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Dün ~azene · Vergisi Kanunu 
lstanbul.:. Dıyarıbekir 

hava hattı 
'~it ıtıüddetten beri Amerikalılarla 

ltlet arasında Anadoluda tayyare 
>. lası işletmek meselesi görüşülü-
~ Meselenin teknik cihetine ait 

1 
t birkaç gün evvel yazdığımız 

li 1krnaı edilmiştir. Diğer taraftan 
.. Sten gelecek malzemenin bedeli 
""'lk .. 
ı 'l' .. uzere verilecek paraya muka-

Urkiyeden mutlaka mal çıkanl-

tla )'~ni alınan iktısadi ve mali ka
r ıktızasından olduğu için Ame

dan yapılarak ithalata taaHük 
t 1.b~ dö\•iz meselesindeki müşkü -
. ılıyata geçilmesini tehir ~diyor-

1 . 
t Şıl\ bu safhası da artık bitirilmiş-

İ · Anıerikah tayyare müessesesi it
atına tekabül eden mil.tarda Türk 
l'aıını Cümhuriyet Merkez Banka-

1Yatıracak, Türkiyenin Amerika-
o an ihracatı bire dört nispetinde 
klı vanyette olduğu için banka 

1 
'asiyle takas muamelesinin ya 

lllası •• k '" l k ,. ınum un o aca -tır. Ortada 

1 CQt olan müşkülat da kalkmış 
~caktır. Binaenaleyh Anadolu 

1.~are postası işletmek işi ar -
~lirat safhasına girebilecektir. 

darlar nihayet bir iki aya ka -

dar tayyare postalannm b~lryabile
ceğini ümit etmektedir. 

Vakıa bu işin filiyat safhası da 
ilk yedi sekiz ay zarfında tecrübeler
le geçecektir. Çünkü tayyare vasıta

sıyle yolcu nakliyatı yapılabilmek 

için daha evvel hava yolu yapmak la 
zım gelecektir. Tayyare postası işli
yecek merkezler arasında tayyarele
rin nerelerden geçerek gelip gitmele
ri icap diyorsa ona göre haritaları 

hazrrlanacak, bu merkezler arasında 
muayyen istasyonlar tesis olunacak, 
icap eden yerlere telsiz telefon tesi
satı yapılacak, tayyare inecek yerler 
fenni ihtiyaç dairsinde tesviye edile
cektir. Bütün bu iptidai hazırlıklar 
ikmal edilinciye kadar yolcu nakliya 
tı yapılmıyacaktır. Bu suretle bir ke
re hava yolu yapıldıktan sonra ls -
tanbuldan başlıyarak Ankara - Kon
ya - Karaman - Adana - Gazi A
yıntap - Urfa - Diyarbekir şehirle
ri arasında seyahat edecek olan yol
cular için tayyare şimendifer kadar 
emin bir rakil vasıtası olacaktır. 

Diğer taraftan tayyare yolcular 
için aynı znr·anda büyük bir sürat te 
min edecek, bu glin lstanbulla Diyar

[ Alttar:ıh 2 inci sayfamızda 1 

Siz Oyuncak Değiliz! 
~~rımllbadlller dlln heyecanlı bir toplan
ana yaptdar, idare heyetlerine şiddetli 

hflcumlarda bulundular 

IHln tepıenen 11•rnmDbedlllerden bir kı•ım 

Roma · 
Yolunda 
Başvekil Hz. 
Bugiln Brendlzlde 
Bulunacaklar 
Romaya hareket eden Başvekil 

Hazretleri dün Pireden geçmişler
dir. Vapurun Pireye muvasalatını 
mütealdp Mm. Venizelos'Ja Mm. 
,.e Mihalakopulos ve Mm. ve M. 
Pap~dakos vapura gelerek Başve
kilimizle Te\'fik Rüştü Beyi ziya
ret etmişler ve rahatsızlığından 
dolayı evinden çıkamamakta olan 
M. Venizelos'un gelememesinden 
mütevellit esefleriai bildirmisler-

"' dir. Bunun Uzeııine ismet Pa"a ve :. 
Tevfik Rüştü Bey Atina'ya giderek 
M. Venizelos'ra yanm saat kadar 
görüşmüşlerdir. 

