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Kamal Atatürk bu sabah şehrimize onur • 
verıyo 

Uluslar Kurumu, sınırların 1 

Anlrara, 11 (Kurun) - Cümllf'Tem Kamal Atatürlr bu alqam • 
at 20 ele •tanbula doğru yola çıktı. Bir çolr zeuatla heraber bütün K 
rultay üyelerilıtanbula giden büyük ıelleriyle birlikte Juraia katle 
,>aya yürücliiler ve cluralcta çok canJan ıöıteriler artmntla en · 

• • 
gara~tısı demektir! yüklerini ufarlatlılar. 

Edene göre lngiltere, barışı kuvvetle bozmağa kalkışan 
kim olursa olsun aleyhinde bulunmalı .. 

Bükreş toplantı
sından sonra 
(Antant Balkanik) konıeyi 

Bükreıte toplandı ve dağıldı. Bu 
toplantının ılK verdiii ıonuç dört 
Balkan devleti araıında bütün Av
rupa ıorumıarına kartı 1&raılmaz 
bir ıörüt ve hareket birliii bulun
dujunu ıöıtermiı olmaııdır. Va
lcıa bir kııım Yunan ıazete1eri bu 
toplantı ııraıında hükUnıetlerinin 
Yunan hudutJ11 rı dııına çıkacak ıe
lcilde yeni yu'kümler altına ıirmesi 
dotru olmıya~ağını yazmıılardır. 
F&1cat bu y&zılara kartı Yunan 
.Dıı Bakanı Makıimoı ıazetecilere 
beyanatta bulunarak kendisinin 
ıeniı ölçüde 1&lihiyetle Bükreıe 
l•ldiiini ıöylemittir. Bükret ko. 
ltutınalarının sonunda da dört Bal
lcan devletinin deleseleri tam bir 
\iı-iik içinde a.nlaıarak ayrdmıılar. 
~-

Ottufına konusu Bulgariıtanın 

ASIM US 
(Sonu 4 cücle 1 ci aiituntla) B.EJen 

Londra, 17 (A.A.) - lnıiltere Mührühaı 
Bakanı Bay Eden, Londrada ıöylediii bir 
nutukta, yaptıiı seyahatler neticesinde ar11-
ulu1&l politika meaeleleri hakkında aldığı 
intibaları anlatmıı ve demiştir ki: 

" - Avrupa vaziyetinin güçlükleri, çok 
mühim olmakla beraber, ejer her uluı ken -
diıine terettüp eden rolü ifa edene, açıla -
maz da telakki olunamaz.,, 

Bay Eden, ıon ayların en mühim hidiıe-
ıinin 3 Şubat Franıız - lnailiz anlaımala· 
rı olduğunu tebarüz ettirdikten sonra Al -
manyamn vaziyetine seçerek demiıtir ki: 

" - Eğer Berlinde emniyet ve ıilihfar 
hakkında özlü neticeler almmuı mümkün 
olmadı iıe hunun sebebi Almanyanın Uluı
lar Cemiyetine ıelmeie az iıtekli bulunma
ıı ve 550 bin kitilik bir aıkeri kuvvete ma
lik olmak mecburiyetinde bulundujunda 
ıırar etmeıidir. Almanya ıilihlar hakkında 
bir mukavele yapr1maıını arzu etmekte ol -
duiunu ıararla beyan etmittir ki, bu bir ka • 
zançbr. Fakat bu beyanatın nihai kıymeti 
açlk ıurette Almanyanın alacağı vaziyetten, 
yani bir tahdidi kabul edip etmiyeceğinden 
ve bu suretle genel bir anJaıma:ra lojik bir 
yol «Çıp ~.,acafmdan belli olacaktır. E· 
ier Almanya 550 bin kiti üzerinde ıarar e
derse, üç büyük ıarp devleti arasında bir te-

(Sonu 4 cücle 2 ci sütuncla) 

Beşiktaş Yunan takı
mını 3 -1 yendi 

B. Recep 
Peker 

ta >'unaniıtan ilıinci Apollon takımı Jün ilk mcsrını Beıilrtafla yap
~ 11

• ~ • 3 ;,enilcli. Tal•ilatını altıncı ıayılamız.cla bulacak6ınız. Yukar· 
&ırf'eaİınde oyundan heyecanlı bir sörünüıü ve ikı takımı ~açtan e'!vel 

Orada •örüyorsunuz. 

1'eniden Parti Ge-
nel sekreterliğine 

seçildi 
AniC1Ta, 11 ( A.A.) - Parti 

Genel bQfkanı, Tüzüğünün 29 
uncu maJJ~.ine uyarak Kütah. 
ya aaylavı Recep Peker'i yeni· 
den Parti Genel •ekreterliğine 
•eçmiıtir. 

Ankara, 11 ( A.A.) - Parti 
Genel bQflıanı tC1Ta/ıntlan yeni
den Genel ıelıreterliğe •eçilen 
Recep Peke- Parti kurumlarına 
veilgililere Qfağıclaki bilcliri
ği yollamlf tcr: 

Paıti Genel Başkam yeni 
tüzüğümüzün 29 uncu mad.de . 
sine uyarak beni yeniden Ge . 
nelSekreterliğe seçti. Ödevin 
önemini gözden kaçırmıyarak 
gUcüm yettiği kadar çalrşaca · 
ğım. 

_. (Sonu 4 üncü sayfada) 

imtiyazlı şirket 
memurları ve barem 

Ankarada Orman Çütliğinin onuncu 11ıl tlöninıii iki t1iln evvel k11tlulannıı1-
tı. Yapılan meraainıde Cümurreiıi Ka mat AtatiJrk. blUlin bakanlar, •a"lav
lar, Kurultay üyeleri, birçok tanınlfllf kimseler bulunmuılardı. Reainıleri

nıiz, Orman Çütliğinin çok M,eli geçen onuncu 1111 dönümii 11ününii11 üç 
intibaını teıbit ediyor. 

1/kinci beş 1Jıllık endüstri 
proqramı hazırlıkları 
Atatürk ve ismet ·lnönii, ökonomi 
b k 1 Jrr. d• ktif diJ Yaz.ısı 4 üncünun a an l5ID8 ıre ver er 4 üncü sütıınunda 

Ankara, 17 (Kurun) - lmti -
yazlı şirket memurlarının da ba
reme tabi tutulması hususunda 
tetkiklere giritHmittir. lran ile l!.:rg"!'iatan arasındaki sınır anlllfllllUD'UUlılını hallnınek için, iki 

• w komşu devlctın müracaati üzerine hü kıUndlmlzce lıakem tagin edUnüı olan 
F ınans Bakanlıgı buhususta Orgeneral Falı rettin Altagın uzun tet ldklerden aonra verdiği karar, Ankarn· 

bir kanun layihası hazırlamakta - da lran ı·c Efgan elçilerine bildirilmiş ti. Bu resinı, hakem kararının teb/ifii 
dır. ~ rıc ait protokolun imzaaı mnmimini oömrmektedir. 
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Hitler, Fransız dış bakanını 
ziyarete çağırmadı 

Berlini 

Varıova: 17 (A.A.)- Fransız 

Dışarı işleri Bakanı bay Laval sa· 
at 21 de buraya gelmiş ve B. Beck 
tarafından istikbal edilmiştir. Bay 
Beck, Fransız bakanına mereıal 
Pilsudskinin vefatı münasebetile 
Fransa tarafından Lehistana karşı 
gösterilen sempati hissiyatından 
dolayı Lehistanın çok mütehassis 
olduğunu söylemiştir. 

Moskova, 17 (A.A.) Fransız dı
şarı işleri Bakanı bay Laval, Sov· 
yet Rusya hududundan Sovyet 
Rusya dıprı itleri komiseri bay 
Litvinof a şu telgraf: göndermiş • 
tir: 

"Moskova Sovyet memurlarının 
ve halkın hakkımda gös • 
termit olduğu teveccühten 
çok mütehassisim. Bana mem -
leketlerimizin te9riki mesaisini 
haklı gö~teren derin ve devamlı 
sebepleri ölçmek f ırsahnı bahşet· 
miş olan Moskovada geçirmiş ol -
duğum saatlerin hatırasını hiçbir 
zaman unutmıyacağım. 

Memleketlerimizi tarihte daima 
biribirine bağlamağa sevkedecek 
olan tabii cehlin içten gelme bir 
hif. alffHi\IP.\\Aamamile hissettim. 

Bay Kalenin ile bay Stalin' e ve 
bay '1 '.>lotof'a hakkımdaki dosta -
ne itimatlarından dolayı tefekkür· 
lerimi bildirir ve Sovyet Rusya it· 
• ihn ~ı milletlerine en dostane se -
lamlnr1mı gönderirim.,, 

Moskova, 17 (A.A.)- Fransız 

dı§arı i§leri Bakanı bay Laval Tas 
ajam;·-:rn bir muhabirine beyanat· 

~enzine isp"rto 
karıştırılacak 

Ankara, - Benzine yüzde yir • 
mi beş ispirto karıştırılması hak -
kmdaki kanun projesinin devlete 
ynrım milyon lira kazandıracağı 

anlaşılmı~tır. Bugün aşağı, yukarı 
yurda giren 2 milyon liralık hen · 
zine yüzde 25 ispirto karıştırılmak 
la bu mikdar dörtte bir kadar dü
şecek, 500 bin liraya yakın bir pa· 
ra da yerli iıpirtolarımıza veril · 
miş olacaktır. 

935 bütçesi 
Ankara - 935 bütçesi geçen 

yıldan 10 milyon fazladır. Büyük 
ulusal işler için bütçeye tahsisat 
konmuştur. Bütçenin yekUnu 195 
milyondur. 

Masraf bütçesinin devlet daire· 
!erine tevzii tekli §Öyledir: 

Büyük Millet Meclisi 2.859.682, 
Riyaseticümhur 386,792, Divanı 

muhasebat reisliği 565.500, Ba1 -
vekalet 1.159.879, Şurayı devlet 
riyaseti 218.193, İstatistik umum 
müdürlüğü, 580.852, Diyanet itle
ri riyaseti 611 .986, Maliye vekale
ti 12.784.179, Tapu ve kadastro u· 
mum müdürlüğü 1.103.530, Güm -
rük ve inhiıarlar vekaleti 5.003 
bin 913, Dahiliye vekaleti 4.347 
bin 908, Matbuat umum müdürlü -
ğü 95,914, enmiyet işleri umuuı 
müdürlüğü 4.137.499, Jandarma 

ta bulunmuı ve §Öyle demiıtir: 

"Hissiyatın inaanları aldabnı -
yan bazl°tezahüratı vardır. Gerek 
Moskovada ve gerek Moıkova 

tehrinin haricinde halkın yapmıt 
olduğu kabulün ıamimiyeti, ihlas· 
karlığı ve çehrelerde okunan sem
pati tebe11ümleri benim, aktolu -
nan itilaf namenin iki doıt mem -
leket araıındaki mütekabil, sami· 
mi ve ananevi temayüllere ne ka
dar uygun olduğunu görüp takdir 
etmeme müsaade bah§olmu9tur. 

Sovyet zimamdarları il~ yapmış 
olduğum açık ve samimi noktai 
nazar teatileri bir itimat ve dost
luk havası yarabnıtbr. Fransayı 
Sovyet Rusyaya bağlıyan bağla -
rı kuvvetlendirdik. Bu suretle 
meydana getirilmit olan tefriki 
mesai, ayni zamanda cihan sul -
huna da hadim olacaktır. 

Berlin, 17 (A.A.) - Salahiyet
tar bir hükumet adamı, bugün 
Reuter ajansı muhabirine tu söz
leri söylemiıtir: 

"Hitlerin Berlini ziyaret dave • 
tini bay Lavale vermek için Var 
§Ova herhalde münasip bir yer de
ğildir. Hüzün verici bir hidiıe o -

lan Maretal Pilsudıkinin cenaze
si, böyle bir politikayı gütmeye 
müsait bir fırsat bilinemez, AI · 
manya, herhalde Laval ile konut· 
mak arzusundadır. Fakat, bunun 
sırası daha gelmedi. Cenevre:Jen 
sonra giditin ne yolda olacağını 
görürüz.,, 

Genel altın mikyasına 
dönüş 

Londra, 17 ( A.A.) - Banka 
direktörlerinin senelik ziyafetin -
ele bir söylev veren Bay Nevillc 
Chamberlein, demİ§lİr ki: 

"Bir genel altın mikyasına 

dönü!, ancak acunun büyük ülkü
leri tarafından yapılacak bir ni -
zamname ile mümkün olacaktır. 

Kambiyo faizleri ekonominin 
diğer kısımlarına müracaat etme
den kontrol edilemez. Kambiyo 
faizleri, mal becayişleri ve kapi -
tal devirlerinin neticeleridir. lm -
kanını görmeden istikraz yapmak 
istememiz ho§ ve lüzumıuz ola -
caktır. Vaziyeti takip ediyoruz 
ve etmekte devam edeceğiz. E • 
min bir neticeye varacağımızı 
anladığımız zaman harekete ge -
çeceğiz .• , 

U. kumandanlığı 8.909.621, Hari·
ciye vekaleti 3.262.140, Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti 4.892 
bin 184, Adliye vekaleti 8.788.470. 
Maarif vekaleti 8.948.445, lktısat 
vekaleti 4.053.150, Ziraat vekaleti 
S.150.Sil, Milli müdafaa vekaleti 
kara kısmı 48.087.816 Milli müda· 
faa vekaleti hava kıımı s.oı 7.060, 
Milli müdafaa vekaleti deniz kıı
mı 4.308.690, Harita umum mü · 
dürlüğü 623.965. 
dürlüğü 623.965. Nafıa Vekaleti 
12.634.Goo 

1 Fransız denizcileri 
grev yaptılar 

Dünyanın en büyük va
puru Normandi tayfasız 

kaldı 
Paris, 17 (A.A.) - Transat • 

lantik umumi kumpanyaıı ile me
mur ve müstahtemine ait statü 
hakkında zuhur eden ilitilif üze -
rine Champlain, la Fayette ve Nor
mandie vapurlarının mürettebatı 
grev ilanına karar vermitlerdir. 

Champlain'in mürettebatı ge · 
minin Nevyorka müteveccihen ha
reketinden evvel rıhtımlara inmi9· 
ler ve303 ki9iden ibaret olan yol • 
cuları otel aramak mecburiyetinde 
bırakm11lardır. 

Paris, 16 (A.A.) - Grev ha
linde bulunan T ranaatlantik kum· 
panyasının tayfası mürettebattan 
yüzde sekseninin daimi mukave • 

lelerle ite alınmasını talep etmek· 
ted~r. 

Bahri ticaret nazırı Bay Ber -
trand, tayfadan yüzde ellisinin u· 
zun muka.velclerle hizmete alın -
marnarr !c.raftarı olduğunu söyle· 
miştir. 

Nazır, kendisini ikinci defa zi
yaret eden grevciler delegelerine 
şu cevabı vermiştir: 

"Vapura giderek hakem ola -
rak verdiğim kararı kabul ediniz. 
Sizlere bundan fazla bire! ya • 
pılmasma imkan yoklur.,, 

Grev yapanlar dün 1200 kiti • 
den ibaret olduğu halde bugün .i
kibin kitiye çıkmııtır. Fransız 

vapurlarının yola çıkmaması yü -
zünden birçok yolcular İngiliz va· 
purlarma geç.miılerdir. 

Yeni yapılmıt olan ve dünya -
nın en büyük vapuru bulunan 
Normandinin vaziyeti hakkında 

tela! gösterilmektedir, Grev de -
va.m ederse bu vapurun evvelce 
kararla9tırılmı, olan tarihte ha • 
reket etmemesi ihtimali vardır. 

300 bin insan 
Gündüz ve gece, l'ff areşal 

Pilsudskinin tabutu 
önünden geçti 

Berlin, 17 (A.A.) - General 
Göring Var90vaya hareket elmi!· 
tir. Beraberinde piyade generali 
Fon Loç, amiral Viçel, hava gene
rali Vafer, miralay Bodensaç ve 
bin batı Fon Rad' dan mürekkep 
bir askeri heyet vardır. Görinıg'in 
Polonyadaki ikameti esnasında 

Polonya miralayı Moralski mih • 
mandarlığını yapacaktır. 

Varıova, 17 (A.A.) - Maretal 
Peten, F eld mareıal Lold Havan 
ve Bleçika generali T ermonya he· 
raberlerinde maretal Pilsudski'nin 
cenaze merasiminde bulunacak 
askeri heyetler olduğu halde bu • 
raya gelmi§lerdir. İstasyonda har
biye nazırı Kasprzicki, ve genel 
müfettit general Rydz-Smgli ile 
birçok zabitler ve bir müfreze as · 
ker tarafından ıelamlanmıtlardır. 

Dün gündüz ve gece Senjan ki • 
lisesinde maretal Pilıudskinin ta • 
bulu önünde heyecan verici bir 
sükiit ile geçerek hürmet vazifesi
ni yapan halkın mikdarı 300.000 
kifi tahmin olunmatkadır. . 

' 

l' eni Çin elçisi General 
Ouqauntsonun sözleri 

Ankara, 17 (A.A.) - Yeni 1 denberi mevcut otan tarihi mü -
Çin sefiri General Ouyaoutson A· nasebetlerimize b~karkcn ve kar 
nadolu Ajansına aşağıdaki heya- §ılıklı diplomasi münasebetleri 
natta bulunmu9tur: vücuda getirmekte olduğumuzu 

"Türkiye ile Çin arasında ar -
tık resmi diplomatik münasebet
ler teessüs et.mittir. iki devletin 
millet ve hükumetleri bundan do
layı çok büyük bir memnuniyet i· 
çindedirler. 

Dün ilk defa olarak Hariciye 
Bakanlığı vekili Bay Şükrü Ka -
yayı ziyaret etmekle bahtiyar ol

dum. Bay Şükrü Kaya, pek ziya • 
de mültefit davrandı. Ben onu 
bir dost sayıyorum. Bugün saat 
16 da itimatnamemi Reisicümhur 
Atatürke takdim etmek gibi bü -
büyük bir ,erefe nail oldum. Bu 
büyük ıiyasinin, bu büyük aske -
rin ve büyük 11lahatçının ayni za
manda hem çok sempatik bir ka
bulüne nail olmak, hem de ondan 
çok ehemmiyetli dersler almak 
bizim için emsalsiz bir mahzuzi • 
yettir. 

Reisicümhurun yanına kabul 
etmek huıusundaki sürat yeni 
TüTkiyenin enerji ve ehliyetinin 
bir misalidir. 

Bundan dolayı asırlandanberi 
aramızda tee11üs etmif olan mü • 
nasebetlerin kökleri arasında kar
!ılıklı ve ihtiyart derin kanaatle
rimizi unutmayız. Şuna kati ıu • 
rette eminim ki, iıtikba1de de 
te9riki mesaimizi ve dostluğumu
zu ayni süratle kuvvetlendirece -
ğiz. 

Çinfice bir 9iİrde deniliyor ki: 
"En hüyük zevkı yeni bir dosta 
malik olmaktır,, diler hir man • 
zumede uzun bir aY,ıliktan "lônra 
eski bir dostun yeni dost haline 
geleceğini söyliyor. 3000 sene -

Avam Kamarasında hava 
!<orunmasının teknik 

münakaşası 
Londra, 17 (A.A.) - Avam: 

kamarasında hava müdafaasının 1 

teknik münakataıı 81&y Baldvin 
taraf mdan yapılacak beyanat ile 
açılacaktır. 

Bay Macdon.ald, Bay Baldvin 
tarafından verilecek izahatın Al
manya ve Büyük Britanya kuv -
vetlerinin nisbetlerine dair izaha
tı havi olacağını ve Britanya hü· 

kumet{nin hava programını sürat
le tatbik için alacağı tedbirleri 
göstereceğini ıöylemittir. 

Yalnız bu münaka9adan evvel 
yeni bir beyaz kitap çıkarılıp çı
karılmıyacağı timdilik belli de • 
ğildir. 

iyi haber alan mehafilde, Bay 
Baldvinin pek açık beyanatta bu
lunacağı ıöylenmekle beraber A • 

vam kamaraımdaki muzakerele • 
rin yeniden bir silahlanma yarıtı
na sebep olmaması için tafsilatlı 
bir plan ortaya koymıyacagı zan
noJunmaktadır. · Ayni mesele 
Lordlar Kamarasının gelecek 
Çartamba toplantısında da ko -
nu§ulacaktır. Burada da Lord 
Hailsham ayni beyanatta bulu -
nacaktır. 

Filipin karışıklıklar 
Manilla, 17 (A.A.) - Filipin a

dalarında karıtıklıkların arttığı 

haber verilmektedir. Komünistler· 
le polis kuvvetleri çarpı§mı,Iar, 

Laguna vilayetinde bazı haydut · 
lar karğaşalık çıkarmışlardır. Yir· 
mi ki§İ ölmüttür. 

göz önüne getirirken biribirimi .. 
zin eski tanışık olduktan aonra 
şimdi yeni dostlar haline gelmif 
olduğumuzdan doğan sevincimizi 
söylememek kabil değildir. Bu ıe• 
vince diplomasi sahasında pek 
nadir tesadüf olunur. 

Mesut bir tesadüf eseri olarak 
itimatnamemi takdim etmeden 
evvel gök gürültüsü ile karı!ık 
olarak Ankaraya yağmur yağmı~~ 
tır. 

Bizim eski klasik kitaplarımız
dan 1. king, gök gürültüsü her ,e· 
yi harekete getirir diyor. Şu halde 
bu tesadüf bugünden itibaren mü· 
nasebetlerimizi kuvvetlendirecek 
olan iyi bir alamettir. Yağmura 
gelince onun da iki manası var .. 
dil": Birinciıi ye§illiğin fı,kırma • 
sına yarayan feyizli ilkbahar yağ· 
muru olmasıdır. Bu da fU manaya 
gelir ki bizim samimi teıriki me • 
saimiz sayesinde milletlerimizin 
saadet sahasını hazırlamıt olaca· 
ğız. İkinci manası da dostluktur. 
Ecdadımız eski dostlanna "eski 
yağmurlar,, diyorlardı ve bu yeni 
dostlarına "Bugünkü yağmurlar,, 

adını vermiJlerdir. Bu suretle es • 
ki münasebetlerimize resmi müna• 
sebetlerin tesisini ilave etmek ıu· 
retile pek feyizli olan bu sembol 
önünde bilhassa bahtiyarız. 

Sözüme nihayet verirken f ıraat• 
tan istifade ederek Reisicümur A· 
tatürk' ~ ve Cunıuriyet hükum~tine 
,, ..... : Tii.1r!,, .. n: ... • _.ç. ı.. .... - ..1-..&-- -

münasebet rabıtalarımızın tema • 
diıi hakkındaki en samimi temen· 
nilerimi beyan ederim.,, j 

Metaksas krallık 
istiyor 

Atina, 17 (A.A.) - Ba9lıca 
Cümuriyet fırkaları milli meclis 

intihabatına ittirak edip etmeme
ğe henüz karar vemıit değildir • 
ler ve intihap mücadelesinde bu· 
lun.mak üzere intihabatm yeni • 
den tehirini istemektedirler. 

Krallık taraftarlarmın lideri 
Bay Metaksas, Venizeloıun son 

feıat hareketinden sonra vaziye .. 
tin 11lahı içinyegane hal çareainiıı 

Krallığm yeniden tesisi olduğunu 
ıöylemittir. 

Ôkonomik bir Avrupa 
bloku 

Viyana, 17 (A.A.) - Avru~ 
ittihadı kongresi bir beyannam• 

neıretmittir. Bu beyannamede 
harbin ve Avrupanın kati surette 

.harap olmasının önüne ıeçilme1' 
maksadiyle iktisadi bir Avru~ 
bloku teıkil edilmesi iltizam olull" 
maktadır. 

Beyannamede Avrupanm ci • 
hanın iktisadi bloklanna karfl 

aralarında ihtilaf ve niza bulu " 
nan 26 devlete ayrılmıt bir laal" 

de bulunmasının onun harabi,e 
doğru yürümesi demek oldulO 
beyan edilmektedir. 

Beyanname, Avrupa ittihadı 
birliğinin gayelerini yeni batl•11 

tekrar ve teyit etmektedir ki, !un· 
lardır: 

Bir federal hakem dil'anı vii· 
cuda getirilmesi, askeri itti~~k, 
gümrük birliii. ~ -· 
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· Daldan dala 

Batıl itikatlar! 
1 

Diktatör Pilsudski 
.. Mareıal Piııuelıki ele geçmi§le· S il A •k 

re kQrııtı. ovye er - merı a 
On dokuzuncu yüzyılın bQflan-

ve • 
şaır Göbek atmayınca .. 

Y az;ıcının biri yolda, vapurda, 
kahveele, tramvayda, otobü•te, 
kamyonda yakala!1ığına •oruyor: 

- Batıl iı;katlara inanır mın· 
nız? 

