannı teşhir etmek ve sattnak ü-
zere açacaklan mağaza, depo ve idare-
hanelerinin de kazanç vergisinden is -
tisna olunması icap ettiği mutaleasında
-bulumnustur.

Bütçe Encümeni de bu mes'elenin tef'
siren hallinin kabil olmadıgmı, bir kanun
lâyihası tanzimi lâzım geldiğini bfldir -
mistir.

Att Çin'lilerin isgali altında bulun •
.HMiHiıiMiHHinınn .I|l.lı.Hl.nHnmı.mıııı««Hiı«mım.ıııı»mıını.nHmı.iH.ıl wHWHHnııııınınııııııınııiHiınmıiHmıııııııraııı

ı*ı_ _:_:ı: J ı^:- itihpnU türülmüş ve bmaenaleyh bina ve top-
rak çekillerindeki servetlerin ortaya
dökülerek umumî faaliyete karış -
muma imkân verilmiştir. Biz de bile
milyarlar ifade eden bu servetin te-
davülî kıymete naklinden çıkacak ha-
yat ve hareketin ne kadar büyük o-
lacağı cidden düşünülmeğe değer bir
mevzudur.

Emlâk Bankası heyeti umumiye -
sinin son kararında bu mühim mes'e-
leye uf ak bir ucundan temas edilmiş

nan emlâk sicüi devletin itibarile
aynen ve tamamen müsavi - kim bi-
lir, bazı ahvalde hatta ona faik! - bir
kıymet ve ehemmiyeti haizdir. Böyle
bir sicile mibtenit eralâkm senetleri
ise her hangi bir bankanın esası altı-
na raüstenit olacak evrakından daha
az kıymeüi değüdir. Her halde daha
fazladır, ««Ifcdaha az değil. Medenî
kanundaki bu«u*bu dikkat ve itina-
ların sebebi ise eâtlâk ve araziden
ibaret olan gayrimenkule hakikî ser-
vet kıyraetlermi izafe etmek mak -
sadına Utinat etmektedir.

Bu if Avrupa'da böyledir. Orada
jfavrimenVııle ted»vüli fcrymet ver -
mek tesUat re tertibatı çok ileri gö-

Kınalıada'da
O'»n şreceki yangm

Kınalıada'da iskele civarmdan dün
gece saat 9 u on geçe yangın çıknuş,
1,5 saat kadar sürdükten sonra sön
dürülmüştür. Yangına İstinye deniz
mptörü ve Büyiikada itfaiyesi gönde
rilmiştir. Ateş adayı şehre rapteden
telefon hatlarını yaktığmdan yangın
hakkında fazla malûmat almak im-
kânı oltnamıştır. Burgaz itfaiyesi
5-6 kadar ev yandığmı tahmin et -
mektedir.

olduğu gibi bir mana sezdiğimiz için
evvelemirde vaziyetin umumî şekilde
bir nebze izahma girismekten ken -
dimizi alamadık.

YUNUS NADİ

Nîkâh mera^minâen bir intiba

Amerika sefiri Mr. Grev'm keri •
mesi Mis Anita Grev ile Amerika'nın
Peste sefareti kâtiplerinden Mr. Ro-
bert EngilUh'in nikâh merasimi dün
saat üçte Beyoğlu kaymakamlığında
icra edilmiştir.

Uzun zamandanberi memleketi -
mizde bulunan ve bize karşı dostluk
hisleri beslediğini müteaddit defalar
gösteren Mr. Grev, Tokyo sef aretble
tayin edildiği ve bir müddet sonra'
yeni memuriyetine gideceği cihetle
kızınm nikâh merasminin Türk ka -
nunu medenisi mucibince icrasını ar-
zu etmiştir.

Beyoğlu kaymakamhği binasında
nikâh merasimi için hususî bir oda
hazırlanmifti.

Saat iki buçukta davetliler gelerek

istikbal edilmîşler, saat üçe çeyrek
kala da Mis Grev genç nişanlısı ile
kolkola gelmislerdir.

Davetliler arasında Yunan ve İn-
gUiz sefirleri, Vali Muhittin Bey, İn-
giliz sefareti ataşemiliteri Mr. Alyot
ve Amerikan sefareti mensubini hazır
bulunmqşlardır.

Nikâh merasimi kaymakam Sedat
Beytaraf ından türkçe olarak yapıl -
mıştır.

