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Malî Komisyon Dün llk Içtimaını Akdetti
Tuna boyunda
Hakikî vaziyet

Londrcfda mantesîr The Economist
mecmuasımn son nashemndaki baş-
makaleyi ehemmiyeti mahsusastna
mebni lynen tercSme ediyoruz:

lktisadî buhran Tuna boyundaki
memleketleri o derece müteessir et-
mistir ki Avusturya ve Macaristan'm
bugün iktisadî mevcudiyetlerini an-
cak kendi kudretlerile muhafaza et-
mekten başka çare kllmamıştır. Her
iki memleketin haricî borçlannı ö -
diyebilmeleri ancak merkez banka •
larınm altın ve döviz mevcutlarını
tenzil etmekle kabildir ki; bu takdir-
de mütedavil evrakı naktiyeleri ma-
denî karşılıktan tamamen mahrum
kalmak tehlikesine maruz bulunu •
yor. Macaristan elyevm haricî borç-
larınm en mühimlerini tediye etmek-
ten hntina etmiş, 25 kânunuevvelden-
beri (1931) transformatoriyomu
ilân eylemiştir. Maliye Nazırmın te-
minatma rağmen Avusturya'nın da
ergeç bu tarikî ihtiyar ederek dü •
yunu haricivesinin tediyatını tatil ey-
lemesi gavrikabili içtinaotır. Demek
luyor ki, Avusturya ile Macaristan'm
haricî ticaretlerinde serbestçe eşya
mübadelâtı durmuş ve yeniden kredi
temini imkânları da külliyen münse-
lip olduğu ;çin ticarî münasebat büs-
bütün mübadelâtı aynîye, yani trarn-
pa usulü esasına müncer olmuştur.
Bir sene evvel bile hayat seviyesmi
muhafaza edebilmek için bir mik •
tar ithalât fazlalığma ihtivaç olduğu
halde: buçün ihracat kıymetleri
sür'atle düsmüş olduğundln harici
ticarette bir muvazene temin et •
mek üzere gerek Avusturya, gerekse
Macaristan'da devlet bankaları itha-
lât tacirlerine vermekte olduklan
kambiyoyu günden güne tahdit etme-

ğe başlamıslardır. Avusturya'nın kom-
su memleketlerile yaptıgı taka* iti-

neticelenmiştir. Macaristan'da da va-
ziyet budur.

Mütemadiyen ziyadeleştirüen it •
. halât tahdidî şimdiye kadar yerli

sanayiini ecnebi rekabetine karşı mu-
vakkaten teşvik ve himaye eylemiş i-
se de; ihracat sanayündeki işsizle-
rin artması hasebile bu menfaat orta-
dln tamamen kaybolmuştur. Ayni
zamanda malzemesini hariçten ithal
eden yerli sarayün de muhtaç olduk-
lan mevaddı iptidaiyeyi tedarik ede-
miyecekleri gün uzak değildir. Daha
şimdiden Avusturya Millî Bankası it-
halâtçıların muhtaç olduklan döviz-
lerin ancak bir kısmını verebilmek •
tedir. Filvaki, Avusturya ve Maca •
ristan'ın k^ndi topraklarmm mah-
sulâtile bir müddet idamei mevcu •
Jiyet edebilmeleri yeknazarda müm-
kün görülebilirse de; yerli mahsu -
lâtları mühim surette yükselmeden
ve büyük bir nisbette sanayi işsizliği
tahaddüs etmeden bunun tahakku-
ku mümkün değildir. Bugün Avustur-
ya ve Macaristan'm karşılaştıkları
vaziyet budur. Bunun önüne yevmiye-
leri tenzil etmekle de geçilemiyeceği
için her iki memleketin binnetice
siyasî mevcudiyetlerinin tehlikeye
'düsmesi hiç te müteb'at görülme -
mektedir.

1919 senesindenberi Merkezî Av-
rupa'da bir çok krizler oldu. Fakat,
bunlarm hiç birisi bugünkü kadar
tehlikeli bir safha iktisap etmemişti.
Bugün Merkezî Avrupa'da ihtilâl te-
mayülâtını mucip emarelerin mevcut
olmaması bir mana if ade etmez. İh •
tilâl, kazanmok imkânı olduğu za •
manlarda aniyen inf ilâk eden bir şey-
dir. Bugün en fazla gayrimemnun
olanlar bile, «ihtilâlden ne çıkar»
sualini kendi kendilerine sormaktan
hali değildîrler Maamafih, mevad-
dı müştaile sür'atle teraküm etmek •
te olduğu için küçük bir kıvılcım or-
talığı tutuşturabilir. Mevaddı gı -
daiye fiatlarında husule gelmesî
gayrikabili içtinap bir tereffü, hükû-
metleri vaziyet tedbirlerini ittihaza
mecbur bırakabileceği gibi; bunun
köylüyü ayaklandırması ve yahut
açlığa maruz kalan amelenin gıdaî

maddelere hücum ve yağmaya kalkış-
ması ufukta beliren ciddî tehlikeler

mahiyetindedir. Avusturya ve Macaris-
ta'nm elyevm zahirî olan sükûn hal-
leri ve her iki hükûmetin asayiş ve
inzibatı muhafazaya muktedir ol -
duklarını müeyyit teminat vaziyetin
ciddiyetile mütenasip değildir. Ha •

kikati halde, kuvvetli bir liderin ademi
mevcudiyetini alâkasızlık ve ümitsiz-

liktir ki Avusturya ve Macaristan a-
halisini tutuyor Harbi umumiden 14
sene sonra bu defa kendi kendine ku-
rulan bir abluka bu memleketleri i-

Başvekil Pş. dün sabah
şehrimize geldiler

f m.

lSlTiet İTZ. dOgI*U

giderek Gazî Hz. ne mülâki oldular
Başvekil Ismet Pş. Hz. dün «a-

bahki trenle Ankara'dan şeh -
rimize gelmişlerdir.

