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Tütiin ihracatımız».
Bursa'hlar ihracatın hükûmetçe

kontrol edilmesini istiyorlar

f Sehir ve memleket haberlerî 1

Bursa, nisan (Hususî) —Bursa'ya
mühim bir varidat temin eden zirai
mahsullerden biri de «tütiin^ dür.
Senede (2-2,5) milyon kilo koza çı-
karan Bursa; bir o kadar da tütürt
yetiftirmektedir. Bir kaç sene ev •
veline kadar Bursa tütünleri çok
kıvmetli idi. Bir iki sene, halk tütün-
cülüğe fazla rağbet ederek rast gel-
diği mıntakayı tütün tarlası haline
ifrağ ettiği için mahsul iyi çıkmadı.
Bittabi para da etmedi. Bu vaziyeti
gören İnhisar İdaresi memleket tü-
tünlerinin nefasetini temin için tü -
tün ekilecek mıntakaları tahdit ve
tayin ederek bu mıntakalardan baş-
ka yerlerde yetişecek olan mahsulün
satılamıyacağını halka muhtelif va-
sitalarla bildirdi. Bu sayede geçen
sene mahsulü iyi çıktı. Fakat bu se-
fer de umumi buhran tütün fiatları
üzerindeki menfi rolünü oynadı.

Mahsul bu sene de iyi yetişti. Fa-
kat maalesef alıcı azdır. Burta tü •
tünlerine şimdilik yalnız bir Türk •
Amerikan grupu ile bir kaç tücear,
bir de tnhisar tdaresi müşteri çık -
mıştır. Geçen senelerde «Fumaro,
Tabaküs, Şark, Dühan» gibi Türk ve
ecnebi bir çok şirketlerîn burada bü-
yük depolar yaparak yerleşmis o\ -
mallarına mukabil bugün ancak bir
kaç münferit altcının gözükmesi tü-
tüncülüğümüz hesabına calibi dik -
kat ve muhtacı tetkik bir noktadir.
Bu şirketlerden bazılarının Yuna -
nistan'da mubayaat yaptıklan söy-
leniyor.

Tütancüler ne iatiyor?
tnhisar tdaresi Başmüdürü Necip

Beye; idarenin bu sene ne kadar tü-
tün mubayaa edeceğini sordum:

600 bin kilo kadar...» dedi.
Su halde 2,5 milyon kilo raddeshv

de olan mahsulün mütebakisini tüc-
car alacak demektir.

Aiâkadarlar dîyorlar ki:
*— Gerek tüccarm, gerekse tnhi-

sar tdaresinin mubayaa edeceği tü -
tünlerden bir kısmı elbet Avrupa'ya
sevkolunacaktir. Şu haie nazaran
Türk tiîtünlerinin nefaset ve mükem-
meliyetini bu yabancı memleketlere
tanıtmak ve tasdik ettirmek lâzım •
dır. Bunun için Avrupa'ya iyi tü •
tünleri göndermek ve bu suretle tü-
tünlerimize karşı devamlı bir itimat
telkin ettirmek lâzım geliyor. Bunu
İ'-Msar tdaresi yapıyor. Tüccarın ya-
pıp yapmadıthnı da hükûmetimiz
kontrol etmeli veya memleket mena-
füle ovnıyan tüccarı cezalandırma .
Iıdır. Zira: Avrupa'ya gönderilen
tütünlerimîzin bir kı»mında görü -

lecek kötülük bütün Türk tütün •
lerini şaibedar edebilir.v

Şurasını memnuniyetle kaydede-
yim ki, İnhîsar tdaresi bu noktaya
çok ehemmiyet vermiştir. İdarenin
şubeleri arasında en mühim rolü oy-
nıyan ikinci şubedir. Bu şube, müs-
tahsil ile doğrudan doğruya temasta
bulunmakta, gerek Avrupa'ya, ge-
rekse sigara fabrikalarına sevkedi -
lecek tütünleri avırmakta, islemekte
ve istif etmektedir. Bursa'da Tütün
înHisarına ait üc büvük depo vardır.