Vali Munittm Bey Mis Grev'un,
İngiliz sefiri Sir Jorj Klark ta Mr.
Robert Engilish'in şahidi olmuşlardır.

Saat üçte genç namzetlerle şahit -
leri masanm başındaki yerlerine otur-
muşlardır. Sedat Bey, malûm şekil

(Lûtfen stUttfeyi çevîrinay
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Galatasaray'ın tesis senei devriyesi

Reisicumhur Hz.
Gazi Hz. dün Dolmabahçe sara -

yındaki mesai bürolartnda meşgtd ol-
muşlar, hiç bir yere çıkmanuflar -
dtr.

Dunkü müsamereden Irir intiba ve piyanoda yüksek mvoajfakiyet gösteren küçük ızct

Galatasaray lisesinin senei devriyei tesisi münasebetile dün mek-
tepte bir müsamere verilmi*tir. Mektep talebesi izci elbisesini lâ -
bis oldukları halde bu müsamerede hazır bulıınmuşlardır. Bugün
halk huzurunda ikinci bir müsamere verilecektir. Dünkü müsame-
rede, yuvarlakt» resminı gördüğünüz küçük izci piyanoda çok mu-
vaffakıyetli bir klâsik parça çalmıstır.

Orijinal Boyut : 13 * 21 cm
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SON TELGRAFLAR
Kahve, şeker, gaz ve benzin

Terki teslihat konf eransmda*.
Rus'Iar bütün müsellâh kuvvetlerin

tamamen lağvedilmesini istediler
Türkiye, Almanya ve îran'm iltizam ettikleri teklif kabul

olunmadı, Ingiliz projesi kabul olundu

Konferansta dünkü içtima
Cenevre 25 (A.A.) — Terki tesli-

hat konferansının umumî kotnU -
yonu, M.Benes'i umumî mazbata mu-
harrirliğine tayin eylemiştir.

Bundan sonra söz alan M. Tardieu,
5 senedenberi Fransa'nın lüzumlu ve
esaslı telâkki eylediği prensiplerin
muhafazası için gayret sarfettiğini ve
şimdi Alman murahhas heyeti tara -
fından öne sürülen prensiplerin eski
prensiplerle tebdil edilmesini kabul
edemîyeceğini beyan etmiştir.

Konferans reisi M. Henderson ko-
misyonla murahhas heyetler arasın-
daki vahdeti memnuniyetle müşahede
eylediğini bildirmiştir.

Bunu müteakıp, heyeti murahhasa-
ların ekseriyeti tarafından takviye e-
dilen îngiliz teklifi ile tam bir terki
teslihatı mutazammın bulunan Sov -
yet projesinin komisyonun bu sa -
bahki celsesinde karşılaştırılması ta-
karrür eylemiştir.

Celse karşılaştırma mes'elesinden
sonra bu bapta leh veya aleyhte bir
karar verecektir.

Komisyonun ittihaz ettiği karar -
lardan dolayı M. Tardieu ancak bu-
gün akşam üzeri Cenevre'yi terkede-
bilecektir.

Rus'lartn yeni bir teklifi
Cenevre 25 (A.A.) — Terki tesli-

nat konferansının umumî komisyonu
bu sabah Sovyet'lerin atideki teklifini
müzakere edecektirt

«Metin bir teşkilâta tâbi tutulmuş
hakiki bir sulha kavuşmak hususun-
daki gayrikabili *ezelzül hîsle müte-
hassis olarak ve silâhların mevcudi-
yetinin ve bunlarm her zaman için zi-
yadeleşmeğe mütemayil bulunması -
mn mesai erbabını işlerinden ayıra-
cak ve felâketler tevlit edecek ihti-
lâflara meydan verdiğine kani bu-
lunarak, sulhun teşkilâtile emnü selâ-
metin teessüsüne iştirak etmek için
yegâne çarenin her devlet için mü -

Cenevre'deki

Temaslarımız

savat prensibinden mülhem olmak
şartile bütün müsellâh kuvvetlerin
tam, âcil ve umumî bir tarzda lâğvi
olduğuna kail bulunuyoruz.»

Konferans, mesaiye esas olmak ü-
zere tam ve umumî bir terki teslihat
prensibinin vaz'ına karar vermiştir.

Rus projesi ve Türkiye
Cenevre 25 (A.A.) — Tahdidi tes-

lihat konferansı umumî komisyonu
Sovyet'ler murahhas heyeti tarafın-
dan teklif edilen projeyi tetkik et -
mistir.