Başvekil Hz. Haydarpasa îs -
tasyonımda Reisicumhur Hz. na-
mına yaver Celâl, fstanbul Va -
lisi Muhittin, f.a Bankası Umumî
müdüru Celâl, Gazi Antep meb'-
usu Kıhç AIi, tstanbul Polis mü-

dürü AH Rıza, fş Bankası tstan -
bul subesi mâdüru Muammer, Tü-
tfin fnhisar ldaresi sabık müdirî
umumisi Behçet Beylerle di^er

bir çok zevat tarafmdan karşî •
lanmıslardır.

lsmet Pş. Hz. trenden iner in -
mez yaver Celâl Beye Reisicum-
htır Hz. nîn sıhhatlerini sormuş •
lar ve kendilerini istıkbale gelen
zevatın birer birer dlerini ıık •
mışlardır.

Çok neş'eli ve zinde görfinen
lsmet Pş. Hz. Haydarpaşa'dan

Reisicumhur Hz.
Gazi Hz. dün saraydakt detre-

lerinde meşgul olmaşlar, bir ta-
rafa çıkmamışlardtr.
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Malî komisyon
Dün ilk içtimaını yaparak

tetkikata başladı^

Çankaya motörile doğruca Dol -
mabahçe sarayına gitmişler, Re •
isicumhur Hz. tarafından ka »
bul olunmuşlardır.

Başvekil Hz. şehrimizde bir kaç
gün kaldıktan sonra tekrar An -
kara'ya avdet edeceklerdir.

Meydan muharebesi mi?
Çin ve Japon orduları büyük bir mu-

harebe için hazırlık yapıyorlar

Xomfiyon riyasettne tntthap edüen Rasan
Fehmt Bey (Oûmüfane)

Ankara 17 (Telefonla) — Fırka
Grupunda intihap edilen Malî komisyon
bagün toplandı. Riyasete Giimüsane
meb'usu Hasan Fehmi, kâtipliklere Ke-
nml Zaim ve Turgut (Manisa) Beyler
intihap olundular. Komisyon tetkScata
başladı. Bu tetkikatın on gün kadar su-
receği anlaşdmaktadır. Abnacak ted •
brler bu tetkik neticesinde belli ola -
cAbr.

Altınlar

Jahlil ^ediliyor
Paramızın karşıhğî

yüzde 21,5 a çıktı

Bir Japon ktt'ast yürüyüş halinde

Bir iki gündür, gelen haberler,
Çin ve Japon Baskumandanhklan •
nm büyük bir meydan muharebesine
hazırlandıklarım hissettiriyor. Çin-
Iflerin Nankin - Şanghay demiryolu
üzerinde beş kolorduluk bir kuvvet
tahsit ettikleri anlaşılıyor. Bu derece
müessir ve siddetli bir mukavemete
maruz kalacaklannı tahmin etmemiş
olan Japon'lar, Şanghay'a, müte •
madiyen muavin kuvvetler gonderi-
yorlar. Bu hazırlıklan müteakıp iki
taraf ın yeniden muharebeye tutuşa-

Çin piyadesi Japan tayyarelerîne
karsı müdafaa vaziyetinde~.

cağı tahmin edilmektedir.
Çin'Iilerin, mukavemet ve müda •

faada gösterdikleri sebat ve muvaf-
fakiyet her taraf ta hayretle karsı •
Ianıyor. Japon kuvvetinin tefevvuku
karsismda Çin'Iilerin kolayhkla ser-
füru edeceklerini zannedenler hayli
aldandılar.

***
Woosung istihkâmlarının müda •

faasmda Çin kıt'alartnın gösterdik-
leri muvaffakiyetli metanet, tarihin

(Mabadi 4 üncü sahifede)
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hata eylemiştir. Harp zamanlannın
fedakârlık hissi kalmamakla beraber

ahalinin, hal ve vaziyetin icap etti-
receği yeni mahrumiyetlere her hangi
bir müddet için tahammül etmeğe
hazır bulunmadığını ve ateş bir defa
tutuşursa nerede söndürülebileceği-
ni kim söyliyebilir?

Asya ve Garbî Avrupa mesaili le
kiyas edilirse / vusturya ve Macaris-
tan ahvali ni»bc';en o kadar haîzî e -
hemmiyet görüînıiyebüirse d e ; kre-
dit anştalmın iflâsı medyun bil •
cümle memleketlerden ecnebi serma-
yesinin kacmasına nasıl bir işaret tes-
kil ettise, Tuna boyundaki siyasî teş-
kilâtı haziranın inhidamı kolayhk •
la bütün Avrupa'yı altüst edecek hâ-
disata sebebiyet verebileeeğine d e

süphe edilmemelidir. Binaenaleyh,
hâdisatı ahirenin fevkalâde ehem •
miyet le telâkki olunması iktiza eder.
Macaristan'da mevkii iktidarda olan
hükûmet, her türlü hosnutsuzluğa
rağmen, hâlâ kuvvetli görünüyor.
Avusturya'ya gel ince: Doktor Scho-
ber'in kabineden uzaklaştırılması ve
siyasî sahneye doktor Seipel'in tek-
rar çıkması mühim vakayiden ma -
duttur.