Bursa Tütün İnhisartnt ziyaret
Dün; şube müdürü Nizamettin

Beyle birlikte Şark deposunu gezdim.
Burası; beş sene evvel tütün deposu
olarak Sark tütün şrrketince yapılmış
ve bilâhare tnhisar tdaresine geç •
miş, altı katlı muazzam bir bina •
dır. Birinci katta müstahsilin deram-
bar ettireceği tütünler tesellüm edili-
yor. Onlann hes'abı görülüyor. Bu
kat; ayni zamanda mengene ve am-

balâi dairesidir. Sevke müheyya yığın-
larla tütün denkleri var. tkinci kat
fen memurlannın nezareti altında
tütünlerin tefrikına tahsis edilmiştir.
Burada mütehassıs tütüncü amele iş-
lemektedir. Tütün yaprakları dere-
celere tefrik ediliyor. Her derece
ayn bir sepete atılıyor, buradan tü-
tünler alınarak üçüncü kata götürü-
lüyor. Bu katta umumiyet itibarile
kadın amele çalışıyor. (Başı bağlı
partisi) tâbir edilen tarzı imal cid •
den büyük bir dikkat ve ihtimamın
mahsuiüdür. Terbiye edilmiş tütün
yapraklarını kadın ameleler birer
birer açıp düzeltiyor, ondan sonra
saplarını bir araya getirerek sımsıkı
bağlıvorlar. Demek oluyor ki, tü •
tüncülük te kadınlann ince parraak-
larından istîfade ediyor. Bu (başı
bağlı partisi) Avrupa'ya sevkoluna-
cak en iyi tütün]erdendir. Diğer kat-
lar tütünün tahammür devresinde a-
Iınması lâzım gelen tedabirin tat •
bikına mahsustur.

Nizamettin Bev diyor ki:
«— Tütün vetistirmek ve sevket-

mek kolay. Fakat tUtünün tahammür
devresinde ona ivi bakabîlmek nazik
bir iştir ve bir ihtisas mes'elesidir.
Çünkü: Tütün mnt^verrim bir kıza
benzer. Bakilırsa iyileşir, bakılmazsa
bozulur...»

Depoda çahşan amele bir kaç yüz
kadardı. Ekserisi kadmdı. Hepsinin
altında minderler vardı. Deponun
her katı geniş birer salon halindedir.
Basık tavanlı olduğu için birer soba

teveccihen hareket etmişler ve Ga-
lata rıhtımında pek çok zevat tara-
fından teşyi edilmişlerdir. Teşyide
bulunanlar meyanında tstanbul Ti-
caret Odası erkânı, îş Bankası mü-
dirani, Tayyare Cemiyeti reisi Rize
meb'usu Fuat Bey, Mısır konsolosu,
Istanbul'da bulunan meb'uslardan
pek çoğu, Seyrisefain Müdiri Umu •
misi Sadullah Bey bulunuyorlardı.

Celâl Bey ve arkadasları Mısır'da
on gün kadar kalacaklardır. Avdet-
lerinde Suriye'de de bazı tetkikat ic-
ra edeceklerdir.

Heyet avdette Umman ve Füistin
tarikile Beyrut'a geçerek Ankara'ya
avdet edecektir.

İş Bankası Müdiri Umumisi Celâl
Bey hareketinden evvel bir muhar •
ririmize şu beyanatta bulunmuştur:

«— Bankamızın İskenderiye şu-
besinin faalîyete geçtilrten sonra çok
faydalı neticeler vereceğini memle-
ketimizin iktisadiyatı üzerinde iyi
rol oynıyacağını ümit ediyorum. >

Ayni vapurla tş Bankası meclisi
idare reisi Siirt meb'usu Mahmut, Bi-
lecik meb'usu İbrahim Beyler de tz-
mir'e gitmişlerdir.

