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Heyatî Vekile BugUn MUiıim Bir İçlima Aktedivor
»iHiınııııiıı.iınııınMiıııını.iMt ıııııııiııuMMiMiıuıuıı mııtııııııif ıımıııtıiııııııııııiMMi ıııııııııııııııııııııııııııi! ıııııııımmıııııııııııiMi ıııiHiıiMiııınHiııııııııiH.,... , „ , , „ , „ „ „ „ , * m ^ ^ """"""" •"•"•"«''«"«»"•nıııııınmııııııiıiiHinıınıııııııııııııııııııııııııı mııııııııııı ııınıııınııııımıııııııı ıııııııııııııııııımıııııın ıııııııııııııiMinıııııııııı iHiııımııııırııııımıııııııımımıııııııımıiHiiHimııtıımıııııııı

Buğday

Mes'elesinin

Iki safhası
Buğday fiatlanndaki sukut, ikti-

sadî buhranın başlıca âmili olduğu
anlaşılınca artık bu mes'ele üzerinde
en müstacel ve en radikal tedbiri al-
maktan başka çare kalmamıştır.

Buğday mes'elesinin hemen bütün
gazetelerimizde hararetle ve devamlı
sekilde mevzuu bahsolması sebebi,
bu mevzuun haiz olduğu bu yiiksek
ehemmiyettendir. Bütün gazeteleri-
miz ve hükûmet mehafili ve salâhi •
yettar makamlar, buğday mes'elesi
diye hailedilmesi lâzım gelen bir iş
olduğunda tereddüt etmiyorlar.

Tanavvur edilsin ki bundan iki sene
evvel, hatta gecen sene (Türkiye'de
hailedilmesi lâzım olan bir buğday
mes'elesi olduğunu) iddia edenler ve
buna kendi akıllannca doğru gör •
dükleri tedbirleri söyliyenlere, en ha-
fif tâbirle, hayalperver denmişti.
«Buğday işinin beynelmilel bir iş ol-
duğu, müdahale ile halledilemiyeceği
ve beynelmilel buğday kongre ve
konferanslanndaki kararlara intizar
zarurî olduğu» sözleri şündi söylen-
miş gibi hâlâ kulaklarımızdadır. Ar-
tık bugün, bu zevat (buğdayı kıy-
metlendirmek) mevzuunda söz ve
karar sahibidirler; ve kendileri de bu
mevzuda ve esasta bizimle beraber
düşünmektedirler.

Davanın birinci kısmı hallolun •
muş, iş teferrüata gelmiştir. Tef errü-
atta anlasmamız ise pekâlâ kabildir.
Bizitn îçin asıl mes'ele, buğdaym
millî bir mes'ele olduğuna, ve düşük
fiatların kıymetlendirilmesi için hi-
maye ve müdahale lâzım olduğuna
inanmak idi.

Beynelmilel buğday îttihatların •
dan, kongrelerden'ümît ve halâs bek-
liyenlerin hata etmiş olmaların -
dan, ve bütün dünya memleketleri
içinde buğday hususunda tedbir al •
makta en sona kalmış bulunmamız -
dan dolayı kimseyi muahaze edecek
değiliz; çünkü iktisadî hâdiseleri
başka sekilde görmeğe alışmış olan
ve yeni bir inkılâp rejiminin icap -
Iarını mülâhazaya alamıyanlar da
mazur ve kanaatlerinde samimî ola-
bilirler.

Buğday mes'elesi, başlıbaşma bir
siyaset mevzuudur. Bu siyaset altın-
da vergi işine de radikal çare bul •
mak, ve yahut bugünkü bütçe sıkıntı-
sına mâni tedbir aramak, işin esasına
nazaran, teferrüat sayılır. Buğday
işinde hareket noktamız, devlet ha-
zinesine para bulmak olmadığını iti-
raf etmekle beraber, bu iş olmadan
malî darlığm ortadan kalkmıyaca -
ğmı da söylemek doğru olur. Buğday
mes'elesi bir millî dava olarak ortaya
atılmıstır. Her millî davanın olduğu
gibi, bu isin de, iktisadî, siyasî, içti-
maî ve malî faydalan ve gayeleri
vardır, ve buğday siyasetinde bu ga-
yeler bîrleşmiştir; hepsi birbirinden
mühîm, hepsi birbirini tamamlıya ı
şeylerdir. Buğday isi tek ceoheden ve
bir noktai nazara göre mütalea edile-
bilen iş olsaydı, onun memleket u-
mumî hayatında bir buhrana vesile
"e sebep olacak kadar ehemmiyeti id-
dia ve isbat olunamazdı. Fiat muva-
zenesizliğinin önüne geçmek gibi îk-
tisadî bir hedef için buğday isile
meşgul olacağız; buğday istihsalâtı-
mızı tanzim ve ıslah etmek için, hatta
inkişafa sevketmek için gene bu işle
meşgul olacağız; köylü sınıfını farklı
fiat makası arasında ezmemek ve bir
sınıf haksızhğı yapmamak için dahi
buğday isile uğraşmağa mecbur ka-
lacağız. Fakat bunların yanında birisi
çıkıp ta vergi işlerimizi de bu gaye
ile beraber ıslah etmek, yahut bütçe
darhğına çare bulmak imkânlarını
gösterirse, bunları da ayni çerçeve
içinde tetkik etmekten geri kalmı •
yacağız.

' Görülüyor ki, buğday isi tam bir
millî davanın, hayatî bîr mes'elenin
haiz olduğu her türlü vasıflara ma -
liktir; ne yalnız fiat yükseltmek işi •
dir; ne de vergi almak işidir. Fakat
buğday başhbasına bir millî mes'ele,
bîr siyasettir. Onun esası Türk inkı-
lâbının ikmal edilecek bir safhasıdır.
Kapitülâsyan rejiminden serbest mil-
let iktisat rejimine geçmemizin bir
neticesî, zarurî bir safhası olarak ö-
nümüzde bir buğday mes'elesi vardır.

to Buğday mes'elesinin şimdiye kadar
vaki nesrlyatımızdan çıkan neticesi
şudur: Buğdayı kıymetlendirmek, bu-
günkü düşkün fiattan ve müstahsili

Hariciye Vekilimiz dün
akşam Ankara'ya gitti

T. Rüştü B. in Türk - Bulgar münasebatı

hakkında bir Sırp gazetesine beyanatı
Evvelki gün Av-

rupa'dan sehrimi-
ze çelen Hariciye
Vekili Tevfik Rüş-
tü Bey dün akşa-
ma kadar Tokat -
lıyan otelindeki
dairesinde istira -
hat etmisrir.