R•cıru/a ölen Polonyayı clirüten, Amerikanın Moskova el
''ki11 bir devlet haline koyan Ma- •• .., • •• t arının sözleri 
tefQl elli yıl maceradan maceraya, ç1hgı mus eş 
hcı • d b . h . . , 

Jki Amerikalı Başan 
şehrimize geld.U.er 

Yirmi dört saat içinde 
yedi gara&ınma vak'a~ı 

Bu ıorulan batıl itikatların hep. 
ai ele ne katlar biliyor murunuz? 
Beı altı tane bir ıey: 

P"haneJen hapishaneye, cep- Birkaç gün en erı ıe rımızn• ı 
heclen C'epheye koıtu. Nihayet Bü- bulunan Amerikanın Mo3kov:. el
f~ Savaıın ıonunela Polnoya elev- çiliği mi:steı:ırı bciy Wiley ile dün 
,'lırı.i kurdu. 1918 den ıonra Po- l:ir muharı:rimiz konu§rr.u,tur ... 

Gazeteci kon·uşma 
yolunda rekor 

sahibidiı· I 

Yirmi dört saat içinde tehrin 
muhtelif semt] erinde yedi yara -
Ianma vak'aar olmuıtur. Sıruı ile 
yazıyoruz: 

011
J.'Q,Vt kurarı Mare§al büyük ulu. Amerikanın Moskova elçılık 

~.Q/ tehlikelerle karıılCl§tı. Mareıal ~:.i!te·~ .. , t{iyor ki: 
0ıe11c b b' ' tk" ın bü .. 
t" . ezen"!, ır ıan a ar • : "- Mezuniyetimi geçinnek u -
~~" bır ömre bedel vücucle gehr~ı- zere !stanbula geldim. Ziyaretim iı ea · l k ·· olcl ~il erın parça anma ~ze.~e .u: tamame.1 hususi mahiyette oldu -

nu, ve Polonyanın bır ruya gıbı ğundan güzel şehrinizi görmekle 
ortQ~~n kaybolmaya yüz tuttuğu· beraber, yaptığı büyün ink1lapla 11

" i~rdü. dünYamn dikkat gözünü çeken 
..1 Pılauclski bu zamandan ıonra- m'leketiniz hakkında tetkiklerde '«ır k. 1 . k _, l k me 
toy ı u usa/ bır uaret o ara or- bulunmak istiyorum.,, 

Q ~ıktı. k elçı"lı"k ı .b Amerikanın Mos ova l ı eral demokrat rejim elli yıl. S 
d~ 6· -' b"" ··k b' müstefarı Amerikanın ovyet .. . ır ~"'ıımayı, uyu ır ener· bo l 

lt1tı11 k _, - b. l'-· b• 'k Rusya ile münasebeti ve . rç ar ortaya oycıugu ır ıgı ır aç k 
0Jı • • meselesinden dolayı Amerı anın '~•nde par,alanacak bir hale 
~etircli. Rusya ile ilitiğini keseceğe. d~ir1 ~ p l l l . Jan tayialar hakkında demıft:r ,;ı: h 0 onya fırkaların icleo oji erı 
,.''Qbına kendi kudretlni. yiyip bi- "Sovyetlerle Amerika arasın · 

1 - ·Ağahamar.nı caddesinden ge· 
çen Mükrim~ Kemalin bindiği 
motosiklet çıarpınıt kendinisi ya · 

, ralamıttır. 

2 - Baltt\ta Cemal adlı bir ço· 
cuk geçmehte olan otomobilin ar· 

' kasına takılmıf, dü,üp yaralan -
mııtır. 

3 - Beyoğlunda Mehmedin i -
daresin<leki otomobil, sekiz ya§ • 
larmda Halit adlı bir çocuğa çar 
parak çocuğu batından ve dizin • 
den yaralamııtır. Şoför yakalan • 
mııtp. 

4 - Aksarayda toför Salihin i· 
daresindeki 2294 numaralı oto -
mobil Rızaya çarparak yarala -
mıştır. 

Salının uğursuzluğu! .. 13 ıayı
ıının netameliği !.. Kara kedinin 
tekinıizliği! •. Bir kibritle üç ciga
ra yakmanın ıomluğu!.. Köp~k 

ulumcuiyle baylruı ötme.inin ka
ra haberciliği!... 

Fakat batrl itikatlar bu kadar 
mıydı ya? Onlar böyle be§le, altı 
üe, .ekizle, onla biter tükenir fey. 
fer değildi k;f ... Hazır ıırcuı gel .. 
miıkcn bari bunlardan aklıma ge
lenleri ben ıimdi birer birer ıaya • 
yım: 

-Birinin elinelen çakı bıçak gi. 
bi feyler alınJıktan ıonra halil~c 
o alınan ıeyin üzerine tükürereA 
gelecek bir lcliıketin önüne ge,. 
mek! ... 

ırftteğe baılaciı. Polonyada libe- daki münasebat normaldir. Hiçbir 
.,Ql demokrat rejim meıela lngil· fevkaladelik yoktur. Borçlar me -1
''•de olduğu gibi muvallakiyet, selesinden çıkan rivaye~ gelince; , 

"e IQyda verecek bir ıekilele i.nki- böyle bir şeyden habenm yoktur, 1 
fct//Qr göatermeeli. benim Sovyet Rusyadan aynldr • 
1 _ lngilterecie partüer fikir ayrı· ğım güne kadar böyle bir mesele 
'~r'1cla11 bir demet yaparak bir in. mevzuu bahis değildi. Mezuniye - 1 ıUiı birliğini ifade ettiği halde timi burada geçirdikten sonra doğ
-~10n.vada partiler Polonya birli- ruca Moskovaya vazifemin başına tı11 • 

5 - Kabata9 önünde kendi 
yaptığı motörün tecrübesini yap • 
makta olan Ahmet oğlu Hamdi, 
makine ile ağrr surette yaralanmıf, 
Cerrahpa§a hastane.sine kaldırıl -
111.J}hr. 

- Biri bafkaıının üzerine gc • 
rindiği zaman gerinen adamın yü • 
züne doğru: "Tul Tu! Tul Sen tq 
ben k~ı, ıen taı, ben kuı!,, eliyi~ 
üzerinize baıacak olan ağırlığı 
dehlemek!. .. 

- incir ağaçları tekin olmaclık· 
ları için onların üıtlerine çıkmtı
Yıp incirleri, adına lale elenilen il• 

rıldan yapılmıı kııkaçlarla topla. 
mak ... Ve ıonra çocuklar bir incir 
ağacının dibine ıu dökecek olur
larıa yüzlerinde, ağızlarında, bu
runlarında ıimdiki (tik) haıtalığı 
peyda olmasın diye ayni yere gö
türüp bir bardak kırmızı ıerbet 
dökmek! ••.• 

1 
1 

Paramparça etmeğe bCl,fladı- döneceğim.,, 

6- Üsküdarda Şile kahvesinde 
ocakçı Aziz itile me§gul olurken 

140 gazeteae yazı1mı çıka.n tezgah üzerinde duran gazoz ıi -
Amerikalı gazeteci ile ıai'lf fesi patlamıt. sıçrıyan cam parça· 

o.,. B ·h· b. · ·d· P ---------1 u tarı ın ır zaruretı ı ı, o-

011YQcia birçok yerlerde toprak le- Şirketi Hayriyenin ısmar-
oc1Qlit • • • l • t k ıı· · ] rl' esının ı.Z erı gaye uvve ıy- hyacağı yenı vapur ar 

Çok tanınmıf Amerikalı cıaze- ları yüzünden yaralamıştır. 
teci Bayan Gladis Beyker Y•lnın- 7 - Silahtarağada Suat Sah -
da Amerikanın genç ıairlerbıden rinir tuğla harmanında çalışan 
Bayan ,Heındcuon Hey ile hidikte Hay : arla Hüseyin rakı içerlerken 
!ehrimize gelmi§, Park oteline in Hasan Ahmet yanlarına gelmittir. 

mi§lerclir. Kafaaı dumanlanmıı olan Haydar 

ı '· Af ilyonlarca köylüler riyaıal · 1 • k .. .. b 
'1Q~l v "' b vl • _,. Şirketi Hayrıye <~ıre toru ay l Q.,Q ragmen topra5 a a& ı ıcıı- . 1 · · 
e,.. Yusuf Ziya yapılacak ış er ıçın 

' 

llu ua.zı;yet demokraıi hareket-e,· • • 
1, 

1nın sıstemleımeıine zaten kô.-
' d d L • ir1· erece e Rarıı koyacak ıekılde r. 

ttl Bir ba,ka cepheden Polonyacla 
~~•Q/ kültür birliği tamam bir ıe-

cle kurulmug eleği/eli. 
bit }'iiz otuz }'ıl .üren ıon iıtila, 
~~0k Polonya münevverlerini ya 
İQ b ~a Alman, yahut Avuıturya. 

Qglamııtı. 

'tıq &ıı kültür ayrılığı kııa bir za-
10 tıdQ kendini ortaya attı. Po

tıl' el 
iıt Q Q ayrılma, kaynQfamama ,.,. 

a' Ortaya çıktı. 
~e ~ Vaziyet korkun~tu. M areıal 
li~,.,QclikaI §ekilele girifti, birliği 
~ot 'cil dcmokraıiyi taıliye ederek 
,.,Q~11Ya birliğini kurmak iıtedi. 
4;;1 ~Q/ 1921 ana yaıa.ını bir 
'1,'ll~;, f ırlaur, tarihin çok eıki
tQict e.,, tanıdığı bir tip halinele or-

S•ktı: Dil.tatör. 

"ti'll ~Q"f?fal bu vaziyeti ile tarihi-
•on 

' l •alha,•ını YCl§adı. Son za. 
•. 11 Qrcl p . b .. {ti11 el a otonya ana yaıaıı u· 
iti11 evlet kuı.vetlerini cümhurre-

; Veren bir §ekilde cleğiıtirilcli. 
~cq " vaziyete göre Polonya ana 
4o.,Q bQk'ntından kendi birliğini 

;l'Qcak mc:dclelere ıahiptir. 
~~ QhQt, Pilrudıki gibi bir koru· 
WQ ı fQhaiyeti bulabilir mi? Bunu 

Q"1an gô#erecektir. 

Sadri Ertem 

funıarı auyıemııtır: 

"- Bugünün durumuna baka -
rak yeni bir taıife yaptrk. Hazi · 
randan sonra tatbik edilecek ye · 
ni tarif enin Boğaziçine rağbeti 
arttıracağını umuyoruz. 

Yeni vapur ısmarlamak üzere 
fabrikalarla görüşr11elcre devam 
ediyoruz. Bu vapurların mümkün 
mertebe fazla yollu omlasmr isti -
yoruz. Henüz karar verilmiş de· 
ğildir. Ancak gelecek .sen: yeni 
vapurlardan istifade edılebılccek
tir. 

Yeni ücret tarifelerinde, eski 
tek bilet ücretleri muhafaza edıil· 
miı:; :ralmz Kandilli, Anadoluhi -
sa~' ;e Emirgfm iskelelerinin bi -
rinci mevkii 18, ikinci mevkii 15 
kuı-uşa indirilmiştir. 

Bu iskelelerin Köprüye gidip 
O'elme ücretleri birinci 30, ikinci 
25 kuruş, Köprüden bu iskelelere 
birinci 32,5, ikinci 27,5 kuruştur. 

Ara iskeleler iicreti evelce altı 
iskele mesafesine göre yapılmL5tı. 
Bu defa ücret yedi iskeleye göre 
yapılmıştır. Bunun gidip gelme ü~
reti birinci 22, ikinci 17,5, yedı
den fazla iskelelere gidip ge1mP 
birinci 32.5, ikinci 27,fi kttruF-tul'. 

Yeni ücret tarf el erine 5csas 0 -

lan mmtaka taksimleri eskisinden 
farklrdrr. 

ltaı f ·· Çay ve temsil ~ Yan pro esor . . . 
t. ~ehrirn· I kt·· Türk musıkı yayım koh: cemı-ıtrı~ ıze gelerek talyan u- .. AI d 
l e ''kült" 1. "k bak yeti tarafıudan dun em ar na· rı f ur, po ıtı a ımın • ı · t .. l · 
~ 'tfilrn .. . d b' hiye kolunda cemıye uye erme tıf ,, rnevzuu uzerın e ır . ·ı . . 
l tran1 I I f .. bir çay ziyafelı verı ınııtır. 'a~ı Veren ta yan pro esor . . • 
•tıi a"ı Maricati bu sabah Yu· Gece d t cemıyetın salonunda 
~.'tana doğru §ehrimizden ay • temsil kol· tarafından bir müıa • 
ı~1hulunacaktır.. mere verilmit (Gömdüğüm o ci· 
litt/an J>rofesörü dün, Londra han) piyeail~. bir azizlik k~.medisi 
~i bazı İtalyan §ahıalarına oynanmış, musaınere çok guzel ol· 

hfct 'V • • t ennıttır. mut ur. 

Ameırika1ı gazeteci Bayan :Sey. Ahn;ıede göbek atmasını teklif et· 
ker'in yaızdarı yüz kırk dün.ya ga- mif, Ahmet bunu kabul etmeyince 
zetesinde çıkmaktadır. Dü.nyanın Haydar bıçağını çekip Ahmedi sol 
birçok tamnmış siyasal ve. edebi memeıi üzerinden yaralamııtır. 
şahsiyetlerile konuşmuş, yazmıı· Yaralı hastaneye kaldırılmışhr. 
tır. SÖNDÜRÜLEN ATEŞ - Bey· 

- Evde kavga, hırgür çıkmasın 
diye makcuların ağızlarını açık bı
rakmam~k! •... 

- Kıımetimiz bağlanmaıın eli· 
ye E:llerini dizlerinin üıtüne koyup 
parmaklarını biribirine geçirme· 
mek! ... . Bayan Cladis Beykctr dün mu- kozda Kavak dere cadd~sinde He· 

harririmize şöyle demlıtir: ropenin üç katlı evinin bacaaı tu· 
"-Burada da siyasal mülakat- tu!muı, evin üst katı yandıktan 

lar yaparak gazetel.ercle çıkarmak sonra tön':!ürülmü!tür. 

iaterim. Şimeliye kadar binden Hukuk talebesi dün 
yukarı mülakat yaptım. Fakat 
memleketini-&de yapacağım mülô.- Yalovaya gitti 
katları biitün. bunların üatünde •a- Hukuk fakültesinin yıllık ge · 
yacağım. A.nkaraya gidiyorum.,, zintisi dün bütün fakülte tale · 

Amerikalı mülakat muharriri besinin ittirakile Y alovaya yapıl
Bayan Beyker'in gelirken konu,. mı§tır. Talabe sabah saat sekiz 
tukları arasında ltalya Başbakanı buçukta Köprüden kalkaı hususi 
da vardır. bir vapurla Yalovaya gitmiş ve 
, Bayan Beyker bunun üzerinde geç vakit dönmüıtür. Dün tıp tale· 
demittir ki: be yurdu tarafından da yurtta bu· 
"- Muaolini Avrupada vaziye- lunan iki yi~z talebeye bir gezinti 

tinin pek cidJi olduğunu ve sulh hazırlanrıuşh. Gezinti Beykoza 
için çalııtığınt •öylüyor. Bununla yapılmış ve çok eğlenceli olmu~ • 
berabe" hiçbfr zaman harbetmiye· tur. 
ceğini ve ita/yanlar müstemlekele· •• . l 
rini korumak kararında olduğunu Turk • Isveç tıcaret an aş-
an atıyor ..• ,, 

' 
mas. Uzatılacak 

Şehrimizde bulunan Amerikan 
gazetecisinin, mülakat yaptığı §ah
siyetler arasında Amerika cümhur. 
reisi Ruzvelt, Bernard Şov, Aniş· 
tayn, Yeis, Tagor, Profesör Pik· 
kar meshur Amerikan gazetecisi ' ~ 

Brizbeyn, Sinkler Levis, Lcdi As· 
tor, Lindherg, dünyanın birçok 
me§hur ilim ve fen adamları, dev
let reisleri vardır. Amerikan ga· 
zetecisi memleketimize büyük bir 
alaka göstermektedir. 

Partinin Jstanbul idare 
heyeti başkanlığı 

C. H. Partiai lıtanbul vilayet i· 
dare heyeti başkanlığına eski ha. 
yındırlık hakanı bay Hilmi tayin 
edilmittir. 

lsveçin Türkiye el~isi, ayın so· 
nuna doğı"U Ankaradan §ehrimize 
gelecek ve bir müddet burada ka· 
lacaktır. 

Öğrendiğimize göre, lsveçle a· 
ramızda olan klering eaaaına da • 
yanan ticaret muahedesinin müd· 
deti temmuz ayının batında bite· 
cektir. Altı ay için uzatılmı! olan 
bu muahedcnin yeniden uzatılma· 
sı yolunda İsveç el~iliği ile hüku • 
metimiz arasın~a konu~malar ya • 
pılmaktadır. 

Bay Muh =ddin Üstündağ 
Avrupadan geldi 

lıtanbul Ubayı ve farbayı Mu -
hiddin Üstündağ dün akıa.m Av· 
rupadan tehdmize dönmü9tür. 

- Gece mangalı kaparken ıaça
yağı ateıin, yahut külün Ü•tünde 
oturur vcuiyette bırakmamak! ••• 
(Bu, niçin yapılırdı, unutmuıum) 

- Hamamda olıun, evde olıun 
yıkanırken baıa ıürülen ıabunla· 
rın •ayı ile bitirilmeyip üç, bq, 
yedi, dokuz falan gibi •ayılarla bi· 
tirilmesi .... (Bunun ela ıebebini 
bilmiyorum. Yalnız btı§a ıabun IÜ· 

rülmeainin çıft ıayı ile bitmesi eı
ki zamanların hatırı ıayılır uğur· 
ıuz.luklarındandı.) 

- Biribirleriyle kırklı çocukla. 
rın bir ya§larına gelinciye kadar 
bir eve, bir oc/aya ıokulmamaıı ..•• 

- Geceleri aya yakın yıldız gö
rülünce muhakkak o gece lıtan

bı.ılda bir yangın çıkacağına hük
medilmek! .... 

Daha ıayayım mı clerıiniz? Sa. 
yayım amma, sütunda yer kalma· 
dı. Bunlar o kadar çoktur ki hep
ıini birer birer saymak, Galata ku· 
leıinin tepesine çıkıp köprüden 
günde kaç kıt; geçtiğini ıaymayo 
benzer. 
Şimdi aiz. diyecelııiniz ki: 
-Sen bu batıl itikatlardan han· 

gi•ine inanırıın? 
· - Ben bunlarelan yalnız incir . ' 

ağacının hakikaten tekin olmadığı. 
na inanırım. Çünkü bir kere ÇO· 

cukken büyük bir incirin tepıine 
tırmanmıı; fokat, tam o canım, 

yumıak lop ıncirleri koparıp ağ. 
zrma atarken bastığım gevrek dal 
kırılınca ıoluğu kaakatı yerele al
mıf ve ancak yarım aaat ıonra 
kendime gelcbilmi§im! 

Oaman Cemal Kaygıaız 
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··kreş top antı- 1 Ulus ar kurumu sınırla
sından sonra '° • • k . f 

(Ha.tarafı Birincide) 1 rın g aran bs eme tır • 
hlanması işiydi. Almanya bir 

"rivaki olarak silfi.hlanmağa baş- (Baştarafı Birincide) 1 sun aleyhinde değiliz. Fakat, ba · 
~dıktan sonra Strezada toplanan vaziin buluna\silmcsi acık bir su · rışı kuvvetle bozmaya kalkışan 

lngiliz, Fransız, ftalyan devlet a· reltc kabil değildir. AİmEinya, bu 1 kin1 olursa olsun, onun ale!hin.de 
miktarı, arki Avrupa ile alaka - olmamıv. lfızımdır ve aloyhıncle o· 
dar olan endi~esini ileri sürerek lncağız. O zaman bizim daima 
müdafaa ediy~r. kollekt\f sistem tarafında yer al -
ALMANYA lLE SOVYET RUS- mıı> buhmduGumuz görülecektir 

damları Musolini'nin önergesi 
(teklifi) üzerine muahedelerin bir 
taraflı kararlar ile bozulamıyac 
ğım esas tutmakla beraber A vus. 

turyanın, Macaristanın ve Bulga
ristanın ask>?rlik durumlarmc'la 
değişiklik yapmağı düşündüler. 
Bu düşünce belki yakmda toplana

cak olan (Roma) konf.eran ında 
bir kere dahil konuşulacaktır. Q. 

nun için Antant Balkanik konse

yi son topfo.ntısmda bu -sorumu 
gözönünc almış, Balkan devletle
rinin buna ka'r§ı güdocekleri siya. 
.sayı kararlastırmıştır. 

Balkan devletleri prensip ola
rak mu hedelerin bir taraflı ka
rarlar ile bozulmamasını istemek· 
tedir. Fakat Versay muahedesi-

nin askerlik maddesi bunu imzalı· 
yan devletlerce değiştirilirken Bu1-
garistanm as1 erlik durumu da de-

YA ARASINDAKİ MESAFE 
Bay, Eden, sözlerine şöyle de· 

vaın etmiştir: 

"'- Ben hicbir mcmlekelc git
medim ki, oracla Sovyet Rusya<la 
olduğu kadar ncık konuşulmuş ve 
Sovyet Rusya kadar daha birçok 
yıllar dahili işleriyle meşjjşul bu -
lunulmuş o!sun. Almanya ile Sov· 
yet Rusya arasındaki mesafe çok 
geniştir ve arada Lehistan arazisi 
vaTdır. Soma muhakkaktır ki, 
Avrupa sahnesinde ~ok büyük 
bir rolü olan ve bu rolü oynamaya 
hazır ve muktedir bulunan bir bü
yük Lehistan devletinin yeniden 
kurulmasından sonra, Almanya • 
ya karşı bir Rus tecavüzii coğrafi 
imkansızlık haline gelmiştir. 

1r\GlLTEREN1N ALMANY AYA 
KARŞI OLAN TAAHHÜTLERi 

Londra., 17 (A.A) - Amele 
fırlu~ .. ı "nyJa,·lnrından bay Tho -

mns VIPillia'nın Almanyanın U · 
luslar Kurumundan çekilmesi do· 

layısilc lngilteı-enin Almanyaya 
kar~ı olnn lo.nhhütlerinden kuı tul· 
muş olup olmadığı &ur-etinde sor -

muş c-lduğu bir suale cevap veren 
bay Eden, Almanyanın lıeniiz U· 
luslar Kurumu üyelcrtndcn olduğu 
ve ln"iltcrc hükumetinin lokarno 
misakını imza ctmi~ olan devlet
lerden birisinin Uluılar Kuru • 

ğiştirilecek, bu devletin ordusu ı.Bu ve diğer 6ebeplcrden dola· miyeceğini söylemİ!lir. 
da mecburi askerlik usulü ile bü- yı, Almanyada mevcudiyeti mel • :::=:::-:=:::=::::======:=:==== 
yütülecek olursa Türkiyenin Bo- huz bir Rus askeri tecavüzü kor· Bay Recep Peker 

mundnn çekilmesinin diğer i;-za 
etmi~ devletlerin taahhütlerinin 
ortadan kaldırılmasını intaç et • 

(Bcqtaralı Birincide) 

ğazları yeniden silahlaması işi kusunda hemfikir olmayı cüç bu· 
kendi kendine ortaya çıkmış ola- luyorurn. Emniyeti hakkmda kor
cakhr. Bulgaristanın silahlanı;na. kuları olan bir ulus için tutulacak 
sı ile Traltynnm ve Boğazların as. en iyi yol, Uluslar Cemiyetinde ÜYELER ŞEREFiNE ZIY AFET 
kerlikçe durumunu değiştirmek yerini almak ve bu suretle kollck- Ankara, l 7 (Kurun) - Ankara 
lazım gelecektir. tif emniyetten istifade etmektir.,, valisi bay Nevzat tarafından bu · 

Nasıl ki Sükreş konferansında ULUSLAR KURUMU VE LO· gün Ankara palaıta C. H. P. bü -
bu sorum konuşulunca bütün Bal- KARNO ANLAŞMALARI yük kurultayı üyeleri ferefine bir 
kan antantı konseyi bu gerçekliği çay ziyafeti verilmittir. Cümurre-
çok yerinde bulmuştur. Anadolu Bay Eden, bundan lionra harp- isi Kamal Atatürk'ün, ve Baıba -
njansının verdiği bir telyazısına ten evvelki vaziyet :ile . bugünkü kan ismet İnönünün onur verdik
göre Romanya, Yunanistan ve Yu- vaziyet arasmdaki farhları teba - leri ziyafet, &onuna kadar pc:k 

un. ifdslh.'Vya 'Boğazların tekrar asker- ı·üz ettirerek demiştir ki: neş'eli geçmiştir. 
lın ŞfWll~i h~kkındaki Türk iste· " - Bugün iki mühim istikrar Akşam halkevinde bir müsame• 

ğini müdafaa etmeğe karar ver· unsuruna malik bulunuyoruz: U· re verilmiştir. 

rni~lerdir. lus1ar Cemiyeti ve Lokarno anlaş- Üyeler yarın hususi bir trenle 
Geçenlerde bazı İngiliz gaze· maları. Bunların her ikisi de im • Kmkkaleye giderek fabrikaları 

tderinde: ''Türklerin Boğazlarda za etlenlerin lehinedir. Hiçbir za· gezecekler, akşamı kurultay top • 

Almanya, Habeşistan 
silih mı gönderiyor 'I 

ltalyanlar, Almanyanın Habeşleri ke 
aleyhlerine kışkırttığında ayak direyorl 

İtalya ile Habeşistan araımda· 1 tinin Uluslar Kurumuna müra 
ki gerginlik gittikçe artıyor. Son ederek bütiin Habetistan üzeri 
gü11Jcrde İtalya hükumetinin Af· ltalyaya manda salahiy~ti v 
rikaya yeniden aıker sevketmesi· mcsini istiyeccğini yazm•ştır. 
ne kar,ı Habetistan imparatoru Uluslar Kurumu Habeşitan -
da parlamento üyeleri önünde bir ta.lyan meselesini 20 mayııta, 
söylevde bulunarak genel bir se - rüşccektir. Bu itibarla Habqi 
fcrberlik ihtimalinden bahse~miş run mukadderatı iki gün ıonra 
ve mümlci.in olduğu kadar çek si · li olacak demektir. Birkaç gün 
lah loplamağı tavsiye eylemişti. vcl Muso!in=nin bir nutkunda 

Bundan sonra gelen haberler zc hiç kimse kanşamaz,, meali 
.bu gergin vaziyeti teyit etm:::klc - deki sfü:fori Fraıısız ,.e f ngiliı 
dir. Bu hnbcrler arasında en ziya· kin umumiyesinde çok fena t• 
de dikkate dccer nokta halynn sirlcr yapmış, ve İtalya ile HstJI 
gazetelerinin Haheşist1an meselesi ~istan nra::ında bir harbin ör. 
etraf mda hcyec:.rnlı neşriyata ~c • hiç bir ,eyin gcçemiye~eğini 1 
vam etmekte bulunmalarıdır. Bu termişlir. 
ne§rİyat arasında İtalyanların Al · 
manyanın Habe§istana silah gön -
dermek surclile yardım etti,ıı;i id . 
t:Hnsı vardır. Fransız gazeteleri de 

Almanyanm Habeşistanı el altın· 
dan tahrik \'C te~vik ettiği yazıl
maktadır. Romadan Franıız ga -
zetelerine çekilen bir telgrafa gö · 
ge, (Nota quotidiana) gazetesi 
yakın bir zamanda İtalya hükumc~ 

1NGIL1Z KABiNESiNDE 

Londra, 17 (A.A.) - Sir F. 
Drumond, avam kamarasında 
bin~nin bu sabahki toplantısı 
1 ta1yan - Habeş meselesi ıöri 
şülmü§tür. Konu~malara ö4le 
8onra devam edilmİ!tİr. Sir 
Orlmond, avam kamarasında 
John Simon lle yemek yemittir. 

