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SL'îSSS Tasarruf haftasınm son günü... 15 kânunusanîri*tütünleri için
Neler yapabiliriz?

fzmîr'in maruf ticaret evlerinden
birinin erk&nından bir dostumuz a-
hiren bize bir mektup gönderdi. Bu
mektubun gönderilmesi sebebi 7 kâ-
nunuevvel tarihli Cumhuriyet'te çı-
kan ve tütüncülüğümüzün müşkül
vaziyetine tedbir anyan makalemiz-
dir. tktisadiyatm filiyatı içinde yü •
zen dostumuzun iktisadî mes'eleler-
de tam ve kârail bir salfthiyetle söz
söylemek mevkünde olduğu muhak-
kak bulunduğundan o bizim maka-
lemizi nasıl dikkat ve alâka ile o-
kumuş ise bis de onun mektubunu
8yle bir ehemmiyet ve kanaatle o •
kuduk, ve doğrusu pek ziyade Uti-
fade ettik.

Evvelâ fn fîkir: Her başınnz sıkıl-
dıkça aman, imdat dîye hemen hü«
kûmete mi koşmalıyız? Mektup sa-
hibme göre bizde hemen her iş için
hükûmetten çare ummak seklindeki
itiyat fena bir harekettir. Her şeyi
başı btn dert içinde olan ve ezcümle
şu sırada iktisadî buhrana çaresaz
olmak için binbir tedbir peşinde ko-
san hükûmetten beklemek doğru bir
şey değildir. Eğer tüccar ve zürraın
natalan yüzünden tütün işi içinden
çıkılmaz gibi görünen müşkülâta ug-
ramışsa bunun ıslahını da hükûmet-
ten mi bekliyelim?

Zannediyomz ki mektup sahibi
dostumuz bu noktada her şeyden «v-
vel bilhassa tütün ziraatindeki anar-
şiye işaret etmek istemiştir. Filhaki-
ka onun ve herkesin gördüğü bir ha-
kikat olarak bilhassa umumi harp
sonunu takip eden senelerde tütün
ziraatine esasen bu ziraatle, hatta hiç
ziraatle iştigal etmiyen kimseler de
karışmıştır. Esasen işleri ticaret olan,
hatta bir çoklan tütün kumusyoncu-
luğu yapan, hatta bir kuım memur-
lar, hatta bazı yerlerde zabitler tü-
tün para ediyor diye tütün »iraatme
girişmişlerdSr. Ta»awur edHsm ki
bu gibiler tarlaya vanncıya kadar
kira ile tuUcaklardır. Ve hareket -
lerinin esası bir ihtiras mes'elesi ol-
duğu için mümkün olduğu kadar
fazla ziraat yaparak mümkün ol •
duğu kadar fazla mahsul elde et •
mek, yani mümkün olduğu kadar
fazla kazanmak istiyeceklerdir. Hal-
buki bu şekilde:

Tütün çok amele istiyen bir iştir.
Tütün çok para sarfını müstelzim

bir iştir.
Çok tütün kaldırarak fazla para

kazanmak istiyen bu adamların bu
ise tahsis edecek bol sermayeleri var
mıdır? Belki bazılarmın vardır, fa-
kat pek çoklarının yoktur. Zaten
maksatlan hırs ile fazla zer'iyat yap-
mak olunca ne olsa kendi mevcutlan
bu işi idareye yetmez. Onun için ek-
serisi neticeye kadar sağa sola borç-
lanırlar.

Mektup sahibi bu anormal yeni
tütüncülerin müsait senelerde pek
çok para kazandıklannı kaydediyor.
Yalnız şu var ki onlar bu kazan •
dıkları paraların altından girip üs-
tünden çıkmışlardır. öyle ya, ortada
memba oldukça endişeye neden ma-
hal olsun ? Şimdi ellerindekini, avuç-
larındakini sarfederler, gelecek sene
borçla harçla olsa da fazlasile tütün
ekerler, ve binaenaleyh yeniden faz-
Ia«He para kazanırlar, olur biter.

Iste bu iş mubtelif sebepler altında
bu sene böyle olup bitivermiyerek
millî bir afet seklini almıştır, ve
mektup sahibine nazaran bilhassa
bu füzuli ve uydurma tütüncüler yü-
zünden. Son günlerde kuvvetle tü -
tün ziraatinin tahdidinden bahsedil-
mp«i mektup sahibini mes'eleyi böyle
teş* ihten tafsil ve izaha sevketmiş -
tir O tahdidin aleyhindedir. Şu itibar
ile ki eğer hakikati hal bilinmîyerek
uluorta tahdide gidilecek olursa
bundan hakikî rençperler olan köy-
lüler mutazarnr olacaktır. Vaziye-
tin vahametinde çoluğile çocugile
çalışarak ailece iktidanmn yettiği
kadar iş gören köylünün hiç bir
dahli ve mes'uliyeti yoktur. Köylü
nafakasını çıkannak için ziraatini
yapmağa mecburdur, ve o ziraatini
yapmakta serbest bırakılmalıdır. Ak
si takdirde köylü mutazarnr edilir
ve tütüncülüğe de darbe vurulmuş
olur. Çünkü mektup sahibine göre
ne olursa olsun Türkiye'de hem de
itina ile tütün yetişmekte devam et -
melidir.