Türkiye'de yerleşmek
İstiven Almann'lar

Adana'da çıkan Türk Sözü» ga-
zetesi Ankara'dan aldığı kaydile
şu haberi vermektedir:

Bir çok Alman aileleri hükûme-
timize müracaat ederek Türkiye'ye
gelip yerlesmek istediklerini ve ken-
dilerine Türkiye'nin her hangi bh*
yerinde olursa olsun toprak verildiği
takdirde ziraatle meşgul olacakla •
rmı, istenilen serait altında çahsa -
caklannı bildirmisler, Türk tabii -
yetine geçmeğe hazır oldukiarını da
ilâve etmislerdir.

Ziraat Vekâletine havale edîlen
bu teMff Vekftte* tarafından tetkik
edHmektedfr.»

Rıhtım şirketi müdürü
< Birind sahifeden mabail )

Rıhtım şh-ketinin antrepolarında
bu kabil mallar mevcut olduğu halde
bunlar her nedense o zamanki mü-
dür ve müdür muavinleri tarafından
lâyıkile aranmamış, gümrük kayıt-
ları da teftis edilmemiştir.

928 senesi temmuzunda gümrük
müfettişlerinden bir zata bir ihbar
yapılmış, marka ve numaralarile bir-
likte 80 sandık ıtrivat ve ipekli ku-
maşın rıhtım antreposundan çalın •
dığı bildirîlraiştir. Müfettiş keyfiyete
muttali olunca diğer iki müfettis ile
bi'istisare derhai Ankara'ya ha •
reket etmis, keyfiveti Umum Mü •
dürlüğe bildirmiştir. Umum Müdür-
lük mes'eleyi dört müfettişe havale
etmiştir. Bu müfettîslerden üçü an-
trepolardaki esyayi (40) muayene
memuru ve (501 knlcudan mürek •
kep doksan kisilîk bir heyet ile ta-
dada başlamıslardır. Bu sırada U-
mum Gümrük Müdürlüğü telgrafla
yeni bir emir vererek tadat isini dur-
durmuş, üc müfettism yapma^.a ol-
duğu tahkikatı başka bir müfettise
havale etmîstir.

Mes'ele bundan sonra bir çok saf-
halar gecirmis. ni*">"«t gümrük mü-
fettişlerinden Cemil Veli Bey altı
yüz bîn liralık bir »uiistimal mey •
dana çıkarmıstır.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti te-
sekkül ettikten sonra rıhtım antre •
polarmdaki sirkat ve suiistimai
mes'elesine daha fazla ehemmiyet
verilmis, iki maliye müfettisi tara •
fmdan mes'eleyi etrafile tetkike ,
ba*'~mıslardır.

Verilen malûmata göre rıhtıra an-
treposunda yüzlerce ipekli kumaş
sandığı boş bir halde bulunmuştur.
Bundan başka Kuruçesme antrepo-
lan ile diğer bazı ambarlarda da
rBzfercc sandı&ın yerlertnd* yeller
•stlfi antaşılmiftır.

Balıkçılık
Mütehassısı

Henüz kendisine tebligat
yapılamadı

M. Veberman
Iktisat Vekâletinm emirlerine mu-

vafık hareket etmediği için balıkçı-
lık mütehassısı M. Veberman'ın vari-
fesine nihayet verildiği Ankara'dan
bildirilmisti.

Bir muharririmiz dün bu mes'ele
hakkmda M. Veberman ile görüs -
müstür. Mumaileyh bu hususta he-
nüz her hangi bir tebliğde bulunul-

^mamıştır. M. Veberman demiştir ki:
«— Ben çok sevdiğim memleke-

tinizde hükûmet hesabına ve bahk-
çıhğın ıslahı gayesile çalifiyorum.
Eğer hükûmet konturatımı feshede-
cekse bunun sebeolerîni de bittabi
bildirecektir. Maamafih ben henüz
bu hususta hiç bir emir tebelluğ et-
medhn.