Doktor Schober'in siyasî muvaf •
fakiyetsizliği her ne olursa olsun sağ
ve sol cenah fırkalarının müfritleri
arasında bir muvazene temini husu-
sunda gösterdiği büyük kîyaset ve dt-
rayet her veçhile şayanî takdirdir.

UUabadi 6 vncı sahifede)

Varpanede atttn külçeleri tartütrken
* Dönkü nüshamızda tsviçre'den mu -

bayaa olunarak şehrimize genrîldiğini
yazdığımız külçe albnlar dün Cumhuri-
yet Merkez Bankasından Darphaneye
nskledilmiştir. Altınlar Darpane'de tah-
10 edüecektkr.

Son gelen alnnlarla evrakı naktiye -
mizin altın mukabüi yüzde yirmi bir
buçuk olmustur.

Gençlik!

Halkevi açdıyor. Halkevi
Türk milletinin hars sahasımn
her şubesinde ilerlemesi ve yük-
selmesi için canla başla çalt -
şacaklarm evidir.

Türk'ün tarihini aydın, di -
lini temiz ve pürüzsüz, edebi -
yatınt özlü ve uyanık, masi -
kisini derin ve canlt, vücudünü
kuvettli ve dayamklı yapmak
için, Türk halkımn hasret çek -
tiği irfan nurunu herke.se en bü
vük kolayhkla yaymak, muh-
taç oldağu içtimai yardımı her
ferde ayrı ayrı vermek için
Türk köylüsünün ufknna med
niyettn tşığını ve gonlüne. mü -
nevver gençlirin kardes sev -
4isini götfirmek irîn çalt
•'i&rasmah istivenlerin büyük
karareâhı Halkevi'dir.

TevrVı Rüştû Beyin teyahtOİnden lir tntîba: Tevfik RSştS B<gy Mothovtf.
dan geçerke* RUM Harieiye Komuerl erinden Karahan Yoldaşla berab*

Toz şeker mes'elesi
Bir kaç güne kadar Uşak'tan

vagondan fazla toz şeker gelecek
Toz şeker buhrani
Nasıl ve niçin çıktı?

Toz şeker fiatlannın 35 ltradan
kırk liraya tereffüünûn sebepleri et-
rafında dün yeniden tahkikatta bu •
lunduk. Vardığımız neticelere gore
hakikî vaziyet şudur:

1 — Küp ve kesme şeker fiatı yuk-
selmiş değildir.

2 — Talnız toz şeker fiatı çnval
başında 5-6 lira yükselmistir. Bun •
dan da en ziyade mamul şeker yapan
l e k * " ^ •"• «ncAİaA*cıI»v nü laeu i r
ounustur.

Toz şeker fiatı, kontenjan usulüne
tevf ikan memlekete toz şeker ithaltne
müsaade edilmediği için yükselmiş-
tir. Kontenjan usulü vazedileli üç ay
olduğu halde, fiatlar bugüne kadar
yükselmemis te niçin şimdi yüksel -
mistir?..

Dün, tahkikatımızı yaptığımız sı-
rada görüştüğümüz alâkadar zevat
meyamnda mülâki olduklarımızdan
biri de Alpullu şeker f abrikası müdü-
rü Hayri Beydi. Hayri Beye işte bu
suali tevcih ettik. Dedi ki:

<— Bu suali sorduğunuz için size
çok müteşekkirhn. öyle bir sual sor-
dunuz ki buna vereceğim cevapla,
müdüru bulunduğum müessesenin ih-
tikânn önüne geçmek, şeker fiatla-
nnın yüksehnemesini temin etmek i-
çin ifa ettiği mesaiyi izaha fırsat
bulmuş olacağım. Toz şeker f iatları-
nın üç aydanberi yükselmemesinin
yegâne sebebi, Alpullu şeker fabri •
kasının aldığı vaziyettir. Filhakika
kontenjan usulü vazedildiği zaman,
elimizde mevcut şekeri piyasaya çı-
karmaz ve bu vaziyetten pekâlâ isti-
fade ederek, fiatları çıkarabilirdik.
Bunu yapmadık ve yapmağı asla dü-

Bir bakkal dükkânında şeker köşesi

şünmedik. Bundan sonra da böyle bir
sey ne yapacağız, ne de düşüneceğiz.
Biz her şeyden evvel millî bir mües-
sezeyiz. Kontenjan usulü vazedil •
diği zaman, bu hâkim vaziyetimizi
her hangi bir ihtikâra karşı koyduk.
Muamele yaptığımız mutavassıt tüc-
carlara kat'î emirler verdik. Fiatları
en küçük mikyasta yükselttikleri tak-
dirde muamelemizi derhal kesmek -
le tehdit ettik. Geçen seneki defter-
lerimizi açtık. Ayni aylarda muta -
vassıt tüccara verdiğimiz şeker mik •
tarını tesbit ettik ve fazla talepleri
asla nazari itibara almıyarak, ihtiyaç
nisbetinde, geçen sene verdiğimiz
miktarı verdik. Bu sayede üç aydan-
beri şeker fiatlannın en küçük bir

(Mabadi 4 üncü sahifede)
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Halkevi nasıl açılacak?
Dün Fırkada yapılan içtimada küşat

merasimine ait program hazırlandı

Fırkada yapilan dünkü içtlmadan bir intîba

J
Halkevî'nin küşadı için yapılan hazır-

lıklar devam etmektedir. Dün bu miina-
sebetle Halk Fırakası binesında bir iç-
tiraa aktolunmustur.

İçtimada Güzel San'atlar Birliği aza-
larile Halkevi Hars şubesine iltihak
Halk Bilgisi Derneği azaları haztr H

[Lûtfen sahifeyi çevi'inil

I

Orijinal Boyut : 14 * 33 cm
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"CümhtırıyeS
İKTİSADÎ TETKİKLER:

180 sene evvel...
Ecnebî tüccarları memleketimiz

halkmı nasıl tanıyorlardı?...