....................................................................................... 

ikinci beşlJılltk endüstr 
proqramı hazırlıkları 

Atatürk ve ismet Inönü, ökonoml 
bakanlığına direktif verdiler 

1 , Ankd~~a ~ 7 (Kurun) - B.~§ yıl- f1111ıı111ııı111ııııı11ııııı11ıınuııı11u111111ııııtııı11111Hıt1ıllllllllU 
ııc en uıtrı programının mudde · . 

tinden eveı dcailse hile mucıcı,..; Gecm1ş Kuru~ 
içinde biteceği muhakkak görülü· 18 M•,ı• tO 
yor, bu plan içinde yapılacak f ab· Dimmlıarp örfi rig"""61tlen: 
rikalardan yılda be§ milyon le - ı _ 12 inci kolordu kumandanı 
mettü alınacaktır. Bu temettü ikin· mirli Fahrcttin Ucy. 

\;apmak isteJigwi şey, askerlikten man unutme.mahyız ki, hunlar lantılarmın muhtelif safhalarını 
J 1 deccktir. lecı it edilmiş bir mıntakayı ye· ıer iki taraftan da sınırlara ga • gösteren fimleri göreceklerdir. 

ci beı yıllık programın daha et - 2 - iC ciincü kolwdu 
raflı tatb\ki imkanlarını temin e • llü eyin Sal:\hattin Be), 

3 - Birinci kolordu 
Cafer 1'ay)ar ney. 

ranti getirmekt.ndı"r, ,.e Alman'-·a Cümurreisi Atatürk ve Batba -n"dcn askerıcı::tirmektir. Halbu- " J 1111 ıl l 11 
~ f d \r::::::::::::::::::n•-••111111__..: kan ismet nönü, ikinci be~ yı ık ki Alm"nyada bile askerlikten lec· tara ın a getirdiği garantiler l 

rit edilmiş n_ıntakalar yine du- Fransa ve Belçika tarafında gc · i .. ~. Yurttaşlar, Öz di- :1~. programın şimdiden hazırlanma · 
tirdiği gnranlilerclcn daha az de· .. .. ıı huıusunda Ökonomi Bakanlı • 

ruyor. Daha bu işe sıra gelmemiş- ğildir.,, ~~ limizle yazalım, H ğına direktif vermi§lerdir. 
tir.,, yolunda bir takım yazılar çık· •• !' Bu direktifler üzerine Ök:ono • 

tı. Eğer Bulgaristana silahlanmak B. Eden, bundnn sonra, lngiltc· !~ kon UŞa)ım '~ mi Bakanlığı hazırlanmağa başla-
• ·l~ı verilir de Bulgarlar bunu renin Uluslar cemi)•eti anlaşma - :; li mııtır. 
k~fi nörmezler, sınırlarında as· sını imza etmesiyle infirad politi· :. ı'içüncü Liste .: Ö B k J ~ d ı · 

u !! vı :: konomi a an ıgı, ma en crı-
kcrl'kten tecı ıi: edilmiş yerleri de knsının gömülmüş olduğunu anlat· :: - H d ı f d · ı ·ı · 

- :: ı. _ ttımat - Gil\·en. ı: mizin ev et tara m anı§ eh m-:?sı askerleştirmek isterlerse İngilizler mı~, ayrı ayrı ittifaltlar sisteminin ~~ ltinmt ctmcl. _ GU,cnmck. fil esasını bir prensip olarak kabul el· 
bu türlü sözleıi onlara söyliycbilir- d:ıhi bugünkü güçlükleri l Cn'!mi- !~ Asa~ i. \'C emniyet - GliH'nlik nı miştir. İmtiyazları alınıp da işlet· 
ler. Fakat T'irklere değil.. yeccğini biJdiımiş ve son hal ça · ~~ 2 - Huzur H siikün - Ba;:\sal· H tirilmiyen madenler devlet tara. 

it ld k . b B 1 1 ·ı·h rcsı· olar"k Ulusl"'r Cemı'yetı' cer· :: lıl\, :: f _, · 1 · ·ı k · M 1 l -a ı ı ugün u gar arsı a · .. .. :: , .. 
1
.k b ,<#-nllıl· !: ınttan 1! eltırı ece tır. ac en e · 

çcvcsi içinde kollektif barış sisle' :: lurtta guven ı 'c a." \. :: . . ı.ız ol dl' klan hr ide bile (Edirne bi- :: "Ik" .. 
1
.. :: rın yabancı ~osyetclere dcvnne 

minin knldrgını beyan etmiştir B. :: u umuzc ur. :: 
zimdir. ..frak) n bizimdir ... ) gibi ~i Not: Giict'n ı•e f/Ül'CllÇ kelime . !f razı olunmıyacaktır. 
taşkınlıklarda bulunuyorlar. Ay- Eden: fi lcrinclc "" ,,,1nma clil•kat <'dilml'lf. ;:

1 
Baganlıl< bunun için de ayrıca 

•• ... . 1 
ni şekilde taşkmhkları Yunanlılar "- Faknt, demiştir, bu sistcn.1 Ei clir: ji bir progr&m hazırlamaktadır. 
için de göster:yorlar. Acaba bu bir takım mccburiyctbr yükle • H 1 - Orclu)a günnimiz \ardır. ;i ==-=====::.:==================== 
adamlar yarın devletlerin kararı mektcdir. Mesela, bizi çok yakın. fi !! - Ordu 1 izim g-li\'Cncimizdlr.g Macar Dışbal<anı Cenev-
\lebir de silahJanacnk olurlarsa ue d 1 d d b. A H <Medarı emniyet"~ itimldımız.g ıeye gı'decek ı an n fıkn ar c en gaı· ı vrupa· li dır.) !! 
yapmazlar? ela, harb"n önline gecmek icin, hiç H :ı 'J'eınin ctml•!c H 

Sunu da ş.:yliyelim ki Alman- hh· l<ollcktif emniyet si:ıt'.!mi, cg~r ı: ı - Jna~l:ıma!, inan \ermek. ii 
yad~ bazı mP' tak::ılcır V crsny mu- tam olarak birlikte çalışmaz ve lü· H 2 - ~::ıg-lamak, H 
ahedesiylc &::ahtan tecrit edilmi§· zumu olan kuvvete malik bulun - !i ;; - t:;Jdc etmek :: 

, 
I "it n1"ZS!.\1~ mu .... fc ... ı? olnm"'z A-ıl i: ~Ii ~Her: !! tir. Fakat aynız manaa ngı ere. • '"' · • ., · • .. ı .. " ""' · " " :

1
· 

1 ehemmiyeti haiz olan, yeni mec • :: 1 - Bu l in böyle olduğun:ı sh:i: Fransa, Almanya gibi devletler 5 • H innı:Iarım, ij 
lahtan tecrit edilmiş olan bu mm· buriyetlcr almaklr[!ırmz el eğil, fa. H Bu işin Lıö' le olmıulıı'.tı hal.kın • ii 
takaların emniyetini de (Lokar- hat şimdiye Jrn 1ar nlmrş oldu~u · !~ du keneli ~ine 

0

in·111 Ycrmc;1c (k~ııcii- !: 1 
· ı · 1 muz mccburiyetlea i ifaya lan:a · ;,·~ sini temin ctmc·'ic) <.·alıstın1. ~.;1• no) mcahecl :!:>ıy e temin etmış er- ~ 

d . (L ) h d · ı T h men azmctmİı; buluncluğumuzu 1:: 2 - İ:'>imi, ancak. banka ) ollyle ~: ır. ozan tnun e esıy e sı a · ~ - :: • , 
1 

•• 
1
• ı: 

• ..c , • I B w ... ı · tebarüz ttirmerniztlir. Sunu hn · :: cı•:ıı)n )Jtl ım. :: 
lan tecrıt e • m Ş o an oga ... ar 1• 1 ~ • : • • :: .: - 'l'cmin ettiğimiz ncfücler - :: 
· b"' 1 ft sr •}usal bir gal'anti tırlamak !nT.rmdır kı kolıekt•f sıs • :: ı·ıcı •t•.. . 

1 
:: (" ın oy e ... r y • • • • :: ., c cı ı ~ımız sonuç ar. :: 

d 1 " .. l ld )!..,, .. temin olorıtcı;ının, en nıhn} et. te· :: 1 _ Sonuç _ Netice :: ·:ar mı ır. uoy e o Uısuna gorc . . l . :: · · •: 
h .1 . , I 1 d b" . cavüzc kalkmak ıslıy0n et·h~nr:ı tH > _ TL·min:ıt _ lnanca f: er ı tı mınt .• m nn"I o.ur a ırı· . . . • . :: !: 
b. . b ., b'l" 1 B l d bırısıne karşı konaca < ezıcı lmv • H Not: lı'a:ctcmi:e yürıderilc1=ck :: ırıne enzel c ı ır. un nr an A :: • • :: 

.. 11 l kı n .1 h h · h" vetl re dayanrnası lazımtl r.,. :: yazılarda 'bıı kc•lımc!etırı Osnınnlı·H 
hırı a n '"crı en er angı U· •• b' . H eflları T.uflcımlmamn.;ını rica C'dc • :: 
ld.i ötekine tfllbik oh·nabilir? B. Eden, nutkunu şoyle ıtır • i! riz. :; 

As'M US mistir: ıl.····································ı···:···ı· .. ···· li . - .................................................. . 
"- Biz., ~u veya bu, hiçbir ulu· • 1 

4 - 14 üncü kotcrt•u 
Yu~uf lz7..et ra~a. 

;; - Harhiyc nezareti 
hak müsteşarı l\1ir;ılay ı..et 

rı - Yo1.gat r.ıchuau sabıkı 
Fazıl Pa~a. 

r; - if.:rzurum n1c1*u abllct 
!ettin Aı if 13e). 

S - l~shak meblllllndan H 
hıh Suphi Bey. 

9 - Kur:ıcabcy miiftisi .-blkı 
tara ı~ehmi RfencU. 

10 - Snbık mebuslardan 
ile). Rckir ami Be')', Hakkı 
Ecy, • inop ml'husu sa'btlR Rla 
Bey, Ka~tamonu me"- t1a 

ndli)e mtistc§--ıı·ı cshllkı Vuısut 
mal Bey, Esl.işchir JD~Kıf 
l\ı Fr.tin Hey, llursada fırka k 
danı miralay llekir Sami Bey, 

ı~~ami!;i ballida Mllfa.t'ftl' 
;10 Mn~ ıs 3~6 tarihini triucUf 
•;Unü icra) j nıuhô!1'Hleleti • 
ol<luıhınd:ın ) C\ mi me.zkCarda 
. aat birde Dersaadctte birinci 
nıhnı·bi örf:i: r gclmetnl il!n o 
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~roli~e iza~eıı ~ızı ile ~örü~ür~en, tnıımn 
önün~e ~ir orn~o ~ur~u ! 

Kraliçe, kızı Maryana ile 
konuşurken .. 

iki saat sonra kral F erdinand 
Gonzalveye şu emri verdi: 

- Türk reisinin kafasını kızım 
Maryana ya göster! 

F erdinand, generalin bu hizme· 
r ınden çok memnun olmuştu. 

Gonzalve kralın çadırından 
çıktı.. Arabasına bindi.. Ve mu · 
hafızlarına seslendi: 

- Prenses Maryananın köşkü · 

~::neral Gonzalve bu fedakar -
ı w 

ıgının kar§dığmı kraldan bekle -
iniyor değildi. Onun da Ferdi -
"1!lncJd.an bir isteği vardı: "(Don 
Pctro) nun yerine, orduya başku· 
mandan olmak. 

- Onu hala unutmadın mı? 

- Rüya unutulur mu .. ? ! 
Kraliçe, kızının yüzüne baktı: 
- Bugünleı·de çok zayıflamış -

sın .. ! Başka bir üzüntün mü var? .. 

- Hayır, anne! Garnatamn su-
kutunu beklemekten başka bir 
derdim yok. 

- Bunu, ordumuzun temin e · 
deceği zaferi tes'it için mi bekli
yorsun? Yoksa ... 

Maryana gülümsedi: 

- Başka ne olabilir? 

Kraliçenin gözleri sulandı .. Kı
zını· daha fazla üzmemek için, baş· 
ka bir şey söylemedi. 

Maryana çok muztaripti .. Fa -
kat, kederini gizlemeğe çalıştığı, 

halinden ve sözlerinden belliydi. 
Kraliçe tekrar sordu: 

-Yavrum, istersen !eninle bir 
likte şehire inelim.. Orada daha 
iyi gezer, eğlenirsin! 

Maryana başmı salladı: 

Kralın (Don Petro) ya itimat 
~e teveccühü vardı. Fakat, Gon • 
ıalveyi de Petrodan az sevmiyor
du. Hatta böyle entrikalı mesele
lerde Gonzalve kralın işine her -
kesten ziyade yarıyordu. 

- Hayır, ann.e ! Burada rahat • 
sız değilim. Sizlerle yakından ve 

. Gonzalve Maryananın köşküne sık sık temas etmekten zevk du • 
gıderken, arabanın içinde düşünü- yuyorum. Beni burada yalnız hı · 
Yordu: rakınız ... Babam, sizin tesellinize, 

- Sinanın öldüğüne kralı bile 
aldattım. Şimdi prensesi de kan -
dıracağım. Ferdinand bu hizme
!Lıtıden dolayr elbette beni müka-

•• ~•2: oıra.Kmıyaca[{. U Vakıt YÜ • 
zum" k . . u ızdırıp (ba§kumandanlık)ı 
ıstıyeceğim. 

Prenses Maryana o günlerde 
~aldes! İzabella ile beraber, cep • 
h.e gerısinde bir köyde, küçük, za
rıf bir kö~kte oturuyordu. 

Kraliçe lzabella kralın yanın · 

k
dan yeni dönmüstü. F erdinand . , 
l arısının hasretine üç günden faz
a. tahammül edem<:ızdi. 

l Kraliçe lzabel orduda ve bütün 
'Panyada (uğur timsali) olarak 
tanınmış ve halk taraf mdan çok 
'e~iJıni§ti. 

kraliçe, kocasından yanından 
~~akla§tığı günlerde orduda mu -

~kkak uğursuzluk ve kargaşalık 
)uı .. t . d · F d · t· gos erır ı. er ınand harp bi-
'tlc.eye kadar kraliçeyi yanından 
'}'ırmak istemiyordu. 

l l>renses Maryanayı görmeğe ge· 
en kraliçe, küçük kızını diğer ço-
~ttklarından çok sevdiği için onun 
u~uı..... . . . h , 
ı •«esını ıstemez, ra atsızlığma 
ttaf · lyYen dayanamazdı. 

Maryana nasıl olmuş da su Türk 
i'e?llici · · ·· d ·· • ? sını ruyasın a gormüştü. 
n I<raliçe bu rüyaya bir türlü i -
flnnıa.k istemiyordu. 

l>a Acaba bu Türk denizcisi ls -
h tlyoUarın icine kadar girmis de 
IYla • ~ 1 

nı·· ryana onu yakından mı gör · 
uştu? ! 

ttt ıu uzak ihtimali bile düşün • 
..... e ten kendini alamıyan kralice -
··ın • 
ne , 0 gece, yine her zamanki gibi 

~ esj Yoktu. 

Maryana ya sordu: 

nı·~ Bugünlerde yeni rüyalar gör
UYor ınusun? 

Maryan .. l . . . d' di: a goz erını yere ın ır -

-Ha. n-" Yır, anne! 
.. ord''ğ·· 

u um. rüyadır. 
O, ilk ve son 

sizin arkadaşlığınıza daha çok 
muhtaçtır. Onu yalnız bırakma • 
yınız ! 

- O halde, ben yarın karargi .. 
•-- .ı:; ••••• -~ laLtyorum. istersen se· 
ni de birlikte götüreyim .. ? 

- Hayır, anne! Ben burada ka· 
lacağrm. Sıkılırsam, sizi görmeğe 
gelirim. 

Bu sırada uzaktan gelen at ses· 
lerjni işiten Maı·yana pencereye 
koştu .. Ve köşkün önünde muha . 
fızlarla çevrilmi§ bir arabanın dur· 
duğunu gördü. 

Kraliçe de merak ederek pen -
cereden başını uzattı.. Arabadan 
inenleri gördü: 

- General Gonzalve geldi. Kim 
bilir ne hayırlı haberler getirmiş -
tir .. ?! 

Maryana dudağını bükerek: 

- Baykuşlardan hayır umulur 
mu, anne? Dedi - O, sırtındaki 

perelininclen daha kara yürekli 
biı· adamdır. Hiç şüpheyok ki, bir 
kam haber getirmi~tir ! 

Kraliçe başını içeriye çekti: 
- Zannetmem, kızım! Gonzal~ 

ve çok temiz yürekli, ve babana 
ço!< sadık bir kumandandır. 

Merdivende generalin !esini 
işittHer. 

Kraliçe. kaprdrı duran muhafı -
zına: 

- Generali buraya aİınız ! 
Diye emir verirken, kızının ha .. 

linden büsbütün şüpheye düşmüş-
tü. 

Maryana general Gonzalveden 
neden hoşlanmıyordu? 

Kraliçe lzahelin zihninde kıvrr 
lıp kalan bu manalı düğümler el · 
bette bir gün çözülecek.. Ve o, kı
zının yüreğini, bir kitap okur gibi, 
okumağa muvaffak olacaktı. 

General Gor.zalve içeriye girer
ken çek n~ş' eliydi. 

( Devcimı var) 

1 1 

Birçok toprak başka .. 
la1 ının eline geçmişi 
Şehrimizde bulunan Afyon ta· 

pu müdürü bay Mevhip vilayete 
müracaat ederek İstanbul semtle· 
rfüin eski ve yeni haritalaı·mı tet· 
kik ettiğini ve bu haritalarda bir 
kısım toprakların zamanla kaybe
dilerek yabancıların eline geçtiği
ni söylemi~tir. Vilayet bay Mevhi
bin verdiği istidayı görüşülmek ü
zere şehir meclisine göndermittir. 

Dün bay Mevhip kendisile gö -
rüşen bir 1~1uharririmizt:ı bu ınese· 
l~ etrafında şunları söylemiştir. 

"- İstanbul semtlerinin bun -
dıan altmış iki yı:l evvel ve sonraki 
vaziyetlerini gösteren haritalarım 
uzun zamandanberi tetkik etmek
teyim. 

Yaptığım uzun araştırmalar ne
ticesinde gördüm ki lstanbulun 
hemen hemen birçok semtlerinde 
arazinin zamanla sahipsiz kaldı -
ğım gören bazr kimseler burala -
rmr alarak kendilerine mal edin -
mişlerdir. 

Bu aradıa Kartal ve Usküdar 
semtleri dahilinde arazi bundan 
altmış iki yıl ·evvel mahalle haline 
konduğu vakit açılan yolların za
man zaman oıtadan kaybolarak 
üzerine binalar yapıldığı netice -
sjne vardım. Bu yollar için diye -
bilirim ki binlerce kilometre mu -
rabbarndadrr. 

Belediye bu yerlerin evvelki ve 
şimdiki vaziyetlerini gösteren ha· 
dtalar hazrrlıyarak vereceğim. Be
led~ye burada tetkikatını bitirdik
ten sonra görecektir ki bu yerlerin 
;ı1iihim bir kısmr belediyenin ken
l _ öz malıdrr. Yol için lüzumu ol
mayanların alakadarlarma satıl -
masnu ve belediyeye bir v:ı.ridat 
temin edilmc!::-ine çah~acağrm.,, 

Mali yıl sonu münasebe
tile çalışma 

Mali yılın sonu yaklaşması yü· 
zünden şehrimizdeki tahsil şube· 
leri vergHcrin tahsili için çalış • 
maktadırla1·. 

Finans Bakanlığı 934 yılr i -
çin tahakkuk ettirilen vergilerin 
gelecek /ıla devredilmemesini bil
dirmiştir. 

Mayıa sonunda bina vergiltri 
tahsilatının yüzde doluan beşi öu
lacağı umulmaktadır. 

· .Kazanç vergisi beyannamesi 
vermekle mükellef olanların be • 
yannameleı·i bu ay sonuna kadar 
göıı!dcn t;<...'\'.irilecektir. Beyanna · 
melerin tetkikinden sonra 935 yı -
im.da beyannamelilerden alma -
cak olan kazanç vergisi mikdarı 
belli clace:.:.tır. Kazanç vergisi ka· 
nunun:.la yapılan son d~ğişikliğin 
mükelleflere daha kolay olduğu 
gibi, vergi tahsili tutarını da art -
tırmış olacağı temin ediliyor. 

Kiraladıkları sandah Bur
gaza götürüp bırakmışlar 

Bir haft . kadar ön.ce Davutpa
şa iskelc:;:_.le sandalcı Pehlivan 
lsmaile dört genç gelerek sandalı
nı bir saat: i~in kiralamışlardır. 

Denize açılan dört genç, bir da
ha dönmen.işler, Pehlivan İsmail, 
üç gün sandalını beklemiş, soııra 

Burgazadcasm.da boş bir sandal 
bulunduğunu haber almıştır. ls -
mail sandalın kendisine ait oldu
ğunu isbat ederek almış, fakat ki
ralıyan çocukların kjm oldUıkları 
anlaşılamamıştır. 