Bu mülakat esnasmda iki mem
leketi alalmdar eden meseleler 
gözden geçirilmiştir. 

Tesadüfen M. Venizelos'un evin
de bulunan Yunaa Reisicümhuru 
ile de kısaca görüşmüşlerdir. 

Evere vapuru bugün saat on 
altıda Berendiziye vasıl olacak 
ve Başvekille heyetimiz ltalya se
firi Baron Eloizi ile şehir be
lediş-esi tarafından karşılanacak

tır. Heyetimiz buradan Bariye 
kadar otomobille bir gezinti yapa
cak, sonra hazırlanan hususi tren· 
le Romaya hareket edeceklerdir. 
Hususi tren yarın li:ıbah dokuzda 
Romaya varacak ve Bqvekllimizle 

'· heyetimiz istasyonda ltalyan Baş
vekili M. Mussolini Cenapları ta
rafmdan fevkalade merasimle kar
şılanacaklardır. 

Harba doğru mu? 
Japonya ile Rusya 
Mflnasebatı 
Gerginleşiyor 

I'.ıı.s - Japon münasebatının ger· 
ginliye doğru gittiği haberleri bütün 
hararetiyle diploması ıdlemini meşgul 
etmekte ve muhteli f Avrupa gazete -
lerlnde şayanı dikkat haberler görül -
mektedir. (Deyli - Meyi) gazetesin. 
de diJn bu mevzu üzerine şu f ıkrayr 
gördük: 

"Haber aldığımıza göre Sosyet hü -
kdmetini temsil eden 60 murahhas 1 -
talyaya giderek her türlü silah ve 
harp levazimini satın almaktadTrlar. 

Sovyet hükQmetinin ahiren Kana -
dadan ve Avusturalyadan vasi mik -
yasta buğday satın alması, l\fançuri 
hooutu üzerinde Rusya - Japonya a. 

'-ı Don cemiyetlerinia daveti üzerine, cemiyete yazJı, yazılı ol
)'~'11 bUtlln gayrı mübadiller Halkevinde heyecanla bir toplanma 
-..._ 111lflardır. idare heyetinin itlerinden memnun olmayan bir kı
~ f •yrı mObadiller bn toplanmada idare heyetine tiddetli hn
'tt~ erde bulunmuılar, cemiyet yoktur "bizi hllkumetimiz idare 

111
'• demiılerdir. Tafsilihın beıinci sayfamızda bulacaksınız. 

, , rasrnda hissolunan gerginlik dolayi -
siyle bazı mahafilde derin alaka u -
yandırmrştır. 

Balkan ticaret odası 
.dün açıldı • 

ltalyadan silah tedarikiyse bu ala -
kayı tecdit edecektir." 

Aynı gazete Pekindeki muhabirin -
den de şu telgrafı almıştır: 

"Mançuride uzun müddettenberi 
ika!"et eden bir konsolos mensup ol -
dugu devlete verdiği raporda iki ay 
z.-ırfmda Rusyayla Japonya arasında 
h arp vuku bulacağmı haber vermf~ -
tir ... 

Diğer taraftan başka membalardan 
gelen haberler, Japon hükumetinin de 
Avrupa fabrikalarına külliyetli mik -
tarda silah ve cephane sipariş ettiği -

Mecliste Kabul Edildi 
Bir Piyade Fırkasının Başında 

Harikulide Bir 
Kumanda Dehası ... 

lngiltere 1 arafzndan Gazi Hazretlerine 
1 akdim Edilen Kitabın Muhteviyatı 

Kitabın Bir Ceneral Olan Muharriri, Gazinin Çenakkelede 
Kendll•rlnl Naad YendlAlnl Anlatıror 

lngUtere harbiye nezareti Un-alın
dan Çanakkale harbi hakkında neşro
lunan kitabın "Büyük U r kumandan, 
asil bir düşman, alicenap bir dost ıe· 
re/ine Türkiye Cümlıur Reisi Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine Haşmet
lu lngiltere kralının hükameti tara
fından taktim kılınrmştır,, hitabesiyle 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine taktim olunduğunu dün 
yazmıştık. 