Tahdit mi düşünülüyor? Bunun
kestirme çaresi anasıl çiftçi olmıyan
kısmın tütün ziraatile iştigalden me-
nedilmeleridir. Zaten başka tedbire
4e hacet olmaksızın bu seneki elim '

Baftmızdan ttrnağtmıza kadar yerli malı giydiğimiz gün, memleketin buhrandan kartulacağt gûndâr

Bugün büyük bir
Geçit resmi yapılacak
Gündüz Halkevi'nde bir resmikabul,

geceleyin de fener alayları yapılacaktır

Yukartda Sultanah-
met'te Tasarruf ce-
miyetinln bir levha.
n, yanda /« Ban -
kası Beyoğlu şu .
besinin çok zarif
vttrini, aşağula bir

diğer vitrtn

Vitrin müsabakasını
Kimler kazandı ?

Mflli tktisat ve Tasarruf Haftası
bugun bitmektedir.

Dün Akşam Galatasaray'da Amelî
Hayat mektepleri talebesi taraf ından
tasarruf mevzuu etrafmda bir piyes
temsil edilmiştir. Temsil çok beğe-
nilmiştir.

Vitrin mütabakası neticelendi
Dün vitrin müsabakasına iştirak

eden müesseseler hakkında jüri he-
yetince yapılan tetkikat ta ikmal o-
lunmuştur.

Neticede Beyoğlu cih»tinde bi •
rinciligi Olyon, ikûıciliği Psalti, Is •
tanbul cihetînde birîncilîği Hasan
Pertev kumaş mağazası, ikinciliği O-
rozdibak ticarethanesi, Kadıköy ve
Usküdar cflıetlerinde birip<-''iŞi A -
sadur tuhafiye mağazası, ikinciliği
şekerci Rasim Bey kazanroışlardır.
Birinci ve ikincilere madalyalar, di-
ğer müsabakaya iştirak edenlere de
dîploma verilecektir.

Buçünkü merastm
Bugün öğleden evvel «Halk -

evi> nde bir resmikabul ve öğleden-
sonra da bir resmigeçit yapıla -
caktır. Resmigeçite, askerî miıka,

mekteplerle Iiseler talebesi, Mehter
takımı, halk teskilâtt, Şehir mızıkası,
sanayiciler ve şoförler cemiyeti işti-
rak edeceklerdir. İş Bankası da bir

I kamyon üzerine oturtulmuş büyük bir
kumbara ile alaya dahil olacaktır.

Resmigeçite iştirak edecekler sa-
at on ikide Darülfünun binası arka-
sındaki bahçede toplanacaklardır.
Burada tertibat alındıktan sonra ta-
sarruf mevzuu etrafmda bir konfe -
rans verilecektir. Konferansın hita-
mını müteakıp yürüyüş başlıyacak
ve tramvay yolunu takiben Taksim'e
gelinecektir. Taksim'de Cumhuriyet
abidesine çelenk konduktan sonra
merasim nihayet bulacaktır.

Gece de şehrin muhtelif semtle -
rinde fener alayları tertip edilecektir

Oarülfünunda diinkü konferans
Darülfünun müderrislerinden tb -

rahim Fazıl Bey dün sabah Hukuk
Fakültesi konferans salonunda Da •
rülfünun ve yüksek mektepler talebe-
sine Tasarruf Haftası ve Yerli Mallar
mevzuları etrafmda bir konferans
vermiştir.

Usküdar'da bir müsamere
Usküdar orta mektebi talebesi ta-

rafmdan bugün Usküdar H. Fırkası
binası salonlarında Tasarruf Hattası

(Mabadi 2 tnd lahifede)Darülfünun talebesi, izciler, ilk, orta
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vaziyet bu tahdit ve tasf iyeyi kendi-
liginden yaparak bir takım füzuli tü-
tün ziraafçileri ortadan çekilecek -
lerdir. Neticede tabiî hal avdet ede-
rek hakikî tütün çif tçisi meşru men-
faatlerini nihayet elde etmeğe mu -
vaffak olacaktır.

Mektup sahibinin bu seneki va •
ziyete çare buiarak bilhassa gelecek
seneyi ve gelecek seneleri kurtar -
mak için tavsiye ettiği tedbir bu se-
neki mahsulün köylü hesab^na üs -
tüste 50 kuruşa toplanacak vechile
malî bir çare bulunmasmdan ntaret-
tir. Bu tütünler Inhisar tdaresinin
elinde toplanarak işlenmeli ve satıl-
malıdır. Satıştan gelecek fazla para
köylünün olmahdır. Eğer böyle bir

karar alınarak her tarafta ciddiyetle
tatbikına geçilirse evvelâ şimdiki
vaziyet düzelerek piyasaya can ve
hareket gelir. Gelecek sene ise
- mektup sahibine göre - Ege mınta-
kasının iyi tütünleri muhakkak 200
kuruşa satılmağa kat'î bir imkân
hazırlanmış olur.

Mektup sahibi hükûmete müra -
caat fikrinin aleyhinde ise de bu ka-
dar güzel bir tedbirin tatbikını da
bizde ancak hükûmetin başbuğluğu
temin edebilir. Haydi hükûmet bu işe
bir kere daha karışsın da ondan son-
ra onu bir daha taciz etmiyecek su-
rette tedbîrli hareket etmeği de biz
temin edelim diyelim, olmaz mı?

YUNUSNADİ

Kaçakçılık

Lâyihası

Pazartesi günü B. M.
Meclisine veriliyor

Ankara 17 (Telefonla) —
Adliye Vekâleti, Maliye Vekâ-

I leti, Gümrükler Umum Müdür-
iSğü kaçakçdtkla mücadele ha-
m$unda Fırka grupunun tesbit'
ettiği etadcan temin için lâzım
gelen lâyihaları hazırlamağa
başlamışlardır.