17S0 tarihinde memleketîmize ge-
len Marsilya akademisi tacirlerinden
M. (Guys) un tstanbul'dan B. B. im-
zalı zata göndermiş olduğu ve bi •
Iâhare o zaman kitap şeklinde inti -
şar eden mektuplardan birinde de -
niliyor ki: İstanbul'da Fransız ta •
cirleri her giin Türk'ler, Erıtıeni'ler,
RUIÎÎ ve Yahudi'lerle îş görmekte ya-
ni buniarla daima halü temastadırlar.
Fransız nazarında Türk az işe gelir,
ekseriya hırsiı ve bazan da sözünün
esiridir. Rum, ince fikîrli, kurnaz ve
dessastır. Yahudi diyanetsiz ve en-
trikacıdır. Ermeni îse kaba ve hasis-
tir. Bu milletler, âdat, lisan ve hatta
tarzı telebbüs cihetlerinden birbirin-
den farklıdırlar. Her birinin kendine
mahsus kanunları vardır. Türk, kadı
ve yahut divani sadaret huzurunda
muhakeme olunur. Rum ve Ermeni'-
ler sui niyet sahibi medyunlara karsı
af muamelesi yapan Patriklerine mü-
racaat ederler. Yahudi ise, hüküm ve
kararı temyizsiz olan Hahambaşı
huzurunda îkameî dava eyler. Ade -
den çokça olan Ermeni'ler diğer un-
surlardan daha zengin olup sağlam
vücude maliktirler. Gayet çalışkan o-
lup en güç san'atlarla da istigal e-
derler. Atlara da fazla muhabbet •
leri olduğundan ekseriya kervan iş-
lemekte ve Hindistan ve Acemistan
ile ticaret yapmaktadırlar. Sarrafla-
rın çoğu Ermeni'dir.

Ermeni'ler para mübadelesinde
cüz'î bir temettü temin etmekte ise-
ler de para ikrazatında hayli temettü
elde ederler.

Vaktile denizlere hâkim olan
Rum'lar, gene gemiciliği bırakmayup
seyrüsefere ve balıkçıhğa devam e-
diyorlar. Ermeni'den daha ziyade o -
kumuş ve ince olan Rum'lar bir a-
dadan diğerine, payitahtan diğer
mahallere seyrüsefer icra ederler.

Memleketin Iı&klurîTHan Türk, az
ticaretle istigal eylediğinden hic bir
ispekülâsyon muamelesile uğraşmaz.
Bunların büyükleri mansap ve rütbe
temini ve hile ve desise istimali su •
retlerile kesbi servet ederler. Fakir-
leri ise mutavaatkârane imrari hayat
eylemektedirler. Çalışkan ve çevik
olan Yahudi'Ier ise bu üç millet ara -
sına karışarak para kazanmakta -
dırlar.

Malûm olduğu üzere şark ticaret
yolunu açan Ceneviz'HIer iseler de
bilâhare Yafa'yı elden çıkardıkların-
dan bunları istihlâf eden Venedik'-
Ii1*>rle Hollanda'Iılar Babıâli ile mu-
ahedeler aktederek bu sayede Kara-
deniz'deki serbestii seyrisefaini îs-
tihsal eylemişlerdir. Bununla beraber
Karadeniz ticareti ekseriyetle Er -
meni, Rum ve Yahudi'lerin elinde -
dir.

Rum'lar, dessas, şan ve şöhret hu-
susunda haris olup temadühü sever-
ler; bazan şayani hayret ticarî teşeb-
büslere girişirler. Bazıları da kapı
kethudalıkta ve yahut memleketin
beylerinin maiyyetindedir. Rum'-
lar, kumaş ve kürk ticaretile de
çokça istigal ederler.

Daha ziyade dağınık ve fakat a-
ralarında ittihat ve tesanüt bulunan
Yahudi'Ier, ticaret, simsarhk, amele-
Iik, seyyahlık velhasıl her san'atle is-
tigal ederler. Bir çok faziletlerile be-
raber her türlü nakiseye maliktirler.
Bunlar, yalnız kendi âdet, usul ve
kanunlarına riayetkâr olup başka •
larına tecavüz için daima müheyyayi
fırsattırlar. Yehudi'ler, meharetli,
becerikli, ve hesabî bir millet olup
kendî evlerinde kerim ve şerefli ise-
ler de girdikleri ecnebi evlerde hakir
görülürler. Çok defa, tehlikeli iş
lere de sokulurlar. San'atkâr ve f aal
olduklanndan ekseriya vücutlerine
ihtiyaç görülür. Bir çok milletlerm
acentalart olageldiklerinden mem -
leket unsurlan bile onlara adeta ha-
raçgüzar olmuşlardır. ttiraf etme •
lidir, ki Yahudi'ler arasında namus
ve istikametle nam kazanmış kimse-
ler de vardır. Bunlar meyanında
Sözino, Kamhi, Ancel, Fonezka, Sö-
ana ve Kodora gibi isimler yadedile-
bilir.

Yahudi'ler,, bütijn hafta içinde cu-
martesi günü içîn çalısırlar. Sene i
çindeki semerei mesaileri arasıra te-
vali eden yortu günleri zarfmda sar-
folunur. Yasamak için değil, fakat a-
deta sarfetmek için hiss%ttikleri ih-
tiyaç onları zengin yapmaktadır.
Fransız'lar, Yahudi'ler vasıtasile Er-
meni'ler, Rum'lar ve Türk'lerle alış-
veriş etmektedirler.