M. Litvinof noktai nazarı hakkmda
izahat vermiş ve ancak bu projenin
bütün silâhların emniyet ve selâmeti
için filî bir teminat teşkil edeceği fik-
rini müdafaa etmiştir.

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik
Rüştü Bey, Sovyet murahhas heyeti-
nin teklif ettiği projeye taraftar ol -
duğunu, bununla beraber Türkiye hü-
kûmetinin hakikî bir müsavat göze-
tilmek şartile bu hususta mümkün
mertebe ileri gitmeğe matuf her han-
gi bir teklifi de terviç edeceğini be-
yanatına ilâve eylemiştir.

îran ve Ahnan murahhasları da
Sovyet projesini iltizam etmişlerdir.

Yunan murahhası M. Politis, Sov-
yet teklifini zamansız bulmuş, şiradi-
lik silâhların tezyidini durdurmanm
kâfi olduğunu söylemiştir.

İspanya murahhası, Sovyet proje-
sinin basit olduğunu söylemiş ve İn-
giliz teklifinin Sovyet teklifi ile bir -
leştirilmesini talep etmiştir.

Komisyon Sovyet projesinin reddi-
ne karar vermiştir.

İçtima, M. Madariaga'nın teklifi
dairesinde yeni bir karar sureti pro-
jesi kaietne almmasına imkân bırak-
mak üzere muvakkaten tatil edil -
miştir.

İngiliz projesi kabul olundu
Cenevre 25 (A.A.) — Tahdidi tes-

lihat konferansının umumî komis -

Konferans uzarsa Harî -
ciye Vekili avdet edecek

Cenevre 24 (A.A.) — «Hususî mu-
habirimizden» Hariciye Vekili Tev -
fik Rüştü Beyefendi dün Cenevre'ye
gelen îtalya Hariciye Nazırı M. Gran-
di'yi istasyonda istikbal etmiştir. lki
dost devlet hariciye nazırının mülâ-
katı çok samimî olmuş ve M. Grandi
Tevfik Rüstü Beyefendiyi kendi oto -
mibiline alarak otele kadar bizzat
getirmiştir.

Hariciye Vekilimiz M. Mihalâko-
pulos'u da istasyonda karşılamıştır.

Tevfik Rüştü Beyefendi, Cenev -
re'de siyasî rical ile temaslarına de-
vam etmektedir. Bu münasebetle
muhtelif murahhaslar tarafından hu-
susî ziyafetler verilmektedir.

Dün aksam Tevfik Rüştü Beye •
fendi ile M. Mihalâkopulos ve M.
Matinkoviç arasında bir mülâkat ol-
mustur.

Heyetimiz geliyor
Ankara 25 — Tahdidi teslihat

konferansına iştirak eden heyetimi -
zin kısa bir müddet sonra memleke-

Millet Meclisinde

Posta kanununun ikinci
müzakeresi yapıldı

Ankara 25 (Telefonla) — Meclis
bugün saat ikide Refet Beyin riya -
setinde toplandı. Londra beynelmilel
posta mukavelesinin tasdikı kanunu-
nun ikinci müzakeresi yapıldı ve iç-
tima pazartesiye bırakıldı.

_ Yeni inhisar murakıpleri
"""*" Ankara 25 (Telefonla) — Barut

ve mevaddı infilâkiye inhisarı mü-
rakıplığına mütekait miralay Lâtif,
Tuz İnhisarı mürakıplığına sabık Ba-
hkesir meb'usu Haydar Adil Beyler
tayin edilmişlerdir.

Tıp Fakültesinde bir tayin
Ankara 25 (Telefonla) — Darül-

fünun Tıp Fakültesî cerrahii etfal
muallimliğine müderris muavinle -
rinden Akif Şakir Bey tayin edilmiş-
tir.

yonu öğleden sonra yaptığı içtimada
ingiliz murahhas heyetinin teklif et-
tiği karar sureti projesini İspanyol
murahhası M. Madariaga tarafından
ileri sürülen siyasî mahiyette esbabı
mucibeyi nazari ttibara almaksızın
kabul etmiştir. M. Madariaga komis-
yonun ekseriyeti arasını temin et -
mek arzusile sabahleyin yapmış ol-
duğu teklifi geri almağa muvafakat
etmiştir.