Lâyihaların esaslan
Kaçakçdtğtn men'i hakkın-

^daki kanunun bir çok kakümleri^
tadil edilecektir. Celp ve istin-
tak işleri daha barit ?ekillere
konacaktır. Kaçakçdara cör -

I mun derecesine göre 10,000 li-
ra para ve 10 sene hapit ceza •

1 nna kadar eezalar verilecektir.
Hudatlara yakın yerlerde ka-
çakçılan muhakeme için 18
m&nferit hâkimlik ihdas oluna-
caktır.

idliyede bir komisyon teşkil
edildi

Ankara 17 (Telefonla) —
' Kaçakçdıkla mücadele kanun
projelerini tesbit için Adliye
Vekâletinde bir komisyon teş-

I kil edilmiştir. Bu komisyon
Temyiz mahkemesi reislerinden*
Fahrettin, Temyiz azastndan
Aziz, Adliye Ceza İsleri mü -

| dürû Hasan Seyfettin, Gamrük
Maamelât müdürü Cemil B. ler

| Adliye ve Hariciye Hukuk Mü-
savirlerinden mütesekkildir.

Komisyon muhtelif kanunlar\
t üzerinde tetkikat yapmaktadır.

Komisyon bugün geç vakte
[kadar çalısmıstır. Mesaisini ya-(
nn bitirmesi muhtemeldir.

Maliye Vekâletindeki mesai
Diğer taraftan Maliye Vekâ -

letinde Maliye Vekili Mustafa
Abdülhalik Beyin riyasetinde
de bir komisyon toplanmıs, a-
lâkadar müdürlerin icap eden
lâyihaları cumartesi gününe ka-\
dar hazırlamaları kararlastırd-
mıştır.

tnhisarlara taallâk eden ak-
sam talimat şeklinde idarelere
bildirilmiştir.

İLâyihalar pazarahazır olacaM
Haztrlanan lâyihaların pa -

zara kadar tamamlanması ve
I pazar günü aktedilecek Heyeti
Vekile içtimaında müzakeresi

' çok muhtemeldir. Bu takdirde
lâyihalar Meclisin pazartesi iç-

' timaına yetiştirilecektir. Meclis]
banları pazartesi günü maza -
kereye başlarsa gelecek per -
sembe günü içtima devresine n
hayet vermesi ve tatil yapmast

\muhtemel görülmektedir.

15 kânunusanide
Kraliçe seçilmiş olacak!

İlk müracaatler başladı...

1981 Ttrkt»» OtaeMk Krdliçett MaHde Saffet Hmtmm styahat hattralarmdan: »<*.
dan sağa doğru, NafUUs Hammtn temtiresi Nadide Hanım, Kraliçe Ifaflde Bamm,
Avrupa OûzelHk Kraîiçesl dan Fransa çûzeU, Danimarka Kraliçai, Tunan çüzeli.

Güzellik müsabakamız için mü •
racaatler başladı. Bu sene müsaba -
kanın tertibine biraz geç başladığı-
mız için vaktimiz dardır. Binaenaleyh
güzellerden istical etmelerini tekrar
rica ederiz. Müsabaka kânunusani •
nin ortasmda bitmiş ve Güzellik Kra-
liçesi mtihap edilmiş olmahdır ki
Türkiye güzelliğini Paris'te ve Nis'te
temsil edecek olan genç kız, hazır -
lanmağa ve 2 şubatta Paris'teki O -
pera tiyatrosunda yapılacak olan bü-
yük baloya yetişmeğe muvaffak ol-
sun.

Müsabakaya girecek olanlardan
resimlerinin neşrini istiyenlerin bir
an evvel Beyoğlu'ndaki Foto Sü -
reyya ve Foto Femûıa'ya müracaat
ederek bizim hesabımıza resimlerini
çektirmelidirler. Her Iki fotoğrafha-
neye doğrudan doğruya müracaat
kâfidir.

MOsabaka şaraiti
MUsabaka şeraitini bir daha ya-

zıyoruz. Lûtfen aşağıdaki tafsilâtı
okuyunuz ve müsabakaya hazırla -
nınız.

1 — Resim ve isimlerinm neşrini
istedikleri takdirde hemen birtr mek-
tupla resimlerini gondermelidirler.

2 — Resim ve isünlerinin neşrini
istemiyenler de idarehanemize, «Gü-
zellik müsabaka memurluğuna» ad-
resile birer mektup göndermelidirler.

3 — Resimlerinin neşrini istiyen-
ler de, istemiyenler de bu mektup -
larda isimlerini ve adreslurini sara-
hatle yazmalıdırlar. Resimlerinin
nami müstear veya rumuzla neşrini
istîyenler de bu ciheti ayrıca bildtr -
melidirler.

Müsabakaya girmek için atideki
şeraiti haiz olmak kâfidir:

A — 18 ilâ 25 yaşında olmak,
B — Hiç evlenmemiş olmak,
C — Namuslu ve bar ve sair bu gi-

bi yerlerde çalışmajTHş olmajk,
D — Türkiye tebaası olmak,
E — Geçen senelerde müsabakaya

girmiş olanlar, şimdiye kadar Kra -
liçe intihap edilenler müstesna ol •
mak üzere, tekrar müsabakaya gh-e-
bilirler.

Güzeller, istical edeniz, vaktimiz
dardır.

Mecliste bir münakaşa
Tekirdağ'ında açılacak konyak

fabrikası için tahsisat kabul edildi
Ankara 17 (Telefonla) — Mecli*

saat ikide Trabzon meb'usu Hasan
Beyin riyasetinde toplandı. Evvelâ
muhtelif vekâletler bütçelerinde mu-
nakale icrasına dair olan lâyihalar
müzakere edildi.