Toz şeker mes'elesi
Bir kaç güne kadar Uşak'tan yüz

vagondan fazla toz şeker gelecek
(Birinci sahifeden mabait)

nisbette bile tereffüüne meydan ver-
medik. Üç ay zarfında verdiğimîz şe-
ker miktarı bin vagona yakmdır, ge-
çen sene ayni tarihlerde verdiğimiz
şeker miktarı da bundan ibarettir.

Şimdi elimizde toz şeker kalma •
mıştır. İstanbul'da ancak yirmi vagon
toz şekerimiz vardır. Trakya'daki toz
şeker miktarı da seksen vagondan
ibarettir. Bu seksen vagonu tstanbul
piyasasına vermiyiz. Çünkü hükû .
metle mevcut mukavelemiz mucibin-
ce Trakya mıntakasının şeker ihtiya-
cma biz karsı koymağa mecburuz.
Yeni istihsal zamanı olan beş aya ka-
dar da bu seksen vagon şeker, Trak-
ya ihtiyacına ancak tekabül edebi -
lecektir.

— Trakya'da şekeri kaça satıyor-
sunuz?.

— Aynen eski fiatlara . Bu fiat-
lara bir kuruş bile zammedilmiş de-
ğildir. Demin de söylediğim gibi, Al-
pullu fabrikası 35 Iiradan yukarıya
toz şeker satmış değildir.

— Uşak'tan seker getirilemez mi?.
— Evet, bizde muamele yaptığı -

*mz mutavassıt tüccara bir hizmet
olsun diye, bugünlerde İstanbul'da
bulunan Uşak fabrikası müdürü Rem-
zi Beyle tüccarı temas ettirdik. Uşak
İFabrikasmın beş yüz vagon kadar toz
şekeri vardır. Fabrika elindeki toz
şekerin yüz küsur vagonunu tstan .
bul'a verebilecektir. Mütebakisini
kendi mmtakası için ayirmak mecbu-
riyetindedir. Bu şekerler gelincir»

kadar, fabrikatorlara sühulet olmak
üzere, biz elimizde bulunan 20 vagon
kadar şekeri, gelecek şekerlerle mü-
badele edilmek üzere, tüccarın em -
rine tahsis ettik.

— Bu izahattan, AIpullu fabrika-
sının elinde toz şeker kalmadığı, U-
şak f abrikasmın elindekinin de mah-
dut olduğu anlaşılıyor. Halbuki
şeker istihsali zamanına beş aylık

bir zaman var. Bu buhran, size naza-
ran nasıl halledilebilir?.

— Uşak fabrikasının İstanbul pi-
yasasına arzedeceği şeker gelecek
ay ihtiyacına kifayet edebilir. Nisan
kontenjanma da yeni îstihsal zama-
nına kadar kâfi toz şeker konulursa
mes'ele kalmaz.

Size açıkça temin etmek isterîm,
açıkça yazmanızı da rica ederim:

AIpullu şeker fabrikası 35 Iiradan
yükseğe şeker satmamıştır. Elyevm

Trakya pîyasasında bulundurduğu
şekerleri de bu fiatla satmaktadır.
Üç aydanberi de, elinde bulunan şe •
kerler sayesinde, fiatların yüksel .
mesine kat'iyyen mânî olmuştur.»

Hayri Beyin izahatı bundan iba •
rettir. Bu îzahattan da anlasılacağı
veçhile toz şeker buhranı hakkındaki
haberler matbuata maalesef yanlış
aksetmiştir. Bazı mutavassıt tüccar-
ların ihtikârına meydan verümiyecek
ve önümüzdeki kontenjan listesine,
ihtiyaca kâfi nisbette toz şeker ko-
nulacak olursa ortada bir şeker mes'-
•Iesi kalmıyacaktır.

Günün eğlencesi

Dünkii bilmecenin hailedilmiş
şekli

1 — PIRNAR, 2 - OYMAK, 3 - REN-
DE, 4 - TURUNÇ, 5 - AHLAT, 6 -
KEBBAT, 7 - AYVA, 8 - LIMON.

(PORTAKAL)

Bugünkü bilmece
ÂK, BA, CA, E, EZ, GÂH, GI, GÜ,

I, LAN, NE, NU, RA, SAK, SE, SER,
SIM, TAK, VA, ZEL.

Yukarıdaki hece-
leri ikişer ikişer
yanyana getirip a -
şağıdaki tariflere
göre birer kelime
teşkil ettiğiniz tak-
dirde baş harfleri
yukarıdan aşağı o -
kununca:

BİR ALATURKA
MUSİKI MAKAMI ISMI

Meydana çıkacaktır.
1 — Güzel kız; 2 - İz, nisane; 3 -

Bir musiki makamı; 4 - Bir semt ismi;
5 - Türkü; 6 - Bir musiki makamı; 7 •
Afis; 8 - Çirkin değil; 9 • Bir musiki
makamı; 10 - Hint kralları.

1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
8 —

10 —-

VüKUAT
Hasköy

Cinayeti

Katil, Haydar isminde bir
gençtir, yakalandı

Bir kaç gün
evvel Hasköy'de
fecî bir şekilde
öldürülen Şir-
ketihayriye fab-
rikası ustaba -
şılarından Ab -
bullah ustanın
katili dün bu -
lunmuştur. Ka -
til, Haydar is -
minde genç bir
çocuktur. Hay -
dar, Galata'da
bir esrar kah - Maktul Abdullah Usta

vesinden zabıta memurları tarafından
yakalanmıştır.