Bu resmi tarih kısa bir zaman 
evvel Londraoın gündelik gne• 
tel erinden biri t; rafından tefrika 
edilmiıti. Eser, l alnız logilterede 
değil, Çanakkale muharebeleriyle 
doğrudan doğruya ve bilvasıta all
ls:ıdar olan bOtlln mabafilde de
rin allka ayandırmıftır. 

Gut &nln Çanıkkate muharebeleri 
Eıerin muharriri ceneral As· esnuında alınan bir resimler 

pinal Oglaoder dir. loıiliz ce~e- ı tenkit ettikten sonra eserin ıon 
rah, Çanakkale muharebelenni fulında Çanakkale harbinin ne-
mufassal bir surette tetkik ve '(Lütfen aayfayı çemriniz) 

B. M. meclisinde 
Dün müvazene vergisi kabul ve devlet; 
demiryollan bütçesi müzakere edildi 

Ankara, 23 (A .A.) - Büyük MiJJet 
Meclisi bugün Reis Vekili Hasan Be .. 
yin riyasetinde toplanarak devlet de -
m:ryollan ve limanlar tJ müdürlüğü 
1932 bütçesini müzakere etmiştir .. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri 
Kemal Zaim Bey, mütahassıs celbi 
meselesi hakkında.ki mütalealara kar. 
şı bu cihetin inmal ediJmiş olmadığı 
ve ahiren intihap edilmiş olan müta • 
bassısın yakında memleketimize gele r 
ceğini bildirmiştir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan F~ • 
mi Bey, Mudanya iskelesi üzerinde 
muhteJif alakalan itibariyle dört 
müessesenin dddiayı hak eylemekte ol • 
duğunu işaret ederek Devlet Demir -
yollan idaresine ait malzemeyle alat 
ve edevatın Mudanya belediyesince 
cibayet edilmekte olan rüsumdan is -
tisnası hakkındaki maddenin yerinde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 
mevzuu müzakere maddenin hukuku 
tasarrufiyeye tealltlk eder bir ciheti 

He .. n ~ehml, $DkrG l'Oi,a a:ıer • 
olmadığını, bir resim meselesi bulun • 
doğunu kaydeylemiş ve bu itibarla 
teşkilatı esasiye kanununun verdiği 
salahiyetle meclisin bu meseleyi iste • 
diği şekilde halledebileceğini söyle • 
m.iştir. .. 

Bu müzakeratı mliteak.ip Devlet 
Demiryollan idaresinin 1002 seuest 
bütçesini masarifat karşılığı olarak 
mezkQr idareye 14,565,361 liralık tah • 

[ Alttarafı 2 inci sayfamıda ] 

idman bayramına hazırlık 

nin tıMeyyün ettiğini bildirmektedrr - 1 
ler. 

itti 
9~llcan ticaret od111, bOtOn Balkan hftk6metlerinin milmess:. 

'-~riyle dün açılmıı, samimi hitabeler ıöylenmiıtir. Yazısı 
-•e,,fpmızdedır 

Vapurculuk 
Tahlisiye 
Afy~n sahşı 
inhisarları hakkındaki llyıbalar 
ve devlet sanayı ofiıi teşkili 
hakkıodaki Jayıba meclise gel
miştir. Tafsilatı ikinci sayfa-t da son haberler kısmındadır. r -~ 

OnOmtızdeld cuma gtınU yapılacak idman bayramına huırlık 
olmak üzere dün Kadıköyündeki F enerbahçe ıtadmda talebemiz 
tarafından umumi bir prova yap1 . mıştır. Reımimiz bu provanıo 
umumi manzaraıını gösteriyor. 
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Harikulade bir ı i> hın 1 I ı 
Kumanda deliası .. _":_;~c' .... ___ T_e_llllliiiiİlllg_r_a __ B_a_b_e_r_le_r_l ___ I 

lstanbul- Qiya 
bekir hava ha 

ticelerini hulasa ve bu münase
betle mllbim mütalealar derme
yan etmiştir. 