Yazan: Niyazi Ahmed Okııın Tefrika No. ·-139-

~üslem ~HSUYI ~B~İ~D~B ~amut YH~DD ~e~!e 
Türkiyede ilk defa kan meae- 1 muriyetler almıt ve hayatında çok 

lesi Kanuni kurununda 1530 yı · garip hadiselerle karşılaşmı§ bir 
lında Amasyada ortaya çıkmıştı. damattı. Onun için bir vakit cü • 
Amasyadaki Ermeniler, bir kadı- zamlıdır denmişti. Bunu duyan pa
nın boğazlanarak kanı Hamursu· dişah, bütün doktorları toplaya • 
za konduğunu kadı huzurunda rak bir cü.zarnhmn nasıl anlaşıla · 
söylemişl~r, yemin etmişlerdi. Tu- bileceğini sormuştu. Dd .. -tı>dar şu 
tulan Yahudiler, itiraf etmişler ve kaı·şılığr vermişlerdi: 
bunlardan Hakim oğlu Y akup - llleti mezhureye müptela o-
şehrin ortasında yakılmıştı. Yakup lan kimsede kehle olmaz. 
yakıldıktan sonra, Ermeni kadını Bunun iizerine etibhai hassa. · 
bir gün ortaya çırkmıştı. Kendisi, J dan Mchrne~ halife teftişe memur 
gen7 Ermenil~~·in ~açırdığrnı. sö~ • I cdilmi?ti. . . • 
l~mış, bunun. uzerme Kanu~ı. ha - 1 "Ol ilahı nıhuı nazarı hakimane 
dıseye sebebıyet vel'enlerı ıdam ı ile piraheninde -gömleğinde- biı· 
ettirmi~ti. kehlecik müşahede etmeğin ıiika-

Biz burada Tokatta, Şam da, br şahaneye arzcttikie müşaıi.in -
Rados adasında ve diğer yerbrde ileyh derakap An .. 1.c:J::>lu man~abı 
vukubulan hadiseleri sayacak de · ile tebcil kılınıp 946 senesi ~Hh -
ğiliz. İstanbul Musevilerini Istan - riınah sultan akdile damatlık şere
bul semtlerinin birer köşesine yer fini dahi tahsil ederek: 
yer toplıyan, Yahudi tesanü.clü ol- O licek bir kişinin bahtı kavi ta-
duğu kadar Yahudilere atfedilen lii yar 
kan meselesi olduğu da i1eri sü - Kchlesi dahi mahallinde anm 
rüldüğü noktasından kısaca temas işe yarar 
ettik. (1) • Müfadinde v{izerayı kubbenişin 

:{. '!· :/. l si kine dahil olmuş.,, 
İstanbulun fethini anlatan yaz

ma bir kitap (2) Y enicami civa -
rma Şuhut kapısı denmesinin se · 
bebini şÖyle anlatmaktadrr: 

"Uç bin namdar yiğit ile Şe -
hit kapısından sarıp Ayasofyaya 
karip olmakla cemiyet ile küffar 
üzerine gelip kapryr açtrlar. Dı -
şarrya hücum edip bir cengi azim 
ettiler. And3. olan ,guzat cümlesi 
şehit olduğu için "Şehit kapısı,, 
derler.,, 

Evliya Çelebi de verilen bu a -
dı anlatırken, İstanbul fethine ge
lenlerin burada ölmeleri yüzünden 
"Şehit kapısı,, ~endiğini söylüyor. 
Yalnız Çelebi, Harunürreşit kuru
nunda da birçok nasara burada 
şehit olduğu için bu adın verildi
ğini eklemektedir. Semte ayni za· 
manda Çıfıt kapısı denmesini de 
şöyle anlatmaktadır:. 

"Amma efvahi nasta "Çıfıt,, 
kapısı derler, galattll'. Lakin cemi 
millet yahudi ol semtte sakin ol -
duklarr cihetten Çıfıt kaprsr der
ler. Amma sahihi Şuhut kapısı -
dır.,, 

TURHAN HATiCE SULTAN 
TÜRBESİ: Bu türbe Y enicamiin 
arkasındadır. Şehrin en büyük tür
belerinden biridir. Sekiz kemer ü
zerine kurulmu§ kubbesi vardır. 
Türbe, dördüncü Muradm anne • 
sine m;ıı hsus olmak üzere 1683 yı
lında yapılmıştı. Türbede dördün
cü Mchmedin, ikin.ci Mustafanrn, 
üçüncü Ahmedin, birinci Mahmu -
dun ve üçüncü Osmanın şehzade • 
led vardır. Mevcut sandukaların 
yekunu kırk dörttüT. 

1. ci ABDÜLHAMiT TÜRBESi: 
Eminönü ile Sirkeci arasındaki bu 
türbe 1789 da ölen Birinci Abdül
hamidindir. Yanında 1809 da ö • 
len dördiincü Mustafa ile 1808 de 
ölen üçüncü Selim ve birkaç ~eh
ZR de ile sultanlar gömülüdür. 
RÜSTEMPAŞA CAM11: Ha .. 

sH"cılardaki Rüştempaşa camii 
(968 - 1561) de Mimar Sinan 
tanarından --1565s cshrdul m 
tarafından yapılmıştır. Cami, Mih
rimah sultanın kocası Rüstem Pa· 
şa namına yapılmıştı. Rüstem pa -
şanın vakfiyesinde "Benim namı • 
ma münasip bir cami yapılsın,, 
kaydı görülmüştür. · 

Rüstempa§a bir çok büyük me-

Rü~tcmpaşa carniinin bulundu· 
ğu yerde daha. önce Elhac Halil A
ğa adlı birinin mecçidi bulunmak
ta idi. Cami yapıldıktan sonra 
mesçit tamamile yıkılmıştır .. Bi -
zans kurununda da burada bir ma· 
bet bulunuyordu. 

Camiin bütün iç köşlerini .süs · 
liyen çiniler son derece göz i\hcı 
bir güzellik vermektedir. Bu çini· 
lerin llil-inci Selim tarafından İz • 
nikte kurulmuı olan fabrikadan 
getirilmit olması muhtemel görül· 
m~ldedir. 

BAL KAP ANI HANI: Rüstem· 
paşa camii civarında bulunan bu 
han Bizans kurunundan k~lma -
dır. Bizans kurununda bu semtle 
Venedikliler oturdukları iç.in ha· 
nın Venediklilerden kalma oldu · 
ğu akla yakın görülmektedir. 

HURMALI HAN: Rüstempa~a 
camiinin doğu yönünde bulunan 
bu han da Bizans kurunundan, 
altıncı veya yedinci yüz vıldan 
kalmadır. ~ 

Eyüpte Cibaliye kadar olan yer· 
lerin tarihlerini yaznu~tık. Eski 
köprü ile yeni köprü arasında ka • 
lan 1100 metrelik yer, lstanbulun 
çok ad salmış yeridir. 

Bunun sebebi, Unkapanı köp -
rüsünden sonra şehrin orta.sına ve 
işlek yerine yaklaşılmış olmandır. 
Unkapanmdan sonra bütün şehı·i 
saran surun kapıları da çoğalm1~ 
ve sıklaşmış oluyor. 

(Devamı var) 

( 1) Kan meselesinin bir iftira 
olduğunu ileri sürenler ahti atik -
teki bazı ftkralarr gösteriyorlar. 
I~tc bu fıkralardan bir kaç1: "Ve 
beyti !sraildcn yahut aranızda 
mukim olan gariplerden her kim 
bir nevi. k::ın yer ise ol kan yiyen 
adanun aleyhine yüzümü çevirip 
onu kavmi arasından katedece -
ğim.,, Bu ecelden Beni İsra.ile de
dim ki sizden bir kimse kan ye • 
mcsin, aranızca mukim olan ga · 
rip dahi kan yeme~in, cesedin ca
m onun kam olup asıl hayatı odur. 
Bu sebepten Deni 1sraile dedim, ki 
hiç bir cesedin kanım yemiyesi -
niz, zira her cesedin cam onun ka
m olup onu yiyen adam katoluna
caktrr . 

(2) Kendi kütüphanemdedir. 
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Beıiktaı ... - 'A.pollon maçlarıntlan ve Rober KollejJe yapılan atletizm mii•a6akalarınaan görünüfln 

Beşiktaş • • 3 - Apollon • • 1 
Beşiktaş takımı 

lılar iyi 
bir galibiyet ka.zandı. Yunan

beraber şanssızdılar 
değerli 

oynamakla 
IJte birçok noktalardan enle- ruıu Beşiktaş forlarına pek iç fe

reaan bir maç daha: iyi oyun, rahlığı verecek ıibi görünmüyor. 
heyecanlı oyun, durgun, temposuz, • • • 
manasız oyun, hız, yava§lık, iyi Hakem Kemal Halim'in düdü. 
VUruf, berbat vuruı nedir, ortaya ğüyle beraber Yunanlılar ileri a
nuıl konulur? Rakibine karşı za- tıldılar. Bu akınlar sağdan kesil
man zaman üstünlük bile gösteren mekle beraber Feyzinin iki ke{e 
bir takım yenme halinden çıkarak üıtüate topu !ağ ayağiyle karııla
yenilme haline nasıl girer?! maya kalkı~rnası sıkıntılı bir iki 

Bunların hepsini bir buçuk aaat dakikaya mal oldu. 
içinde sırasiyle gördük. Onun i- Arkasından Beşiktaşlılar sağ
,indir ki maçtan çıkarken içimde dan bir akın yaptılar. Yunanlıların 
ayak topuna ait ayrı ayrı bahisleri tıknaz beki müthiş bir ıska geçti . 
hir araya toplamıt enteressan bir Fakat BetiRtaı sağ açığı böyle bir 
film aörmÜf gibi duygular vardı. lütuf beklemediği için topa kale-

~ "' .y. ciden evvel yetitemedi. 
- Y qa .. Şeref.. Haydi ken- itte böyle açılan maç tam yirmi 

dini göster be çocuk! dakika iki takımın biri birini töyle 

Bir an için duraklıyarak, bu da 
baıka Şeref mi demeyiniz. Şeref.. 
Bildiğimiz Şereftir. Eıreften son
ra o da F enerbahçeden çekilerek 
tekrar oki yurduna ve yerine dön
mÜJ. içimde, kendisini gene es
ki yerinde görmekten doğan bir 
memnuniyet duyuyorum. Bunun 
içindir ki çıkıp girmelerini bir ni
çin ile bağlamaktan kaçınıyorum! 

Mavi, beyaz çizgili formalariy
le koıarak alana çıkan ve halkı se
li.mlıyan Yunan takımının kartı
sında Betiktathlal' ıöyle dizilmi!
ler: 

Mehmet Ali - Adnan, Nuri -
Faruk, Hüsnü, Feyzi - Hayati, 
Hakkı, Ali, Şeref, Etref. 

Beıiktaı kuvvetli sayılabilir. 

Bununla beraber bir haf oyuncu-
nun santrfor yerine getirilmesinin 
sebebini iyice anlamıt olduğumu 
ileri süremiyeceğim. 

• • • 
Yunanlılar kusursuz boyları 

ile durduklan yerde bile genç ve 
çevik görünüyorlar. Sarı saçlı, 

tıknaz vücudu ile sol bekleri, uzun 
boyu ile kalecileri takımda derhal 
gözü alıyorlar . Hele kelecinin du-

bir denemesi, sağdan soldan zor
lamasiyle geçti. Oyun hızlı, fakat 
zevksizdi. Bunun ba§lıca sebep
lerinden birisi iki tarafın hava
dan ve açık uzun paslarla oyna
ması idi.. Bir bakıma Betiktat 
tam dengini bulmu' sayılabilirdi 
amma, sadece uzun vuruşlardan i
baret bir oyun görüyorduk. Ve 
bu arada Yunan kalecisinin vuruı
ları Beşiktaş kalesinin önlerine 
kadar dütüyoı du ! 

Onlar yirmi dakika biribirle
rini denerlerken biz şunları gör
meye ve anlamaya imkan bulduk: 

Yunan takımı futbolü anlamıt 
bir takımdır. F or hattı içleri ge
ride bırakan hır sistemle oynuyor. 
Sol açıkları tutulmıyacak kadar 
hı>lı; şutör v~ bizim birçok sol a
çıklara model olabilecek bir oyun
cu. Orta hafları ve iki bek mü
kemmel denebilecek bir halde. En 
değerli tarafları çok düzgün ve 
durdutmadan vuruşları . 

Beşiktaş takımı ise bu düzgün
lük karşısında hiç de hoşa gitmez 
bir oyun çıkarıyor. Takımda ev
vela bariz bir "çalıtmamıt,, görü· 
nüş var. Hayaliden Eşrefe kadar 
for hattı iyi değil. Oyuncular a-

KURU11'un edebi tefrika!11: 60 

t.==:==~==========~ ürhan Cahid __J 
Kapan ,iddetli haykırdı: 

- Ne otomobil bekliyor mu? .. 
Ve yerind~1 fırladı: 

- Ben ıimdi savarım onu. 
Arkaıından koıtum. 
- Dur kaptan parasını vere • 

yim bari. 
O hem kofuyor, hem söyleni · 

yor: 
- Sen otur yerine. Hesabını 

ıonra görürüz. 
Karanlıkta otomobilin homur· 

dandığmı duydum. Kaptanın Y,&· 

nımda olmayışından istifade ede · 
rek beyaz köşkü gözden geçirdim. 
Biraz önce aydınlık görünen orta 
katın ıtığı kararmıttı. 

Daha üst katta bir kö1e pen • 
cereıinde donuk yefile benzer 
zayıf bir ışık var. Tahmin ediyo • 
rum ki Nilüfer odasına çıkmıt. 

Kaptan ve Hasan Reis beraber 
ıeldiler. 

Biri büyük bir tepsiye hazırladr 
ğı alaminüt yemekleri getirdi. 

KaP.tan: 

deta teker teker oynuyorlar. Hak· 
kı geri oynamasa haf hattı da ken
dini kurtaramıyacak. Hele vuruf· 
lar çok defa hiç beklenmiyen ta
raflara akıp gidiyor ve görenleri, 
acaba top o taraflara niçin gitti, 
diye bir müddet dütündürüyor ! 
Hele Hüsnü kafayı bırakıp ayakla 
vurduğu vakit top muhakkak ya 
sol yahut sağ taç çizgisini geçiyor. 
Bereket versin müdafaa düzgün 
\'e uzun vuruşlarla vaziyeti kurta-
rıyor. 

•• .lf 
r 

22 inci da~ika manzara değifi-
verdi. Be,iktatlılar sağdan bir hü· 
cum yaptılar. Havadan gelen to
pu Yunan be-klerinin arasından 

kapmak fırsatını yakalıyan Beşik
tat orta muh.ıcimi soğuk kanlı dav
ranarak ve beklerin ıaşırmaıın· 

dan kazanarak topu Apollon ka
lesine sokuverdi. 

Oyun, yeniden hatlar gibi yeni 
bir canlılık kazandı .. 

Bununla buaber.Beşiktaıın iyi 
olmıyan oyunu sürüp gidiyor. Bu
nun içindir ki Yunanlılar ıimdi 
daha üstün görünmeye başladılar. 
Betiktat kale~i sağdan soldan zor
lanıyor. 32 rci dakika Betiktaf 
kalesinin önü karıştı. Sıkı bir tüt 
ve gol! 

Vaziyet 1 1 berabere olunca, 
Yunan zorlaması daha arttı. Yu
nan sol açıgmın fevkalade bir şü
tünü, Mehmet Ali kendini yere a
tarak rıüç hcllle tutabildi. 

Arkasından Yunan sağ açığı
nın demir gıbi bir tülü kale tut
m.adan havadan geçip iitti. .. "' . 

ikinci devre gene ayni tempoy
la başladı: 

Yunanlılar daha üstün, daha 
nefesli ve top daha çok Beşiktat 
alanında döni.ıp dola~ıyor. Y oru-

_... (Devamı 7 inci ıayfaJa) 

- Çocuk gibisin, diyordu. Bu · 
raya kadar gelmiıken gece yarı -
sı dönülür mü? Yarın rahat ra -
hat gidenin. E anlat bakalım, hem 
yemeğini ye hem konutalım. Se • 
simdeki kesiklikten, içimdeki is · 
tekıizlkten kendim korkuyorum. 
Kaptan bir ak!am evvel erken ka
çı~ımı muhakak bir capkmlık me
selesine verdiği için bana sualler 
soruyor. 

Dündenberi çektiğim ıztırabı 
anlatabilsem. 

Ne zalim tesadüf beni böyle o· 
nun havasında, ona bu kadar ya· 
kınken yine kendisinden bahsetti· 
remi yor. 

istiyordum ki Kaptan orada na· 
ııl vakit geçirdiğini anlatsm. Be • 
nim geldiğimi duyunca ne dedi · 
ğini söyleıin. 

Fenerydmaz il~ncil 
küme şampiyonu 

Dün Seref alanında Fener Y ıl-ı 
mazla K .. aragümrük karıılaştılar. 
Hakem Bay Suphinin idaresinde 
} apılan bu oyunda birinci devre 
kazand1 ve oyun Fener Yılmazın 
3 - 4 kazanmasiyle bitti. Bu 
maçtan sonra uçuncü Küme
nin de vaziyeti anlaşıldı. 

F eneryılmaz 29 Puvanla şam
piyonluğu kazanıyordu. Ka -
ragümrük 26 puvanla ikinci oldu. 

Haliç 18 puvanla üçüncü, Orta· 
köy 15 puvanla dördüncü, Doğa1' 
Spor 14 puvanla betinci, Sümer 
Spor 13 punnla altıncı oldular· 
Fener Yılmaz bund•n batka 935 
senesi İstanbul kros kofusu ,aııı· 
piyonluğunu kazanmııtır. Bisik· 
let yarışlarında da birçok iyi de
receler almıştır. Fener Yılmazı ka· 

2andığı muvaff akiyetlerden dolayı 
tebrik ederiz ... 

lzmirde lik maçları 
İzmir, 17 (A.A.) - Bugün lik 

maçlarına devam ediJdi. Netice · 
ler şunlardn: 

lzminpor 3 - 1 Bucayı. Al • 
tay 11 - 1 ile Şarksporu, Gözle -
pe 15 - 1 i]e Türksporu, Altın • 

ordu 4 - O ile Kar§ıyakayı yen • 
mişlerdir. Bu hafta ıona ererı 

maçlarda Altay lzmir tampiyon • 
nu ve Altınordu ikinci olmu!lar· 
dır. 

Ankarada şilt maçları 
Anb.cuil, 17 (A.A.) - Bugün 1 

Jilt maçların\' devam eJllml!LI•. 1 

Bugünkü maç cezası affedilen 
Çankaya ile Demirspor arasında 

idi. Deminpora karşı ikinci takı
miyle çıkan Çankaya, bu maçı 
golsüz olarak beraberlikle bitir -
di. 

Günün en mühim macı, ukeri 
fabrikalar genel müdürü General 
E~ yiibün, Çankaya ve Ankaragü· 
cü takımlarını knrşıla~tırmak için 
güzel bir vesile olarak hazırladı · 
ğı kupa maçı idi. 

Uzun zamandanberi Ankara -
lılarm sahada görmedikleri Çan -
kayahları, General Eyyübün isa • 
betli olarak tertip ettiği bu maç, 
Ankara sporuna güzel bir gün ge
çireceği pek aşikardı. Nitekim sa· 
at daha beşe gelmeden saha hın
cahınç dolmu~tu. 

Tam saat beıte takımlar al -
kışlar arasın1a sahaya çıktdar. 

Mutat meraıirr.den sonra hakem 
ihsanın idaresinde oyuna başlan· 
dı. 

Kaptan denizden, balıktan, 

bahçedeki zerzevatlardan bahse • 
diyor. Lakırdıyı ona getirsin diye 
bekliyorum. 

O buralara yanaşmıyor. 
Mırıldandım: 
- Nilüfer hanım ne alemde? 

Bu akfam rahatınızı bozdum, diye 
kim bilir ne kadar kızmıştır. 

Bunu söylerken tabii görünrnel< 
için ne kadar zahmet çektim. 

Kaptan durgun, ehemiyet ver • 
mez bir seıle cevap verdi: 

- Yok canım, neden kızsın. Bu 
aabah balığa çıkmıştık. Bana ha • 
lıkçılık üzerine bir kitap buldu · 
ğunu söylüyordu. Onu okuyor • 
duk. 

Sustu. 

Ben de sustum. 

Gemici fenerinin donuk aydın • 

llk devrede güne§e kartı dil " 
!Cll çcıı.uK.cıt..)'cUllc1.a 11~! ucu~ıt\.c1. ~a " 
dar bocaladıktan sonra hakimi " 
yeti ele aldılar. 

Sık sık hücumlar yaparak Arı· 
karagücü kalesine tehlikeler ya • 
· ıp.rupo.<111u 

Devrenin ortalarına doğru ıni.i· 
savatı tanzim eden Güçlüler de 
Çankaya kalesine birkaç tehlike' 
li hücum yaptılarsa da her iki ts' 
kımın bütün gayretlerine rağmefl 
gol çıkaı-madan devre bitti. 

ikinci devrede güne~i arkals' 
rma alan e!tki şamiyon muhak ' 
kak neticeyi kendi lehine çevire 
ccği bekleniyordu. 

Bu devrenin ilk dakikaıındaı' 
itibaren, her iki takım da çok se~ 
oynamaları ve anbean her iki ki' 

leye de tehlikeli vaziyetler gö• ' 
tcrmclcrine rağmen çok canlı fe 
güzel bir oyundan ıonra bu def' 
re d~ her iki takım gol çıkara111ı' 
madan maçı beraberlikle bitirdi ' 
lcr. 

lığında Kaptanı dütünceli görii • 
yordum. 

Hasan Reis yanımıza ielınİf• 
gevezelik ediyordu. 

Nilüferden bahsettirmek içİl1 
Kaptanı rasıl zorluyacağımı dii: 
şünüyordum. Bana öyle geliyor "' 
önceleri Nilüferi konuşmak içİ~ 
fırsat kacırmıyan Knptan ıiırıd• 
hazırladı-ğım bahaneleri anlaırı• .. 
mazlıktan geliyor. 

Acaba bir !~yden mi ~üphele1'" 
di? 1 

Sık sık gelitim, onunla ınetl'l 
görün ütüm kutkulandırdı mı? 

~-· Yemek yerken lokmalar boa. 
Z!?!ld~ t:kı!ıp k~}:j'O:'. 

Y ·· 1 be k.. k.. .nık•r• an goz e yaz Of un , - • 
pen :eresindeki yetil ışığa bak•Y

0 

rum. 
(Dccantı ııorJ. 
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Diliş/eri 

Kılavuz 
. , 

dersler 1 o o o Kadın ve .Moda o o o 1 zçzn • 

Pariste beğenilen bir rob -7 
Akaetmek = Yansımak 
Akis (aks ) = Yansı 
Akis =- Y anıııt 
Aksettirmek = Y ansıtmnk 
Makus, aksi = Ters 
Aksi sada -= Yanku 

Hakim ve hakimiyet'in bu an
lamlarını nasıl ayıracağınızı Fran
sızca biliyoJ'Sanız, hemen kavrar
sınız. F alzat aşağıdaki misaller de 
sizi bu kelimeleri yerinde kullan· 
manıza yardım edecektir. 

Aksi sacla vermek, sacla akset
ınek =- Y ankulanmak 

" Tiirkler egemen bir ulustur."; 
yahut, "Trakya Türk egemenliği 

altındadır." dediğimiz: vakit, lran
sızca souvrain ve souvrainete ke
limelerini kar§ılamı§ oluyoruz. 

Aksülamel = Tepki 
Bi1akis = T amtersi 
Dün gece, engin denizde yıldız 

YanfJılarına daldım. 

Havuza yansıyan şaJkımlar, 
YavQf yava§, karardı .. 

Güne§, ufukta, ışın - kara yan

lllczr bırakarak, söndü. 
Kıyıdaki ağaçları, en küçük 

'llaprak kıvrımlarına kadar yansı

tan duru ve tc>miz ıular .. 
Dostum, dün ne sordumsa, hep 

terı cev(lp[ar ı·erdi. 

Tali her vakit ters gitmez. 
Terı taliimden ben de bunu 

J. ~1-: i';;ordum. 
ilir inıan çığlığının acı yanhu

larını (yankılarını) duyarak ür
perdim. 

Bu şeı, bütün ormanda, yanku
lanarak (yankılanarak), uzakla§tı 
Ve kayboldu. 

itte telaf ve evecenlik değil, 
tamterıi, öngörü ve ıükiın lazım
dır. 

31 Mart, bir türlü önlenemiyen 
otorite karga1aaının tepkisi idi :::: 
31 Mart, bir türlü menedilemiyen 
otorite anarıis;nin akıülameli idi. 

Bu mişallerde geçen yeni keli-
ıtıeler: 

ltım . kara = Clair • ob•cur 
Öngörü = Baairet 
T elit ve ıükün (T. Kö.) . ~ . 
Akaayı ıark = Uzakdoğu 
Aksayı garp = Uzakhab 
Aksayı yeıar = En - sol 
Akaayı yemin = En - sağ 
Hikim - 1 - Egemen, 2 - Hükü-

ınen, 3 • Hüküm süren, 4 • Başat 
Hakim olmak = Başatmak 
Hakimiyet - 1 - Egemenlik, 2 -

Batathk. 

"Türk hükümenleri türe ve ka
nundan ayrılmaz.,, elediğimizde 
hakim sözünü juge anlamına kul
lanıyoruz. 

"Kamutayda hüküm süren ka
nağata göre .. " sözünde ise, reg· 
nant lransızcaıını karıılıyoruz. 

"Ba§t tepe = hakim tepe,, de
yimindeki başat kelimesi Fransızca 
"el ominant,, karşılığıdır. 

Uzakdoğu, harp sonrasındanbe
ri, adım adım, Japon ba§atlığına 
geçiyor. 