Hükûmetle yapttğım mukavele
1933 senesi haziranından bite -
cektir. Mukavelede aktin her hangi
bir seküde feshi için hiç bir madde
yoktur.

Ben bir çok memleketlerde ayni
vazife ile çalıshm. Burada bir çok
müşkülâta rağmen az çok muvaffak
olduğumu zannediyorum. Mukave-
lem feshedilirse adlî yollara müra -
caat edeceğim tabiidir.»

Şeker davası

Orman yangınları
Yanginlar başlıca servet mem

balarımızdan btrini teşkil eden
ormanları tahrip ediyor. Ezcürale
Kartal ile Beykoz arasındaki sa-
hada gene mühim bir orraan kıt'a-
sı kül kömür oldu. Orman yan -
gmlarınm vukuu ve tevessüü or-
manlann muhafazası hakkındaki
kanunun mükemmeliyetine rağmen
teşkilâttaki noksanlıktan ve itfa
tedbirlerine daha başlangıçta mü-
racaat edilmemesinden ileri ge •
liyor. Ezcümle şu son vak'ada ateş
etrafı sardıktan ve binlerce dö -
nüm orman yandıktan sonra alı-
nan tedbirler sayesinde yangın
söndürülmüştiir. Beykoz ve Kar-
tal kaymakamhkları yangınm ilk
duman ve alevi görüldükten son-
ra her türlü ihtimalleri derpiş
ederek ve Vilâyetten emir gelme-
sini beklemiyerek mevcut bütün
vesaite müracaat etmiş olsaydılar
tahribat sahası bu derece büyük
olmazdı.

tstanbul civanndaki orman -
Iar hatta Alemdağı orraanı bile
giinden güne harap olmakta ve
bu harabiye* tstanbul'un ahval
ve şeraiti cevviyesi üzerinde ma
kûs ve elim tesirler yapmaktadır.
Kereste imali, odun ve kömür U-
tihsali ormanlan tahrip etmez.Fen-
nin tarifatı dairesinde isletilecek
ormanlar daha çok yaşar ve dai-
ma genç durur. Ormanlarrmız için
en büyük tehlike ateştir. Orman-
lar d a yangın görülür görühnez en
kat'î tedbirleri Htihazda dakika
bile kaybetmemeli ve en son raer-
tebede yapılacak şeyi en evvel
yapmalıyız, diyoruz.

Dosru

İ

mi?

Şeker fiatları üzerinde ihtikâr yap-
mak iddiasile mahkemeye verilen
Alpullu Şeker fabrikası ile bazı şe-
ker tacirleri hakkındaki muhakeme
hitam bulmus, karar tefhim edil •
miştir. Bu karara göre Alpullu Şir-
keti mümessili Hayri Bey bir ay hap-
se ve (10) bin lira para cezasına,
diğer tacirlerden Emir Osmanzade
Hüseyin İzzet, Arnepulos, Dimitri
Mütevelli, Agop tzmitliyan Efendi -
Ierin de bir ay hapislerine ve muh -
telif para cezalarına mahkûmiyet •
lerine kabili temyiz olmak üzere ka-
rar verilmis, diğer maznunlar bcaet
etmişlerdir.

Haklarında mahkûmiyet kararı
verilen maznunlann bu karan temyiz
edecekleri haber alınmıştır.