Cenevre 25 (A.A.) — Umumî ko-
misyon celsesinin tekrar açılışında
Sir John Simon atideki kararı oku •
muştur:

«Umumî komisyon, metin esas -
lara müstenit bir sulha kavuşmak ar-
zusile müteharrik ve herkesle her
devlet için yeni harplerden içtinap
imkânını elde edebilmek hissile mü-
tehassis olarak tam ve umumî bir
terki teslihatın ancak umumî itimadı
tedricen ziyadeleştirmek suretile si-
lâhları da tedricî tenkise tâbi tutmak
ile mümkün olacağına kani bulun •
maktadır. Komisyon teslihat için sar-
fedilen faaliyetin hali hazırdaki ikti-
sadi buhranı fazlalaştırdığma mut -
main olarak komisyonun temsil et -
mekte olduğu devletler millî siya -
setlerinin alenî olarak harbi kullan-
maktan sarf ı nazar ettiklerini ve bey-
nelmilel iştiraki mesai suretile terki
teslihat ve sulh teşkilâtma vâsıl ol-
mak için sür'atli ve mümkün bir in-
kilâba vâsıl olmakta mutabık kal •
dıklarım beyan ile mes'elenin müza-
keresini tenkis ve tahdidi teslihat
projesi çerçevesi dahilinde ve fakat
bütün heyeti murahhasaların atiyen
yapılaeak müzakerat esnasında tadil
teklif leri yapmakta tam ve kâmil sa-
lâhiyete malik olmaları şartile takibe
karar vermiştir.»

Bundan sonra umumî komisyon M.
Litvinof'un teklifi üzerine müzake -
ratını yarın öğleden sonraya talik
eylemiştir.

Hitler'in tabiiyeti

Mes'ele oldu!

timize avdetine intizar olunmaktadır.
Murahhaslarımızdan Tevfik Bey bu-
günlerde dönecektir.

Konferans uzamak istidadını gös-
terirse hükûmetimizi Paris veya Ro-
ma elçilerimizden biri temsil edecek-
tir.

Darülfünun müderrisleri
Hitler'i istemediler...

Berlin 25 (A.A.) — Adolf Hitler,
nihayet «Her professeur» unvanım al-
makta müşkülât çekiyor. Maamafih
bu, ne kendinin ne de Fransız hükû-
metindeki dostlarının kabahati de -
ğildir. Dahiliye Nazırı M. Klagges,
müfritler fırkası reisinin Brunswich
âli fen mektebi millî terbiye müder-
reisliğine tayinini kararlaştırmıştı.

Salı günü sabahı Hitler'in Ber -
lin'deki taraftarları bu haberi Ber -
lin'de resmî olarak neşretmişlerdir.
Fakat bu dostlar, Brunswick Darül-
fünunu müderrislerini hesaba katma-
dan harekete geçmişierdi. Müderris-
ler, bundan bir kaç gün evvel Reisi-
cumhur Hindenburg'a bir sadakat •
name göndermek suretile Hitler hak-
kındaki hislerini izhar etmiş bulu -
nuyorlardı.

Darülfünun müderrîsleri, Bruns-
wick devleti Dahiliye Nazırı M.
Klagges'a bir mektup göndererek da-
rülfünunu tehzil edebilecek olan bu
tayinden dolayı protesto etmişler ve

ün Uşak'tan şehrimize
"30,, vagon şekergeldi

Şeker ihtikânnı tetkik komisyonu

dün akşam raporunu Vilâyete verdi

İHEM NAL1NA
MIHINA

(Birînci sahifeden ma'bait'ı

Komisyon meşgul olduğu üç, dört
gün zarfında azami faaliyet göster-
miş, ve bir çok defter ve kuyudatı
tetkik etmiştir. Ticaret Odası ko -
migyon azasına fevkalâde teshilât
ibraz etmiştir.

Vilâyet Odaya bir teşekkür mek-
tubu gönderecektir.

Uşctk fabrikasımn şekerleri
Uşak şeker fabrikasından İstan -

bul piyasasına gönderilen 30 vagon
şekerin kara tarikile İstanbul'a celbi
fazla masrafı mucip olacağı cihetle,
fabrika bunları İzmir tarikile ve kıs-
tnen denizden İstanbul'a göndermeği
muvafık bulmuş, şekerleri evvelki
gün İzmir'den hareket eden «Saadet
vapuruna tahmil ederek İstanbul'a
göndermiştir.