Maktul Abdullah ustanın odası ta-
harri edildiği zaman orada eski bir

Haydar ismile kazılmış bir mühür
çıkmıştır. Zabıta, bu iz üzerinde yii-
rümeğe başlamış ve katilin, bu mühür
sahibi olabileceğini tahmin eylemiş-
tir.

Maktul AbduIIah'ın elbiseleri de
çalındığından zabıta, ayni zamanda
kendisine verilen eşkâl üzerme bu el-
biseleri aramağa baslamıstır. Nihayet
evvelki gün Abdullah ustanın palto-
sunu lâbis birisi yakalanmıştır. Bu a-
dam, bu paltoyu Haydar isminde bi-
rinden satın aldığını söylemiş, bunun
üzerine Haydar, esrar kahvesinde
bulunmuştur.

Katil Haydar, dün Hasköy mer -
kezinde cinayetini tafsilâtı ile itiraf
etmiştir.

Kendi ifadesîne göre katil sirkatten
sabıkalı bir şahıs olduğundan kendi-
sine is bulamamış, ötede beride do-
laşmakta imiş. Maktul Abdullah ile
de uzaktan tanısıyorlarmıs. Haydar,
bayramın ikinci günü köprünün Ka-
dıköy îskelesinde Abdullah'a tesadüf
etmis. Abdullah, kendisine fabrikada
iş bulacağını söylemiş ve beraberce
Hasköy'e gelmişler, AbduIIah'ın oda-
sına gitmişlerdir. Abdullah ve Hay-
dar o gecevi bu odada gecirmişler.

Ertesi aksam, Haydar'a mebzul
miktarda rakı ve esrarlı sigara içir -
miş, gece aralarında kavga çıkmış,
Haydar birdenbire Abdullah ustanın
üzerine atılmış. Abdullah usta, Hay-
dar'ı tehdit etmis ve öldüreceğini
söylemiş. Fakat Haydar, kendinden
geçmiş bir halde birdenbire masanın
üzerindeki ekmek bıçağını yakala -
mış ve bir hamlede Abdullah usta-
nın boğazına saplamış, bastanbaşa
kesmiş. Abdullah, can havlile Hay-
dar'm bileğine sarılmıs, Haydar ikin-
ci bir hamle ile AbduIIah'ın bileğini
koparmış ve bu darbe üzerine Abdul-
lah yere düsmüş ve ölmüs.

Fakat, Haydar AbduIIah'ın cese-
dinde on bes yara daha açmıs, sabaha
karşı maktülün elbiselerini de alarak
çıkıp gitmiş.

Katil bugün evrakile beraber ad •
liyeye teslim edilecektir.

ECONOMOU OPERET HEYETİ
FRANSIZ TİYATROSUNDA ,

Bu akşam saat 21,30 ta
YASENA HRİSOMOU

Yannki cuma günü birinci matine
saat 14,30 ta
SATANERİE

ikinci matine saat 18 de
RİRİKA

Meydan muharebesi mi?
Çin ve Japon orduları büyük bir

muharebe için hazırlık yapıyorlar
( Birinci sahifeden mdbait )

büyük kale ve istihkâm müdafaaları-
nı andırıyor. Japon'ların kara, deniz
ve hava kuvvetlerinin her noktai
nazardan mükemmeliyet ve faikiye-
tine rağmen bir hafta müddetle bom
bardıman edilen ve bir cok taarruzla-
ra uîrnvan Woosuns; istihkâmlarm •
da Çin'liler, şanlı bir müdafaada bu-
lunmuslardır. Amerika'nın istihba -
rat zabitlerinden bir zat, yanında
San?hay gönüllülerinden biri ve bir
îneriüz mürakıbi ve bir de fotoeraf
olduğu halde Woosung istihkâm!a -
rında, Çin müdafaa hatlarında bîr
gece gecirdikten sonra Şanghay*a av-
det etmiştir.

Bu Amerika'Iı zabitîn anlattıeına
göre Woosung istihkâmları hâlâ Çin'-
lilerin elinde olduğu gibi denizden ve
havadan sekîz gün, karadan da dört
gün devam eden Japon bombardı -
manı kalenin on büyük topundan an-
cak iki tanesini susturabilmistir.

Son dakikada gelen haberlere gö-
re Japon'lar yeni bir taarruza basla-
madan evvel on dokuzuncu Çîn or •
dusuna bir ültimatom göndermisler-
dir. Japon kumandanlığı, Çin kuvvet-
lerinin imtiyaz mıntakasından yir-
mi kilometre geriye çekilmelerini ta-
Iep etmis ve bu talebe muayyen bîr
mühlet göstermiştir. Ültimatom müd-
detinin inkizasında Çin kuvvetlerine
karşı büyük Japon taarruzunun baş-
lıyaca^ı anlaşılıyor.

Dön gelen telgraflar
Şanghay 17 (A.A.) — Japon hat-

larında yakmda icrası muhtemel bir
taarruz için hararetli hazırlık yapıl-
maktadır. Japon'lar 10 büyük ve 6
küçük tank ihraç etmislerdir. Çin'li-
ler nihayete kadar daima muka -
vemet etmek kararını vermislerdir.

Nankin halkı bir Japon taarru •
zundan endişe ederek yeraltında
mahfuz mahallerde gizlenmeğe ha •
zırlanmaktadır. Hemen hemen her
evde, sahiplerinin malî kudretine
göre hazırlanmış az çok metanetli
ve sağlam yeraltı mahzenleri yapıl •
mıştır.
Çin ordusttnda Alman zabitleri

Londra 16 — Sanghay'dan gelen
haberlere göre Woosung ve Çapey
istihkâmlarında Alman zabitleri bu-
lunmakta ve Çin müdafaasını bun •
lar ıdare etmektedir.