Cenral Oglander Çanakkale 
harbinin dünyanın klasik haile
lerinden biri olarak yaşayacağını 
söyledikten sonra bu harbin ln-
giltere için kaybedilmiş fırsatlar 
ve muvaffakıyetsizlikler tarihi 
olduğunu ilive ediyor. 

Ceneral daha sonra şunları 
ıöyliyor: 

'' - Boğazları zorlıyarak Rus· 
yaya yardım etmek ve 
bu suretle Tnrkiyeyi harpten 
çıkararak Balkan devletlerini 
itilaf devletleri ztimresi le-
hinde hareket ettirme!<. Hiç 
şüphe yok ki, umumi harbin 
en büyük sevkulceyt hedefler:n· 
den biriydi. Bu iti başarmak, 
ge!le hiç şüphe yok ki, 1915 se· 
nesinde itillf devletlerinin kud
reti dahilindeydi. Mükemmel bir 
surette hazırlanmış ve bütün te
ferruatı düşünUlmUt bir plan da-
iresinde kara ve denizden vuku 
bulacak bir taarruz muvaffoki-
yetle netice1enebilirdi. Birçok se
bepler buna mani oldu. Fakat 
başlıca sebep, harekete baıla-
madan ev•el bazırlanmam&ktı.,. 

Ceneral Oglander rnüttefikle
rin hazırlanmadan hareket ettik-
lerini ispat için tafsillt verdik
ten ıonra müttefiklerin Çanak
kale harpleri esnasında kaybet· 
tikleri fırsatları mevzuu bahse· 
diyor, biibasıa ceneral (jofer) in 
bareklbn devamı aleyhinde o~

duğunu, onun için Çanakkaleyi 
tahliyeden başka çare kalmadı
ğını söyliyerek müttcfiklerfo uğ
radıkları mağlubiyeti şu şekilde 
izah ediyor: 
-ı~ ffJngilizlerin .. Çanakkale har· 
binde muvaffak olmamalarının 
bilhassa iki sebebi vardır. Bun
ların birincisi, Türk askerlerinin 
kıymetli •e yüksek meziyetleri; 
ikincisi Çanakkaledeki birinci 
Tnrk ordusunun parlak kumao
dasıdır. Muharebenin bidayetin· 
de Türk askerinin kıymeti layı· 
kile takdir o'.unamamıştı. 

"Tiirkiyeniö bugün Cümhur 
reisi olan, mukadderata bikim 
adam, bir piyade fırkasının b3· 
şında olduğu halde harikulade 
bir kumanda dehası gaıtermittir. 

"Bu kumandanın 25 Nisanda 
vaziyeti hemen kavraması ve ona 
hikim olması yüzünden Anzak 
kıt'aları, karaya çıktıklarının bi
rinci gtınll, hedeflerine yarama· 
dılar. 

Sonra gene Mustafa Kemalin 
fİmal mıntakaıı kumandanlığını 

deruhte ederek 9 Ağustostaki 
canlı hareketi sayesinde 9 uncu 
lngiliz kolordusunun geçiken ileri 
hareketini akamete ve mağlubi
yete uğratmıştır. 

,.Yirmi dört saat sonra bizzat 
kedisi tarafından yapilan bir is
tikşafı müteakip Conk bayırında 
Gazi tarafından idare o:unan 
parlak mukabil taarruz Tnrk
Jere muzafferiyeti temin· etmiştir. 