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı
bütçesinde münakale icrası lâyihası
görüşülürken Sırn Bey (Kocaeli)
kürsüye çıktı.

Sırn Bey itiraz ediyor
Sırn Bey (Kocaeli) — Bütçelerin

tarzı tanzimi değişmiştir. Müna -
kale usulü kendilerini intizama sok-
muş devletlerde kalkmıştır. Bunun
bir çok mahzurlan vardır. Bazı dev-
letler dokunulmıyacak fasıllara fazla
para koyarak büâhare bunlardan
nakiller yapıyorlar. Çok şayani te-
mennidir ki bizde kendilerini intiza-
ma sokmuş devletler gibi hareket
edelim.

tspirto ve İspirtolu İçkiler Inhi - mabadi 4 ûneû sahifede}
•ııııiHiııı*uımııınıııiHiımiımmiıııııınırıııınııınııııııııtirtııtınııııınııııııımıiıınınnnıımııimınıiııııııııııııııııııııııııııımiımiHfiHinftıifnıı

Liseler talebesi arasında ilk birlik!

hmtt meVutn Edirne meVnsu
Sım Bey Şeref Bey

sarının kabul ettirmek istediği mad-
deler hakkında nazari dikkatinizi
celbederim. tnşaat, alât ve edevat
için 400,000 lira isteniyor. Yapılan
şarap fabrikası için evvelce müte •

Dünkü tçtimaa iştirak eden muhleiif liselere mensuv talebe murahhaslan

Robert Kolej'de Türk Talebe Bir-
liği diye bir teşekkül vardır. Bu te •
şekkül, bu seneden itibaren, bütün
talebeyi müşterek işlere alâkadar e-

den bir şekil almıştır. Türk talebe,
14 iş şubesine ayrılmıştır. Bu şube •
lerden biri de diğer mekteplerle mü-

{Lûtfen sahifeyi çevtriniz)

Orijinal Boyut : 14 * 13 cm
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Mecliste bir münakaşa
Tekirdağ'ında açılacak konyak

fabrikası için tahsisat kabul edildi
(Birtnd Sahifeden mdbatt)

hassıstndan elbette bîr plân isten •
mîştir. O zaman yapılacak ilâve bi-
luumın da lüzutnlu olduğu anlaşıl»
mıştır. Eğer anlaşılmamışsa o mühen-
disin aklının kısa olduğuna hük -
metmek lâzım geltr.

Şarap fabrikası yapılırken elbette
ki bir konyak fabrikasına da lüzum
vardı. O zaman zam ütenaeydi heyeti
celilenizin bnnu kabul etmemesi
muhtemeldi. Onun için zamanım
beklemişlerdir.

Sonra bendeniz inhuar idaresi •
nin fazla teskilâta malik oluduğunu
da söylemek isterim.

Edirne meb'tuanun eevabt
Şeref Bey (Edirne) — Sırrı Be -

yin bütçe mes'elesi hakkındaki iza -
hatı beni alâkadar etmez, ben yalnız
Müskirat tnhisarınra faaliyetinden
bahsedeceğim. Müskirat tnhUannm
Tekirdağı'nda yaptığı şarap fabri •
kası cidden çok mükemmel olmuş •
tur. Bu hususta idareye hep medyunu
şükranız (öyledir sesleri). Bu fab -
rika sayesinde bu nevi sanayiimiz
înkisaf etmektedir. Alpullu seker
fabrikasının aldığı ispîrtolan bir da-
ha işliyerek ıtriyat ve »aireye kul •
lanmak tabiidir.

Maliye Vekili kürtüde
Maliye Vekili Mustafa Abdülha •

lik Bey — Hepimiz hergün gazete •
lerde okuyoroz. Hangi devlet mü •
nakaleden müstağni kalmaktadır?
Sırn Beyin bayurduğu muntazam
devletler büe buna lüzum görmek •
tedirler. Maamafih eger kanunları •
mızı tabsisatı munzamma istemek •
ten ve münakale yapmaktan mene •
derseniz biz o muntazam devletler
gibi yapanz.

Şarap fabrtkauna gelince bn fab-
rika senede 1,400,000 kilo sarap ya-

pacak kabiliyettedir. Fakat bu sene
kâfi saraplık üzüm yetiştirilemediği
için ancak 600,000 kilo şarap imal
edebilmiştir. Şimdi rica ediyoruz ki
evvelce bozulan bağlar yeniden ihya
olunsun.

Yapacağımız konyak fabrikasın-
dan sonra konyak ithalini menede -
ceğiz. Nitekhn millî miiesseselerde
kendimiz ispirto Utihsaline başla •
dıktan sonra ispirto ithalini menet •
tik.

Benzine ispirto karışhrmalıyız!
Ahmet thsan Bey (Ordu) — Ben-

zinin içine medenî memleketlerde
yüzde yirmi nisbetinde ispirto kon •
maktadır. Bizde benzin istihsal o •
lunmadığına gore biz de boyle ya •
paraaz mıyız? (Pahah olur sesleri).

Maliye Vekili Mustafa Abdülha -
lik Bey — Memlekette ispirto istih •
salâtı fazladır. Bunu yapmagı biz de
düsünüyoruz.
Münakale icrast kabul ediliyor

Sırrı Bey (Kooaeli) — Maliye Ve-
kili ve Şeref Bey benim hedefime
temas etmediler, (soyleyiniz, müs -
tefit ediniz sesleri), söyliyeceğim,
müstefit edeceğim. (Gülüşmeler).
Benim söylemek istediğim şey niçin
bidayette esbabı mucibesi zikredi •
lerek bütün masrafların istenmediği-
dir.