Uzakbatıda Amerika tekniği 
ve kültürü hüküm sürmektedir. 

F ,-an sanın ekonomik sıyaıasın· 
da, ne en. sağ ne ele en - sol pren· 
sipleı-i bQ§at' dır. 

Fası ancak 50 yılda başatabi
len Fransa, şimdi, otoritesinin zev
kini sürmektec!ir. 

"' #1- * 
Müstemleke = Sömürge 
Koloni = Koloni 
İstismar etmek = 1 - Sömürmek, 

2 - İşletmek. itesimC:Ie gördüğünüz, mevıl - iJe 1'olw1 <lörtte üçünü örtüyor Ye 

Ca&Ja aclaıı bir Holancla sömür- minen şık bir robudur. Beyaz mat arkadan dekoltenin etrafını •.arı -
geıi'clir. krepten yapılmış olan bu robun yor. Belden aşağıya bütün etekli-

lstanbulda Fransa kolonisi git- arkası çok dekoltedir. Kollar si · ği takip eden derin pliler arkaya 
tik~e azalmaktadır. yah tüldendir. Bileğin yukarısm • doğru gidiyor. 

miştir. Bilhasea büyük ıüvareler -
de büyük bir muvaffakıyet kazan

,mıttir. Vücudün tenasübünü ve 
yüzün güzelliğini göstermesi ili . 
barile en ~iyade beğenilen roplar· 
dan biridiı . Yakın zamanda bütün madenle- dan başlıyarak dfüt geniş kıvrım Bu model Pariste çok beğenil· 

rimizi İ§l eteceğiz. -s==ııııııı==mı-= • .. ====-===--=====m1zı:ı. ı1111-..-ıucıccıs::::wwwam:cı:..'lm:nmıı::ı::::::::::::::::::::::::::::::t::xs:r..:m=a=nmnııı .. :•• w ..... 

Amerika, ukinlik •aVa§ını ka-
zanıncıya kadar, Avrupa hesabı

na sömürülmıi§tür. 
Son misallerde geçen kelime-

ler: 
Tüze = Aclalet 
Otorite (T. Kö.) 
Erkinlik = latiklal 

(ULUS) 

Beşiktaş • • 3 - Apollon • • 1 
..,.. (6 ıncı sayıfadan devam) 

lan Beşiktaı takımının görünüşü 

gittikçe silikleşiyor. Bir aralık iki 
Yunan açığı iJe ortası biribirleri
ne yaklaşarak Beşiktaş kalesi ö
nünde güzel l ı)r paslaşma ve yar-
ma yaptılar. Bununla beraber 

Y anımd.ıki grupta bir Galata
saraylı Beşiktaşlı ve Güneşli arka
daşlarına konferans vermekle meş· 
gul. Fakat gruptan birinin kendi
sine şöyle bir c.ümle fırlattığım du
yuyorum: 

çık zaviyeden Yunan kalesine gir· 
di. 

1~te Betikta~ galibiyetini doyu
rucu ve inandırıcı bir kıbga sokan 
ve hu itibarla iki kat değerlenen 
üçüncü gol ! . 

"' "' "' 

Ankarada at koşuları 
~ansları yok. Eğer sağ iç kendi 
kendine yere düşmeseydi pekala 
bir gol çıkarabilecekti. 

- Pekala canım .. Pazara da 
biz sizinle konuşuruz! - Galatasaray yarın çetin, zor-

lu bir gün geçirecek! 
Maçtan çıkarken sağdan, sol ~ 

dan işittiğim sözler bunlar ... Ankara, 17 ( A.A.) - llkba -
ha.r at koşularının ikincisi bugün 
kalabalık bir seyirci önünde ko -
!u yerinde yapılmııtır. 

Bakanlarımızdan General 1 

~iı.ım Öz&lp, Saraçoğlu Şük- I 
\ı ve C. H. P. Genel Sekrete

tl\ce 20 lira iJmak üzere 320 lira 
ti Recep Peker de seyirciler ara
•ında bulunuyorlardı, 

Birinci koşu: Üç yaşında yerli 
Yarnnkan İngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsus olup ikramiyesi 
birinciye 245, ikinciye 55, ücün · 
~İ.ice 20 lira ilmak üzere 245 lira 
ıd· ı. Uzan 1,100 metre olan bu ko-
!Uya, 3 hayvan girdi. Bu koşuda 
trnir Salibin Semiramisi birinci , 
Şernıettinin Kabulü ikinci geldi. 

İkinci koşu: Üç ve daha yuka-
~1 Yatta halis kan İngiliz at ve 
11raklarına mahsus olup ikrami · 

~e~i birinciye 245, ikinciye 55, 
~cun .. . . ı· 1 k 
3 
~ cuye yırmı ıra o ma üzere 
~O lira idi. Uzarı iki bin metre 

:.a.n hu koşuya dört hayvan gir
ı. Bu koşuda Ahmedin Grandez

:taıı hı' · · Ak.f' B k A ·k· · rıncı, ı ın e an ı ıncı 
teldi. 

Dördüncü koşu: Üc ve daha 
!U1;:rı yasta halis kan -İngiliz at 

e ısraklarına m~hsus olup ik · 
te.ıni . b' . . . . . Ye&ı, ırıncıye 435, ıkıncı~e 

55, üçüncüye 20 lira olmak üzere 
510 lira idi. Uzan 2000 metre o
lan bu koşuya üç hayvan girdi. 
Bu koşuda, Akifin Margizi birin
ci Matmazel Bins'in Barc'i ikinci , 
geldi. 

Beşinci ko~u: Dört ve daha 
yukarı yaşta ve sene zarfmda hiç 
ko~u kazanmamış yerli yarımkan 
İngiliz ııt ve kısraklnrma mahsus 
olup ikramiyesi birinciye 225, i • 
kinciye 55, üçüncüye 20 lira ol • 
mak üzere 300 lira idi. 

2000 metre olan bu yarışa iki 
hayvan girdi. Fikretin Kap'ı bi -
rinci, Rüstemin Nonası ikinci gel

di. 

l'ayyare kongresi 
Tayyare cemiyetinin yıllık kon· 

kresi 24 Mayıs cuma günü Anka
rada toplanacaktır. Şehrimizden 
kongreye gitmek üzere Erzurum 
saylavı bayan Nakiye ve cemiyet 
ba~kanı bay 1.smail Hakkı 22 Ma
yıs çarşamba günü gideceklerdir. 

Ayasofya müzesinde 
Ayasofya bahçesinde yapılan 

aramalara devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar çıkarılan eserler 
muhafaza edilmektedir. Müzeler 
idaresi, bah:;eyi Bizans e~'!r1crile 

süslü bir hale gelirmeği karar -
laştmnı~tır. , 

Arkasından bir fırsat, 

~at daha .. 

bir fır- Oyunun bitmesine on beş da-

Fala inanan kadının 
başına gelenler! 

Saraçhanebaşmda garip bif do
\andırıcılık vak'ası olmuştur. Fat· 

ma adında bir bayan, yoldan çe • 
virdiği bir çingene karısını fal aç· 

tırmak için evine çağırmıştır. Çin
gene, F atmadan birkaç altın ge · 

tirmesini istemiş, aldığı altınları 

bir ekmeğin içine koyarak: "bun

laı· burada yirmi dört saat kalsın, 
ben gelir bakarım,, diyerek evden 

çıkmıştır. Bayan Fatma şüphelen -
miş, çingene gittikten sonra ekme-

ğin içine bakmıştır. Altınların ye

rinde birkaç çakıltaşı görünce ba
şına geleni anlamıştır. Çingene 

karısı aranmaktad1r. 

Para kaçırırken 
Stoyan adlı ve Varna vapuru 

tayfalarından biri on altı bin Bul

gar levası ile yüz yirmi Bulgar 
tahvili, beş yüzük, ayrıca Yunan 

ve Ameri!{an paraları kaçırırken 

yaklanmıştır. 

Stoyan'ın üzerinde yakalanan 
levalann beş bini gümüştür. ~.-

kika kala film gene değişti. Beşik- A.S. 
taşlılar sağdaıı indiler ve Yunan=========================== 
kalesi önünde dizildiler. Bir şüt .. 
Kaleci yere yattı , bir şeyler oluyor 

Galiba. Bir şüt daha ve topla be
raber üç Beşiktaşh Apollon kale-

sine ghdiler. 

Yunanlılar bu sayıya itiraz e· 
diyorlar. Fakat golde nizama uy
mıyan bir şe1 yok. 

Yarım saat üstün oynıyan Apol
lon birdenbire yenik bir vaziyete 
düştü ve Beşiktaşlıların hepsi vü
cutlarına bir sihirbaz deyneği do
kunmuş gibi capcanlı, taptaze bir 

kılığa girdiler. Bunda en çok bu 
devrede Alinin yerine santrfora 
alman Muzafferin tesiri var. Bu 

genç çocuk hesaplı olmamakla be
raber dehşetli atılgan oynuyor ve 

bütün arkadaşlarını sürükleyip gö
türüyor. 

Maç bitiyor, üç dakika kaldı. 
Meğer günün en güze] hareketle
rinden biri~ini bu son dakikalar-

Sovyet-Çekoslovak 
antlaşması 

Prağ, 17 (A.A.) - Sovyet, Çe· 
koslovak antlaşmasının imzasın • 
dan sonra bay Benes, bay Litvino· 
fa bir telyazısı göndererek mem -
nuniyetini ve yakında Moskovaya 
gelmesi ihtimalini bildirmiştir. 

Gazeteler, antlaşmanın imza -
lanmasını sevinçle kaydetmekte 
ve bay Benesin bu hususta küçük 
itilaf mümessilleri ile uyuşmu~ ol· 
duğunu yazmaktadrrlar. 

Iraktaki karışıklıklar 
Bağdat, 171 17 (A.A.) - Or

ta Frrat mıntakasmdaki karış.ık -
lıklara dair neşredilen resmi teb
liğ, bütün kaza 'köylerinin hüku
metin kontrolü altında toplana .. 
caklarını söylemektedir. 

Albuhasaa, Savvahim isminde
ki kabile başkanları ile diğer ih -
tilalci liderler hükumet memur -da görecekmişiz: . 
Jarrna teılım olmu~lardır. 

Şeref ayağında top, soldan avt ........................ , ..... _ .. _," __ ,..,.,_, ..... ,,.., •• ,_ ..., __ _ 

çizgisi h~zalarından Yunan kalesi- Milli olan herşey 
ne yaklaşıyor. Birini atlattı, ar- b . . . 
kasından bir;r.i daha atlattı , kale· ızımdır. 

l k l 
.......,.""'aıaı1111•nıııuııırnı ı11111m11 11n111111 ınıı ı ııınmuııooı11uıı1111mıw..ıııtw.tıtı11ntw 

ciy e arşı aştı. Bir §Üt: Top a· 
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Bir Perdelik Komedi 

Bayan aksansirkOnfileks 
- lngilizceden -

Eşhas: Grey (Banka direktörü) 
Kayt (Aktör), Bayan Aksansir • 
n:onflex (bir Fransız aktrisi). 

[Vak'a: Londrada, bir tiyatro · 
da, bayan Aksan'ın odasında ge· 
. er.] 

BIRlNCl MECt;lS -
Grey - Kayt 

Grey - Bu gece (Çingene kı -
zı) piyesini muvaffakıyetle oyna -
dmız ! Sizi tebrik ederim, Kayt ! 
Bilhassa çoban rolünde seni ve 
çingene kızı rolünde bayan Aksa· 
nı ... 

Kayt -Teşekkür ederim. Bu il
tifatınızı unutmayacağım! Beni 
bir tarafa hrrakm .• Fakat, Aksan 
cidden muvaffak oldu. 

Grey - Onu bu gece ilk defa 
görüyorum. Güzel, sevimli bir san' 
atkar. 

Kayt - Evet. Kumpanyamıza 

yeni girdi. Pariste çok tanınmış. 
Grey - Şüphesiz, burada da 

tanınacak. 

Kayt - Rollerini bütün arka -
daılarından iyi ezberledi. Her 
temsilde bu muvaffakıyeti göste -
rine, istikbalin meşhur sahne yıl· 
dızlarından biri' olacak. 

Grey - (Saatine bakar) Ha -
niya .. Nerede kaldı? Son perde 
kapana!ı on beş dakika oldu .• Ha
la meydanda yok! 

Kayt - Merak etmeyin .. Şimdi, 
nerede ise .ı;,T,lir. Direkt'örün oda
sındadır .. {Qülerek) maiUrn ya. 
kumpanyaya yeni bir yıldız ge -
lince, direktörler ona ilkönce göz, 
sonra da el atmayı ihmal etmez • 
ler. 

Grey - Sizin direktör de }'"a • 

man şey! Geçen yıl içinde sahne 
perdeciliği yapan hizmetçi kadm· 
la da .. 

Kayt - (Suratını buruşturur) 
Aman, bırakın o çirkin hacl!seyi. 
Bizim patron geçen yıldanberi 
hayli incelmiştir. 

Grey - Bundan ıonra bir de 
dosya memuru mu tutmalı? 

Kayt - Dosya memuruna ihti
yaç yok. Hafızanız, bu işi göre -
bilir. 

Grey - Göremezse .• 
Kayt - Beceriksizliğiniz mey · 

dana çıkar .. Sık sık yakalanırsı -
ruz.! · 

Grey - Sen bu İ§İn üıtadııın, 
Kayt ! Ben seni bu kadar becerik
li bir adam olarak tanımamııtmı. 
Şakayı bırakalım amma, ben bu 
bayanı candan seviyorum. 

Kayt - Ateşiniz küllendikten 
sonra, ötekiler gibi, onu da çabuk 
unutursunuz! (Kendi kendine söy
lenir) Ah şu para .• insana neleT 
yaptırıyor, neler!.. 

Grey - Bazan paranın geçme· 
diği yerler de vardır. O vakit in· 
san zekası altından fazla değerli 
oluyor. 

Kayt - Sakın bu f elsefey1 ba
yan Aksa."ta bahsetmeyiniz .. ! 

Grey - Neden •. ? 
Kayt - Çünkü o, sizin kibarlr 

ğınıza meftun oldu. Zannederim 
ki, onun yanında çekleriniz geç -

. kt" ' mıyece ır ..• 

Grey - Haydi canım, budala • 
lığı bırak! Ben bir gece Niıte bir 
tiyatro kumpanyasını yalnız ken · 
dim için oynattım. Bütün biletleri 
satın aldım .• Ve tiyatronun kap1-
sını kapattım. 

Kayt- Olabilir .. inanırım. Fa" 
kat, in.san hazan bütün bir tiyat· 
royu kapatır da, bir kadın kalbi
ne girmenin, büyük bir kaleyi 
fethetmekten çok daha güç oldu -
ğunu düşünemE:z. 

(Bu sırada şen bir kahkaha yük
seldi .. Bayan Aksan koşarak içe • 
riye girdi.) 

(Sonu yarın) 

Silvanlı Sabri Yılmaz 
hayatını anlattı 

1 TAKViM 

• Güc doj!uşı.. 

Güc batısı 
Sabah namaı· 
Öğle cam.az 
lkicdl ca maı: 
M:~am nama.ı 

Yatsı namaıı 

imsak 
Yılıo gfçeo giiolerı 
Yılın kalan ~ünleri 

Cumartesi 
17 Mayıs 

14 SEtER 

440 
19.22 
4.'lO 

H .10 
l607 
tQ.'ll 
21.IJ 
t~4 

148 
21~ 

PAZAR 
18 Mayıs 
15SEFER 

4 39 

19,Y.3 
~3~ 

12.10 

16.07 
19,'?J 
~ı. (~ 

2.33 
149 

!17 

Umun11i Harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

- 42 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih _,, 

Neticede: Türklüğün büyük kahraman 
Kafkas ordusu yapılan hataları 

kanı ile ödedi. _, RADYO C) Harekatı askeriye hak!:ın • ve cephanesinin ikmaline müsait 
l1.ald rnc!~rre:r3.t3. IC. O. ve ful:a olacak surette yeniden tanzim ve 

IST AN BUL: tabi:rbr:::ı:n v~1cudü pe!t :nu:::::: te· teşkil olunarak X. K. O. nun mu -
BugUn 

18: Fransızça ders, 18,30: Jimnas· t1h· :c:ı ede~:. N:~e:~::::ı ett!le!=~clir. harip fırkas!na raptolunur. Sıhhi· 
tik, Bayan Azade Tarcan, 18,50: !) - B::1~ena!ey!ı te-k:-::ı.r b:ıt'i 1 ye bölüklerile seyyar hastaneler 
Muhtelif plaklar. 19,30 Haberler. b1:: ~~::~cb:J lmbul eL~c:::::'!e:ı ev- dahi makul bir teşkilata ifrağ o · 
19,40: Sp9r musahabesi Sait Çelebi, 1 
20: üniversite namına konferans. \.'el ycd:.e:a1 k~.~i !?~~;!tiye ~?.!v~fık lunur. 

b. ~'l!t~t~::? b-::~c!.-l t·~ ~~!!.~i:::ı o!~~::::1k f) 10. F. nın mevrudu" hazrrın • 20,30: Demir caz ve Da.yan Be ı şan, - .... 
21,15: Son haberler, borsalar. 21,30: rnecbu::;.::~: ~=-'.!!·e::::,::1 :nr..cr.·cut ol· dan teşkil olunacak fırka yine 30. 
Radyo keman tango orkestraları ve du:'.;u ~~ c::·:.!:-."::-~:.'I. r-:. O. yu teı:di F. namı altında bulunarak 31 ve 
Bayan Bedriye şan. ati:rc :.::~·::.: C!.."':!ej i ye~3nc ç:ıre o - 32. F. karargahları tekrar te!ekkül 

MOSKOVA, 175 Khz. 1724 m. 1 1 t ,,.. ' · ..ı· 
17,30: Ulusal musiki, (Volga şar-

a.r::ı..: c.-.:.:ı c::ı1:,•orum: etmek i.izere gerilere gönderilir . 

kılan), 18,30: Opera musikisi. 20,30: a) Her fırkanın muharip zabi- K. O. karargahı 30 F. ile ifayı 
Edebiyat, 22: Almanca yayım. 23,05: tan ve efradından iki~er tabur teş· vazifede devam eder. 
Fransızça 24,05: Isveççe yayım. kili. Bu suretle X. K. O. nun mu • 6 - 3. O. n.un dahi bu suretle 

BÜ KREŞ 823 Khz. 364. m. har ip piyade kuvveti ayrıca bir is- Yunan seferinde olduğu gibi müs-
13 - 15 Plak ve duyumlar. 18: tihkam taburu ve 32. F. ya muha· takil fırka ve müfrezelerden terek

Askeri mızıkası. Duyumlar. 19,15: beratta zayi olmuş taburları yerine 
Konserin devamı, 20 = Konferans. ZO, raptedilmiş olan endaht talimgah 
20: Plak 20,45: Konferans. 21 : Koro 
ve orkestra. 22: Sözler. 22,20: Senfo- taburile birlikte olarak cem'an (8) 

ik k 23 D ıar 23 4r:: • piyade taburundan, yani ü.c_ alay • n onser, : uyum & , a. 
konser nakli. dan müteşekkil bir fırkadan iba -

BUDAPEŞTE 545 Khz. 550 m. ret olmuş olur. 

küp etmiş olacağı ve vaziyeti har
biye icabı bu fırka ve müfrezeler
den birkaçı bir mıntakada tecem· 
mü eylediği takdirde yine muvak
kat bir kolordu teşkil~tına ithal 
olunabilecekleri de cümle\ müta • 

19,25: Çingene musikisi. 20,lS: b) K. O. da 30. F. da 4 makine· leatı fahiranemden oları;{ arz kr 
Şen yayım. 22,10 Duyumlar. 22,3S: ı· f k F _ı F d 
Viyana dan nakil. 23,45: Çingene or -

ı tü e , 31. . r.a 5, 32. . a 4 lınır. 

kestrası. 24,20: Cazband. ki cem'an on il.~ Mt.vardır. Bunlar 7- Maruzatı a-· ·-·mem elde 
PRAG 638 Kılz . .• 70 m. aynen ipka ediliT. k l b 1 • d h a mıı ordu a.uJ ;i a a mü -
18,55: Almanca musikili yayım. c) K. O. da 2 sahra, JO. F. da essir ve kavi bir siU.h olarak isti· 

19,45: Almanca duyumlar. 19,55: 4 cebel, 31. F. da 7 cebel, 32. F. l k ld k l ma etme ve e e a mış mena· 
Plak, 20,15: Hafif musiki. Sözler. da 4 cebel ki cem'an 15 cebel topu 
21: Opera ve şarkı 21,30: Sözler. 21, vardır. biden de daha makul bir surette -
45: Popüler orkestra konseri. 22: harbin daha ne kadar zaman te • 
Duyumlar. Konserin devamı. 23,15: Bunlarbeı batarya halinde ola-
Piak. 23,30 Radyo orkestrası. rak ipka edilir. Ancak bunlardan 

HAMBURG 904 Khz. 332 m. bir seri cebel bataryasının talim 
20: Şen musiki. 21: Duyumlar. 21, bataryası namile tafünğ.ihlarda 

10: Senfonik konser ''e koro. 23: Du~ 1 bulundurulması muvafık: olur. 
yumlar. 23,25: Dans. d) Piyade taburlarının şimdiki 

VARşoy A, 224 Khz._ 1339 m. vesaiti nakliyesi bir araya getiri -
20,30: Pıyano konsen. 20,50: Du • l k uh · t b l . "f 

yumlar. 21: Şarkılı konser. Sözler. ere . m. arı~ a ur aı ın vesaı ı 
23,30: Senfonik konser. 23: Reklam . naklıyesı tezyıt olunur. 
lar. 23,15: Edebiyat. 23,30 Şen yayım. e) Bir fırka idare heyeti ile K. 

PAR1S 182 Khz. 16.!8 m. O. nun tekmil katarları ve cepha· 
21: Varyete, şiirler. 21,30: Gazete ne kolları bir fırkanın iaşesine 

makaleleri, varyeteye devam. 23,30: 
Hava raporu. 23,35: Adison cazbandL 

ViYANA 592 Khz. 507 m. 
20.55: Virtüoz flüt mızıkasr 22,20: 

Duyumlar. 22,30: Viyana şarkı "e 
musikisi. 23,35: Cazband. 23,45: Ta .. 
mimler. 1. Senfonik plak konseri. 

J_TO_P_L_A_N_T_IL_A_R_ 
Türk elektro radyoloji kuru • 

mundan: 

madi edeceği malum olmıyan za • 

manı zarfında -istifade olunmak 
gibi bir lüzum ve kanaate ki -
bunlar· kendisini her an hissettir-

miştir ve biı· bu-çuk sene zarfında 
X. K. O. ancak iki ay kadar ol -
dukça dolgun bir mevcuda nail o· 
labilmiş ve mütehaki günlerde b:r 
fırka mevcudünde bile buluna · 
mamıştır - miistenit olduğundan 
tensipi samii kumandanilerine ik
tiran eylediği takdirde biran evvel 
tatbik edilmek fü;ere emir ve ira
desi kemali ehemmiyetle maruz 
ve müıtezendir.,, 

Bu vesika K. O. ların Cebice 

Grey - (Bir sigara yakarak) 
Azizim Kayt ... 

Kayt - Emrediniz! 

Harf jn! .. Jabından sonıra oku - 1 l 
yup yazm ... üğreneıı ve inkılaba Okurl.aramızdan mektuplar 
dair şiirler yazan Silvanlı Sabri 
Yılmaz, Llrı . Rober Kollej talebe -
sine haya:ını anlatmı~tır. Sabri 
Yılmaz, hiç okuyup yazma bilme
diği halde yt:ni yazılardan sonra 
okumak öğrenmiş, şiirler yazını~ · 
tır. Dün L İler Kollejde çoban • 
h'~~an n_r ~ .:.:.-tu l dt. :· . okuyı..
: - -rr::ıyı .. · ' öğrendiğ';:" .--.10 .. • 

mış, yazmış olduğu şiirleri ve do .. 
ğu seyahatla:·eni anlatr.uşlır. 

Türk Elektro - Radyoloji ku· 
rumu mayıs i~timaını 19.5.35 pa· 
-::ar günü 18.30 da Saka çıkmazın
da aktedecektir. Programda pro · 
fesör Dr. Dessaueı-'in tebliği var· 
dır. Azalarla arzu e~en doktorla
rın gelmeleri rica olunur. 

civarına geldiği zamanki halini 
gösterdiği için yazdım. X. K. O. 
K. diğer K. O. K. !arından nisbe· 
ten daha inzibatlı, daha ziyade 
kıt'alaı·ma merbut ve her yerde en 
az zayiatla yakasını kurtaran ve 
en çok muhtelif membalardan is
tifade ed~n kumandan olduğun • 
dan bu K. O. nun cliğerlcrine nis -
betle en iyi halde olamdı:r. işte en 
iyi K. O. bu ~ekilde idi. 

Grey - Miihim bir şey söyliye
cek değilim. Şu bayanın İsminden 
bahsedeceğim. Çok çirkin .. Hiç 
hoşuma gitmiyor ... 