"Bir tek farka kumandamnan 
üç muhtelif fıraatta, yalmz bir 
vak'aoın cereyanı üzerinde dtğil 
bütün bir harbin cereyanı ve bir 
imparatorluiun mukadderata üze
rinde bu kadar derin tesir icra 
etmesi tarihte nadir görülDr • ., 

Ceneral Oglander daha sonra 
mDttefiklerio Çanakkale harbini 
kaybetmelerine ratmen ondan 
istifade ettiklerini Çanakkale 
harbı yüzünden Almanların bir 
taarruz yapmaktan vazgeçtikleri
ni, ltalyanın harbe girdiğini , 
Yunanistanın bitaraf kaldığını, 
Ceneral Alleuly'oio Filistinde mu
vaffak olduğunu ilave ederek 
eserine nihayet vermektedir. 

lngiltere bükftmetinin Gazi Hz. 
ne ibda ettiği eserin baıhca mub
teyiyah bwalardır. 

Vapurculuğun inhisara alınması 18.yıhası mecliste 
r llaŞ ıtılikalcmizdcn mab:ıat 1 

bekir arasındaki dört günlük 
.sekiz. nihayet on bir saate ine 
kezalik fstanbuldan Ankarars 
günde gidip gelmek mümkün 
lt!<:ektir. lh\ve edelim ld, lst 
Diyarbekir arasır.da açılacak 
yolu üzerindeki hazırlıklar ik 
dildikten sonra yaz günleri o 
karlar klŞ günleri de hava 
muntazam surette işliyebilecek 
naenaleyh bu tayyare postal 
her mevsimde ha,·a teheddülle 
miiteessir olmıyacak, yahut 
müteessir olacak bir şekilde iş 
bu hattan azami derecede istif 
dilmesine hizmet edecektir. 

Vapurculara vapurlarına mukabil hisse senedi verilecek 
isteyenler vapurlarını harice de satabileceklerdir 

Ankara, 23 (Vakıt) - Türkiye 1i -
manlan dahilinde vapurculuğun in -
hisar altına alınmMı için hazırlanan 
layiha Millet Meclisine verildi. 

Myihanın esaslı noktaları şuı11ar -
dır: 

Türk limanları arasında yoku. 
hayvan, emtea vapurları işletılme~i 

inhisar altına alınmı5tır. Yalnız 

emtea ~ilcpleriyle Istanbulda Seyrü -
sefain, Hnliç şirketi, Şirketi hayriye, 
lzmirdc liman, körfez şirketlerinin 

inhisarı nltında bulunan sevahili mü -
tecavire seferleri ve in hisarın her za • 

man \'apur işletemiyeceği yPrler ara • 
smda yapılacak seferler inhisı.r hu • 
dudu dahilindt> değildir. 

Jnhisarm sermayesi b<!heri 100 zer 
liralık 2:) bin hisseye aynlmış 2,5 ntil -
yon lira olacak, Seyrüsefain rnevcut 
Yepurlariyle inhisara iştirak edecek -
tir. 

Hususi yapurcular vapurl:ı nr.a 
mukahil hisse senedi alacaklardır. Bu 
,·apurların kıymeti Istanbulda. İngiliz 
Cuyt kumpanyası mühendisi ,.e ikisi 
iktisat Yekaletinden, ikisi de vapur -
culardan mürekkep 5 kişilik bir heyet 

tarafıından taktir edilecek, buna gö • 
re hisse senedi verilecektir. 

Taktir olunan kıymeti kabul etmi -
yenler, Yapurlarmı harice satabilc • 
ceklerdir. 

J' AKIT - Ankaraya giden t'apur -
cular heyetinden bazıları dün .1n!:a • 
1·adan dönmüşlerdir. 

Bunlardan bir zat, şirket tcşekldi • 
liine taraftar olamıyacaklarmı ,." 
yaptıkları teşebbüsler nazarı itibara 
alınmadığı taktirde §irkcte iştira/.: et • 
miyerek vapurlarını harice satacak -
lamı söylemiştir. 