Maliye Vekili Mustafa Abdülha -
lik Bey — Sırn Beyin sözlerine biraz
evvel cevap verdim. Gene söyliye •
yim. Bu fabrika yeni açıldı ve yeni
anlaşıldı ki Tekirdagi'nda iyi kon •
yak yaptlabüecektir. 1yi konyak is-
tihsal etmek için de bir fabrika kur-
mak lâzımdır.

Bu sozleri müteakıp istenen mo>
nakalelerin îcrası kabul olundu ve
rnznamede başka müzakere edile •
cek şey bulunmadığı için içtima pa-
zartesi srününe bırakildı.
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Gıpta edilecek

Bir yekûn

Almanya'da ne kadar
sporcu var?

btanbul 16 (A.A.) — Taoztm olo-
nan bir tstatistiğs nazaran Almanya'da
balen mevcut spor teşkilâtında mü •
seccel aza adedi şudur:

1 — Beden hareketî ve
jimnastik 1,870,000

2 — Alman gençlik teşküab 700,000
3 — Amele Spor birüği 740,000
4 — Eichenkranz tejkflâb 230,000
5 — Darulronun 120,000
6 — Hafif atletizm 630,000
7 — Agtr aüetizm 195,000
8 — Binicüik 270,000
9 — Atacüık * 545,000

10 — Futbol 940,000
11 — Binklet 490,000
12 — MotosOdet 26,000
13 — Yözme 130,000
14 — Kttrek 159,000
15 — YeDten 32,000
16 — Motorbot 30,000
17 — OtoraoUi 140,000
18 — Buz sketing 150,000
19 — Kegel 100,000
20 — Tenis 80,000
21 — Tayyare 45,000
22 — Boks 50,000
23 — Hokey 32,000
24 — Rogby 20,000
25 — Golf 6,000
26 — Eskrim 2,000
27 — Jîo Yitsu 500

VüKöÂf

7,732,500

Bugünkü spor faaliyeti
Bugün Taksim stadyomunda ve

Kadıköy Fenerbahçe stadyomunda
müteaddit futbol maçlan yapılacak •
tır. Taksim stadyomunda lik maç •
Ianna devam edilecek. Besiktaş - Ve-
fa birinci takımlan karşılaşacak -
tır. Bu maç, bu seneki lik maçlan •
nm en mühimlerinden biridir.

Fenerbahçe stadyomunda da mü-
teaddit müsabakalar vardır. Saat on-
da Fenerbahçe B. takımı, Süleymani-
ye birinci takımile karşılaşacaktır.
Saat on bir bncukta Galatasaray •
Fenerbahçe muhteliti, Beykoz ile
ekzersiz maçı yapacaktır. Muhtelit
takım, bagûn Beykoz'un karşısrada
Slâvya maçlanna çıkacağı şekil Ue
ahzi mevki edecek, bu suretle gele-
cek hafta Slâvya ile yapılacak mü-
him müsabakanm ciddi haznrlığı
yapılmış olacaktır.

Saat birde Kurtuluş ile Moda ta-
kımları karsılasacaktır. Saat iki bu -
çukta da Pera ile İtalyan takımlan
müsabaka yapacaklardır. Pera • t •
talyan takımlan arasında yapılacak
bu mQsabaka,yekdigerine rakip fld ta-
kmun fearşıîasması olmal Itîbarîîe
şayani dikkattir. Bu müsabakanm

Mahallenin

Şerefi namına!

Bir adama atılan taş
karısını yaraladı

Taskasap'ta oturan seyyar kol •
tukçu Hasan Efendinin her akşam
Keyif olarak evine gitmesi mahalle
sakinlerinden bazılarınm hoşuna git-
mediğinden bunlardan sobacı Abdül-
hakfan Efendi Hasan Efendinin yolu-
m beklemiş ve gene sarhoş olarak e-
vine gelmekte oldugunu gorünce so-
kaktan aldığı bir taşı Hasan Efendi -
ye atmıştir. Taş, Hasan Efendinin
zevcesi Şirin Hanıma isabet ederek
başmdan yaralanuştu-. Abdülhakim
Efendi yakalanmış, tahkikata başlan-
mıştır.

C. H. Fırkası grupu malî
komisyomı müzakereleri
Ankara 15 (A.A.) — «GecikmU-

tîr»t C. H. Fırkası grupu malî ko •
misyonunda cereyan eden müzakere-
lere bir çok meb'uslar iştirak et -
mişler, kaçakçıhgm men ve tenkili
hakkında beyanat ve mütaleatta bu-
lunmuşlardn*.

Komisyonda bütün Vekiller haztr
bulunuyorlardı. Adliye, Dahiliye, Ma-
liye Vekilleri vaziyet ve alınacak ka-
nunî, adlî ve idarî ve inzibatî tedbir-
lere dair izahat vermişler; Adliye
Vekili Bey, kanunlarda yapılacak ta-
dnieri, Dahiliye Vekili de Sark ve
Cenup vilâyetlerinde gordüklerini ve
kaçakçıhgm e*bap ve emvalmi hu-
dutlarda ve içeride yapılan takip iş-
lerini, ikmali icap eden cihetleri taf-
sil ederek müzakeratın esas vazi -
yetin tenkit ve ıslahı teşkil ettiği için
ancak noksanları söylediğini, takdir
mevzuu olsaydı Birinci Umumî Mü •
fettişlik mmtakasmda ve gördüfcü
diğer vilâyetlerde birinci umumî mü-
fettişlik ve idare ve diğer şubelere
mensup bir çok memurlarm şayani
teşekkür faaliyetlerini vak'alara ve
rakamlara istinatla zikredebileceğini
soylemiştir.