Kayt - (Güler) Canım, ismini 
ne yapacaksınız? Sizi kabul etti 
ya •• Ondan ötesine göz yumunuz ! 

Grey - Ayol, insan hu kadar u
zun adı zihninde nasıl !utacak.? 

Kayt - Defterinize yazınız ... 
Grey - Karım görür. Bir de o· 

•:ı mı hesap vermeli? 
Kayt - Vay, desenize, siz de 

.aim gibi, meşhur kıhbıldardan· 
mz?~ 

Grcy - Hayır .. Kılıbık değilim 
ıma .. Kanm, geceleri ben uyu -

•ıktan son.ra, kall~ıp ceplerimi ka
ıştırmak hastalığına tutulmuştur. 

Kayt - O halde bu gibi vak'a· 
lar tekerrür etmi!j olmalı .. 

Grey - Eh .. oldukça .. 
" Kayt - Mademki karınızdan 

'·orkuyorsunw: .. isimleri zihniniz
de tutmağa mecburtunuz ! 

Grey - Senin başından böyle 
vak'a1ar geçerse, ne yaparsın? 

Kayt - Biz artistler, bu gibi 
vak'alarm dosyalarını kafamızın 
en gizli köşelerinde saklarız. 

Roher ::.i'ej talebesi Sabri Y1l· 
mazı bir Lırulc saat dinlemişler, 
iten~.:.:· ~"· · -. ·l- r.'-~·ır',..-·dir. 

Afyon iş!eri 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

eend müdürii bay Ali Sami ve ida· 
re meclisi teisi Habip zade Ziya 
Ankaı·adau dönmüşlerdir. 

Bu yıl rekoltenin çok olacağı 

umulmaktadır ve Avrupa kartel -
!erinin Türk afyonlarını almağa 

mecbur olacakları da muhakkak 
!?,'Örülmektedir. 

Uzak şarkta afyonlarımıza ye -
ni mahreçler bulmak için tetkikat 
yapan inhisar satış müdürü Şefik 
Menden gelen son raporlara göre, 
buradan götürülen nümuneler çok 
beğenilmiştir. .. ·• "' 

Bir yurttaşın Bolu 
belediyesinden 

şikayeti 
Bolu vilayetinde Akçakoca ka

zasında Osmaniye mahallesinde 
orman memurlarından bay Resul 
Abanaz, aldığımız bir mektupta, 
şunları yazıyor: 

"Memuriyetimden döndüğüm 

vakit, dört yaşındaki çocuğumu 
kuduz bir köpeğin rsırdrğrnr haber 
verdiler. Bu korkuh~ haber beni 
~.aşnttr. Arkadaşlarım, vakit geçir
meden lstanbula hastaneye götür· 
mcmi söylediler. Vaktimin müsait 
olmachğmr bilenler de ka)1nakam
lık \Tasıtasile bclcdiyeve baş vur -
mamr söylediler. Kaymakamlık, 

vaziyetimi gözöni.ine alarak bele · 
diyeye yavmmun kurtarılması için 
vakit geçirilmeden lstanbula gön
derilmesini yazdı. 

Belediyeden aldığım karşrlrk 
şu odu: 

- On para ve1·emeyiz .. Para -
mız yoktur .. 

Ben bu cevabı aldığım gunun 
ertesi, belediye hayli masrafla iş· 
ler yaptırıyordu. Bütün komşu ve 

§ Yit-mi üç Mayısta başlıyacak 
Kızılay haftasının hazırlıklannı 
tamamlamak üzere bugün cenıiyc· 
tin Cağaloğlundaki müıne:;sillik 

binasında general Ali Çalımlının 
başkanlığı altında. son bir toplan
tı yapılacaktır. 

akrabaların yardmu ile ÇO(!uğumu 
hastaneye kaldırabildim. Y almz 
bu işte iyi kalpli yuıita~lanmm 

yektan yaratan bir kaç kuruş para 
vermeleri evladımı ve bu menı le
ketin evladrnr lautardı. 

Yurdun uzak köşelerinde bu gi
bi hadiseler daima oluyor. Saym 
gazetenizle ilişikli mamaldaı'm bu 
gibi işlerde, yapmaları lazım ge · 
len işleri işaret etmeniz için bu 
mektubumu yazıyorum, b~n. b[l.n ~ 
yardım edenlerin iyiliklerini öde
meğe çalı~~cağrm. Yalnız kom~u
larmrn yardmnnı bularnıyan yurt· 
taşiarm yardımına kim koşacak .. ? 
Ba~rmdun geçen acıklı vak'a ba -
na, yurtta~lannu düşündürüyor. 

Gözönüne koymanızı dilerim.,, 

Abdülkerim paşanın müdafa3 
hattım Mamahatunun ilerisine al· 
mak tMavvuru ve Vehip paşanm 

orduya gelir gelmez taarruzu dü • 
r.iinmesi hu hakikatin karı.:ısında . ~ 

eridi. 
Başkumandanlık vekaleti iki 

fırka esirgediği mıntakaya (12) 
fırka göm~erdi. Ba~kumandan ve· 
kili bu büyük harbin azametini 
kavrıyacak, ona göre tedbir ala • 
cak kudrette değildi. Kendisinde 
ibda kudreti tahayyül etmişti. Hal· 
buki Almanların, cemiyetin aleti 
olmuştu. Doğru sözler susmuş, mil• 
railer, dalkavukların sesi her ~ey• 
den rlaha yükselmi!}, ilim, fen hi
çe sayılmış, sergüzeıtçilik ikbale 
geçmişti. 

N, -t!---' or··-l·J-:;~·~- '-u·:--::1. I·ah-c u ... t::c..ıe .& ~·&a.-ıı. w~ .... , .. u 3u.• ... 

raman KAFKAS ORDUSU bu 
hataları kaniJe ödemiş oldu. 

.... ... 
-SON-



iç işleri bakanımızın Kurultaydaki izahatı 
O - KURUN 18 MA YJS 193;; ~ 

Şimdiye kadar vatanımıza katılan 
göçmenin tutarı birmilyon ikiyüz bin 

C. H. P. Programı 
Türkçesi 

•• 
Üz 

Euvelki günkü •on Kurulta~ı eervet \ie en büyük kuvvet 11üfu1-
t~plant111ncla, lçifleri Bakanlığına tur. En büyük felaket de nüfus 
cııt dileklerin görüıülmeai •ıra•ın· kıtlığına uğramaktır. Bizim mem
cJQ lçifleri Bakanı Bay Şükrü Ka- lekette nüfuı durumu bugün muh
>'Q tQralınclan verilen izahatin dün telif ıebepler dolayısiyle layik ol
h~Yamtıclığımız parçalarını da bu- duğu ve lazım geldiği derecede 
itın okuyucularımıza veriyoruz:. değildir. Bunlardan meseli Trak

.. lçitleri Balanı belediyelerin bu. 
~nkü gelir kaynaklariyle bunlar-
lln. elde edilen paranın bugün his

•ed'J k" ~en noksanları kartılamaya 

1• ~f 
1 gelmediğini ve yeni para ge· 

ırleri temin etmek zaruri bulundu. 

yayı misal alalım. T rakyada bu
gün nüfus 640 - 650 hin radde. 
sindedir. 22 bin kilometre sahası 
bulunduğuna göre kilometre mu · 
rabbaına 26 nüfus düşer. Halbu . 
ki harpten ev11el oranın nüfusu ki
lometre murahbaına 28 kiti düşer
di. Komtu m~mleketlcrde, Bulga. 
ristanda 56 dır, Romanyada 60 
tır, rakamları iyi hatırımda değil, 
öyle zannediyorum ki Yugoslavya. 
da da 60 tır. Bizim yanımızdaki 
Yunan T rakyasında ise 102 dir. 

ce~ zahmeti idi. Birisi toprak
tı. Toprak metıelesinin nasıl hane. 
dileceği Partı programına geçmit· 
tir. Yapılan uzun tecrübeler bun
ların iskanı 1ç;n yapılacak evlerin 
az masrafla yC\ptlabileceğine ka
naat hasıl oldu. icap eden tahsi
satı Maliye Bakanlığı vermiştir 

ve daha da verecektir . Bina
~naleyh bu sene 35, 50 bin kadar 
nüfusu Trakyaya yerle~tireceğimi· 
zi ümit ediyot·uz. 

_... (Düııkü sayımızdan devam) 1 
C) Irdc ye egemen1ik kaynagı u • 

lustur. Bu irde ve eğemenJiğin, dev · 
!etin yurttaşa ve yurttaşm devlete 
karşı o]an ödev ve yüküm1erini ta • 
mamiyle yerine getirmek için kulla : 

·nıJmış, partınin başhca prenı-iplerin· 

dendir. Kanun karşısında saltTk bir 
eşitlik kabul eden, 're hiçbir ferde, 1 
hiçbir aileye, hiçbir klasa; hiçbir ce
maate ayrahk tammıyan yurttaşları 
halktan ' 'e halkçı olarak kabul ede • 
riz. 

'fiirkiye Cumuriyeti halkını ayrr 
ayrı klaslardan kanşıt değil, fakat 
f erdiğ ve sosyal hayat i~in, işbölümii 

hevesinin hakikiğ işadamlarrna has • 
rolunabileceği kanaatındayız. 

B) Küçük çiftçilerin mevsimlik 
kredisi tarım kredi kooperatifJerin • 
den ye çiftlik sahiplerinin ),llrk kre
di ihtiyaçları ipotek karŞJhğı sağlan
malıdır. 

C) ürün Ye haynnlarla, çift ya -
raç , .e makine1eri karşılık tutularak 
kredi açılmak usulü konacaktır. 

D) Yıllık çiftçi kredilerinin öde • 
me günü, ürünlerin, alıcı baskısı al • 
tında olmaksızın, satılabileceği za • 
mandan sonraya bırnkrJmabdır. 

Nülusu Arttırmak 
iunu kaydederek bu hususta Ka- . 
t)ıu.taya verilmek üzere bir kanun 
Projesinin hazırlanmakta olduğu
nu. •öylemi§ ve demittir ki: 

d' ''Evvelce bir kanunla tetkil e
h •len belediyeler bankasını bu i§in 

B. Şükrü Kaya bundan sonra a. 
lelumum nüfuı. itlerimize vermek
te olduğumuz ehemmiyeti izah 'et. 
mit ve demiş.-;r ki: 

''Her şeyden evvel nüfusun art. 
ması lazımdır. . Bu nüfusu arttıra
cak vesileler, vasıtalar vardır son
ra cümuriyet merkezi yaptığımız 

bakımmdan, türlü hjzmetlere ayni -
mış bir sosyete saymak esas prensip· 
Jerimizdendir. Çiftçilere küçük sanat 
sahipleri, esnaf ve iş~ilı?rlc, özgür er· 
tik sa':ipleri, en dustrieller, tccimler 
Ye işynrlar Türk ulusal korumanın 

başltca çalışma örgelleridir. Bunla • 

E) Mağdenci1er, endüstri Ye kü • 
<:ük zanaat sahipleri, esnaf, küçük te
cimerlrr, bahkçr ve süngercilerin 
kredi ihtiyaçları karşılanacaktır. 

F) Endüstri ve deniz ürün1eri i . 
çin, makine ve yaraç karştlığr kredi 
nrilecektir. 

G) Yurttaşları .ev sahibi kılmak 
prensibini güden partimiz bugünkü 
(Emlak Bankasının) aslın dar olan 
kapitalini artırmağı önemli tutmak • 
la beraber, şimdilik, Bankanın kapi • 
talinden yeni yapılara verilen kısmın 
yalnız evlere hasrolunması fikrinde· 
dir. Banka, bu yapıları için kredi aç· 
maz, eskiden yapılmış olan taşıtsız 
rnal1ar üzerine de otoriden başka 
mülk ,.e gelir yapılmamak şartı ile 
kredi açılır. Elde bulunan kapitalin 
hizmeti ancak bu suretle ergimize 
uygun yoldan kapsallanm1ş olur. Ö· 
te taraftan daha ucuz ve uzun ödeJli 
bir kredi finsiye kipinin kurulmasını, 

•tına. koymak istiyoruz. Beledi
~eler bankasının iermayesi bugün 

ı~ç ftlilyon liradır. Elde üç milyon 

Bizim keııf nüfuslu olan yeri · 
miz evvelce arzettiğim gibi Kara· 
deniz sahilleridir ki bazı yerlerin · 
de bu nispet 200 e kadar çıkar ve 
dünyada misii az bir nisbettir. Bel
ki Belçikada ve Maltada vardır. 

nn her birinin çalışması, öbürünün 
're kanunun hayatı ve genliği için bir 
zorağdır. 

l)'a, b" ır para bulunması ve her ıe-
~~ banka sermayesinin sekiz yüz 
d ın lil'a artması belediye itlerin· 
k en hiç olmazsa suyun, elektriğin, 
d ~alizasyonun 11hhi itleri bir el
h e Yapılması mümkün olacak bir 

Bizim memleketimizin nüfusunu 
kilometre murabbaı nisbetine gö
re 50, ve 100 c çıkmaması için hiç. 
bir sebep yoktur. Nüfusun artma-

Ankaranm ebafı çöldür. Laakal 
yüz kilometrelik bir sahada etra
fında nüfus teksif edilmezse An. 
karanın kaptıı çöle açılmış olacak
tır. Türk cümuriyeti layik medeni 

bir merkez otması için behemehal 
nüfusunu çoğahmak icap eder. Bü
tün bunlar yoiunda, sırasında bir 

Partimizin bu prensiple amaçla • 
dığı gaye, klas kavgaları yerine sos· 
yal düzenlik \ 'C dayanışma elde et · 
mektediı< Ye asığJu arasında, biri • 
bil'lerine karşıt olmryac:ık surette, u
yum kurtarmaktadır . .AJ;nğlar, kapa
site ve çahşma derecesine göre o • 
lur. 

•le getirilmiş demektir. 

Bunun içiıı bir Kamulaya ka • 
~~n ıevkedildi. Bu kanunla, şe · 
;rlerinıizin, belediyelerimizin 

aı için icap eden tedbirler hazırlan. 
mııtır. En çok nüfusu büyütecek 
§ey yerli halkın çoğalmasıdır. Ya
pılan tecrübelere göre yirmi beı 

programa bağJanmıştır. Ve Türk 
cümuriyetinin ba§araınayacağı İ§· 
ler değildir. Elverir ki mazbut ve 
muayyen bir program dahilinde 
takip edilsin. Biz bu nüfus teka
süfünü ve bu imranı görmeye nam-

Ç) özel kınav n çalrşma esas ol • 
makta beraber, imkan olduğu kadar 
az zaman içinde ulusumuzu genliğe 
,.e yurdu bayındırlığa eriştirmek i · 
dn, genel ve yüksek asığların gerek
tirdiği işlerde, hele ekonomik alanda, 
devleti filiğ surette ilgilendirmek 
başlıca esaslarmıızdandır. 

~ inla.rını, ıularını, elektriklerini 
0
Plu olarak vE:yahut ayrı ayrı ola-

ra.k 1 senede bir yerli halk iki kat olabi. 
lir. Yüz ıene sonra da dört misli 
olabilir. 52 senede bir iki misli 
olacak olan n~fusumuzu 18 milyon 
f arzedecek olursak, demek ki yüz 
sene sonra Türkiye kendi nüfusu 
itibariyle 60 - 70 milyon olacak· 

fl Yapmaya, yaptırmaya çiıleri 
& ~kanlığı mezuniyet istemektedir. 
, ~ıedive bankası bu iti üzerine a

'\\.ta.k .. Sizin talan falan kaıabala-
ta Yapacağınız İf İ ben üzerime a
bitca~ırn diyecek. Belediye tabii 
\lndan menınun olacak ve birçok 

belediyelerimizin d ·· tük' J • •· • 
1 .. k U§ erı guç 
\l lerle doğrudan doğruya beledi-

),e bankası kaıtılatacaktır. Tedbi · 
tı 'd 
~ 1 are olnrak bunu bulmaktayız. 

11 
e\'cut belediyelerden bazıları . 

b~~~aziyeti ~ok vahimlemiştir. Se. 
e ı, bundan bet, altıJ yedi sene 
b~eliıi ve bilhassa 927 senesinde 
~\ırk bir inkitafı iktisadi oldu. 
tı: ediyeler ç~k varidat aldılar, bu 
ı, tı de\'amım dütünerek istikraz 
let-~a. bulundular. istikraz ettik 
S t-ı Para ıuya, elektriğe gitmiştir. 
tUl\~ feraiti maliye değişti. Ver· 
ti el' •ıaltıldı. Varidat azaldı, bi 

,1~~tıaleyh alacaklı ile borçlu ara
~İ) l horcu vermemek gibi bir va· 
~tt hasıl olou ..• Bugün bu halde 
be1"~n mühim tehirlerimizden 
)o~trı belediye vardır. Komis . 
tlih ' da. a.rzettiğim veçhile bu 
d, ~~et alacaklı ile borçlu arasın · 
k,l' ll' tnesele olduğu için kat'i bir 

lt ,, k . . d"ld' ~ erme ten ıçtınap e ı 1. 

)e~~~ekette mukavelelerin kudsi · 
l~tr tıı dairna. gözönünde tutulmak 
~l\ ~~ır. M:-ıamafih diğer taraf -
elq ukUınet azalarına bu işin dü
dil 1 ftleai ve l-elediyelere yardım 
e l'~eıj tavs;ye edildi. Bu tavsi
il> ~~•.ek Kurultaymızca da tas· 
l;- e 1 1lırse belediyelerimiz için 

tr 1 bir iş \o·apılmış olur. 

lfuau. .. · ld l · V · · ol are erı11 az;ıyetı 

e:~~llltay huzurunda zannet · 
ot\\l 

1 hususi idarelerin vaziyeti 
' §Ultna.d 'f . . t "1 ıhl an geçı _mesı 11 em . 
ket •un. Mahalli idarelerin mem 
~l\ .e. faydaa1 gözönündedir. Bu· 

tır. Ve buna liyiktir. - alkışlar

Bunun sıhhi, zirai, içtimai eleman
ları hazırlanmakta ve köylerde, şe
hirlerde nüfus adedi artmaktadır. 
Bu sene yaptlac ak sayımın bunu 

göstereceği ve bunu milletin ne ka
dar sağlam ve ne kadar velO.d ol· 
duğunu bir defa daha cihana İspat 
edecektir. 

Memleketimi%-e Gelen Gö;:menler 
Bizim diğe>ı bir membaımız da 

göçmenlerdir. Memleket haricin
de son zaman•arda bırakılan Türk 

unsurları gerek ana vatana iltihak 
etmek ve gerf'k bu memleketin sı
nırları içinde bir meslek tutarak 
yaşamak için memlekete gelmek 

arzusunu göstermektedir. Göç-· 
menler her sene gelmektedirler. 
Bunların miktarı toplu olarak bir 
milyon iki yüz bin kadardır. Bun
lar Romanya. Bulgaristan ve Yu· 
goslavyadan hüyük hır akm halin
de gelmektedirler. Geçen sene 
de geldiler. Eiimizde alınmış ted-

bir olmadığı için kendilerini men' e 
mecbur kaldık On ay zarfında 
gelenler 19 bine vardı. Bunlar 
T rakyaya yerleştirilmişlerdir. Bu 

miktarın elli mısli olması muhte· 

zet insanlarız. Ve göreceğiz. 

Az zamanda. bunların hepsi ola
caktır. Nüfusumuzun arttırdığımız 
ve kuvvet ve servetimizi çoğaltb
ğmı göreceğiz Elverir ki ciddi 
surette çalıtı1sm ve bakılsın. 

Ondan sonra hükUnıet konakla
n mesele~i vaı·. Bunlar hakkında. 
ki mütaleamı yazdım. Bu Dahiliye 
Bakanlığı ile alakadar değildir. 

Maamafih arlı·adaılarla bunu tek
rar konuşarak halletmek icabeder. 
Diğerleri teferrüata ait itlerdir. 
Bunun hülisa!arı yazılmııtır. Ni
hayet hükUınc: tin günlük göreceği 
işlerdit ve ta~ıi bunlar yapılıyor 
ve yapılır. 

İçişleri Bakanımız bundan son
ra dilekler an:ı.sında mevzuu bah
sedilmiş olan çarşaf ve peçe mese
lesine de temas ederek demittir 
ki: 

"Bu mesele için söylenebilecek 
sözün en iyisini komisyon söyle
miştir. 

Biz Türk inkılabında kadın in
kılabını. esasi! umdelerinden biri 
telakki ederelc takip etmekteyiz • 
Kadın inkıiab1 bir memleketin is· 
tiklalinin ve nıtikbalinin muhafa. 
za rejiminin esasıdır. Komisyonu
nuzun ve hükumetinizin alaka ile 
takip etliği bu işi onaylamanız hü· 
kumet için büyük bir direktif ola
caktır.,, - Alkışlar -

meldir. Biz tedbirimizi bu miktar --------------

üzerine aldık. Trakya a ugun u DDe ere d b .. k.. A ı o··ğu·· t 
nüfus kadar ni~fus teksif etmek hü
kumetin ilk kademede olan bir 
kararı ve programıdır. 

T rakyadaki Bataklıklar 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Hi
mayei Etfal) genel merkezi m~ma 
ço~ukların.n nasıl besleneceğini 
ve mamalarının nasıl hazırlana · 
cağını öğreten (Annelere öğüt) ün 
2 inci sayısını hazırlamıştır. 1 in· 
ci öğütler 12 mektuptur. 

Devletin ekonomi işleri He ilgisi 
filiğ surette yapıcılık olduğu kadar, 
özel girişmclere ön vermek ve yapıl· 
makta olan işleri düzenlemek ve 
koııtrol da. etmektir. 

Devletin, fiJiğ olarak, hangi eko · 
nomik işleri yapacağının belirtilme
si ulusun genel Ye yüksek asığlarına 
bağlıdır. 

Bu lüzum üzerine, devletin filiğ o
larak, kendi yapmağa karar ,·erdiği 

iş, eğer, özel bir girişit elinde bulu • 
nuyorsa, onun ahnması hel' def asın • 
da özgü bir kanun çıkarmağa bağlı • 
dır. Bu kanunda öze] girişitin uğrrya
cağı zararrn, devlet tarafından ödev 
şekli gösterilecektir. Bll zarar oran
lamrken, gelecekteki kazanç iktimal· 
leri hesab.a katdmaz. 

D) Parti, bütün kanunların, tü • 
züklerin ve usul1erin yapılışında \"e 
toplanışında, en son ilim ,.e teknik 
esaslan ile, a~rın ihtiyaçlarına uyul
masını prensip olarak kabul etmiş • 
tir. 

Din, bir ,·icdan işi olduğundan, 

parti, dini, dünra \"C devlet işleri ile 
sıya-sada11 ayn tutmağr, ulusumuzun 
çağdaş medeniyet yoJunda ilerlemesi 
için lıaşlrca şart1ardan Sa)'ar. 

E) Parti devlet yönetiminde, ted
hiı' bulmak için derece] ve \'erimsel 
prensiple kendini bağlı tutmaz. U • 
]usumuzun sayısız öz verilerle başar
mış olduğu prensiplere bağh kalmak 
ve onlan korumak parti •için esastl1". 

ÜÇÜNCl'.J KISIM 
EKONOMİ 

Tarım, Endüstri, Madenler, Orman
lar, Tecim ı·c Bayındırlık işleri 

6 - Ekonomide hareketli kapital 
önemlidir. 

Normal kapitalin tek kaynağı ulu
sal çahşma ve tutumdur. Bunun icin 
çalışmayı arttırmak, ferd i1e aile ha· 
yatrnda \e, devlet ve hükumetin ge. 
net ve özel bütün yöndgelerinde tu. 
tum fikrini kökleştirmek partinin 
başlrca prensiplerindendir. 

enaz zamanda gerçekleştirilmek la • 
zım gelen bir iş sayarız. 

8 - Tefeciliğe karşı sa'\°aşta bu • 
lunmak partimizin prensiplerinden -
dfr. 

9 - Sigorta işi ile önemi derece . 
sinde, uğraşacağız. 

10 - Partimiz kooperatifçiliği ana 
prensiplerden sayar. Kredi koopera
tifleri ile, toprak rünleriniu hakikiğ 
değerinden üretmenleri faydalandı · 
racak olan satış kooperatiflerinin 
kurulmasına Ye çoğaıtılmasma önem 
Yermekteyiz. Türkiye Tarım koopera· 
tiflerinin ana bankasıdır. 

11 - Tarım Bankası daha çok, 
çifçj ve köylü ekonomisine yararlı 

bir hale getirmek, ,.e, onu, kanun e· 
saslarma göre kontrol imkanmı sağ. 
hyacak şekilde, sahiplendirmek gaye· 
mizdir. 

12 - ödeme dengesini düzeltmek 
ve bu yönden 1'ürkiyenin dış .tecimi· 
ni denk tutmak la:r.ırndır. 

Dış tecim uzlaşmalannda prensi· 
bimiz, malımızı alanın mahnı almak· 
tır. 