İhtimal ki, ilk zamanlarda 
reyle yolcu nakliyatı sadece 
rayla Istnnbul arasında ola 
Ankaradan Diyarbekire kadar 
istasyonlnr ile İstanbul ar 

Afyon inhisarı 18.yihası meclise verildi 
arzu edilen yolcu bulun 
cahtır. Fakat her halde 
geçtikçe tayyareyle seyahat 
yavnş yavaş lıu günkü kara v9c 
nizde ~eyahat kadar tabii ihti 
,·asıta olacaktır. Bilhassa lsta 
dan, yahut Ankaradan yazrl 
mektup tayyare postasıyle gön 
diği takdirde bir gün içinde ge 
m vasıtayla cevap a1mak müm 
labileceğinden tayyare postası 
merkezler arasında telgrafla m 
re zarureti o nispette azala 
Bundan başka Avrupa memle 
ile Irak, lran, Hindistan gibi 
memleketleri arasında en kısa 
yolu Anadolu üzerinden ge~ti 
bir müddet sonra bu hat hava 

l{anunun merlyet mevklioe girmesinden itibaren bir ay zarfında 
ellerinde afyon bulunanlar beyanname vermeye mecburdurlar 

Ankara, 23 (Vakıt) - Afyonun in • 
hisar altına alınması hakkmdakl la -
yiha meclise .scvkedilmiştir. 

Lflyihnya göre memleketimizde af · 
yon yetiştiriciler bir satış kooperatifi 
teşldl edilecek, sermayesi birer Jira -

hk mütehav\il, gayrı mahdut 1tisse 
senetleriyle temin olunacaktır. Af . 
yon müstnhsiJleri kooperatife iştirak 
edeceklerdir. Kooperatifin ikisi Ikti . 
sat nkaletfnden, biri iZraat banka . 
smdan, be~i de müstahsillerin kendi 

tarını alarak harke satacak, ticari nerede bulunduğunu, evsafını be\~tn • 
muameleleri, sat:şı idare edecek, namcyle kooperatife bildirerektir. 
faydaları teahhütler altına girerek Beyanname nrmiyenler veya be -
azasına afyonları mukabilind<' avans yannamesi doğru olmıyanlardan mev -
pra \·erecektir. cut afyonunun kilosu başına. 7 lir:ı 

inhisar 1933 senesi mahsulünt' Ş'l - para cezası alınacaktır. 
mil olacak ve 1 Mayıs 933 de meriyet 
mevki!.ne girecektir. 

Kanunun meriyetinden itibaren i • 
ki ay içinde tüccar afyonlarını harice 
satabilecekler, bundan sonra ellt? -
rinde mal kalırsa, kooperatife teslim 

Kanuna muhali( şekil ve suretlerde 
afyon alıp ~tanlar bir aydan bir se · 
n('ye kadar hapis, 1000 liradan lG bin 
liraya kadar para ceı.asiyle terziy<' c • cdece!iln, satışt:ın sonra paralarını 
dileceklerdir. ala:akrardır. 

ti noktasından da kıymetli bir 
olacaktır. 

aralarında intihap edecekleri zev:ıttan Kanunun meriyet mevkiine gir • lnh\snn işletilmesi için IAzım pa • 
rayı Ziraat bank:ısr arnns olarak ve -

Fakat bütün bu faideleriyle 
her memleketimiz için tayyare 
larıntn en büyük ehemmiyeti 
tayyareci yetiştirmek cihetin 
Tayyare postalan tesis edilm 
byyareciliğe inkişaf ,·ermek i 
yoktur. Bu itibarla tayyare po 
bir ne\i milli müdafaa vası 

miiteşekkil bir idare heyeti ola~aktır. ır.eı:ıinden itibaren bir ay 7.aıfında 

Kooperatif müstahsillerden afyon. herkes mevcut afyonlannın miktar·,·ı, recektir. 