Vekil Bey bu es •
nada Bükres sefi •
rimiz Hamduliah
Suohi. Muhtelit
Müba'JO'Ie Komis -
yonu Türk mu -
rahhas heveti reisî
S«vki Bevlerle
Tüı-k-Yunan muh-
telit mahkeme»"
bitaraf reisi MTevfik Rüştü Beyin bu defaki Sofya ziyaretinde Bulgar Baş-
Boeg ve MuM-'-'1 veküı M. (Muşanop un bir aradcı alınmış resimlen
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Mübadele Komisyonu Yunan fevka-
Iâde murahhası M. Sakolaropulos ile
görüsmüstür.

Vekil Bey, dün akşam saat beşte

Tokathyan otelinden ayrılarak mo •
törle Haydarpaşa'ya geçmiş, Anka -
ra'ya hareket etmiştir. Tevfik Rüştü

(Mabadi 2 inci sahifedel

Azapkapı'daki hâdise
Ameleye alacaklarına mahsuben para

verildi, amele işe devam ediyor

98.

Seyrisefaın fabrikastnda bir vapur üzerinde çalışan amele..

Seyrisefain idaresinin Azapkapı'-
daki fabrikasında çahşan amelelerin
biriken yevmiyelerini alamadıkları i-
çin fabrika müdürüne müracaat et -
tikleri, kendilerine isthkakları veri-
Iemediği takdirde çalışamıyacakla -
rını bildirdikleri yazılmıştı.

Amelenin bu müracaati üzerine ken-
dilerine alelhesap 1450 lira bir para
dağıtılmıştt.

Bu mes'ele hakkında Seyrisefain
müdiri umumî muavini Tahir Bey
bize beyanatta bulunarak buhran,
kontenjan usulünün tatbikı ve kışın
şiddetli geçmesi yüzünden Seyrisefain
varidatının azaldığını, vaziyetin biraz

darlaştığını, yalnız amelenin değil
bazı memurların da maaşlarını ala-
madıklarını, yaz gelince islerin ve
varidatın Fazlalaşacağını, herkesin
istihkakının verileceğini söylemişti.

Dün bir muharririmiz, Seyrisefai-
nin Azapkapı'daki fabrikasına gide-
rek orada çalısan amele ile temas et-
miş, dertlerini dinlemiştir. Amele
vaziyetinden şu sekilde şikâyet et -
miştir:

«— Fabrika ve havuzda takriben
(300) den fazla amele çalışmaktadır.
Hepimiz muhtelif yevmiyeler alırız.
İşe verme itibarile seyyanen tatbik,
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ziyandan kurtarmak..
Mes'ele umumî hattı itibarile bu-

gün için budur? Fakat buğday siya-
set i diye yepyeni bir mevzu ortaya
atanların hedefi yalnızca bu değil -
dir. Buğdayı himaye etmek gayesi
mevzuu bahistir. «Yalnız buğdayı
kıymetlendirmek» yanlış bir netice
de verebilir; meselâ istihsalâtın a -
zalmasile buğday fiatmın yüksele -
ceği de düşünülebilir. Halbuki buğ-
day siyaseti, mefhumile anladığırrnz
şey, hem istihsali tanzim ederek
memleketin bütün ihtiyacım dahil -
den temin etmek ve hatta kıstıen
buğday ihracatı yapmak, hem de
buğday fiatını normal ve hesaplı şe-
kilde tesbit ve tayin etmektir.

[Ekmeği meselâ «12» kuruşa yi -
yemeyiz,-bundan fîkara.halk müte-
essir olur] diyenler, şüphe yok ki sa-
miî olarak memleket fıkara halkmın
bu baslıca gıda maddesînin yükset -
mesi ihtimalinden telâş etmektedir-
Ier. Bu çok doğru-ve millî bir histir;
gıda maddesi ekmektir, ve onu olsun
memleketin ekseriyet halkının baslıca
ucuz tedarik ettiği için Türkiye'de

aç yok denebilir. Fakat bu vatanper-
verane itiraza karşı kendilerini gene
telâşa verecek bir hakikatten bahset-
mek doğru olur:

Buğday işi şimdiki halde başıboş
bırakıldığı takdirde maalesef va -
kında ekmeğin okkası (15-16) ku -
ruşa yenecek, belki Türkiye'ye bir
miktar hariçten gene buğday gelecek-
tir. Bu muhakkak vaziyette Türk
köylüsü gene basit istihsal çerçevesi
içinde, Türk müstehliki hiç bir fayda
mukabili olmadan ekmeğe yüksek fi-
at ödemek mecburiyetinde ve Türk
ticaret muvazenesi bir miktar ek -
meklik buğday ithali pahasına, açık
veren sekilde olacaktır.

Halbuki buğdayı himaye etmek
için bugün bir miktar ekoıek fiatla -
rjm yüksehmekle neticelenecek ted-
birler gösterenler, yalnız bugünkü
buhrana çare bulmak için uğraşmı-
yorlar; ayni zamanda yannki bu mu-
hakkak fiat yükseklifrinf ve tehlikeyi
Ön'emek gayesini de takip ediyorlar.

tşte buğday davasının îkinci bü -
yük ehemmiyeti bundadır!

A.H.

Heyeti Vekile
Bugün
Toplanacak

Tevfik Rüştü Beyi dinle -
dikten sonra malî raporu

tetkike başlıyacak
Ankara 15 (Telefonla) — He-

yeti Vekile yarınki içtimada Ha-
riciye Vekilinin seyahati hakkında

vereceği izahatı dinliyecektir. Bunu
müteakıp Fırka Mali Komisyonu
tarafından verilen raporun tet -
kik olunması muhtemeldir.

Başvekil Paşa Hz. raporu tet -
kik etmektedirler. Rapor teksir
olunarak Heyeti Vekile azasına
da dağıtdmıştır.

Rapor Heyeti Vekileden sonra
Fırka Grupu tdare Heyetinde ve
gelecek salt ganti de Fırka Gru •
punda konuşulacakttr.