13 - Küçük ,.e büyük endüstri, 
ilk madde üretmcnlerinin asrğlarına 
daha uygun olarak korunmalıdır. 

14 - Hiç bir ekonomik girişme, ka
muğasıya olduğu kadar, ulusal ve ö
ze) bütün krnavlar arasındaki uyu . 
ma da karşıt olamaz. Jş verenlerle İ§
çilerin çalışma birliğinde de bu u • 
yum,. esastır. 

İş kanunu ile işçiler ve iş \'erenler · 
arasın dald ltarşrlıkh ilgiler düzcııle · 
necektir. 

lş anlaşmazlıkları, uzlaşma yolu 
ile ve buna imkan olmazsa deYletin 
kuracağı uzla)tırma araçlarının yar· 
ğıçhğr ile kotarılır. Grev \'e lokavt 
yasak olacaktır. 

Ulusçu Türk işçilerinin hayat n 
haklan ile bu esaslar içinde ilgileni· 
riz. çıkarılacak iş kanunlarımız bu 
esaslara uygun olacaktır. 

1.3 - Yurdu endustrileştirmek i -
çin, devletin Ye özel ı;irişimlerin mey
dana getireceği kurumlar, bir ana 
programa uygun o1acaktrr. Devlet 
planları, yurdu krsa bir zamanda 
ihtiyacı olan endüstrilerle cihazlan • 
mak gayesine göre yaprlacaktlr. En· 
düstrinin memlekfotin bazı köşelerin
de toplanması - yerine kurulmaları 
ekonomik de olmak şartiyle - geniş. 
Jikle yayılmasını göz önünde tuta • 
rız. •çın y . b. 

elı-...· enı ır kanun Kamulaya 
··••ttir K 

ltı h. . aınutayda bu kanu · 

Trakya arazisi boldur. Fakat 
bazı yerlerde bataklıklar vardır. 

Bunlar da kurutulabilir. Binaena· 
Jeyh Çanakkale de dahil olduğu 

halde bütün 1 rakya beş altı sene 
zarfında 600 bin nüfusu oturtmak 

ltel' u. tehf bir encümende mü .

1 
l~ı-i :'~~e ba:ıılanmıştır. Nüfus 

ır nıemleket için en büyük kabil o]acaktır. Bunun için çekiJe. 

1 ve 2 sayılı öğütlerin istiyenle
re kurum paraaız olarak gönde · 
rir. Ankarada Çocuk Esirgeme ku
rumu ba§l,;anlığma bir mektupla 
adres bil d İl' ilmek kafidir. 

7 - Kredi işlerine ihtiyaç derece
sinde önem verilecektir. Kredilerde 
üremi, iskontoyu ucuzlatmak ,.e kre. 
di işlerini kolaylaştırmak hedefimiz· 
dir. 

A) Parti yurtta kredi güvenliği • 
ne büyük önem V'erir. Borç nren ku· 
rum lar açmış oldukları kredilere 
karşı, gerçek ve. ~ağlam inanca iste • 
mek şartı ile, kredi ile iş yapmak 

Uretmenlerle yoğaltmanlar ara • 
sında vukçu Ortpazardan - ruıe 

Kadir. Sudan - Rize: Saban Balık, 
Ifarasilğütlü - Rize: Kukuloğu Ah • 

DF: (Lthfen sayıfayı ~cviriniz) 
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met, Ua •altında l lİ) · len - Hile: 1 
Ruhi Kumb.ı • r, ( i ilden - Hize: 
f:. Erten, Co. cı il cck ası" ka\ga
larını önleme!, kin, biitün endüstri -
!erde fhat J,ontrol i terini diizcnli)e
cel,tir. De\ lrt f 1 rı alatı ıdn de a) • 
ı ıca fi nan al 'e tel nik bir ko11trol 
lluzeni J,onacal tır. 

hapitalinin co~u 'eya tamamı 
de\ Jetin olan cndu,.,friyel kurumla -
rın fin:ın al l\ontt olları, tecime} olan 
özlül\leri ~l'rl' ic U)ğun !surette clü -
zcnlencce ,tır. R.ı ... )oncl <;alı,...may:ı Ö· 

nem nrccc ız. 

\o• n ltrn'!nlarm zararına fi) at 
hirlPi ) ap. ..ı, olan trö t 'c kartel
lere 11in ' ı ilmi ccel~tir. l alla'5hr
ma l'r e ı ıl• ).ıı>ılac.th olanlar, bu ·ı 
nun dı ınd rlır. 

16 _ .. 1 mlcl e in ı~clı iminde hiı-ı 
tiin te ·ım ],ınm lan ö11cmlidir. .No • 
mal l'"llı ·r1 \e tekni~c da.)aı1an kapi
fal &alıip}nri J\oI unacah 'e kendikri- J 
ne ömerilcccı.tir. 

17 - l ıl,at i;lerini önemli ulusal 
i lı:>rden 'c eh tecim in duzenlcnme -
ini en 1 °İ) i." , ekonomi öcle\ terinden 

• a.} arız. Tecimlerin bu }olda d l.ma'
lannı \erimli kılacağız. nasal iirüm
lcl'İmizin slinimliniı kola)la~tırmal,, 

iinlcrini harım.ık, l'ıkatlarmı sağl:ı -
mdlc ve blandartla':'tırmn tedbirleri • 
le )akından ilr,ilenccegiz. Jııc; tccimi
ni her rrun artan lıir dil,k ıtle, pi).ı -
saların çe itleri 'c r,erclcrine U) gun 
bir çıl\nt . ı)as.'.! ı bakımından çulıc; • 
tırına!,, , c onu, devlet .) ardımı il<• 
kuvvetlendirmek işteriz. Dış tccimi 
ile u~ra'-'anların, i ·lerini haşarmat, 
için ihti; aç <luyclukları bilgileri ve -
ı·ccek olan ö ütlerimiz olacal,tır. 

1 - nı ... tecim tran.,itlcrindcıı 
de\ lctı (a:, da landır ıcak olan özgür -
oo]ge lrnrnlnı:ı-.rnı h i bir i a) arız. 

19 - l,;lu :ıl ekonomi gereklerine 
u.} durulma!, üıerc• liman, rıhtım, h; -

kele 'e hanı,\llıt~ tarifeleri ü tünde 
dikl,atle clunılac.ıl\tır. 

20 - n.ılıkcıhğa 'e süngerciliğc 
ön~m \crcccyiz. llalıhçılık endüstri -
ısinin geli imi il·in, hem üretmenforin 
hem de halkın a ığlarma uygun olnu
) .ın bahJdıanc ı~iııinin düzeltilmesi 
li.zımdır. 

21 - Konscn eciliğc ön Yereceğiz. 

Pi '.dtY LE 1 &C E 

zanç v rgısı liyihasında tadiller • • 

Kazanç ver!fi i kanunu 
konuşulmasına 

lô.qihasının K.amu
taq<ia 

Kazan~ vergisi kanunu layiha J 

sının Kamuta}da honu§ulmasına 
0

baglanmak ıız.ercdir. layihanın 
bütçe encümeninde ba::.ı maddele
, i tadil görmi:ştür. Bu maddele· 
riıı tadillerfle~ şonra aldığı §ekil
lcri aynen rJcrıyoruz: 

i\1 \DlH~ l - 22 - lll - 193 ı tarih 
'c !!:m;; sa) ılı 1 a1anç Yergisi hanuıı11· 
nun 6 \C 7 inci macldclcrincıl. yazılı 

mükelleflerle mezlnir kanunun 17 in· 
ci madde ·i mudbincc he' annamc ver· 
mc) i tercih eden mükellefler n~ağı -
da )Uzılı esaslar dairesinde zal1M 
karineler lizeı·indcn asgari miib.ellc • 
fb ete tfıbidirleı·. 

Bc~annnınelcrindl' safi karları ol· 
madı~ını Ye) n zarar cltıl.Jcrini gös -
t rc.n miikc11eflcr haklarında tabak -
ı~uk ettirilmiş olan asgari müi,elfo -
fi)ctin 'at·ldnt idaresine \'erecekleri 
ayrı bir he.} an name ile m\ite:ıkip se

nenin umumi mn raflarına ithal edi
leceğini Mldirebilirlcr. Bu beyanım . 
meler de 239:.i a) ılı kazanç vcrci"l 
kanununun kazanç l:ıe) an nameleri 
hald\ında ta)in cttit!i itiraz 'c tem • 
Jiz hükümlerine tabidir. 

MADllE 2 - 3 - Ihı kanunun tat
bild zımnında, şehir ve ı,nsalmlarla 
sair mahaller, ihtiva ettikleri nüfu 
a) ısına 'c sahil olup olmadıkların:. 

göre 6 sınıfa nynlmıştır: 

J3irinci sınıf • lstan bul (lıclediyc 
mırları içindeki yerler)ı 

ikinci sınıf - .ı\ nkara, lzmir, 

Ü!;Üncü sınıf - 'iifusu elli hin bir· 
elen) uknn yerler ile 20 001 den :ill OQO 
c hadc1r olup sahil olan yerler, 

Dördüncü sınıf - Niifusu 20 001 
den :>O 000 c kadar olup sahil olmı • 

,\an )\!Tkrde;; lJOl den 2-0 000 e knd:tr \ 
sahil olan ) erlcı, 

Dc.,ind sınıf - Nüfusu :i 001 den 
::0 00{) ne l\,Ldaı ~lhİI o}mıyan yerler, 

Altmcı ı:;ınıf • l':üfu:;u ;; 000 YC da· 
., ·· .v•ağı yerler. 

:'\lifu un ta)ininde yl•ai nüfus sa
~ımı )apılınc.ıya kadar 927 senesi 
niifu • a) ımı esa'-'tır. 

'\:eni niifu · sn) ımı ) aıııldığı tak· 
dinle sayım neticclc·rinin hiikumctçc 
resmen ıi:iıı eclildiği mali :. ılı takip 
etlen mali ) ıldnn ifil.ıau.n lıu kamı -
nun latbil,ıncla yeni sarım neticeleri 
nazarı dil\lmte alınır. 

1\1 \DDE 4 - He)anname usuli) lı: 
ı.ıw.anç \ergi ine t.'.il i olan mükcllef
lt•r, bu hanunun tatbil\i uoktasrndan 
dört l,ısma a) rıtmıc;;tır. 

Birinci kBım: U.ınkalar. bankacı· 
lılı: i~lerl) le i tigal cd<'n irketler tn
"arrııf '<' 1e•n iin snndıl\ları. bank<'•· 
hor, mu:uneh?leriyle uj!ı aşaıı sarnıf
lnr, bor~a acentaları 'c ınuhaymll·ı -
ları, \c sinısarlnıı. ikrazatcılar, her 
ue\İ sigort:ı ı;irkctleri, sigoı•tıı acen· 
taları ile sigorta mukave.lcnamt.lerini 
akit 'e imza) il mezun sigorta Jrnmi;-:;
l oncuları, ithal:Lt, ihı·acnt ,.c he) ncl
milel nnldi) at lrnmis)oncııları, ho -
mi yıın iizerine iş yapan komi yon • 
eular, tic.1ret 'c fabrika miime iJlt· 
ri, toptan ec7.a tacirleri. 

ikinci ı.ısım: Her ~c\•i fabrikalar 
ve matbu ceh elde yazılı sanat ve ti
caret ncvilerindeıı, hiz~ılarıncla ) al -
nız ticarPtg{ıh iradı için uishct gö · -
terilip il ıımetgah irndı irin ni bet ta· 
) in edilmem is olanların ni.ı;;;bi 'ergi
ler, yalnız tican·t~fıhlannın irndı 
üzerinden lwsaı> edilir. ]l,anl<.'tgith 
knydinclc sa) fi) c ılnhil değildir. Cet
' elde ikametgah iizerindcn ni bi H'l'" 

gi alınacafı gö terilen ticaret ve sa • 
nat ne\ ilerini ) Rpanlar hükmi şahıs-

başl anıqor 
lar olduklaıı halde, nisbi \ergi mun-\ 
hasmm ticaretgah ~zerind .. n alınır. 

1 
MADDi-~ 5 - \'rc;üncü maddede 

) .ız.ılı sanat ve ticaret grnpJarında n 
ikinci ı~ı!';ntl teşkil eden fabril,u 'e 
matbaaların tfıbi olal':lklan a~gari 

mü kel lcfiyet ff' clördüncU maddede ı 
gôstcrilcn maktu. miıtchar, il 'e nL· 
bi "rgilerden terakküp eder. Ancak 
hu l\ısımda malı;tu ,.e müteha" il 
vcrgill•r i~in bulunulan ~er w nüfus 
ıııııan itilıC\re ıı lrnmaz. 

Ihı madde hükmüne dahil olan 
nıiicssc5elerin tabi olacakları ,·ergi -
lerin nınnıi ~e a garl miktarları ~un. 
lar<lır: 

Azami 
T. L. 

Asgari 
T. L. 

Maktu vergı ıoo :;o 
!\lütchn,,fl 'ergi 3 'o/c,7~ 

Nisbi ''ergi % S % 2 
Azami YC asgari miktarlar ara~m· 

da olmak ür.cre ncvileJ'İne göre bu 
ıniicssescleı in t.-l hi olacakları vergi 
rniktarlnı·ı her mail yıl i~in ) ıl gir • 
medcn e\\'el Mali)c ve İleti at \'cka • 
letJe..rincc mii:. terekc11 tanzim \'e 1 cra 
Vekilleri heyetince tasdik cdi'cccl, 
bir rehel ile tayin ve ilftn oluıuıı-. 

l\IADD.E G l)çüncü madcledc ya
ıılı gruplardan üc;Uncü kısma dahil 
olan la rın A!ligRri mükellefi~ t'tleri. 
bağlı (U) cehelinde her sannt 'c ti· 
caret nC\ i için hizalarında güstcri -
len karineh•r üzerinden, ceh'elde ya
zılı nislıetıer dahilinde 1Jir kalemde 
tahakkul, ettirilerek miktarlardır. 

'l icarctg~a1 'e ik:ımttgah 1 
g:ıyri saCilcrinin tayininde 2~:; il 

maralı kanunun 17 'e l 'e 19 
rnaddekri hükümleri aynrn ccrr 
c.•der. 

l\1Al>DE 10 - 4, :l 'e 6 ıncı ınıt 
delerde Jaıılı mükellcflcrdc11 şubt' 
rl olup da lnmlar için ayrıca ,e 
muhtıraları gô terilmemis ola1' 
hakkında nıerkuine ait 'ugi)t! 

uhe için l üzde on nit>bctintle llt
rn hulu nan J ere göre de mütl'ha 
vergi tahahkıık ettirilerek ilin-e ol 
nur. Muhabir yazıhan<'kr şube ~'.!) 

maz. 
MADDE 11 - 239;) numaralı 

nunun 6 ıncı maddl$inin 2 ''e 3 •· 
fıkrnlarına dahil mü seseJer, bu 
n unun 3 üncii madde~inde ) azılı 
caret 'c snnnt ne' ilerinden han 
!iiyle i tigal etmekte iseler o sanat 
ticaret nevi irin tnyin olunan mili 
'c njsbetler dairesinde aııogaı1 m 
lcfiycte tahi tutulurlar. 

MADDg 12 - A:sgari mükelltf 
) et .;;irkctll'rde ,.e şubeli müessese1 
de, idare mt-rkcz1erinin bulund 
ınahal 'aridat idaresince tarholllll 
Bu takdirde ubcler, lıalundu" 

mahal ''aridat idaresine, as~nri rP 
l\ellefb c.tlerinin idjirc merkezleri 
hulunduğu mahalde tahakkuk etti~ 
h•reğini, mali seneden e\' e1 gt 
Mart 11.yı içinde ~·azı ile bildfritl 
Bu \'Rf'.idat idareleri de keyfi) 
merkezin bulunduğu mahal 
idare ine, tarha miiteallik hilciiJl'I 
malOmat ve izahat ile bildirir. 
mecburi) ete riayet etmiyen şubt 

için 2395 :numa:alı kanunun :>3 · 
mndd~sl hükmü tatbik olunur. 

~ - Turizmi, Tüık ) urdunu tanı· 
~ n scYdirici bir !\onu sayarız. •••••••••••••••!••••••••••••••••• 

MADUE 7 - Uçüncü maddede )ıt· 
zıh gruplardan dördüncü kı ma dahil 
o hın lann asgari nı ükellefiyctlcri, 
2:J9:i numaralı kazanç Hrgisi kanu • 
nunun ;;..J üncü maddesinde yazılı fr 
caret \e sanat nc\'iJerine göre işgal 
ettikleri mahallerin gnyrisafl iradı 
Ü7.erlnde mezkür maddede tayin c
dilmi~ olan ni betlerin üçte biri ola
rak tahakkuk ettirilir. 

Hakiki sahı:slann asgari müktl 
fiyetıed, ticarctgfıh !arının bul und~ 
ğu mahal varidat idaresince tarlı0 

lunur. 1'icarethaneler müt~ddit 

hır "'C flY'J'I ayrı varidat iaarelerı 
hilinde bulunur i e, veı·gi, mer 
hulunduğu n1ahal \a1·idat idar · 
tarholunur. Bu takdirde diğer tici 
rethaneler ) ukarıki fıkra hükr. ·ı d 
re~inde ı.. rekete mecburdurlar. 

:CJ - Ekonomi!, dii.üncelerimiz • 
t'e, herhangi bakanlık \C oruna iliş -

n olan biitiin dc\let i lerinin, ulu -
l ekonomi b.ıkımından, saltık ka -

z ındı \e fa) dajı olma ı dü-turunu 
"'m"I olarak e n tutarız. Eskiden 
l.:ılma kanuı ı,u-m 'e u ullerin za -
manla, bu bakımdan düzeltilmesine 
önem 'eri) o ruz. 

Partimiz, ça lı!>ntada ekonomi işle
rine hu (inemi vcrmclde i1cı-abcr eko· 
ııomi.)'i, her biri ayrı önemde bulunan 
de\·]et i lcrirıin bir kolu tanır. 

21 - 1\anı, deniz, hava tnsıncılığı· 
nın düzenlenme ine \e gelişimine 
çahsacn rız. Bu üc ccsit tasın araçla
rının l urd:ı tam değerinde fayda 'e
re bilme i için i !etme \e tarifelerin -
de biribirini tamamla)ıcı \e biri -
ribirini kolin) ıcı bir uyum kurmağı 

) urdun ekonomik ihtiJ açların dan sa
.} auz. De\ Jet deniz islctm\!ı;ini, G"C -
nis bir progr .nıla ) iiriitcceğiz. Bu n -
rndn silepçili ri rlc önemli gi:ırmcktc -
yiz. 

2:i - ı:konomik ergelcrimizc yeter 
gelecek olan hü:> iik su i i ülkümü:r. -
dür, kiiçül, su iı;lcrimi i bn armak ilk 
hcdeflerimiz<kndir. 

.26 - H:ı;> ındırlık i lerimiz, her 
ımbe inde pratil, 'e \erimli bir top . 
lama. programına göre kornh;> acak
tır. Ttih Ü~ güı clmc 'e km' etlenme 
aran oJ.ın demfryoll:ırmın 'apılm:ı -
sına ele' ,ım edccc>giz. 

Limanlarımızın l aı>ılma ı her fm 
göz önünde hıttu~umuz i lerdendir. 

11 ı:o rleri üze;,inde çalı mal,lıı lıc
ı·abcr, nıcnılcl eti hağh.}an i) i ve son 
tekni~e ~öre )apılacak köprülere ve 
ı-.ose öriillcrine ı~a\ usmak için. pratik 
bir progrnm toplnıı:ıcaktır. Şose ya -
pılarmd·l dl·miı·;>ollarmı da besli.}c -
cck ciil,el ) önct 1 er gi.izetilcrek ekono· 
mil\ du ime } c ) er 'eriteceği gil.ıi 
)Urdun "in enlik \C saq~a.,ı d~üncc
' ine de a) rıca dil.kat edileccl.tir. 

2i - Po t.ı, kJ~rnf, telefon ..-c 
tel.,iz i"kr'ni teknil.ce ii tün 'e ) urt 
ihti) acına ll.}gun bir dü1C'ne getirecc
•,iz. Şehirler • t t ı telefon ha "rJarım 
durnrnclan a ı t tıraca •ız. 

!!R - Topr·ık ürhnlC'rimizin l\emi~ 
yet 'e kc) fi) etçe ha!5ında gelen huğ· 

daym fiyatını, değerinden a,.ağı dü -
~ürmemek, gerek iiretmen, gc.rek ) o· 
ğaltnıan zararına olabilecek fiyat de· 
ğMmlerini önlemek için alınan ted -
birh·i daha genişletmek 'e csas1an
dıı·mal\, göz önünde tuttuğumuz ho -
nulardnn biridir. 

Uunun için bril'i~ilen silo ve amhar
hır işine <lcmm edeceğiz. Yurt sınga
sı ve hcldenmt'dik kurak tcl11il,elcı i 
için, bugday i8toku bulundurmak lfı

zımdır. 

29 - 'l'opral, üriinledmizh· le -
rni5lerimizi çıl.at tccimi için elvcri'ıli 
surette ldpl<'"tirmeğc, ve iç cndü tri
ye J:izım olan kl•miyet 'e vaı<:ıfta ilk -
maddeleı· ) eti<:tirilme~ine çok önem 
,·eririz. Hunun icin tohum arıtımı, fi
dan lıl,ln r ve a ı i. leriyle sıkı biı- u . 
rette uğrnşacağız. 

:ıo - Tarnn eıtdü trilerinin ilerle
mesi ba~ i<;:lerimizdcndir. 

:ı2 - Topra·•ımızın zen..,.inlihlcri -
nl, u ku\\ ctle.rimizi 'e ormanlanmr
zı isletmek \l' değerlenclirmck, ,·alış· 

malarımıı arasrnda bar.:Jıca :)er ala • 
caktır. Biitiin memleketi elektrikle~· 
tirıne giıi imini, 'l'iirk 'atanını Her -
lctecek konuların ha."iıncla olanlar -
dan sa)arız. Bu türlii zenginlikleri -
mizin hakikiğ kı) metlerini 'e derece· 
lcrini belit mel, 'c s·ıptamak i~in n -
ru tırmulaı.ı dPmm edeceğiz. Bu gi
ri .imlcı·c ı.apital kaynaklıfı edece!. 
hir fin::ın~ kurumu meyclana gç'İr -
mel, amacımızdır. Hu isler partinin 
de\ letçl lık sıfatmın lıashca foplan~ın 
ı.onulnrıdıı. 

33 - lla) Hm <'ogaltım ve ) cğirti
nıine, ha} rnncı]ıga ön 'cırilmcsinc, 

hapan iirümi cncll'sh'isinin ilerle -
me:5inc c ılı~ılaral\tır. 

Jl - lleı· türk dftci ini )eter top· 
nıh ~ahihi dmcl\ parti.nizin ana ~"a • 

l clcı indrn biı idir. 'J'opral sız ciftci) c 
topr:ıh clağıtmnk için i.i1.g-ü i timlfıl< 

kanunları çıkarmak lazımdır. 

:ı:> - Yurcl~rırnzun co•(rafik duru -
mu \C uıu,.unımmn • O) ; l Y:.ırlıJı 'e 
öde,·i. yur11 \<:}arın sa~lığı, spor, ısa' -
~a 'e genci <'konomi haltımJarmdan, 

denizciliğe önem 'eH ime ini bter. 
Parti, hütiin devlet 'c ulus i!';lerinde 

hunun göz önünde tutulma ı liizu -
muna inanır, 

D(H\D( NCO KISl'l\1 
Finans 

3G - Partimizce de\amlı 'e haki
hig olaral~ hüt~e denklıği hazdi 
kiğ o]arak hiit~e denkliği fikri finans· 
t:ı csa tır. I>iizgiin ödeme)i hazine i~ln 
iinemli is "~') dığınuz l\adar .} urddıışın 
'CJ'g"ileri için de .ana fikiı· olarak alı· 
rıı. 

:17 - Vergi salnakhrını, imkan ol· 
duğu ka clar iizıirüt 'e ara~h esas lanı 
ÇC\ irmek 1tcricfimiz oirnakla berai>cr 
'ergi ka•rnııl:ııımızı ı>ratik 'c topla. 
ma bakımmd,ı:ı özenle ve ulu~umuıun 
ödeme kaJM ;ıt•·ı-ini küçiiksemiyen bir 
düşünü k iwr!:iın daha iyileştirme 
uygıın1a~tırma ) olıında!d çalışına tara 
devam olunacaktır. 

3 - Cümr\ik tnı·ife ,.e i..,lerini, ulu· 
sumuzun l'l,onomik nı;ığlarıım daha 
uygun şC:.dllere koymağa çalı~mak ö
necliğimiz ı..l('rclcnclir. 