Bir ay muhlet..
Gazetemiz muharrirlerinden Ah-

met Hidayet Beyin Darülbedayi re -
jisörü Ertuğrul Muhsin Bey aleyhine
ikame ettiği davaya dün Sultanahmet
Birinci sulh ceza mahkemesinde de-
vam edilmiştir. Ertuğrul Muhsin Be-
yin vekili Sadi Rıza Bey gönderdiği
bir istida ile vekâletten istifa ettiğini
mahkemye bildirmesi üzerine mah-
kemece hali hazırda nerede bulun -
duğu malûm olmıyan Ertuğrul Muh-
sin Beyin bir ay zarfında mahkeme-
de isbati vücut etmesi lüzumunun ve
gelmediği takdirde gıyaben hüküm
verüeceğinin ilânına karar verilmis
ve muhakeme mayısm sekizinci pa-
zar gününe talik olunmuştur.

Orman yangını

Söndürülemiyen bir kol
Şile'ye doğru îlerliyor

Üsküdar • Şile - Beykoz sırtların-
daki ormanlarda evvelki sabah ei-
kan yangınm tafsilâtını yazmıştık.
Yangın mahalline giden Kartal, Üs-
kudar, Beykoz kaymakamlan avdet
etmişlerdir. Yalnız Şile kaymakamı
yangın yerinde kalmısbr. Buna se-
bep ateşîn henüz sönmiyen bir kolv-
nnn Şile'ye doğru ilerilemekte de -
vam etmesidir.

Yangın sahasmda 3, 4 bin döniim
fundalığin yandığı zannolunmakta-
dır.

Fransa'da kontenjan
Fransa hükûmeti 1932 senesi ikinci

üc aylık kontenjan listesini nesretmiş -
tir. Kasaphk için 10,000 bergir, 25,000
res koyun ve kuzu tahsis olunmuştur.
Fransa hükûmeti aynca bir kararname
neşrederek 19 tesrinisani 931 tarihli ka-
ranr 5 inci maddesini tadil etmiştir.
Bu tadilât mucibince: İngiltere, Belçika,
Liiksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya
ve İspanya'dan varit olacak itbalât için
30 gün diğer Avrupa memleketleri için
45 ve Avrupa'dan olmıyan memleket
müvaredatı için 120 gün muhlet ver -
miştir.

Yumurta kontenjanı 9,000 kental •
dır.

Macaristan'da kontenjan
Macaristan hükûmeti de 6 mart 932

tarihli bir kararname ile kontenjan tat-
bikatına başlamıstır. Kontenjana tâbi
olup ihracatımızı alâkadar eden mısır,
ceviz, kenevir ve kenevir ipliği ile saz,
nebatî mevaddan yapılmış iph'klerin it-
balâtı için Ticaret Neıaretinden mnsa -
a<fe alınacaktır.

M. de Sorbiye için yapılan
ayin

Paris'te vefat eden Osmanlı Ban-
kası umum müdürü M. de Sorbiye
için dün Beyoğlu'nda Saint Lui d*
Français kilisesinde bir iymi ruhani
yapılmiftır.

Merasimde Osmanlı Bankası ikinci
müdürü M. Reyt, Fransız sefareti
maslâhatgüzan M. Barbiye de bu •
lunmuşlardır.

ingiliz asarı atikacılan
Bir müddettenberi şehrimizde bu-

lunan Londra Müzesi Müdürü Str
Persivot Davit ile gene tngiliz asarı
atika mütehassıslarmdan Mr. Hob-
son ve Mr. Oscar Raphael dünkü
Sempilon ekspresile Berlin'e gitmiş-
lerdir.

tngiliz asari atikacılan burada
Topkapı saraymı, ,Asari Atika Mö •
zesini ve muhtelif tarihî mabetleri,
binaları gezmişler, çinüerimiz hak -
kında tetkikat yapmışlardır.

Bu tetkiklerin neticesini Londra'd a
çıkacak olan ilmî bir eserde neşre •
deceklerdir.

Altıncı şube mOdDrlop
Polis Altıncı şube müdür vekâleti-

ne tayin edilen Belediye Yazı İşleri
mümeyyizi Faik Beyin mezkûr vazi-
feye asaleten tayini kararlaştırı] •
miştir.