Malî Komisyon bu seneki va -
ridatı 147JS milyon, masrafı da
186 milyon lira olarak tahmin et-
miştir. Aradaki 35,5 milyon lira
açtğm kapattlması tçin arazi, ka-
zanç ve diğer bazı vergüere bir
miktar zam yapdması, memur -
lardan yûzde beş tekaüdiye kesil-
mesi, yekûnu 23 milyon lira tu-
tan ecnebi grup ve şirketlere ve-
rilecek borç taksitlerinin tecüi
düşünülmüştür. Komisyon devlet
memurlarından kesilen Devlet
hankast KL**,^..:* JL-.:I,

ni de teklif etmektedir.
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İki aylık bir mukayese
Son iki ayda 9,8 milyonluk ithalâtaı

mukabil 17,6 milyonluk ihracat yaptık'

Kahve ihtikârı

Komisyon tetkikatını bi-
tirdi, kararını

Vilâyette
Mektupçu Os-
man B. in ri-
yasetinde mü-
teşekkil ihti •
kârı tetkik
Komisyo
nu kahve ih •
tikârı hak -
kındaki tet -
kikatım bi •
tirmiştir. Ko -
misyon Ti -
caret Müdiri- Komisyon reısı
yeti tarafın - O s m a n B

dan ihtikâr yaptıkla- mdan do •
layi isimîeri verilen kimsele. ;n
kahve tüccarı değil kumüsyon •
cu olduklarını tesbit etmiştir. Ti-
caret Müdiriyetine yazılan bir
tezkerede ihtikârı yapan kahve
tüccarlarınm bildirilmesi isten -
miştir. Ticaret Müdiriyeti bu hu-
susta tetkikat icra ettirmekte -
dir.

Limon ihtikârı tetkikatt
İstanbul mıntakası Ticaret Mü-

diriyeti tarafından limon ihtikârı
yapanlar hakkında tanzim edi -
len şikâyetname Müddeiumu -
mlliğe verilmişti. Dün de diğer
bazı limon tacirleri hakkında tet-
kikat icrasına başlanmıştır.

Yapılan tetkikat kontenjan mü-
nasebetile limon fiatlannı ffayri-
tabiî surette yükseltmiş olanlar
hakkındadır.

Izmir treninde
Bir genç kız öldürüldü

Tire 14 — Bugün İzmir'den ö -
demiş'e giden ekspreste bir cinayet
olmuştur. Tren Arıkbaşı istasyonun-
dan hareket ederken Kamoğiu Musa
isminde biri bir kızın üzerine ateş et-
miştir. Kurşun kızın ablasına isabet
etmiş, biçareyi derhal öldürmüştür.
Katil firar etmiştir.

îhracat Ofisi 1932 senesi kâ -
nunusani ve subat ayları zarftn-
da ithal ve ihraç olunan e&yanın
kıymetlerini gösteren şayani dik-
kat bir istatistik nesretmiftir. Bu
istatistikte son iki senenin itha-
lât ve ihracatı da mukayeseli bir
surefte zikrolunmaktadır.

1931 senesi kânunusani ve şu-
bat ayları zarfında (22,496,118)

lirahk ithalâta mukabil 1932 se-
nesinin ayni aylarında kontenjan^

tatbikatı hasebile (9,864,427)
liralık ithalât olmuştur.

Keza 1931 senesi ilk iki ayın-
da (20,345,938) liralık ihracata
mukabil 1932 senesi ilk iki ayı
zarfında (17,626,634) liralık ih-
racat yapılmıştır.

19 şeker taciri ve bir
şahit istîc^aj) edildi!
Muhakeme diğer şahitlerin celbivebazı

hususatın tahkiki için talik olundu

Şeker tacirlerinin mtıh akemesınden bır ınnba

Şeker fiatları üzerinde ihtikâr yap-
tığı iddiasile mahkemeye verilen Al -
pullu Şeker fabrikasmın muhake -
mesine geçen hafta sah günü 3ultan-
ahmet Birmci sulh ceza mahkeme-
sinde başlanmıştı. Dün de gene şe-
ker üzerinde ihtikâr yapmakla mez-
nun on dokuz şeker tacirinin muha-
kemesine ayni mahkemede bas -
lanmıştır.

Mahkeme salonu çok kalabilıktı.
Alpullu Fabrikası müdür muavini
Hayrettin Bey, vekilleri ile mahke -
mede isbati vücut ettiği gibi, naz -
nun şeker tacirlerinden hemen ek -
serisi de mahkemeye gelmiş huln •
nuyorlardı. Dünkü celsede maznun
tacirler birer birer isticvap sdilmiş,
sorguya çekilmişlerdir. Hâkim B. ev-
velâ Nimet Refik B. i isticvap etmiştir

Nimet Refik Bey, şeker taciri olnvı-
yıp nakliye kumusyoncusu olduğunu,
mağazasında bulunan seke>-!erin
Prikli İstaniçe Efendiye ait bulun •
duğunu söylemistir. Vehap Bev de
şeker satmadığını, zahire taciri oldu-
ğunu bildirmiştir.

Diğer maznun Sevket Bey, <ahve
ve şeker taciri olduğunu, piyasa üze-
rinden mal sattığını, elindeki sekev -
lerin Alpullu malî olmavıp ecnebi
malı olduğunu söylemistir.

Hayık Efendi, mamul seker sattı-
ğını, gayrimamul şeker ticareti yap-
madığını, ecnebi fabrikalara şfker
sipariş ettiği halde bunları heniiz çı-
karamadığını bildirmiştir.

İsrnail Hakkı Bey, şeker taciri vr
Alpullu fabrikasmın on üc bayiinden
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Şehitlikte bugün ihtifal' yapılacak

' * ' "16 mart şehitlerinın Eyup'teki makberelerı

16 mart hâdisesinde şehit düşen Türk askerleri için bugün bir ih-
tifal yapılacaktır. Bu ihtifale İstanbuPda bulunan meb'uslarla res •
mî, gayriresmî bir çok müesseseler mensubini iştirak edeceklerdir. İh-
tifale iştirak edecek heyetleri köprüden saat 3,5 ta kalkacak olan bir
vapur Eyüb'e götürecektir. Eyup'teki şehitlikte ihtifale saat 4,5 ta
başlanacak, muhtelif hatipler nutuklar söyliyeceklerdir.