Devlete ait sınai müesseseler 
teşkilat yapılıyor 

• 
ıçın bir • 

yenı 

Ankara, 23 (Vakıt) - Devlet teşeb-/ 
büsü şeklinde kurulacak sanayi mü
esseselerin doğrudan doğruya veya 
bilvasıta tesLc:ıine hizmet ve hususi ka
nunla kurulanlardan maada deyJet 
sermayesiyle tesis edilmiş \'e edilecel• 
her türlü fabrikalar için İktisat veka
letinin murakabesi altında olmak üze· 
re de,•lei sanayi ofisi teşkilatı yapıla.
caktır. Sanayi ofisi, Sanayi, ve Maa
din bankasına merbut fabrikalarla 
diğer müesseselerdeki devlet hisaele-

rinden ye devlet!;e verilecek pamy]a/ 
te,·si veya inşa edilecek fabrikalar
dan, doğrudan doğaruya devlet b\ .• 
tesine tahsisat konulmak suretiyle vü
cuda getirilecek sanayi rnüessclerinin 
vekiller heyeti karariyle temlik edilen 
sabit ,.e mütevellit sermayesinden 
meydana gelecektir. 

Ofis kurulması müsaadeye tabi o
lan veya Ikfü;at vekaletince teklif edi
lerek vekiller heyetince kabul edi· 
len mukavelelere te\'fikan !·urulan 

fabrikaların tesisii1e, • iş~ct~e iş!crı· 
r:~ lktis:ıt Yekaletinin vereceği direk
tif dairesinde nezaret edecek, İktisat 
vekaletince istenilen teftiş ~ c tet -
kikleri yapacaktır. Fenni meseleler, 
sıua)'i projeler hazırhyacaktır. 

Sanayi ve Maadin bankası Sanayi 
Kredi bankası haline getirildikten son 
ra irtibatı kesilecek fabrikalarımn Je\' 
Jet iştirakiyle yeni teşekküle devri için 
lktisat vekaletinde bir komisyon teşkil 
edllecektir. 

mündedir. 

Dördüncü konte 
Kararnamesinde 
Esas Hatlar 

Ankara, 23 ( Vakıt ) -
düncü kontenjan kararna 
mucibince · TOrkiyeye ithal e 
cek kahve ve şeker mukab· 
harice daha 2iyade tUtnn· 

lstanbul ve Çanakkale boğazları 
kurtarmak işi inhisar altına 

dahilinde 
alınacak 

• 
gemı 

edilecektir. 
Aynı kararnameyle 

şeker fabrikası için l6zumu 
izolAtör ve ateıe dayanıkb 
Jardan 30 bin kiloıu için 
tenjan ruilsaadesi verilmiştit.r 

Ankara, 2.'J (Vakıt) - İstanbul ve 
Çanakkale boğazlan mmtakasında ge. 
mi kurtarma işlerinin inhisar altına 
alınması iç.in hazırlanan layiha ~•r..:li
sc gelmiştir. 

Layihaya göre, inhisar Tiirk ka.ra 

sularında, açık denizlerde Ye icabın
da ecnebi sularında tahlisiye işlerini 
yapa.caktu. lnhi.sann sermayesi her 
birisi 50 liralık nama muharrer 10 bin 
hisse senediyle temi nedilecek 500 bin 
liradan ibaret olacaktır. 

St-yrüsefain hisse senetlerinin yüz-

de kirkını alacak, diğer hiMeleri yüz. 
de yetmişe iblağ edilmek üzere hükıi
met alacaktır. Şimdiki ha1de Liman 
şirketinde bulunan liman hudutları 

dahilindeki tahlisiyecilik inhisnn bu 
layihayla lağvedilmiştir. 

lzmir elektrik ve tramYaf 
ketinin evvelce siparit etmi 
doğu malzeme, faturaları 

vekaletince tasdilc edilmesi 

B. M. Meclisinde dün 
demiryolları 

•• . . 
muvazene vergısı kabul 

edildi 
ve tile kontenjan harici bırakı 

tır. lstanbul elektrik şirk 
sipariş ettiği malıeme de devlet 

[Üst c:ırnfı l inci sayfod:ı J 
sisat \'erilmesi hakkındaki kabul edil -
miştir. İdarenin cibayet edeceği va · 
ridat miktarı U,33:1,000 lira tah .. ıin 
edilmiş n idarenin Mudanya i.c:kt' -
)esine çrkaracağı malzemenin belediyr 
resminden muafiyeti kabul olunmu~ -
tur. 