(Saadet) vapuru dün akşam üze-
ri İstanbul limanına vâsıl olmuştur.
Sekerler bugün çıkarılacak ve varın
İstanbul piyasasına arzedilecektir.

Uşak fabrikasımn şekerleri Sanayi
ve Maadin Bankası tarafından arzu
edenlere 34,5 liradan satılacaktır.

Bu suretle İstanbul'da şeker buh-
ranı ve bu yüzden mütevellit fiat te-
reffüü zail olmuş bulunmaktadır.
Ticaret Müdiriyetinin bir tezkeresi

Ticaret müdiriyeti İstanbul Bele •
diyesine bir tezkere yazarak ahiren
piyasaya ihtiyacın fevkinde şeker vu-
rut etmiş, yeni kontenjan listesinde
de fazla şeker verilmiş olduğu ci -
hetle bakkal, küçük esnaf ve sair
perakendecilerin şeker fiatlarını yük-
seltmelerine sebep olmadığını, bu
gibi hallere teşebbüs edenler hak •-
kında takibatı kanuniyede bulunul-
ması lâzım geleceğini bildirmiştir.

Kahve ihtikârı
Ticaret müdiriyeti Jcahve ihtîkârı

hakkında yapmış olduğu tetkik ıtı ik-
mal etmiştir. Müdiriyet, kahve fipt-
larını lüzumsuz yere arttırdıkları ve
spekülâsyon yaptıkları tesbit olunan
bazı ticaretaneler hakkmda bir s'\ -
kâyetname tanzim ederek Müddeiu-
mumiliğe vermiştir.

Dün Müddeiumumilikte, bu şikâ-
yetnamede isimleri zikrolunan tica-
retanelerin muamelâtı ticariyeierini
ve Ticaret müdiriyeti tarafından va-
ki olan şikâyetin mahiyetini tahkik
etmek üzere üç kişiden mürekkep bir
komisyon teşkili takarrür etmiştir.
Bu komisyon birisi Belediyeden, di-
ğeri Ticaret Odasmdan ve üçüncüsü
de Vilâyetten olmak üzere üç kişiden
mürekkep olacaktır. Komisyon *za -
larının kimler olacağı henüz malûm
değildir.

Bu komisyon da şeker komisyonu
gibi evvelemirde tahlif edilecek, üç
gün zarfında tetkikatını bitirerek
kararını verecektir.

Gaz ve benzin fiatlart
Ticaret müdiriyeti şeker ve 'cahve

mes'elelerinden başka piyasada güm-
rük tahdidatını ileri sürerek fiatları
yükselten ticaretaneler hakkında da
tetkikat yapmaktadır.

Müdiriyet Belediyeye yazmış ol -
duğu bir tezkerede piyasada fiat
yükseltmek, spekülâsyon, ihtikâr gi-
bi kanunen müstelzimi mücazat ah-
vale tasaddi eden tüccarlarla bil -
hassa bakkal, küçük esnaf gibi pera-
kendeciler hakkında takibatı kanu •
niyede bulunulmak üzere bunların
isimlerinin bildirilmesini istemiştir.

Ticaret müdiriyeti diğer taraftan
gaz ve benzin fiatlarını da tetkik et-
raekte ve memlekette bir benzin trüs-
tü teşkîl olunup olunmadığını araş -
tırmaktadır.

Izmir'deki

Komünistler
Rüşvet alan

Sirket komiseri

Şehrimizde de tevkifat
yapılmamıştır

Dünkü akşam refiklerimizden biri,
bundan bir müddet evvel İzmir'de
tutulan komünistlik maznunlarile
alâkadar olmak üzere şehrimizde de
tevkifat yapıldığım, sekiz kişinin
zabıta tarafından yakalandığım ya-
zıyordu. Bu hususta Polis müdürü
Ali Rıza Bey bir muharririmize de -
miştir ki:

«— Bu haberin kat'iyyen asıl ve e-
sası yoktur. Bunu kat'iyetle tekzip
edebilirsiniz.»

tzmir'deki tevkifat
İzmîr 24 — Komünistlerin tahkikat

evrakı mevkii müstahkem divanı har-
bına verildi.

Kâbil elçimiz Hikmet Bey
Ankara 25 — Kâbil Büyük Elçimiz

Hikmet Beyin merkezde mühim bir
memuriyete nakli ihtimalinden
bahsedilmektedir.

bu vaziyet muvacehesinde müfritlere
taraftar olan Dahiliye Nazırı imza
etmiş olduğu kararrameyi yırtmak
mecburiyetinde kalmıştır.