Maliye Vekili Bey de alraacak ma-
lî tedbirler hakkında beyanatta bu •
lunmustur. Komisyon 10 günlük me-
saiden faydalı ve müessir kararîara
vâsıl olmuştur.

Bu kararların Fırkaca ve Merlisçe
tasvip edüecâği kuvvetle ümit edft -
mektedir.

çok heyecanlı olacağı muhakkaktır.

fiöreş müsabakaları
«Yeni Gün» refikimiz tarafından

tertip edilen büyük güreş müsaba -
kalanna bugün Beyoğlu C. H. Fır -
kası merkezindeki idman salonunda
devam edüecektir. Müsabak-dara
saat birde başlanacakbr. Bugfin 46
mOsabık, yekdlgerfle karşılafaeaktfr.

Günün eğlencesi

Dünkü bilmecenin halledilmiş
şekli

1 —. MALA, 2 - AYIK, 3 . REN.
DE, 4 - ALET, 5 - NİZA, 6 - GOTİK,
7 - OÛLAK, 8 - ZORBA.

(MARANGOZ)

Bugünkö bilmece
AT, BAS, CİR, ÇEL, E, GAR, IL,

ÎN, LA, LAS, LEK, LEK, Lİ, MAT,
RA, RE, TA, YE.

Yukandaki hece- 1 — .....
leri flcişer ikiser 2 —- «~.
yanyana getirip a - 3 — ~~.
şağıdaki tariflere 4 — .....
göre birer kelime 5 — ~~
teskil ettiğiniz tak- 6 — ~~.
dirde, baş harflerî 7 — ...„
yukandan aşağı o - 8 — —.
kununsa: 9 — .....
MAMULÂTI DAHİLtYENİN İSMİ

Meydana çıkacaktır.
1 — Ceketten evvel giyilir; 2 - Bir

nevi süzgeç; 3 - Bir cins tatlı; 4 • Es-
vap; 5 - Bir meyva; 6 - Bir su kabı;
7 • Kıymetli bir kumaş; 8 • Bir cins
cüppe; 9 - Akın.

Şehir suları

Evkafla Belediye arasın-
daki ihtilâf büyüyor
Şehir sulan yüzünden Belediye ile

Evkaf arasında yeni bir ihtilâf çık-
mıştır. Bu hususta tetkikat yapıl -
maktadır. '

Daimî Encümen azasından Avni
Bey ihtilâfm esası hakkında su be •
yanatta bulunmuştur:

«— Şehir suları çok f ena bir vazi-
yettedir. Bu sular alti sene evvel çı-
kan bir kanunla Belediyeye devre •
dildl. Fakat gerek bentlerin gerek
mecralann tamiratım idame masraf-
ları devrolunmadı, vakıfta bunlar
için tahsisat vardır. Belediye şimdîye
kadar bunlan Evkaftan aradı. He-
nüz müsbet bir cevap verilmedL Hal-
buki şimdiye kadar Belediyece bent-
lerin tamirafana bir milyon lira sar-
folundu. Evkaftan vaktile her ma •
surastnı senede iki akçeye satın almış
su sahiplerile karşılaştık. Suyun

sarfı bu senetli sahiplere, her sene
yüz binlerce liraya baliğ olan ta •
miratı da bize ait. Misal; Sarıyer'de
yevmiye sekiz ton su sarfeden bir
hamamın Evkafa on iki senelik su
borcu on yedi buçuk lira ediyor. Bu
yağmaya ve iptidaî şeriat hilesine
karşı Cumhuriyet kanunları Jâzım
gelen keskinliği ve samimiyeti ha -
izdir.

Belediye kanunu mucibmce umu-
ma ait tesisabn tamir ve idame mu-
rafı ondan müteneffi olanlann hep-
sine müşterekes racidir. Biz de bu
ihtiyar ettiğimiz masraflar için on
iki senede on yedi lira veren ve her-
gün sekiz ton su harcıyan zevata
müracaat edeceğiz. Her halde kitaba
uygun şekiller bertaraf olaeaktır.»

Istinaf mahkemeleri
Gelecek seneye kaldı

Ankara 18 — Adliye Vekâleti bü-
yük şehirlerde bugünkü asliye mah-
kemeleri yerine münferit hâkimlik •
ler ihdasına ve istinaf mahkemelerini
ihyaya karar vennişti. Bu kararın
tatbikı 932 bütçesmin kabulünden
sonra mümkün olacaktır.

Yeni listelerin gümröklere
taksimi

Ankara 16 — Yeni kontenjan Gste»
»nin gümrüklere taksimi isi yann ak-
sama kadar bitecek ve netice derhal
tebliğ olunacakür.

Kontenjan listesinin gümrüklere ait
kısımlannm hazırlanmasında gayretleri
görülen Muamelât müdürii, muavini ve
memurlar taltif edflmislerdir.

Sıhhiye mödûrleri arasında
Ankara 17 (Telefonla) — Konya

hükûmet tabibi doktor Azu Bey Mar-
din Sıhhiye müdürlügüne, Aksaray Sıh-
hiye müdürü Şukrü Bey Urfa Sıhhiye
müdürlügüne nakfl ve tayin edflmislerdir.