:,u - hn~aı~çıhkla savaşı, Türk ha· 
ziııc!'inin haldm11 'e lrnH etini koru
) an üncnıılc ayarı7" 

40 - Tl'l:it ) önetgclerini, de' lct 
hazne i ı ·ın ı;elir aracı olduğu kadar, 
üstıincle ç.tlı tıklan ürünlerimizin de
ğeı \tıi J,oı·ıı~1:ık iidc\ terinden dola) ı, 
ultı,:-ı.l cı,,ıııumiJ c Jılzmct eden birer 
hm ıım ol.•ı al· gözününde tutm·ız. 

Bı.:: iN Cl IOSil\I 
i 'l•ı al eğitim 

11 - nu.,:-ıl cti~im<le csaı- düstürla
rımrı r-::rnlnı dır: 

A) l~li~im sıyıu amızda trmeltaşı, 

hilrncml'll:•ri gidermektir. J\iiltür için· 
dl', herg'in d.ılw çul. çocuk ,.c ) urttaş 
olıutuıı J tti ,fireccJ, biı· progrnm giidii
leccldir. 

B) hm,c11i <'Ümuriy<'tçi ulu çu, 
hnlkcı, de; letci, l:iik n dcwimci yurt
t.ıs J eti,..f i:-mci,, hül iin öJrrtiın derccc
lcriı.de )i h:!m \C iizcıı nol,lasıclır. 

Türk t ltı unu, l\:ın•uta.}ı ve 1'iirk 
de' l••tinı sa) ın ttı1r.'l·ık 'c tutturma!\, 
hül:in J 111 fta17lar:ı hir öde' olarak Rf;I· 

lhnaca-.ııı. 

- Y aıtn detıı:ım edecek _

1 

31 ünı:ü maddede nevi ,.e ni beti 
gö terilmcmiş olan ticaret ,.c sanat
ları icra edenlerin \'erg ileri mezkur 
kanunun :.ı~ inci madaesinde ta;>in c· 
dilmiş olan usul \'e nıerasim daJre • 
sinde, mümasili ticaret \'e sanata kı· 
yas cdi l<'rek o suna t ,.c ticaret için 
ta3 in edilen nislıctlerin üçte biri u -
laraJ, hesap olunur. 

'MADDE 8 - Dördüncü 'e be~ir.d 
nmddclcr mucibince müstahkem H' 

amele haşına alınacak mütehavvil 
Ycrgilrriıı he abına asgari mükcllcfi
) ctin t.ıallül, ettiği mali )ıldan ev
\ el gckn \"C kazanç vergisi tarhında 
ticari yıl itibu cdilmi~ olan yıl için
de i tihdam olunan memur, müstah • 
dem H amelenin vasati miktan naza
rı dikkate alınır. Bu ,·asati mildarlar 
:,ıl içincle mül<elll-flerin 2:m:i numn • 
rnlı kanım mucibince ,·aridat idare • 
lerinc verdikleri bordrolarda yazılı 
r.t(•nnıı·, müstahdem ''c amele ycku • 
nunun scıll'nin ı;iin adedine taksimi 
suretiyle bulunur. 

Bu bordrolarda memur, mü ·tah
denı 'e amele miktarlarının nok
san ~ö tcriHliği hil:iharc tcben ün 
eJ )ediği takdiı·de, bu ~üz<len, n gari 
mükellefi) etten noksan tahakkuk e • 
den kısım lıeş kat olarak tahsil olu • 
nur. ~ene irincle )eniden i,.e lıaşlı -
ranlar için vasati miktar, işe basla • 
dıkları ticn ri ) ıl içinde hl'r ka~ n) 
çalışmışlarsa o H.) laı· zurfında istih _ 
dam ettikleri memur, miistahclem n• 
~tmclcııin gün ş:ıyısına tak~imi) le 
hıılunur. / 

Toprak m:ıhsutlerinin nıanipüln~ • 
)onunda çalı.,an isçiler mütl'ha,,il 
\ergi hesabında nazarı itibare alın -
maz. 

l\IAJ>l)}~ !l - Ütüncü maddede 
yazılı t=anat \C ticaret gruplarından 
1, 2, \"C ~ üncii kısımlara dahil olup 
dıı ne' i nisbeti, kanuna hağJı (A), 
( B) crtvellC'rincle ~ö.,.terilmcmiş olan. 
lam :ı. gnri miikcllcfiJ etleri l\laliye 
,.e lktisat Vekfıletlerince müştereken 
taalluk rttiği cehellerde Yazılı tim· 
ret 'e ı>anat gruplarından birine it -
halen tahakkuk ettirilir. 

!'1!.I>Dt~ 13 - \ aridat memufl' 
rı 239;; numaı-alı katanç :oı ergi.;i il' 
nununun ~9 uncu maddesinde gö,t' 
rilcn tkilde, beyanname u~uıl 
kazanç Hrgisinc tabi n1ükelleJl 
umumi roklarnıısını icra ettikten 
ra bu kanun mucibinrc. mınari 111 
kt•llC'firctıcıini hc!"'ap \C ihbarn' 
ile kendilMinc toblis ederlc.r. 

MADDE 11 - Hu 1 nnun :r;•11c:i 
ce ını;;gari mükellefiyetin tarlı, 1 
hnkkuk, itiraz \C temyiz muamr~ 
rinde, işi lmakma 'c yeniden ise f 
lama ve Hrgiye tabi iş Ye te~cl,I\ 
tamamen mektum l,alma~ hnııoı' 
de, 'c mün:ru zaman hüki.im1e 
tntbik olunacak ımuameleler ve> 
la<·ak zamlar ile trlu.;il muamele! 
2:l9:i numaralı k.u:a nç 'ergi. i kall 
hiikiimlt•ri dnlrcsindc cereyan c~ 

!\1 \J)Df~ 1.'i - Ac:t;'arl r.1ül\ctlti' 
yete tabi tutulan mükc:fcflcrin, 
numaralı 4mzanç 'ergisi kanun• 
kümleri <lnire5inclc lw>anna:n• t 
hildirccclderi safi k:"ırları iiıeri" 
ta •,akl\uk ettiril ecel\ kaznnç ,-eri'~ 
rinden, hu kanun m:ıcibince talt11; 

J,uk edecek n-.gari müh:ellefi.)et it' 
tarı 1cnzil 'e mahsup olunur. 

neyannamc]erinae safi kari•" 
ınadı~ını Yeya 7.arar ettiklerini flı 
tcre!l mükellefler hakları11da tJl~t 
l\uk etr ·ilmi~ olan asgari müke1

1, 
yetin, 'ıırldat idare;ne ,crel't'" 
a) rı hir I><.•) anhame ile mütraldt' e 
nenin umumi masraflarrna it1tııl :ı 
lcccgini hildirebilirlrr. Bu hr)ll~~' 
mclcr de 2:.;9;; numaralı ka1.aı1Ç 
gi i k,m ununu:t kazanç :1e) aıt113rı1 ı 
!eri hakl.ında ta) in ettiği jtirll 

tem) iz hüldimlerinc tabidir. ıt_,ı 
1\1 ADDE 16 - Bu kanun 1 ~ 

ran l!f3:i tarihinden mutebt'rdir·,.. 
kadar ki1 193;) )1hnda aırnaca" ' 11, 
gilcr için hu kanunun tarh ~e. t~11ı 
kukuna ait hükiimlcri. neşrlll1 

akıp tathik olunur. ... 
fCJ'' 

MADDE 17 - Bu kanunun,~ 
ıııına Adliye, 1\fali;, e , e tktıs:ıt 
lt•ri memurdur. 



Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meşhur Rasin KüHiyahnm dördüncü ve son cildi çıktı. Ter· 
cUme, üstat H. Naıımmdır. Eu büyük bir irfan mahsulü ve 
torlu bir himmettir. Mntcrcim her iki dile bUtün inceJiklerile 
adeta bakim bir halde olduğundan her dört cilt birer ibide 

teşkil etmi.ştir. Tebrik ve tavsiye ederiz. 60 kuruı. 
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kalkış varıı 

d SPOR POST ASI 
10 

~ Abone Şartları: 1-
11 

Şişli - Tünt-1 

Şişli - Beyaıit 

(Şişliden • Tünele 
(Tünelden • Şişliye 
(Şişliden • Beyazita 

3' 6' 5.40 ~;J.40 

9' 6.00 24.00 

!2' 6.20 ::!:J.30 

f~! emleketimizde ve ecneb ı memleketlerinde bütün spor ve 
ı;ençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım gelen 

Birinci seri 10 kitap 
238 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak üzere 

636 kuruştur 
yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Safo 
Her yerde fiah 5 kuruştur. motlal< okuyunuz. A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 

:~~-~l'"'::';'f"-........... ~-...,,.,...... ..... l M •• • d ' A.1\1. -1. 11. Ali:jan 100 Kr. 
1 UJ e. Ticaret, Banka, Bor6a 

----- ---------
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye MütehaHı&ı 
. Cumadan başka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di
Vanyolundaki (118) numaralı hu-
8U:ıi kabinesinde haıtalarmı kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev tdefonu 
22398· Kışlık telefonu 21044. 

'KURUN ' 
Gtindellk Slyut Gazete 

letanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı lıJlerı telefonu: 24879 
idare telefonu : 24870 

fell:'rat adresi: lııtanbul - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. "6 
Türkiye Ecnebi 

t Görülmem iş bir ·---1\-~-:v-1;-:t-Ev_t:-~·-;-:a-:-;··---· 
müzayede Lenin - H. Rifat 7:> Kr. 

Sosyalizm 
yapllıyo r K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

Uzun zamanlardan beri ıeh- J. Rasin Külliyat 1 

rimizde emsaline tesadüf edilmi· A. Reşit - H. Nazmı 75 Kr. 

yen büyük bir e§ya müzayedesi o· lıçi sınılı ihtilali 
lacaktır .. Eski v zevk sahibi, me· Lenin - H. Rifat 60 Kr. 
raklı bir ailenin üç batından beri •----R-u_h_i_h_a_y_a_t_t,a-la-~ı-u_u_r---• 

büyük bir itina ile biriktirdiği na- Dr. Yung _ Dr. Hayrullah 60 Kr. 
dide kıymettar eşya müzayede ile 
satılacaktır. Isfahana doğru 

P. Loti - t. H. Alişan 100 Kr. Bu müstesna müzayedede mer- lf ________ ....., ___ _ 

hum Çürüksulu Mahmut pa§a J. Raain Külliyah il 
ailesine ait ena satılacaktır. H. Nazım 7:5 Kr. 

Satı§, Kabata~ta Setüstünde 
merhumun konağında yapılacak
tır. 

Fazla izahat için, Salih ve Sa
son mobolya mağzasma müraca-
at. Tel: (43249) 

Diş tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami karşısında 

Bursa sokak No 1 

Yeni Çıkh 
KÜLTCR 
SERİSİ 
No.: 18 

]kinci seri 10 kitap 
204 U pefin ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

504 kuruştur 

Gorio Baba 
Balzak - H. Rifat 100 Kr. 

Deliliğin Psikolojisi 
Dr. B. Hard - Dr. İzzettin 50 Kr. 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

Engerek düğümü 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Rasin Külliyatı f l 
H. Nazım 7:i Kr. 

Samimi saadet 
Tolstoy - l. H. Alişan 50 Kr. 

lıtatistik 

Andreles - Dr. S. Nuı-i 30 Kr. 

Çocuk dütürenleT 
H. G. M. - I. F. Rasim 60 Kr. 

!Senelik J.100 Kr. 2700 f(ı DIDERO 
68 ayllıkık 730 .. 1450 Haydar Rıfat 

ay 400 • 800 .. j 
1 aylık 150 • SOO .. 

tıAn Ucretleri: 
t ficarı llAnlarm llAn sayıf alarmda l!an • 

kı::~ ;:;:~ı:a~~ııar. nk sayıfada 2:10 '; ~ FELSEFE 
Büyük, fazla dcvamlJ UlD verenler~ i ·~ 

~ld ayn tenzilat \'&rdır. r ~l 
~·rnıi ilanların bir satın 10 kuruşt•ıı ~ 
&ucuı, UAnlar: 

<1ö Bir defa 30, iki defası 50, Uı; defası 6D. 
tı rt defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
~ ayıık 11An verenlerin bir defası beda· 

\tıı_Üt D" 
8 r. urt satın geçen ilAnlarm tazJ3 

,,.:;•rıan be? kuruştan hesap edilir. 

1-{J\Nsı~cA-ALMANCA DERS 
.... .. Alnıanyada tahsil görmüş bir 
l \ltk b . f ayan en modern wullerle 

İSTANRUL 

ilim ve F elsele 
1\1. Şilk - H. Ziya 30 Kr. 

Cemiyetin Asılları 
F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

Üçüncü seri 70 kitap 
182 si peşin ve her ay 
100 kuruş olmak üzere 

532 kuruştur 

Yeni ilmi zihniyet 
Bacherlard - il. Ziya 75 Kr. 

flükümdar millet 
Rusel - G. Kemali 30 Kr . 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharin tana I d 1\'ı ızca ve a manca eraler ver • 

a: ektedir. Arzu edenler Kurun ga· 
etesinde A. F. remzine müracaat. 

Satıldığı Yer : H. Rifat .. :lO Kr. 

12 Harbiye · Fatih 

12 A Harbiye · Aksaray 

15 Taksim . Sir: ~ ~~ 

16 Maçka • Beyazıt 

16 A Maçka · Eminönü 

17 Şişli . Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy -
~minön:.i 

19 1\urtuJuş . Beyazit 

19 A Kurtuluş·Eminönü 

22 Beb"'· · Eminönü 

23 Ortaköy • Aksaray 

34 Beşiktaş . Fatih 

32 Topkapı · Sirkeci 

( Bezayitlan • Şişliye 
(Harbiyeden • Fatihe 
<Fatihten • Harbiyeye 

(Harbiyeden - Akıaraya 

(Aksaraydan • Harbiyeye 

(Taksimden . Sirkeciye 
< .. ı.,'irkecidetı • Taksime 
(iJ/açkadan • Beyazita 
(Heyazittan • Maçkaııa 
(Şişliden • Eminönüne 
(Maçkadan - Emitıöniine 

(Eminöniinden • JJlaçkaya 

<Şişliden • Sirkeciye 
(Sirkeciden · Şişliye 
(.'fteddiyeköy • Eminönüne 
(Eminönillldcn - Mecidiyek. 
( Jf ccidiyeköyilndcrı • Eminö. 
( Eminönünden • Mecidiyek. 

<Kurtuluştan · Beyazita 
( Beyazittan • Kurtuluşa 

(Şişliden • Eminönü ne 
(Kurtuluştan • Emirıönüne 
(Eminönüuden • lforluiuşa 

( Beşiktaştan . Bebeğe 
< Beşiktaştan • Eminörıüne 
(Bebekten • Eminöniina 
( Eminöniinden • Bebeqe 
(Bebekten • Be§ikta~a 
(Ortaköyden - A/.:snraya 
( Aksaraydan • Ortaköye 

( Beşiktaştan - Fatihe 
(Fatilıten • Beşiktaşa 

( Aksaraydan • Topkapıyn 
(Topkapıdan • Sirl•c~'• e 
(Sirkeciden - Topfı:a. a 
(Topkapıdan • Aksm J']a 

( Aksaraydan • ı-cdikulr:1e 

26' 7.02 24.12 
5' 7· 6.30 24.00 

9' 5.46 23.20 
14' 17' 6.40 23.30 

28' 6.00 22.50 

5' 7.15 19.lO 
7.35 19.:lO 

5' 8' 6.15 23.20 
17' 6.55 24.00 

7' 6.10 -
14' 7.10 20.20 

6.40 20-t:l 

8' 6.25 20.00 
12' G.53 ~O.:JO 

6 . .t:> 9.to 
7.17 10.12 

21' U.28 18.-iS 
13.0-0 19.1;; 

5' 9' 6.00 ~3.10 
17' 6.45 2;}.:l:> 

6.0S -
7' 7.0:> 20.10 

1.). 6.3:) ::!0.4 o 

G' ;;,3:; -
10' 5..1:> 2:1.40 
20· 5.5:> 24.20 

1.00 
s· :;,;jO ::!O.::o 
n· 6.3:l 21.30 

7' 6.30 20.40 
11' 7.10 21.20 

;)' 5.2:) -

s· 5.4o 23.30 
6.12 24.00 

16' - 24.3:) 

5.:30 -
33 Yedikule • Sirkeci (Yedikuleden - Sirkeciye 

(Sirkeciden • Ycdikulcye 
(Yedikuleden · Aksaraya 

6' 5.4:; 23.:};; 
: ,' 6.17 24.0:i 
16 - 2-1..40 

( Aksaraydan • Edirnekapıııa 
37 Edirnekapı ·Sirkeci (F:dirnekapıdan • Sirkeciye 

<Sirkeciden • Eclirneknpıya 
O:dfrnekapıdan • Aksaraya 

;;· 3.2:> -
ıo· :>.4:) 2:u:l 

ı;;• 6.U 2:t:>:l 

2-t:'!:l 

Yeni Çıktı 
, Dün ve Yarın 
f fl'r<'llme klilllyo.tı 

Sayı - 32 

ARİSTO 

Metafizik 
1 inci Kitap 

Hilmi Ziya ULKEN 

/ KİRALIK ve SATILIK 

Kiralık ve satılık yalı - bq 
oda, mutfak, elektrik, su, knyık · 

hanesile gayet kulanışlı ve ehven 
fiatla kiralık ve satılıktır. Yeni -

köy Ayanikola caddesi poli~ ka
rakolu. yakininde No. 185. Har.e 

karşısında manifaturacı bay lsak:ı 
I müracaat. 

DOKTOR 

HÜSEYlN USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassr.sr 

Laleli Uitüf Apattımanı saa\. 

4 - 7 e kadar Telefon 22459 

(7053) 
v A K ı T Kütüpanes• Günün iktısadi işleri 

Fi ah 35 Kuruş ___ P_r_o_r._n_ı_·._s_._N_t_ır_i_so_K_~1_ •• _ _. ~ 

'1111111~11' 1111111 !llllll!lllllmll! Iisone~~n~~;.i~~!~~r 50 Kr. 
1

1111~!1111 ~111111 

İstanbul - 1935 

Sel inik Bankası -==ı Tercümenin rolü 

Ficuı 40 Kuruş 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - lstanhul ==ı 11. Ziya Ülken 100 Kr. 
~ Tesis tarihi: t88R , u----D-e-ğ-iş-iş·-,e-,----ı 

J,ldare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) ovid - s. z. AKTAY 1.j Kr. --------

' . .... . ' .. ~ .. /~ 

11-------------• 111ıııııtt1111ım111ıııt1111tttn~"ııt111t11Uıtı1111rııııttıııh11u .fi Türkiyedeki ~ubeleri: ~ Laokon 
~ == Lessincr - S. Kemal 30 S' ALAMBQ 
~ Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) E:=al e .f'i 

~~~111111~11 

Kapitalizmin Buh.,<..nı Flober'in dünya edebiyatına c· 
lzmlr, Mersin -ı G. Pirov - A. H. Başar 50 Ifr. bediyet için mal olmuş emsalsiz 

Yu oanlstandakl Şubeleri : ~ , .. ____ S_A_L_A_M __ B_O.;...._ ___ • romanıdır. Ali~anzade tarafından 

Selanik . Atina. Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

111111111111~1111111 111111 111111111111111111~11111!~111 11111~11 11111111111111111111111 

ı G. F. - t. H. Alişan 123 Kr. ı layık olduğu itina ile tercüme e • 

1 Müracaat yeri - V AKIT dilmiştir. 27 forma - 125 Kuruş· 
Matbaası - Ankara caddesi tur. 

----•1S•T•A•N•B
1
•U•L ___ _. Jllllfmdl!llMllıtıtıııttMttıttmıııfflllltttttıloıö'RHllıttmı11ıtıııı 1 



~ 12-XU.RUN l\IA TIS 1935 em &ll E 

Satış yerleri: 
Sehpa.zar mağazası 
Sahpazar rtecati Bey caddesi 

rto. 428·438, Tel. 44863 
Metro Han: 

Elektrik vantilitörü Tünel meydanı, Beyoğlu, Tel. 44t ? 
Elektrik Evi: 

Beyazıd MUrekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 
Muvakkithane caddesi, Tel.: 80790 

Büyükada: 
23 rtiaan caddesi Tel. 56·128 

Üsküdar: 
Şirketi Hayriye iskelesi· Tel. 80312 

Taksimdeki SATiE'de 

Nafia Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot kapal 

zarf usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rastlayan pazartesi günü ıaa' 
15 de Ankarada Bakanlık Maheme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 6250 liralık mu 

vakkat teminatlariyle birJikte 24 Haziran 935 pazartesi günü saaf 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. istekli 
ler bu husustaki §artnameleri 5 lira mukabilinde Ankarada Bakanlı~ 
Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (2478) 

iL~ ~!~!!rlar U. Müdürlü(lünden:I 
13 - 5 - 935 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilan edilen av 

malzemesinin pazarlığı 20 - 5 - 935 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 e talik olunmuştur. (2641) 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Büyükada iskelesindeki 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 numaralı 

clükkinlar hepsi birden ve ayrı ayrı arthrma ile kiraya vtrilecektir. 
Taliplerin ıartnameyi görmek üze re her gün saat 9 dan ( 11) on bire 
kadar Akay levazımına, arttırmaya gireceklerin güvenme akçeleriy!e 
20 Mayıs 935 tarihinde saat on dörtte §efler encümenine gelmeleri. 

(2566) 

Jstanbnl Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bakırköyünde, Menek!e çiftliğinde 151536 metre murabbaı çayı. 

rın bir senelik icarı 165 lira üzerinden açık arttırmaya çıkarılmı!hr. 

İsteklilerin 19 Mayıs 935 pazar günü saat 14 de Idaremiz satı§ komis
yonuna yüzde yedi buçuk depozitolariyle müracaatları. (M.) (2347) 

l lst. Levazım Amirli§I Satın 
Alma Komisyonu Ulnları 

Selimiye fırını için 100.000 ki
lo un 25 Mayıs 935 cumartesi gü· 
nü saat 15,30 da kapalı zarfla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 10.000 li
radır. İsteklilerin §artname ve nü
munesini görmek üzere her gün 
öğleden evvel ve kapalı zarfları · 
nı 750 lira iP· teminat mektup ve
y:ı makbuzlarile belli saatinden 
bir saat .evvel Tophanede satınal- j 
m:ı kom11yonuna vermeleri. 2453 

12 AY VADE iLE SATILIR Sergiyi ziyaret ediniz 

T~O.. KiVE 

l\RA.AT 
.BANK_A51 
' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT-6D~Q 

• •\ Darüşşafaka Direktörlüğünden: 
Deniz y o 11ar1 1 Bir yıl için lüzumu olan 65 bin kilo ekmek ile 20 bin kilo et k•· 

i Ş L E T M E S 1 1 palı zarf eksiltme yol ile alınacağı.1 dan bunu Vt;rmek iateyenlerin Z 
t\lcnırlcrı. haruo, · 1'6ııırıi•a~ı Haziran 1935 pazar günü ekmek için saat 14 de ve et için ıaat tS 

1(.1(.,,. 
1 cl.423b2 - Sirıccı ~hHıiıulaı za_.c 

ıı;.-- •-•il de Nuruosmaniye mahfelinde Türk Okutma kurumuna müracaatları· 
ı• Han 1 elcfon 2274-0 

Maltepe Piyade atış mektebi i- (2661) 

Ademi iktidar ve 
belgev~kliğini, sinir zafiyetini 

ıiderir 

Her eczanede bulunur. Kutusu: 

150 kuruştur. 

Adres Galata Posta kututsu ı2;;5 

çin 150.000 !dlo ekmek 25 Mayıs Bandırma Yolu 
935 cumartesi günü saat 16 da ka· 

palı zarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 13500 liradır. isteklilerin tart· 
namesini görmek üzere her gün 
ö5lcden evvel ve kapalı zarflarını 
1012 buc;uk lira ilk teminat mek-

tup veya m:ıkbuzlariyle belli ıa· 

atten bir aaat evvel Tophanede sa
tına ima komisyonuna vermeleri. 

. (2454) l 

lstanbuldan her cumartesi, 
Pazartesi, Salı ve Per§embe 
günleri kalkan Bandırma yolu 
postaları 15 Mayıstan itibaren 
saat 21 de kalkacaktır. (2682) 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENG1L 
V AKlT Matbaa11 - lıtanbul 

Ortamektep ve Lise direktörlerine 
Fen bilgisi, biyoloji ve tabii iliml~r soruları Devlet matbaasınca ba-ılr 
rak satıfa çıkarılmıttır. Fen bilgis; soruları üç sınıf bir arada, biyoloji 
soruları iki sınıf bir aradadır. Tabii ilimler soruları birinci sınıf ayr'ı 
ikinci ve üçüncü sınıflar bir arad:\ drr. Fen bilg;si ve biyoloji aoruW1 

üçer, tabii ilimler soruları be§er ktıruttur. 

Satıt yeri: V AKiT Kitaphar.c si Ankara caddesi - lstanbul 
Hariçten yapılacak aipariıler bedeli önceden gönderilmek üzere 

doirudan VAKiT Yurduna yapdmalıdır • 