Gazi köprüsü şartnamesi
Belediye Dahni Encümeni Gazi köp-

rüsü şartnamesinin mali kısmı üzerin -
deki tetkikatraa devam etmektedir.
Bu tetkikat bir kaç güne kadar bitecek-
tir. Şartnamenin bu aym on besinde ı-
lân edfleceği tahmm olunmaktadır.

Kele ilâç!
Urla'da bir doktorun kele ilâç bul-

duğu yazılmifh. Bu hususta Dr. bakteri-
yoloğ Osman Şerafettin B. diyor ki:

«— Halk arasında kel tabir edilen
saç hastalığınm tedavisi uzun bir xa -
mana mütevakbrhr. Bu tedaviyi 24
saat zarfmda yapacak bir usul bolmak
cidden şayani anudur. Fakat bunun bir
heyeb fabbiye buzurunda bittecrube is-
bati, ayni zamanda bunu diğer dok •
torlann da muvaffaktyetle tatbik et •
meleri lâzımdır. Bu söylediklerûn ö -
lüncüye kadar havadisi kaydi OıtiyaUa
karnlamalıdır.»

Yalova
Kaplıcaları

Kaplıcalar bayramın
ikinci günii açılıyor
Yalova kaplıçalarınm yaz hazır -

hkları ikmal edilroistir. Kaplıçalarm
bu sene mayıs ayında küşadı mu •
karrerdir. Fakat son zamanlarda Sey.
risefain idaresine muhtelif yerler •
den gelen mektuplarda kaphçaların
bir an evvel küşadı temenni edildi -
ğinden idare bu karardan vaz geç -
miştir. Kaplıcalar önümüzdekî Kur»
ban Bavramında açılacaktır.

Seyrisefain idaresi muhtelif has-
talardan, eski müşterilerden ve ec -
nebilerden kaphçaların erken açıl-
ması îçin yüzlerce mektup almıştır.

Bu sene Yalova'da otel ücretleri
yarıdan fazla indiriimis ve banyo •
Iardan fakir halkın da istifade ede-
f.MT»)-,; icin payet ucuz paviyonlar te-
sis olunmuştur.

Kaphçaların yanında büyük bir
bakkaliye ma^azası tesis edilmiştir.
Banyolann etrafi"da dağ çiçek -
Ierinr*en firayet zarif tarhlar vücude
getirilmiştir.

Fîatların ucuzlatılması yüzünden
bu sene kaplıcalar a çok rağbet gos-
terileceği tahmin olunmaktadır.

Belediye otobOs
işletmiyecek mi?

Ankara'dan büdirildiğine göre İs -
tanbul elektrik şirketi otobüs hntiya >
zma talip obnuş değildir. Ancak sir •
ket Belediyenin bu imtiyazı işletmek su-
reüie tramvay işine sekte verroesine ta-
raftar olmadığını muhtelif vesilelerle
bildirmiştir. Belediye bilfiü otobüs iş •
Ietmiyecek, elindeki imtiyan daha zi-
yade otobüs işlerini intizama sokmak
için kullanacaktır.

Otobüsler şehrin vesaiti naküyed ol
mıyan yerlerinde isletilecektir.

*

Diğer taraftan Belediye fen heyeti
tarafmdan şehrin muhtelif noktalann-
da îtlemekte bulunan otobüslerin mu •
ayenesine baslanmıştır. Bunlarm içinde
yeni ve işe yarayabüecek olanlar tef •
rik edilerek Belediye namına satm a •
bnacak. diğerlerinin iki sene daha iş •
lenoesine müsaade verilecektir. İmti •
yaz tadil edilerek Belediyeye devir hak-
kı verildiği takdirde her halde imti -
yazın başka bir şîrkete devrolunması
esas itibarile kararlaşmışnr.