Nihayet Hitler'in Berlin'deki
Brunswick devleti elçiliği nezdinde
bir vazifeye tayini takarrür etti.

Brunswick devletinin Berlin'deki
elçiliği nezdinde (hükûmet müşaviri)
sıfatile bulunacak olan Hitler, riya-
seticumhura namzetlik koymak için
îcap eden formaliteyi bundan sonra
bilâmüşkülât yapabilecektir.

İzmir Rıhtım komiseri
istanbul'da aranıyor

fzmîr 25 — Rıhtım Şirketinin eskl
komiseri Emin Bey hakkında resmen
tahkikat icrasına başlanmıştır. Emin
Beyin 83,000 liradan başka şirketten
her ay 150 lira ile 250 lira arasmda
hakkı huzur namile para aldığı anla
şılmıştır. Sirket bu hesabatı şubeleri-
nin yazıhane masrafı diye göstermis
tir.

Ehli vukuf sirket bilânçolarının ha
kikate uymadığını görmüştür.

Tahkikatı idare edenlerden Nıfıa
Hukuk Müşaviri Avni Bey yarın baz
dosyaları alarak Ankara'ya gide -
cektir.

Emin Bey İstanbul'da mı?
İzmir Rıhtım Şirketinin eski nafıa

komiseri Emin Bey şimdiye kadar Av
rupa'da zannediliyordu. İzmir za -
bıtası Emin Beyin İstanbul'da -ıklı
bulunduğunu habeı almıs, burada .i-
ranmasını bildirmiştir. İstanbul po -
lisi bu hususta tahkikat yapmaktadır

Gümrükler idaresinin bir
tamimî

Ankara 25 (Telefonla) — Güm •
rükler idaresi gönderdiği bir tamim-
de 4000 metresi bir kilo gelen >"p!ik
lere sicim, fazla gelenlere iplik denil
mesini bildirmiştir.

BOtçe Encümeninde bir lâyıha
Ankara 25 (Telefonla) — Bütçe

Encümeni Evkaf memurlarile An -
kara Belediyesi memurları maaşatı-
nın tezyit ve teadülü lâyihasını bi -
tirmiştir.

Kıyamet alâmeti !..
Bulgar Ortodoks kilisesi, boşan -

ma davalarına esas olmak üzere bir
nizamname yapmış, bu nizamname- ,,
nin bir maddesi şöyle imiş:

«Karı, koca iki taraftan biri diğe -
rine ihanet ederse, bu hal, boşanma-
ğa sebep olur; fakat flört yapmak
ve öpmek ihanet sayılmaz.» ;

Papazların ve reisi ruhanilerin bn
kararile flört yapmak ve öpüşmek i-
hanet addedilmediğine göre başka-
larile flört yapan ve öpüşen karı ko-
calar birbirlerinden ayrılamıyacak- j
lardır. Bu fetvadan evli kadın ve er-
kekler için başkalarile flört yaomak '
ve öpüşmek, haram değil, mubahtır;
manası da çıkabilir.

Bul sar rüesavi ruhaniyesi cok ser-
best düsünceli insanlarmış! Orto -
doksluğa ve katolikliğe nisbetle da-
ha az müteassıp olduğu söylenen
protestanlığın hâkim bulunduğu A-
merika'da, bir zamanlar. filimlerde
öpüsmenin menedildi?i düsünülürse
Bulear paDazlarının bu bahiste ne j
kadar penis davrandıklari anlanılır.
Fakat flört ile öpüsmenin, kitabı ÖŞ-
kının mukaddemesi olduğu ve bu m *
kaddemenin nihayet bosanmaği mu-
cip günahı kebair fasıllarına dayan-
dığı düsünülürse Bulgar kilisesinin
flörte ve ÖDÜ'meğe mü^amahakâr
davranmakla binnetice talâklarm ço-
ğalmasını mucio bir harekette bulun-
dû M da mnhakkaktır.