1

Orijinal Boyut : 13 * 23 cm



Yayın Tarihi : 16.03.1932
Sayfa : 2

'Cumhuriyet 16 Mart 1? 2

19 şeker taciri ve bir!(
şahit isticvap edildi!1

Muhakeme diğer sahitlerin celbi ve ban

hususatm tahkiki için talik olundu

r Sehir ve memleket haberleri

< Btrinei lahifede* mabait )
bîri olduğunu. harîrten de seker ge-
*hr'*î*:-%î ««viemi» ve devam'a:

— StrV r̂te oîan rrp'kavelenv:":
feshedildi. SerHe«t seker getir-rıeV
hakknti kazand'k. Sinari* verdim.
Bi* bîr euval sekerden on bes kurus
kazanmak .«uretî'e fa^'-ikava Kawi .
lik yapıvorduk. FabriUanm mılı b'<-
tmcive kadar mukave'e devam etti.
Fabı-îka, sekerlerinîr» b»H-j*î»»î «övîe-
di- Subatta mukavelevi feshettik.
Bunun öze>*me AvruDa'va «**k*>* ı«-
marlachm. Hnhran zani3n""^a '»h -
rîka. bayilerine birer vagon seker

Difrer maznun Dimitrî Miî»«»v»lli
Efendi seker tacir* ve fabr'kanm 13
baviinden bp-i olduğunu, sirketla ba-
yiler arasında mevcnt nvıkave'»"">în
3 subatta tadil edUdifrini. o vak't
fîatTarda tereffü olmadıeını, teref
füün 11 subatta basladığmı. muka-
vel«nin. Sakir Bevle temas edilerek
fe#b«di'diğini söyledi.

H&krm. sordu:
— ^akir Bev o tarihte tstanbul'da

— İvi aklımda değîl efendhn. Yal-
nız Sakir Bey tstanbul'a ne vakit geî-
minse o vakit fe-Kod'İTn'-ti»'. Tar'nîni
iyi bilmivorum. Bize 18 şubatta bir
vagon 40.20 den Aloullu sekeri ver •
diler. Usak'tan şeker gelecekmiş.
Gelen seker. bize verilen sek«»r"<ı ye-
rme A't>ullu'ya verileeekmîs. Ben a!-
dığim bir vagon sekerin 50 cuvalmı
40-70 ten mütebakUini <*e 35 ten sat-
tım. Ziyan ettim. O tarihte gazeteler
ihtik&r var dive yazmağa başlamış-
lardı. Bunun üzerine A1D"1'U. şeker -
lerini pivasaya çıkardım. Piyasa düş-
tü. Biz de zivanma sattık.

Hâkim B. sordu:
— Komisyonu mahsus, defterleri-

nizi tetkîk ederken ziyan etmedîği-
Bİzi tesbit etmiş.

— Evvelce Usak şekeri alnmtım.
Komisyonun defterde bulduğu kayıt-
l«r bunlardır.

Bundan sonra Smanidis Efendi
İrticvao edildf. 'Mumaileyh şunları
•Syledi:

— Seker taçb-i y- « • l-7-t". ' ' , ' .ynn. BU on uc bayı arasmdan be< kı-
Sİlik bir faal komite seçiimisthr. Bun-
!ar şirketle temas ederler. M"1"»^ole-
nm feshedndiğini onlar bize ' aber
verdiler. Bn bes kisî sunlardır: Dhnitri
Mûtevelli, tsmaiî Hakkı, trfan, Mak -
simvadis. Arnapulos Efendiler. Ben
de 40.20 den bir vagon ?eker «ıMım.
Bize verdikleri faturada mezkûr şe-
keri Usak hesabma verdiklerî vnrılı
idi.

— Bu şekeri niçin bu kadar pahi -
lıya a'dınız?

— Sekerin 50 ye çıkması ihtimali
vardı. Buna mâni olmak için aldık.

— Bunları ne yaDtınız?
— Az bir ticaretle sattık. tki gün

sonra gazeteler sekerin 38 dea sa-
tıfaeağmı ilân etti. tki gün sonra da
35 e satılaeağını ilân ettiler. Bunun
iizerine ben 400 lira kadar ziyan et-
tim.

Badehu Hayrettin Bey isticvao e-
dildi. Hayrettin Bey şeker taciri ol -
duğunu, şirketin bayii olmadığtnı,
toz seker satmayıp yalnız küp seken
sattığmı. toz sekerier tereffü *»dînce
rekabet icin küp sekerini toz seker fi-
atına sattığmı. nefis altını bakır fî-
atına verdiğinî sövledi.

Diğer maznun Manoel Saporti E-
fendi, şeker taciri olup bavi olma •
dığmı. piyasa mucibince şeker sattı-
ğmı, daha ziyade Anadolu ile is yap-
tığinı, buhran zamanmda muameîe
yasmadığını söylemiştir.

Bundan sonra tzzet Bey isticva» e-
dihnistir. tzzet Bey şeker taciri ve
bavi olduğunu, mukavelenin 21 şu-
batta tadil edildiğini sövlemiş ve de-
vamla:

— Bayramın dör^ün^e şekcrsiz
kaldık. Adamımızı fabrikaya pön •
derdik. Seker verilemiyeceği reva-
bını aldık. Fakat subatm 16 sında
bir haber geldî, 40.20 den birer va-
goiî şeker veriîeceği bildirildi. Biz de
bu fiaHan aldık.

— Peki, fabrika ne fiat isterse vc-
reeek misiniz?

— Seker lâzımdı. Pivasavı bo* b>
rakmak doğru değildi. O günün f'-
atı bu idi. Baska yerde d». şeker yok-
tu. Ne fi»ta olsa alacaktık.

— $irket 13 şubatta niçin seker
satsnıvordu?

— Seker kalmamış deniliyordu.
B«a 40.20 den aldığım şekeri 40.80
den ba*kasma devrettim. sattım.

— Siz 40.20 ye aldığınız «-keri
40,80 e satmakla Dİyasayı mütema-
diyen yükseltivordunuz.

— Tabiî efendim, biz de kazana-
caktık.

Bundan sonra Arnepulos Efendi is-
ticvap edildi. Şirketin bavilerind«n
olduğunu, mukavelenin 22 şubatta
feshedildiğinî soyledi ve devam etti:

— Bayramdan sonra elhnizde şe-

ker kalmamıstj. Utedlk. Y»k dodlle/-,
17 subatta bîr va?on seker ^'dim.
Bunu yijzde 3-4 karla sattım.