Muhbiri sadık
Kirn acaba ?..
îki polis memurunu mah-
kemeye sürükliven hâdise

İstanbul Polis müdiriyeti birinci
şube sabık müdür muavini Ziya fceyle
birinci şube taharri memurlarmdan
Hasan Bey, vazifei memurelerini sui-
istimaJ etmek iddiasile Bh-inci ceza
mahkemesine verilmislerdir. Bu me>
murlara atfedilen cürüm şudur:

Rıu mültecileri tarafından Beyoğ-
Iu'nda tesis edilen «Şark Kulübü» ne
ait aza isimlerini muhtevi defterî,
gûya işe resmî bir şekil vermek su-
retile almak, sonra bu defteri de
menfaat mukabilinde ecnebi bir kon-
solosaneye satmak.

Memurlara atfedilen bu cürüm,
«muhbiri sadık» imzalı bir mektupla
evvelâ polis müfettisliğine ihbar e •
dilmiştir. Bu ihbar üzerine müfet •
tişler tahkikata başlamışlar, her iki
memnru da mahkemeye vermislcrdir.

Ziya Bey, mahkemede, böyle bir
şey hatırlamadığını, Hasan Beye sa-
rih olarak gidip Şark kulübünün def-
terini getirmesi için emir verd<?ini
bilmediğini soylemiştir. Hasan Bey
de, kabahati Ziya Beye atfetmiş ve
Ziya Beyin kendisine şifahî olarak
bu defterin getirihnesi için emir ver •
digini, gidip kulübün kapıcısmdan
defteri aldığını, içinde rusça ve türk-
çe olarak bir çok isimler bulunduğu-
nu soylemiştir.

Mahkeme, bu husustaki şahîtleria
celbine karar vermiş, «muhbiri sa •
dık» imzaaile polis müfettişliğina
mektup gonderen zatın da bilâhare
istima edilip edilmemesi hakkında bir
karar verileceğini bildirmiş, muha •
kemeyi 31 kânunnevvele talik etmiş-
tir.

Kibar bir Fransız aflesi nezdinde
İyi mobilye Ue döşell bir oda kira-

hkta. Arzu edenlerta Cumhuriyet ga-
zetestade N. D. rumuzuna mûracaat-
leri.

Mumla yapılan

Ciğer muayenesi!

37 inci Ilk mektepteld
hâdise tahkik ediliyor

Defterdar'da bulunan 38 inci flk
mektep idaresi talebesinin sıhhatini
kontrol için garip bir usul keşfet •
miştir.

Mektepte doktor olmadığı îçin îa-
lebenm sıhhî muayenesini başmcal •
limle smıf muallimi yapmaktadırlar.

Muayene şu şekilde icra edilmek -
tedir:

Muayeneye tâbi talebe üzerinde
yanan bir mnm bulunan bir maiaya
45 santim kalmcıya kadar yaklaştı-
nlmakta ve «üfle!» emri verilmekte-
dir. Eğer talebe bu mesaf eden ma •
mu üfleyip söndürürse sıhhatinin iyi
olduğuna, kazaen söndüremezse has-
ta ve ciğerlerinin bozuk oldugunu
hükmedilmektedir.

Muayene netieesinde başmuallim
bey bir rapor hazırlıyarak çocuğun
velisine göndermektedir.

Bu suretle bir çok talebe velüeri
mektep idaresinden sıhhat rapor -
ları almışlardır. Bunlardan bir kıs-
mı bu raporlarla çocuklarınm sıhha-
tinden endişeye düşmüşler, doktor 1 a-
ra koşmuşlardır. Doktorlar bunlnr •
dan kısmı azamı için ciğerlerinin çok
saglam oldugu, ve vereme kat'iyyen
istidadı bulunmadığı cevabım ver •
mişlerdir.

Maarif madSranün beyanah
tstanbul Maarif müdürü Haydar

Bey bu mes'ele hakkında şunlan soy-
lemektedir:

«— Bu hâdiseden malûmatım yok-
tur. Maamafih mes'ele hakkında mü
fettişler vasıtasüe tahkikat yapb •
nlmaktadır.>

T A S E İ H : 16/12/931 tarih ve 2734 No.
nûshamızın altmcı sahifesinds neçrolan
Beyoğlu 2 İnci Sulb Hukuk hâkimliğln -
den ilânın baş tarafında İsmail yazıla «
cak Iken sehven İsmet yazümış oldugu
tashih olunur.

Bugün cidden şayam temaşa iki büyük fılira

Bugünkü Yeni Gün'de
Sivil tayyarecilikte geri kaldık!
(3 renkli bir resimle beraber)

Abidin Daver

Cumadan cnmaya: Aşikane
bir mektup

Osman Cemal

Kûçük hikâye: Ayıcınm tefınden
doğan yıldız

Sadri Ethem

Güzel bir mektepliler sahifesi

Spor, gençlik, hannn abla, iktü&t
ve memleket y«zılan

MELEK
S İ N E M A S I N D A

MARCEL PAGNOL'un şaheseri

DENIZ ve KADIN
( M A R I U S )

Tamamen îransızca sözlü fi'mi.
Şimdiye kadar görülen ve işidileı
en büyük tiyatro ve sinema mu-
vaîiakiyeti-

Seanslar: 2-4,30, 7 de
Saat 11 de tenzilâtlı

M A T İ N E
Hoş ve eğlenceli iki

ELHAMRA
S İ N E M A S I N D A

Neş'e ve cazibe.. ZarafeL.. Mnsîki

GEL BOŞANAL1M
(DELPHİNE )

H E N R Y G A R A T
3LARA TAMBOUR, ALİCE COCEA|

tarafından
Hâveten CLARA TAMBOUR

• I N C I K O L Y E , 2 kıamhk
fransızca komedisinde
Saat 10,45 te tenzilâtlı

M A T Î N E

saat geçireceks niz.