Maamafih Bulgar papazları, baş-
kalarile önüşen ve hele flört yapan
her karı kocayı birbirinden ayırmak
prensibini kabul etselerdi, o vakit
te ömürleri talâk davalarını Sıallet-
mekle geçe>-di. Bu asırda, flört mua-
seret ve med°niyet icaplarmdan biri
olmuştur ve iste nihavet, yer yüzün-
de taapsubun kalesi olan kiliseler bîle
ona ve hatta daha ileri giderek ÖDÜŞ-
meğe göz yummağa başlamışlardır...
Sakın, Bulgar kilisesinin bu kararı
bir kıyamet alâmeti

Bir deli anası ile
Kardeşini öldürdü

Ankara 25 — Ayaş'm Hacırecep
mahallesinden Hasanoğlu Aziz e -
vinde eline geçirdiği bir balta ile
annesini ve kızkardeşini öldürmüş -
tür.

Aziz'in deli oldugundan şüphelenî-
lerek müsahc'0 a'tına alırmi«t»r.

Ankara'da kar yağıyor
Ankara 25 (Telefonla) — An -

kara'da dündenberi kar yp*T«-*-*adır.

Kaymakamlar arasmda
Ankara 25 (Telefonla) — Bandır-

ma kaymakamlığına Erdek kayma-
kamı Recep, Erdek kavmakamlığma
Dursunbey kaymakamı Mehmet Ali,
Tursunbey kaymakamlığına Ka/tal
kaymakamı Kerim, Kartal kayma -
kamhğına Gemlik kaymakamı Ham-
di Beyler tayin edilmişlerdir.

Adliye Encümeninin mesaisi
Ankara 25 (Telefonla) — Adliye

Encümeni icra ve iflâs lâyihası hak •
kında vilâyetlerden gelen mütaleala-
rı tasnif etmiş, projenin tetkikına
başlamıştır.

Ecnebüerin yapabileceği işler
Ankara 25 (Telefonla) — Hari -

ciye Encümeni ecnebüerin hangi
san'atları yapabilecekleri hakV-ndaki
lâyihayı bitirmistr. Encümen İktisat
Encümeninin tadilâtını umumiyet iti-
barile muvafık görmüştür.

Kazanç vergisi projesi
Ankara 25 (Telefonla) — İktisat

Encümeni yeni kazanç projesi üze •
rindeki tetkikatma bugün de devam
etmiştir. Encümen projenin 14-20 inci
maddeleri üzerinde meşgul olmuştur.
Bu içtimada Varidat müdürü umu •
misi Havri Bey de maliye namına ha-
zır bulunmuştur.

CUMHURİYET'in edebî tefrikası :

MEZAR KAZICILAR
Fakat Hasan hâlâ sıkıntı îçlnde îdı.

Karı erkek kalkıyorlar, ortadaki boş-
lukta kucak kucağa oynuyorlar, otu-
ruyorlar, içiyorlar. Birbirini öpüyor-
lar, çimdikliyorlar, gülüşüyorladı.
Bütün dünya eğleniyordu. Fakat Ha-
san yapa yalnızdı. Cazbanda korkak,
kızlara korkak, müşterilere korkak,
hatta ahbap olduğu kara robalı gar-
sona korkak bakıyordu.

Kara robalı, koituğu beyaz pefkirli
garson bunu çaktı.

Kulağına iğilerek sordu:
— Kızlarla eğlenmek istemez mî-

»m?
Hasan <hay babanın canına rah -

met!î> der gibi baktı. Garson, inaan-
Tan gözünden anlıyan bir adamdı:

— Sana, dedi, esnaf yıldızını ça-

MüeUifi: AKA GÜNDÜZ

ğırayım, onunla eğlen. Bak ne güzel
kızdır. Sinema yıldızları iki para et-
mez yamnda. . Bizim dükkân onu
kandırıp getirmek îçin neler yapma-
dı, kaç kişinin elini ayağını opmedi...

— Kimdir o yıldız?
— Adına Minnoş derler. Nah, şu-

rada, kırmızı robalı, kesik siyah saçlı
kız.

— Çağır bakalım.
Garson, Hasan'ın on iki lira sek -

sen kuruşunu düşünerek dostluk Jsös-
terdi:

— Ama koktelden başka îçkî ıs-
marlama.

— Kaç paradır o?
— Kadehi elli kuruş.
— Çok pahaiı be!
— Ben sana arkadaslık ediyorum.

Şarap îçse iyi mi olur? Şarabın şişesi
üç liraya... Sen acemisin de...

Esnaf yıldızı Minnoş geldi.
Baş kırdı, elini uzattı, sırıttı, ya •

nına oturdu.
Garson hemen dayandı. Minnoş:
— Bir şişe şarap. Dedi. Garson he-

men arkadaslık etti:
— Yooo.. Minnoş Hanım! Bu ağa,

ilk defa geliyor. Geçîci değil ki pa-
halı içki ısmarhyasın. Her vakit ge-
lecek. Onun için ucuz şeyler iste.