Şehir bûtçesî
Şehir Meclisi Bütçe Encümeni dün

toplanarak yeni sene bütçesmi tetkike
başlamifbr. Encümemn bu tetkikatı
on beş gün kadar sürecek, bütçe ancak
bu aym yirmisine doğru Umumî Mec -
Bste müzakere edilmeğe başlanaeakhr.

Heyeti fenniye kadrosunda alta ken •
döktörlfik vazifesi tasarruf maksadue
ilga edilmiştir. Mektep mezunu ohnı •
yan alb kondöktörün bazirandan iti •
baren vazifelerine nihayet verilecektir.

Sayfiyeler hakkmda bir teklif
Bir Alman grupu Belediyeye mü •

racaat ederek tstanbul'un sayfiye yer-
lerini Munih sehri civanndaki sayfiye
yerleri gibi tanzira etmeğe talip olmuş-
tur. Grup bu hususta bir de plân var •
miştir.

Belediye fen heyetmce plân üzerinde
tetkikat yapümaktadnr. Ankara'da bu •
lunan Vali ve Belediye reisi Muhittin
Beyin avdetinden sonra grup mümessi-
lile temas edilecek ve bu hususta bir
karar verilecektir.

Et fiatlan artacak mı?
Son zamanlarda Erzurum ve hava •

lisinden şehriroize yapılmakta olan ko-
yun müvaredatı durmuştur. Bir kaç gün-
denberi Bandırma ve Biga'dan hayvan
gelmektedir. Fakat bu sevkiyat az mik-
tardadu*. Bu itibarla bugünlerde et fi-
atlarmm bir miktar artacağı tahmin o >
lunmaktadtr.

UzunkOprO kuzuları ve Belediye
Uzunköprü Ticaret Odasuun Uzun •

köprü'de kesilen kuzulardan mahallin-
de zebhiye ücreti alındığı halde tstan-
bul'da tekrar ayni nam ile ücret is •
tenmesinden şikâyette bulunduğu, bu
şikâyet üzerine Ticaret Müdiriyetinm
keyfîyeti Belediyeden sordugu haber
verilmektedtr.

Dün kendisine müracaat ettiğhniz
Belediye reis muavini Nuri B. demtş-
tir ki:

«— Bize bu yolda ne resmi, ne de
hususi mahivette hiç bir şikâyet valri
olmamışfar. Biz tarife mucibince her
eşyadan îcap eden resmi alms.»

Musakkafat hey'etlerinin
faaliyeti

Tahriri musakkafat heyetleri faa •
liveflerine devam etmektedirler. Bir» .
Iardan rnesaisi en fazla mühim olam
Beyoğlu'nda çahşan heyettir. Bu he -
yet musakkafata inymet koyarken bun-
larm edri para Be konuhmş bymelle-

Siyasî icmal
Almanya'da
Reisicumhur intihabı

Nisan ayı Almanya'nm
ratı üzermde büyük ehemmiyeti ha«
izdir. Nisanın onunda ikinci defa
reisicumhur intihabı yapılacak ve bu
aym yirmi dördtinde Prosya'nm
Landtag yani mahalli parlemento •
sunun intihabı icra edilecektir. Her
iki intihabın ve bilhassa sonuncusu-
nun Almanya'nm dahilî ve harici si-
yasetinde bir inkılâp husule getirtnesi
ve bundan bütün cihan siyasetinin
altüst olması muhtemeldhr. Birinci
reisicumhur intihabında Mareşal
Hindenburg'un yüz elli bin rey ek -
sik alması tekrar intihabına raâni
olmuştu. Fakat bu defaki intihapta
ârâ mecmuunun nısfından fazla ek-
seriyet olması »art olmadığmdan her
halde mumaileyhin kazanacafı
muhakkaktır.

Birinei intihapta Mareşal Hinden-
burg, kendisinin en mühim rakibi
Hitler'den yedi milyon fazla rey al-
mıştı. tki mühim rakibi olan Hitler
ile komünist Thaelmann'm aldıklan
reylerin mecmuu Mareşahnkine nis-
betle iki milyon eksikti.