ır^ıııro
Bugünkü program

İSTANBUL (Postane) 1200 m.
18: Gramofon. 19,30: Türk musikid.

20^0: Muhtelif. 21: Tfirk musüdsi. 22:
Dans muslkisi.
BERLİN . KÖNtGSV. 1635 m.

17.03: Ruhî neşriyat. 17^5: Lâyipziğ'-
ten: Öğleden sonra konseri. 18,35: Muh-
telif. 21,35: Muslkl refakatile ^irler. 22,3Sf
Lâypzig küisesinden naklen: Orğa kon -
seri. Müteakiben konferans. Bunu mû -
teaklp Duğlas caa.

VARSOVA 1411 m.
18,40 :Dans musikisl. 19,55: Mubtelif.

20,35: Gramofon. 21,05: Konferans. 21,20:
Senfonik konser. 24: Cazbant.

BUDAPESTE 550 m.
18,40: Piyano refakatUe ?arkılar. 20.20Î

1862 senesinde bir Macar talebesinin bes-
teledi&i şarküara dair konferans ve ta -
ganni. 21.25: Konferans. 21,45: Orkestra,
musiki. 23,15: Haberler. Müteakiben: Paul
Kalmartn iştlrakile salon musüdst

VÎYANA 550 m.
18,05: Opera ve operet fantaaîlerL 19J5Î

Muhtelif mûsahabeler. 20.45: Tagannl ve
kanşık konser. 21,45: Haftalık haberler.
22.30: Senfonik konser. 23,35: Meshor
mnpanni Daryo Medina'nm işüraküe
Çarlı Gandrio caz taknnı.

PRAĞ (Praha) 488 m.
18,10: Keman sonatlan. 10,10: MGsa •

habe. 20,25: Çek eserlerinden mürekkep
şarküar. 20.50: Mlzahi fıkralar. 21^0:
Keman - Viyolonsel konseri. 22: Haber -
ler. 22,05: Taeanni Istiraklle san'atkftr -
lar konseri. 23 05: Haberler. 23,25: Teni
musiki oarçaları:

ZÜRtH 4S9 m.
2035: Konferans. 21: Ruhi musiki. 21^5f

Radyo orkestrasL
ROMA 441 m.
18,35: Muhtelif aletlerle konser. 20.30!

Haberler ve gramofon musikisl. 22.05: Oa-
kar Ştraus'un eserlerinden fWALZER -
TRAÜM) «Vals riıyasj> isimll operet
temsill.

Fransız Tfyatrosunda

Raşit Rıza ve arkadaşlan
1 8 - 1 inci kânnn cuma ffündöz

Aktör Kin
Piyes 4 perde 1 tabl*

U - 1 inci kânon cnma afcsaan

Nurbaba
VodvO 4 perda

Nakleden: tbnerrefik Ahmet Htori B.

w Bugün M I L L Î sinemada
İki sözlü, şarküı filim birden

PARiSLi KAHVECi
Gfinün en scvimli artisti M A U R Î C E C H E V A L l E R ' n i n

fransızca sözlü, şarkılı fevkalâde eğlenceli filmi He aynca:

M E Ç H U L K A T i L
Sözlü, şarkıb sergüzeşt filmi.

Matineler 12-2,- 4,5-6,5 suvare 0,30

Büyfik «BALO»
THIELE'nnı
^ediği harekât
EDVVIN RALPH'ın

SEVOA MACERALARI
MOmessilleri:

M A J I K
B E K Â K

E B E H A R
V E

H E R K E S K E N D ! B A H T 1 N A
Tamamile fransızca iki büyük filim

Saat 11 de tenzi âtlı matine

İSTANBUL BELEDİYESİ
Darülbedayi Temsilleri

BUGÜN MATİNE banbui Belcdnn»

saat 15,30 da ŞehiriYyafrosıı
ve suvare

Saat 2 f,30da

KATiL
Yazan: R. VOSS

Tercüme eden:

Cemal Rifat
Yann akşam: Dr. 1 H S A
Cumartesi ve pazar günleri

zilâtlı halk gecesi
Alo yaşından aşagı olan çocokU

troya kabul edilemezler.

N
teo-

dyt-

GLORYA da
Bagün

Harlkulade bir filim
D A V İ D G O L D E R
H A R R Y B A U R

tarafından
tl&veten: FOX dünya havadisleri

SOiR DE PARiS
Zarafetlnln idamesi İçin
her kadının kullandiğı ala-

mod parföm ve pudra

Bourjois - Paris

MiCHEL SiMON-JANIE MARESE
9 haftadır PARiS'TE KOLİN-
ZEDE oynanmaktadır.

Manastırda Urg calan CKLhSTIN ile gece, hafif bir piyesın müellifi FLORlDOR'un şahsiyet rolü

M A M ' Z E L L E N i T O U C H E
(Manasorlarm esrarı) Fiiminin en büyük muvaffakiyetidir.

Fransızca kepyesi

A R T i S T i K sinemasında
R A i M U ve J A N i E M A R E S E

tarafından

Almanea kopyesi

O P E R A sinemasında
ANNY ONDRA ve 8E0R6 ALEXAHDER

tarafından

f B-e-ALEMDAR SİNEMASINDA
I S İ H i R B A Z ÖLÜM MAKiNESi

Fransızca sözlü, kısmen renkli 6E0R6ES BANCROFT'ua
zengin mizansenli revü filmi tamsili nuıazzamı

Avnc* PARAMOÜNT halihazir *B«?B âSny» ntvaıfsTerî Vhtinthr. I-3-5-7 sovare

Orijinal Boyut : 14 * 23 cm