Di*er maznun Agop tzmitlivan E»
fendi de istievabmda sunları söv -

— Şirketin baviiyim. Ben, Tiuka-
velenîn '"»h^^'ldîğsnî înrıdi *»»ır?da
isittîm. Benîm *>ö"le bir »eyda-ı ha-
berhn voktur. 22 subatta bize bît
rauva*akatname gonderdüer. *îurtı
imzahyanlara çuval basına elli ku •
rus bev'îve verPc^Vlerini sö-"''* l ! l"<>.
Muvafakat ettik. Fesih denilen bu-
dur zannederim. Müzakere, akit fî-
!ân voktur.

Buhran esnasında Alpullu fabn-
kası ne düsündü ise dü.'tindü. B:zc
bunu teklif etti. Evvelce bize çuval
basına on beş kurus be^'ive veriyor-
lar, biz de btma on beş kuruş »mme-
derek sat^vorduk. Buhran zamar<nda
Hana da bir vagon şeker verdiler.
Fakat bizim faturamızda bu sekerin
Usak malına mahsuben verildi^i fi-
lân vazih defiTdi. Bunu 40,20 den
aldık.

Bayramertesi bizde bir çuval şe-
ker ka'mamıştı. Fabrikaya müracaat
ettik. Yartm vagon kesme, bir vaeon
toz istedik. Parasmı da •e<-dik. Maî-
ları bize teslim edeceklerdi. Adamı-
mızı tesellüme gönderdik. Fakat şjr-
ket müdüru Havri Bey srelmi*. kîni -
seye şeker vemiyin demis. Sekerleri
alamadık. Bu iş için on eiin upraştık.
Ancak 21 subatta alabildik. O va -
kît te Usak sekeri rûvasaya «reîmîş,
pivasa düşmüstü. Buhramn hakikî
sebebi fiatm 34,10 dan 40,20 ye çık-
masıdır.

Bundan sonra isticvap edilen Yor-
gi Todoridis Efendi kahveci olduğu-
nu, arasıra seker de sattığmı, şubat
ayı içinde bir dîrhem şeker satma •
dığinı söylemiştir.

Hâkim B.:
— Kahvenin de günahı vmr, de -

miş, maznun da:
— Günahı varsa onu da çekeriz,

cevabmı vermiştir.
Mevcut maznardarm isticvabaü bu

suretle îkmal ediWîl̂ «— •»nra şa •
«-•»renn ıstımaına baslanmışiu. o^ •
hitlerden Mehmet Kâzim, Sami,
Liyon cikolâta fabrikası müdürü gel-
memişlerdi. Hafiz Muhhtin Bey
sunları sö"1--1':

— Bayramdan sonra fabrikamız-
da şeker kalmamıştı. Fabrikalanmız
muattal bir hale geldi. Alnulln'ya
müracaat ettik. Toz seker olm*dığraı
söylediler. Yaş şeker varmış. Onu
almak istedik. Bunu 38 Hradan al -
dık. BUâhare şeker f iatı düsUnce bize
34.20 den kuru şeker verdiler.

Bundan sonra hâkim B. şu kararı
verdi:

Şahit Mehmet Kâztm ve Sami Bey-
ler hakkında tekit müzekkeresi ya-
zılmasma, Livon fabrikası müdürü •
nün hüviyetinin bittahkik şahit sı .
fatile hazır bulundurulması icin raü-
zekkere tastirine, Trakya •« Uçak
Seker fabrikalan şirketinm mua •
melelerinden mes'ul olan zatm tah-
kik ve inbası iem müzekkere tastiri-
ne, Alpullu, Uşak G. N. M. markalı
toz sekerleri ile yerli ve ecnebi bil -
cümle toz ve küp olarak muhtelif ne-
vi ve marka şekerlerin 11 subat
deki tabii fiatlannın. mezkûr «rû
muameîe olmamıssa. daha evvelki ya-
km günlere tesadüf eden tar''h*eki
fiatlarm bittahkik acilen biIdi-Umesi
için muzekkere tastirine, Agop tzmit-
livan Efendinin 18 den 21 subaca ka-
dar satış defterinin mahketneye ge-
tirilerek tetkik edilmesine ve Hay-
rettin Bevin 18-91 ,,,bat muamelâtmı

" . «atura defter:—"- - •••" .
mesine ve mnhakemenin 22 subat
saat 14 de talikma karar verildi.

Azapkapı'daki hâdise
(Btrinci gahifeden mabait)

edilmekte olan bir usul yoktur. Kimi
fazla çalıştırılir, netice itibarile faz-
la yevmiye alır; kimisine de az iş ve-
rilir. Fakat mes'ele simdiki halde az
veya fazla cahsmakta veya çalıştı -
rılmakta de?ildir. Biz a ile, coluk ço-
cuk sahibi fakir insanlarız. Buradan
aldığımız yevmivelerle günümüzü
gün etmekteviz. Yevmiyemizi ala •
mazsak evimize ekmek götüremiyiz.
Bi"»îm «rib' adam'ar tam ü*" av yevmi-
yelermi alamazsa vaziveti ne olur?
Hakkımıza gore verd'kleri para he-
raen hiç mesabentndedfr. Yevmiveler
bir takım esbao dolavısile belki bir
iki gün. bir h»fta tesbhur edebilîr.
Fakat bu teahhur aylan bulursa biz,
aî'pnvz aç kalırız. tste bunun için us-
tabaMİarıraır fabrika müdürün** mü-
racaat erlerek haklanmızm verilme-
s'ni üstediler. Fabrika miHürü bev de
bİTİ tooladı. bize bııhrandan, î«lerin
azliemdan, Sevrisefa'Tiin müşkül va-
zfyetinden bahsetti. tsimize devam
etmemiz tavsiyesinde bulundu. Bize

Hattı

Doyçe Bank müdürleri
Anknra'ya ŝ idiyorlar
Anadolu hattı hükûmet tara-

fından satın ahnmıştır. Bu hatta
ait hisse senetlerinin 24 milyon
liraya baliğ olan mühim bir kıı-
mı hükûmete intikal etmiş bu •
lunmaktadır. Hükûmet, en bü •
jrük aksiyoner olmak hasebile
şirketin tasfiyesine karar ver -
miş, biitün hissedarları martm
29 uncu günü umumî bir içti -
maa çağırmıştır.