Hasan, garsona minnetle baktı.
Esnaf yıldızı gülerek:
— öyleyse, bir koktel, dedi.
Fakat Hasan gene gizli gizli dü -

şündü: Elli kuruş; güm! Diye git -
mişti. Fakat ne zararı var, bir olur
bu. İki, 5ç te olsa ne ehemmiyeti var?
Küçük yengenin altınları sağ olsun.

Koktey geldi. Kız kolunu uzatıp
Hasan'a doğru bir kavis çizdî:

— Şerefinîze!
Tokalaşıp içtiler. Hasan bir yu -

dum, yıldız bütün kadehi içtL Sustu-
Iar. Hasan söyliyecek lâf bulamıyor-

du. Minnoş ta bulamıyordu ama ince
sesle bir şarkı tutturdu.

Lâf bulamıyan hovardalarla, lâf
bulamıyan kızlar hep böyle yaparlar,
manasız bir şarkı tuttururlar. Sarkı
da bitince etraflarına bakmağa bar -
Iarlar. Yıldız Minnoş ta etrafına ba-
kınırken Hasan fırsat buldu, Minnoş'a
bakmağa başladı. Vay canına be! Ce-
nabetin kızı ne de güzel şeydi! İri iri,
sürmeli gözleri vardi. Küçük ağzmın
dolgun dudakları kızılcık kırmızısı
idi. Yanakları değirmen değirmen al
ve tırnakları pembe pembe ..

Hasan sinema yıldızlarını ezber -
den biliyordu. Fakat böyle dizdize o-
turmamıştı. Hem bu yıldız, başka yıl-
dızdı, rakıyı adamın ağzına kendi ve-
riyordu ve adamın dizinî gizlice kendi
elile burku burkuveriyordu...

Buruşuk bir kadın, elinde bir sepet
çiçekle karşılarma dikildi:

— Kış günü güllerim! Kış gecesi
menekşelerim var! Ağam, yıldız ha-
nıma bir deste vereyim mi?

Yıldız hanım Hasan'a sormadan

bir deste beğendi. Hasan'ın yirmi beş
kuruşu daha, gene güm' diye gitti.
Para verilince Minnoş çiçek demetini
kadına uzattı:

— Bunu büfeye koy, benim oldu -
ğunu söyle. Giderken alırım.

— Bununla sekiz oldu. Unutma
gülüm!

— Peki. Dün geceden de üç kal -
mıştı.

— Aklımda. Hafta sonu..
— Garson! Ağaya bir rakı Ba-

na bir koktel.. Biraz da meze.. Elma
armut..

Rakının sayısı arttıkça, Hasan'ın
muhakeme kabiliyeti eksiliyordu.
Fakat olan olmuştu bir defa. Ikinci
defa gelecek değildi ki ..

Sivri göbekli. düş:ik bıyıklı bir a-
dam dikildi. Elinde bir ranta vardı.
Her masaya uğruyordu. Hasan'ın eli-
nin tersine de bir cam çubukla hir
şeyler sürdü. Bu bir lavantac. idi.
Minnoş çıkıştı:

— Aman sende! Son zamanlarda
hiç iyî koku getirmiyorsun ?

— Bu gece âlâ kokularım var. Gül,
misk, amber, menekşe, milflör, opa-
panaks. .

— Hele azıcık sür bakalım.. Sahi
güzelmiş. Kaça bunların küçük şişe-
si?.. Esans şişesi?..

— Senin için yetmiş beş kuruş olur
Yıldız Hamm.

— A! Valla olmaz! Bonmarşeye
gitsem kırka alırım. Bizi alaturka mı
sandın sen? Biz her şeyi biliriz ku -
zum.

— Sen ne verirsin ?
— Sana Ağanın elli kuruşu var.
Zarzor, yetmiş beş kuruşluk esansı

elli kuruşa aldılar. Para verilince
Minnoş küçük sişeyi geri uzattı:

— Bunu büfeye bırak. Giderken
alırım.

— Hesap sekiz mi?
— Dokuz bununla.
— Ben sekiz biliyorum.
— Hafta başında hesaplaşırız ca-

nım.
— Bugün hafta başı.

— Mabadi var —

Orijinal Boyut : 13 * 25 cm