Japonya ültimatom veriyor
Tokyo 17 (A.A.) — Hükûmet,

verilen mühlet zarfında 19 uncu Çin
ordusunun imtiyaz mıntakasının 20
kilometre şimali garbisine çekilme •
sini talep eden bri ültimatom veril -
mesine müsaade etmiştir. Çin'dekî
Japon elçisi, Çin'lilerin Şanghay'daki
vaziyetlerini kendiliklerinden terket-
melerine ait her türlü ümidin terke -
dilmiş olduğunu hükûmete iblâğ ey-
lemiştir.

Amerika yeniden protesto edecek
Washington 17 (A.A.) — İyi ma-

lûmat almakta olan mehafil, hükû-
metin Japonya tarafından beynel •
milel mıntakaya yeniden mühim mik-
tarda asker cıkarılmasını ve bu mın-

takanın taarruzlar icrası için ds o-
larak kullanılrrasın; protesto etmek
üzere pek yakmda Tokyo hükûmetine
yeni bir protesto notası gönderme -
sine intizar etmektedir. Bu nota,
Japon tebaasmı himaye etmek ba •
hanesinin bu hareketleri hiç bir su •
retle muhik göstermemekte olduğu-
nu temin edecektir.
Japon konsolosunun bir ihtarı

Changhai 17 (A.A.) — Japon
konsolosu M. Murai, dün Changhai
belediye reisine bir ihtarname tevdi
etmiştir. Bu ihtarname, beledive rei-
sinin Japon'ların harekâtma karşı
yapmış olduğu protestosunun ceva -
bıdır.

Bu ihtarnamede muhasemata tnün-
cer olmuş olan ahval ve şerait et -
raflı olarak izah ve tafsil edümekte
ve bu muhasemata Japon tebaasımn
mal ve calnanrr himayeden baska bir
hedefi olmıyan Japon taarruzuna
gayrimuntazam Çin askerlerinin ve
nisancılarınm takınmış oldukları hat-
tı hareketin sebebiyet vermis olduğu
ilâve olunmaktadır.
Amerika filosu kumandanının

protestostt
Washington 17 (A.A.) — Cema-

hiri Müttehide'nin Asya sularınd?ki
filosunun başkumandanı Amerika
bahriye silâhendazlarmın bulunduk-
ları beynelmilel imtiyaz mıntakasma
Japon mermilerinin düşmesinden do-
layı Japon Amiralı Nomura nezdinde
protestoda bulunmuştur.

Yeni bir Gltimatom
Sanghay 17 (A.A.) — Şanghay-da

öğleden sonra çıkan bazı şayialara
göre Japon kara kuvvetleri kuman-
danı Ceneral Uyeda, Çin ceneralı
Tsaig Hai'a bir ültimatom verecek
Çin kuvvetlerinin muayyen bir müd-
det içinde geri çekilmesini istemiş -
tir.

Hakikat halde bu ültimatom he-
nüz verilmiş değildir. Çin - Japon
mükâlemeleri ilerliyecek olursa bel-
ki de hiç verilmiyecektir. Bununla
beraber umumî f ikir ve kanaat kan-
ton kuvvetlerini beynelmilel mınta -
kanın şimali garbisinde elyevm işgal
ettikleri mevzilerin sekiz veva on
mil gerisine çektirmek için Woo -
Sung'daki Çin ve Japon kuvvetleri
arasında bîr çarpıçma vnkuunun *.<*-

rurî olduğu merkezindedir.
Japon ültimatomu Çin kuvvetleri

kumandanına tevdi edilir edilmez
Şanghay'daki Fransız, İngiliz, Ame-
rikan ve İtalyan orta elçilerinin de
nazari ittilâına vazolunacaktır.

Çin ve Japon askerî murahhaslan
Çin kuvvetlerinin Sanghay'da 15 mil
mesafeye çekilmesinisulh dairesinde
temin için bir tesviye sureti aramak-
tadır. Bu husustaki müzakereler ne-
ticesiz kaldığı takdirde hazırlanan
ültimatom tevdi edilecektir.

Tokyo 17 (A.A.) — Japon ülti-
matomunun Şanghay'daki Çin kuv •
vetleri kumandanına 24 saate kadar
tevdi ediieceği söylenmektedir.

Hükûmetin tasvibi daha şimdi -
den temin edilmiştir.

Bu akşamki program
İSTANBUL: 1200 m.
18 Gramofon - 19,30 Alaturka saz (Alî

B. tarafından) - 20,30 Selim Sım B. - 21
ikinci kısım alaturka saz (BelMs H. ve
Nebıloğlu IsmaU Hakkı B. iştirakile) -
22 Orkestra. ,

BERLİN: 1635 m.
17,35 Şarkılar - 18,05 Piyano konseri •*"

18,35 Napoleon, Avusturya'yı fethinden
sonra (konferans) - 19,30 Hafif musiki -
21,05 Rip (uç perdelik operet) - 24,05 Ha-
vadisler ve dans musikisl.

VtYANA: 517 m.
17,25 Çocuklar için kedi hikâyesl - 18,05

Gramofon konseri - 19,45 Borçlar ve ta -
mırat mes'elesi (konferans) - 20,35 Ha -
vadisler - 20,45 Radyo tefrikası - 21.10
Der Hofmusıkeç (uç perdelik piyes) - 23,40
Hpfıf musiki konseri.

BÜKREŞ: 394 m.
20,15 Orkestra - 21 05 San'at ve musikî

(konferans) - 21 45 Gramofon - 22 05 Şar-
kılar - 22 25 Senfonik konser: (Mozar,
Vaener) - 23 50 Havadisler.