Bu içtima Haydarpaşa'da çir-
ketin elyevm çalışmakta oîduğu
binada yapılacaktir. Hükûmete
ait hisse senetleri Devlet Banka-
smda bulunduğundan içtimaa
Devlet Bankası tarafından da iş-
tirak olunacaktır.

tçtimada tasfiye talebinde bu-
lunulacak, bu talep tasvip olun •
duğu takdirde tasfiye memurları
seçilerek faaliyete girişilecektir.

Bu işle alâkadar olan Doyçe-
bank tasfiye karanna itiraz et -
mişti.

Bu mes'ele hakkında Ankara'-
da hükûmetle temaata bulunmak
üzere Doyçebank müdürü M.
Goldenberg ile Dr. Weigelt bu -
günkü trenle Ankara'ya gidecek-
lerdir.

r H
Belediye kum satacak

Belediyece Ahırkapı sahillerinde bu-
lunan kum ve çakıl taşlarından istifa •
de edilmesine, bunlann satıhnasroa ka-
rar verilmiştir.

Stadyom işinde ihtilâf çıktı
Yenibahçe'de yapılması kararlaşan

stadyom için proje hazırlanarak istim •
lâk muamelesine baslanması alâkadar-
lara bildirihniştir. tsthnlâk edflmaai i -
cap eden saha dahilinde Evkafa ait
on* OBTTII d c Dulunrv*•™*'*- —-••*•• w ŵ«

camiin istimlâfef için fazla para iste -
mektedir. Bu suretle Belediye ile Ev -
kaf arasında bir ihtilâf çıkmışhr. Bu -
nun balli için 3d daire arasmda mu -
habere cereyan etmektedir. Evkaf i -
daresi ile uyuşulamadığı takdirde mes'-
ele mahkemeye intikal edecektir .

Yeni tasarruf kararlan
Belediyenin yeni sene bütçesi hak -

kmdaki tetkikabna devam edilmek -
tedir. Bütçenin varidat kısmı da bu •
gunlerde bitirflecek, tab'a verilecektir.

Bütçede yapılacak tasarrufat görü •
şulürken bilhassa heyeti fenniye kad •
rosu üzerinde durulmuştu. Neticede na-
hiyelerdeki fen memurluklaruun Ogası
takarrür etmiştir.

Maamafih, bu memuriyetler tasarruf
edilmekle beraber hali hazn-da istih •
dam olunanlar açıkta bırakılmıyacak,
heyeti fenniyenm diğer şubelerinde ça-
Iıştınlacaklardir.

Hamamlar teftiş ediliyor
Son zamanlarda yapılan teftişat ne-

ticesinde bir kısım hamamlarda sıhhî
şeraite riayet edflmemekte olduğu go-
rülmüştür. Evvelce tstanbul'da yüz dok-
san hamam mevcut olduğu halde yan-
gınlarda bunlann kısmı azamı yan •
nnş, yetmiş küsur hamam kalmıstır.
Bu rtibarlarla buralarda izdiham es •
kisine nisbetle daha fazla olmakta *
dır. Belediyece, her bamamda müş •
terinin çokluğu nisbetinde havlu ve
saire gibi şeyler bulundurulması, temiz-
liğe riayet etmiyen hamam sahiplerinin
cezalandınlması için alâkadarlara emir
verilmiştir.

Devairde yaz saati
Nisan iptidasından itibaren şehri •

mizdeki resmî dairelerde yaz çahşma
sekli tatbik ednecektir.

Saat beşe kadar çalışan memurin
badema alhya kadar çalışacaklardır.

Defterdar Beyin teftişleri
Defterdar Mustafa B. dün Maliye

tahsil şubelerinden bir kısmmı teftiş
etmîstır.

Altıncı şube lâğvedilmiyor
Polis altmcı subesinin lâğvı düsü •

nülmekte idi. Son gunlerde bu tasavvur-
dan vazgeçilmisb'r. Kadıköy kaymakam-
Iığına tayin edilen sabık müdür th •
san Beyin yerine Dahiliye Vekâletince
yeni bir müdür tayin olunacaktır.

gayet az miktarda para dağıtıldı. Di-
ğer istihkakımızm da bîr iki gün icin-
de verileceği vadedildi. Biz de bu va-
din tahakkukunu bekliyerek işimize
devam ediyoruz.»

Kontenjan

Bazı tacirler usulün ta-
dilini istiyecekler

Bir kısım tacirler kontenjan usu •
lünün tebdili hakkında tktisat V«,
kâletine müracaatte bulunmaffi kar
rarlastırmışlardır. Tüccar bu hususta
Ticaret Odası vasıtasiie Vekâlete bir
istida yolhyacaklar, Ankara'ya da
bir hevet göndereceklerdir.

Bu ise önayak olanların noktai na-
zarı şudur :

«— Kontenjan usulü zaten muay-
yen bir devreve münhasır olmak ü-
zere kabul ed'lmisti. Biz bugün Av-
rupa'va olan borçlarımızı verdik.
Ancak halen mevcut vazivet veni si-
parislerimîz icin kredi bulabîtmemizi
imkârmz bir hale eetirmiştir. Bu iti-
barla tktisat Vekâletine müracaat
etme^i lü^umlu buluvoruz.»

DarOIIOnun Emini Viyana'ya
gittj

Darulfunun Emini Muammer Raşit
B. tedavi edilmek üzere Viyana'ya git-
miştir. Muammer Raşit B. Viyana'da 20
gün kadar kalacakhr. Bu müddet zar-
fmda eminlik işlerine Fen Fakültesi
reisi Mustafa Hakkı B. bakacaktır.

Fen Faköltesinde yeni bir şube
Fen Fakültesi kfanya zumresine mer-

but olarak teskü edilen smaî kûnya su-
besinde tedrisata başlanmışhr.

Kadınlar Birliğinin piyangosu
çekildi

Kadınlar Birliğinin tertip ettiği pi -
yango dün HaDcevi salonunda çekil •
miştir.

Birlik reisi Lâtife Bekir H. piyango
keşidesine nezaret etmiştir. Piyango ne-
tıcesinde 500 numara sahibi muhtelif
hediyeler kazanraışlardır. Bugünden i-
tibaren hediyelerin tevzüne baslanila •
cakbr.

Halkevinde yapılacak intihap
önümüzdeld cuma günü Halkevi'nde

umumî bir içtima yapılacakbr. Bu top-
lanfada, şubelerin idare komiteleri se>
çilecekttr.

Içtimaf muavenet, haut dersanelen
şubeleri idare komiteleri seçüecek şu-
beler meyanmda bulunmaktadırlar.