Bu defaki intihaba üçüncü lamzet
kaymakam Düsterberg iştirak et -
mediğinden milliyetperverler ile Çe •
lik Miğferliler'in reylerini Mareşala
vermeleri muhtemeldir. Binaenaleyh
müntahipler ge lecek pazar rey ita •
sında ihmal göstermedikleri tak •
dirde Maresalın alâcağı reylerin ev-
velki intihaba nisbetle daha çok o-
lacağı bekleniyor.

Maahaza ikinci intihap Hitlcr'in
fırkasının işine çok yarıyacaktır. Ge-
çen intihapta on bir milyondan fazla
rey alan Alman faşist fırkası yeni
intihap münasebetile binlerce miting
tertip ederek kendileri için mükem-
mel propaganda yapacaklardır. Eğer
bu defaki intihapta Hitler evvelki
intihaptakinden fazla rey alacak o-
lursa mumaileyhin iktidar mev -
kiine gelmesi ve Prusya intihabında
azira miktarda rey alması ihtimali
bir kat daha artacaktır. ÇünkU Hin-
denburg'un arkasmda on sekiz mil-
yon rey sahibi varsa de bunlar tek
bir fırkaya mensup olmayıp düne ka-
dar yekdiğerinin hasraı muhtelif fır-
kalara mensuptur. Halbuki Hitler'in
arkasmda çelik gibi inzibat ve ittihat
sahibi on bir milyon reyli bir mütte-
hit kütle vardır.

Hindenburg'un arkasındaki fırka-
Iar mutedil muhafazakârlar, halk -
çılar, katolikler, demokratlar va sos-
yalistler olup bunlar HiÜer'in korku-
su ile simdilik birleşmiş bulunuyorlar.

Her halde bir hâdise Ue dağılraatı
muhtemel olan bu kalabalığa karşı
Hitler'in temin ettiği sağlam ve müt-
tehit fırka yeni intihapta evvelkine
nisbetle daha ziyade rey alacak o-
lursa. Almanya'nm pek uzak olmı> an
atisinde çok mühim bir inkılâp hu •
sule gelmesi muhtemeldir. Bunun ilk
alâimi Prusya intihabında görüle -
cektir.

MUHARREM FEYZİ

Fazla mükâleme

Tahkikat raporu adli -
yeye verildi

Ankara 5 (Telefonla) —- îstanbul
Telefon şirketinin fazla mükâleme
kaydett<vi hakkındaki iddialar üze-
rine tahkikat yapan heyet raporunu
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu -
miv^îne vermiatû-. Bu rapor tstan-
bul Cumhurivet Müddeiumumiliğine
gönderilmistir.

Posta ve Telgraf Umumi Müdürü
Fahri Bey bana bu hususta dedi ki:

«— Rapora nazaran şirket fazla
mükâleme kaydctmemiştir. Maama-
fih bu husustaki hükmü mahkeme
verecektir^»

Mister Vafson bir §ey
söyiemiyor

Dön bir muharririmiz Telefon şir-
keti müdürü Mr. Vatson ile görüş -
mek ve fazla mükâleme mes'elesi
hakkmda malûmat almak istemiştir.
Şirket müdürü muharrirhnizm bu
muracaatine bilvasıta verdiği ce -
vapta, mes'elenin adliveye mtikal et-
miş olmast hasebile söylenecek bir
şe" olmadıgını soylemiştir.

rmin bemen hiç mesabesinde olduğunu
görmöftür. Bu vaziyete göre yeni lay •
vntûer üzerine almacak vergilerin ts •
tanbul musakkafat vergisi tahsilâu bir
milyon liradan fazla arttıracagı tah •
min olunmaktadır.

23 nisan

Çocuk haftasmınj

îlk günüdür

Orijinal Boyut : 6 * 10 cm