BUDAPEŞTE: 550 m. '
19,50 Konser- Yıldızlara kaside (Men -

delçon), vals (Vogel). ninni (Brahms) ve
Macar havalan - 20 30 Şiirler - 21 35 O -
pera binasından naklen* (Saraydan bir
kacıns) Mozar'm operası - Sonra dans
musikısi /

VARSOVA: 1411 m.
18 40 Öğleden sonra konseri - 20 40 Gra-

mofon - 2120 Hafıf musiki- (Madam
Dubari) operetinden iki şarkı (Lehar);
kahraman oneretınden bir vals (Strauss).
dunya guzeldir (Lehar)- ve saire - 23,15
Gramofon - 23 35 Dans musikisi.

ROMA: 441 m.
18 35 Şarkı konseri - 18 50 Konser?

(Maskanyi, Mozar, Mendelçon. Veber) in
mnhtelif eserlerile, (Tauhauser) Vagner.

LOZAN: 678 m. _ _
CFNEVRE: 760 m. """ " "
17,35 Konser - 19 35 Sinema musaha - 1

besi - 19 50 Genclik için - 20 07 Gramnfon-
20 15 Ecperanto ders - 20 35 İngüizce
ders - 23 05 Terki Teslihat Konferansına
dalr - 2115 Hazreti İsa'nın tarihi mev -
cudiyeti (konferans) - 21 40 Orkostra kon-
seri - 22 15 Sarkılar - 22,35 Hafif musiki-
23,20 Son haberler.

İ R T İ H A L
fffct Beyin validesi ve merhum Hocî

. tzzet Bey kerimesi ve mülga Muhacirin
{ komisyonu mektupcusu merhum İhsan

Bey haremi Fatma Nimet Hanım vefat
etmiştir. Cenazesi bugün Aksaray'da
Yesiltulumba tramvay caddesindekî H4
numarah hanesinden kaldırılacak, öğle
namaz< Valide camiinde kılınarak met -
feni mahsusasına defnedilecektir. Mer-
humeye rabmet dileriz.

İ L Â N
% 3 faizli, 1886 ve 190^tarihli_

«CREDİT rONCtr.K hCiTCKllt» tah-
villerinin, 1 mart 1932 tarihinde icra
bılmacak amorti kesidesinde basabaş
tediyesi tehlikesine karsı Osmanlı Ban-,
kası Galata merkezi ile Yenicami ve
Beyoğlu subeleri tarafından pek müsait
şeraitle sigorta ediieceği mezkûr tahvi-
lât hâmillerinin malûmu olmak üzere
ilân olunur.

İSTANBUL BELEDİYESİ

Bugune kadar vucude getirilen filimlerin en gdzeJi

ALEV ŞARKISI
Tamamen renkli meşhur operasını hepiniz

gidip görunüz. 2 IXCİ HAFTASl BAŞLAD1
New-Nork Mttropolitaın operasmın soprano'^u

BERNICE CLAİRE ve tenoru ALEXANDRE
GRAY taraîından temsil ve taganni edılmektedir.

Heryerde mevzuu bahis olmakta ve herkes gidip görmeUedir.

D O U G L A S FAiRBANKS
ve

B E B E D A H İ E L S
A Y A A Ş I K

Birinci sozlu ve şarkıh iilımlennde
musavi bir neş'e ile atlıyor, zıplıyor
ve dans edıyorlar.

Dun akşatndanberf

O P E R A SiNEMASINDA

Buyuk Fransız trajediyenı

H A R R Y B A U R
Fransızca sözlii

VİCDAN AZAB
Dramatık filminde temayûz ediyor.

A R T i S T i K
Sinemasında kemali muvaffakıyetle

gosterilmektedir.

Darülbedayi Temsilleri
İstanbul Belediuesî

JehipTıyatrosu

lıııl

Bugun saat 15 te
Talebe ve zabitana

tenzılatlı matine

Akşam saat 21.30 da
ENİNDE SONUNDA

Komedı 4 perde
Yazan: L. Verneuil

Tercume eden:
Bcdia M. Vasfi Rıza

Yann saat 1 de talebe ve zabitana
tenzilâtli matine ( A K 1 N ) ve saat
15,30 da E N İ N D E S O N U N D A
komedi 4 perde.

Yannki cuma saat 11 matınelerinin utnumî duhnlivesi 25 kumş

GLORYA
20 şubat cumartesi akşamı

M U S T A F A
(Hayat Yolu)

Birinci Rusça sözlü filmini takdim edecektir.

SCHMEHLING-STRIBLING
Büyük Boks ş a m p i y o n l u k maçı ( 1 5 r o u n d s )

Gelecek hafta

MAJiK SİNEMA SINDA

(Ihtiras kadını)

Mme. D U B A R R Y
yaşanmış ve büyuk bir itina ile filme
alınmış bir vak'a. Başlıca mümessile-
sı bulunan her zamandan daha guzel

N O R M A T A L M A D G E
Işve ve letafeti ile bir kralı teshir ve
bir mllleti idare etmiştir. Pek yalnnda

A R T I S T I K' te

Şehzadebaşı

Ferah sinemada
Bu gece: Buyük müsamere komik
dumbullu Israaıl, komik Ahmet B. ve
heyeti temsiliyeleri 2 kumpanya bir -
den aynca Anastas bale heyeti ve
1932 senesi serbest güreş müsabalca-

lan duhuliye 25 umumî koltuk 40
localar 200 - 250

Orijinal Boyut : 14 * 24 cm