MOIkiyelilerin kongresi
Mülkiye mektebi talebe cemiyetmia j

senelik kongresi bugün öğleden sonra j
mektep binasmda aktedilecektir. Bu J
toplanfada, idare ve teftiş heyetlerinin I
bir senelik faaliyeti gözden geçirOecek, |
idare heveti intihabafa yapılacaktır.

Talebe Yurdundaki hâdise
Tıp Talebe Yurdundaki hâdise için

yapılan tahkflcat bitmtştir. Sıhhiye mü-
fettisleri, elyevm raporlannı haznia -
nvkla mesguidSrler.

Atinasefaretı başkâtibimiz
Atina sefaretimiz baskâtibi Sedat

B. Ankara'ya gitmek üzere Yunanis •
tan'dan şehrimize gelmiştir.

Sedat B. bugünlerde Ankara'ya gi -
decektir.

300 Alman seyyahı geliyor
20 bin tonluk Karlsruhe isimli Alman

seyyah vapuru bugün tlk defa olarak
şehrimize gelecektir. Vapurda Alman •
ya'nm en zengin aflelerinden mürek •
kep 300 kifilik bir seyyah kafilesi var-
dır.

Vapur bugün öğleden sonra gelecegi
için seyyahlar yann şehrin görünmiğe
değer yerlerini gezeceklerdir.

Karlsruhe vapuru nisanm 15 inde şeh-
rim-Ve 400 seyyah daha geth-ecektir.

Telefon Şirketine bir talip
Bir İsveç grupu hükûmete telefon te-

sisatı hakkmda tekliflerde bulunmuş •
tur. Hükûmetle Telefon Şrrketi ara •
sında mevcut olan mukavele ahkâmına
göre hükûmet bir sene evvelinden ha-
ber vermek şartile telefon tesisabnı da-
hna sabn alabüecektir. İsveç grupu hü-
kûmetin bu hakkı istimal etmesini tek-
Iif etmiş, buna mukabil mubayaa be •
delini kendisinin vereceğini, telefon
mükâleme ücretlerinde de tenzilât ya-
pılacağını söylemiştir.

Bu grupla başlıyan müzakere akûn
kalmıstır.

Almanya'ya balık yollıyoruz
thracat oftsmin teşebbüsile AI -

manya'ya «yılan balı*ı» ihracına baş-
lanmıştır. tlk parti mallar buzlu san-
dıklar icinde ve şimendif er vasıtasiie
gönderilmişth*.

Almanya'da yılan balığına çok
rağbet olduğu cihetle bu ihracatın
büyBk rağbet goreceği tahmûı edS -
mektedir.

Haliç şirketi

Otobüs getîrtiyor

Köprü ileEvüp arasmda
otpbiif işletecek

Haliç şirketinin vaziyetini tes-
bit etmek üzere teskil olunan ko-
Tnisyon mesaisini bitirmiş rapo -
runu hazırlamağa baçlamıçtır.

Diğer taraftan şirket te simdi -
lik dört otobüs getirterek Eminö-
nü ile Eyüp arasında îsletmeğe
karar vermi.itir. Bunlar önümüz -
deki ay iptidasından itibaren iş -
lemeğe başlıyacaklardır. Otobüs-
lerin işlemesinden iyi netice alı-
nırsa bunlann adetleri fazlalaş-
tınlacaktir. Bu haberi duyan ay-
ni hatta içliyen otobüs sahipleri
azamî surette rekabet yapmaga,
Eminönü ile Eyüp arasında icap
ederse beş kuruşa kadar yolcu ta-
şıma?a karar vermislerdir.
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Yeni ilk mektep bfnaları
Bu sene zarfında tstanbul'da yirml

îki ük mektep binası yapılması takar •
rur etmişti. Bu mekteplerden on do -
kuzunun inşaatı bitmîştir. Diğer üçü d
yakmda ikmal olunacaktır.

Avusturya Sefiri
Avusturya'nm Türkiye sefiri M.

Auguste Kral mezunen memleketine
gitmiştir. Sefirin gaybubiyeti esna-
sında sefaret işlerine maslahatgüzar
sıfatSe sefaret müsteşan M. Norbert
Bischoff bakacaktır.

Komisyondan çıkarılan
memurlar

Muhtelit Mubadele Komisyonunda
işler hafifledOsçe memur adedi de a -
zalblmaktadır. Son zamanlarda altmcı
bürodan tekrar 4 memur çıkanlnuş •
br. Evvelce 100 kişüik kadrosu olan
komisyonda bugün 50 memur çalış •
maktadır.

Şevfâ B. Ankara'ya gidiyor
Muhtelit Mubadele Komisyonu Turk

murahhas heyeti reisi Şevki B. komis-
yon isleri hakkında hükûmete izahat
verroek üzere nisan içinde Ankara'ya
gidecektir.

Adapazan'nda garip bir dava
Adapazan'nda üç avukat arasmda

merakh bir dava tabaddüs etmiştir.
Mes'ele şudur: Siğara içmemek için a-
ralarmda sözlesen avukat Asım, Ahmet
•e Yusuf Ziya Beylerden Asun ve Yu-
suf Ziya Beyler sözlermi tutmamıs -
Iardm Avukat Ahmet B. de iki arka-
daşı aleyhtne mahkemeye müracaat e-
derek aralannda mün'akit mukave •
Ieye riayet olunmadığı için 80 lira taz-
minat istemistir.

Bugünkü Yeni Gün'de
Halife olmağı kuran Celâlettîn
Arif B., kendisi bir Avrupa'h
gibi yaşadığı halde garplileş-
menin aleyhinde bulunuyordu

Başmakale: Bu gidişle ekmek
gelecek sene 16 kuruştur.

Aka'dan fikralar: Kadro ve
tarihimiz

Aka Gündüz

Musahabe: Halkevleri'nin
yarını

Kâzım Nami

Tahminler: Sokrat
Bürhan Umit

Osmanlı tarihinden merakh sa-
hifeler: Tiryaki sövdü, vezir

ceza gördü
Müverrih

Atlet: Olimpiyat müsabakaları
Reşat Ekrem

Tiyatro: Kiçi istediğin bilse!
VasfiRıza

Sinema, Spor, Gençlik, Ha -
nımabU, Radyo, Siyaai

hâdiseler.M

Siyasî icmal
Almanya'daki intihap

Bütün cihanın derin endişeler ile
beklediği Alman Reisicumhur inti •
habı yapıldı. Yedi sene evvelki in -
tihapta ancak 14 milyon rey alan
Mareşal Hindenburg bu defa İS mil-
yon 661,736 rey almıştır. Mumaiîey-
hin başlıca hastnı Adolf Hitler ise
ancak 11,325,561 rey almıştır. İnti-
habı kazanmak İçin verilen ârâyi u-
mumiyenin nısfmdan fazla olması
şarttır. Fakat bu defa halkın yüzde
seksen beşi reye iştirak ettiğinden
Maresalm aldığı revlerin miktarı ve-
rilen ârânın nısfmdan bir nr'ktar az
olmuştur. E^er Mare«al 168,452 rey
daha alsaydı ikinci intihaba lüzum
kalmaksızın mumaileyh şimdiden
Reisicumhur olacaktı.

Mareşahn aldığı reylerin yüzde
0,4 nisbetinde gayet az bir farkla
nisabı kanuniyi bulamaması gerek
Almanya, gerek bütün cihan için yenî
bir endise membaı olmuştur.

Şimdi Mareşahn hasımlan vaziyeti
biliyorlar. Eğer ittifak edecek olur-
larsa Maresalm aldığı reyden fazla
rey çıkarabilirler. Fakat bunun için
müşterek yeni bir namzet göstermek
lâzımdır. Böyle bir namzet nncak
sabık Kayser'in oğullarmdan b-ri o-
labilir.

tkinci VHhelm'in üç o^lu vardır.
Bunlardan ikisi (Çelik Miğfer) na-
mmdaki harbi umumf muharîpieri
cemiyetine ve biri millî sosyalist iş •
çiler fırkasma mensuptur.

Maresalm ikinci intihaba tştlrak
etmesi de ştipheiîdir. Cünkü muma-
ileyh bidayette Çelik M?»f»r ve diğer
askerf teşkilâtın kendi lehme rey
vermesini namzetliğini koymak îçin
şart koymustu. Fakat sonradan ek .
seriyeti mutlaka ihraz edeceği hak *
kmda verilen teminat üzerine nam-
zetliğini vaz'a razı olmuştu. Simdi
bu şart yerine gelmemistir. Hinden-
burg çekildiği vakit Hitler'in gelmesJ
lâzım geliyor. Fakat buna ne sos •
yalist demukratlar, ne de komünist-
Ier razı olmıyacaktir. Bunlann müş-
terek bir namzet çıkarmaları mu •
karrerdir. Çünkü Hitler'in gelmesi
her iki fırka ve bilhassa komünist •
ler için hayat ve memat mes'elesidir4

Hitler Reisicumhur olduktan sonra
Almanya'da tek bir komünist bırak*
mıyacağına komünistlerin şüphesi
yoktur.

Mareşala verilen reylerin euz*i
miktarda noksan olması^AlmanyVnın
atisini karanlıkta bırakmış <Auyot.
ATvnaatyn'nın tnuk^J'fı»rntı mîîfrîf frıp-

kaların elme geçmek ib^ûnali bütun
cihanı şasırtmaktadır. Bilhassa Fran-
sız'lar çok ihtiyatkâr davranıyorlar.
Velhasıl Almanya'da yeni Reîsteum»
hurun kim olacağı tahakkuk edîncîye
kadar cihan siyaseti bir kâbus a] •
tında bulunacaktır.

MUHARREM FEYZt

Hariciye Vekilimiz gitti
< Birind sahifeden

Bevin teşyünde Vali muavinî Fazlı,
Polis Müdürü Aali Rıza, Bükreş sefi*
rimiz Hamdullah Suphi, Mubadele
heyethnlz başmurahhan Şevki Bey-
Ierle diğer mubadele murahhas ve
müsavirlerimiz ve sefaretler mensu-
bîni hazır bnlvnrrm«'ardır.

Hariciye Vekilinin bir Sırp
gazetesinde çıkan beyanatı

Belgart'ta çıkan «Politikat gazete-
si, bir muaharriri ile Hariciye Veküi»
miz arasında geçen mülâkaba taf -
silâtını neşretmektedir.

Sıro muharriri, dostluk ve Itilâf
iddialanna rağmen bir kısmı Bul *
gar'ların Türkiye ile Bnlgaristan a*
rasında hallolunmıyan hiç bir raes'e-
Ie kalmadığı volundaki sözleri kabul
etmediklerini sövlemistir.

Tevf ik Rüstü Bev bu sözlere fu »*
retle mukabele etmiştir:

<— Ttirkîye ile Buls'arîstan ara -
•ir"Ta mevcut bütün ihtilâflar bundaıi
vedi s<»Tie evvel tamamile halledilmlş*
Ierdi. Bu hu«usta bir de mukavele
"•«"cuttur. Yalnız bu raukaveJerûn
hir maddesi vardır ki bunun tatbîk e*
^i'İD e^î'mi»'''*? mevTttu bahf"olabîlir.
Bunun icin de ik tarafm komisyonları
dikkatli bir faaliyete geçmiş bulun -
maktadırlar.»

Muharrir bundan sonra «bîr kısım
BuVar srazeteleri Bulgar'lann Trak-
ya üzeWnd»Vi iddialanndan vaz geç-
miyeceklerini yazıvorlar. Buna nm
de«-«inî''?» demi«tir.

Tevf ik Rü»tü Bev bu suale ceva •
ben fi""'»'-ek demî&tirki:

«— F»er Buls-ar'lar MdU ettitfnîz
gibi hakikaten bu arzuda iseler ben
muha?*f et e*miv»c»»im. Yalnız Trak-
'»'" ' de*il, b««in T«>-kiveM «İMn -
lar. tste ben t^klîf e^ivorum: tki mî|.
let arasında karde-.Hk ve itilOf hfl .
kümferma olması icin sivasî hudufc*
lann kaldırılmasma razıvım. Bul •
trar'lar gelsmler bize, Türkiye on -
Iarj*>dır.» '

Devlet Şurasının teşkilâtı
Devlet Şûrasmm teşkilât ve vezai -

fîne dair yepyeni esaslan ihtîva edea
bîr lâyiha hanrlanmştr. H«yeti V* •
kfleye verilen lâyiha yakında ÜDet
Moclisine gönderileeekti».

Orijinal Boyut : 14 * 57 cm