Müteakiben munkkat müvaze:ıe 
'·ergisi kanunu müzakere edilere"!< bir 
ibare tashihi için encümene verilen 
bir tnaddesi müstesna olmak üzer.? 
heyeti umumiyesinin müzakeresi ik -
mal edilmiştir. 

a) Umumf, hususi ve mülhak hlit -
çelerJe ,.e belediye bütçeleriyle idare 
edilen daire ve müesseselerden veri -
lecek maaş, tahsisat, ücret, yevmi,·e, 
hakkı huzur, aldat, ihfü;as zammI ve 
teknüt yesair zat maaşları, ikramiye, 
ihbariye, tazminat ''e her hangi bir 
ünvan ile olursa olsun yapılmış ve ya. 
pılacak hizmet mukabili tediyat; 

b) Hakiki ve hükmi şahıslann nez -
dinde y. ;-..! onlara merbut olarak ça -
Jışanlara yevmiye suretinde bile ıl·;a 

verilecek bilumum ücret, bede] veya 
ayınlar mesbuk veya mahrum knlı • 
nacak olan bir hizmet mukabili veri 
lecek mcbaliğ dllllft 

bütcesi müzakere 
suretle tasdik edilmek fi 

c) Şirket ,·eya miiesseselerin esas kanunun ikinci müzakeresi yapılarak lrnntenjan haricidir. 
muka\'elenameleri \·eya nizamname · kahul edilmiştir. Iıtanbul telefon tirketinill 
leri nya heyeti umumiye kararı ile .Nakliyat vergisi kanununun müza. 
mucibince mee1isi idarelerinde bulu - keresi perşembe gününe tehir edilerek matik telefon şebekesi için 
nanlara hisse senedi veya tahvilat içtimaa nihayet \'eritmiştir. tonlu~< malzeme de dahiliye 
mukabili verilen temettü \'C ikrami - kalelinin tasdikile ve bir d 
yeler ve aynı mahiyetteki istihkaklar Rusyadnki TUrk mahsus olmak üzre meml 
muvazene vergisine tabi~i_r. . . mütehassıslar heyeti girebilecektir. KararnameoiO 

Harcırah ,·e masarıfı hakıkıyeye Kafkasyaya hareket ettller hatları bunlardır. Listede b 
tekabül edecek miktardaki t~diyeler. Mosko,·a, 23 (A. A.) - Tas ajansı 
hizmet ve muayyen müddetli vekalet bildiriyor: tadilit yoktur. 
,.e temsil akitleri hariç olmak üzere 'l'ürkiyeye avdet etmekte olan Türk Ziraat bankası 
diğer akitll're haksız fiillerden ve ka - mütahassıslan grupu Hakof'u ziyaret Kanunun 3 UncU 
zalardan miitevcllit olarak gerek mah etmiştir. 

keme karariyle Ye gerek sulhen ''eri • Türk misafirler, şehri ,.e traktör Maddesi 
len tazminat. zirat veya munkkat iş - fabrikasını gezmişlerdir. Ankara, 23 (Vakıt) -
lerde ~alıştırılan işçilerle bir ay zar - Mütahassıslar, akşam üzeri So1·yet bankası kanunun 3 OncD 
fında her ne ünvanda olursa olsun al - Rusya ile ecnebi memleketler arasın- h kk d k. 1 desinin tadili a in a ı 
dıkları mebaliğ yirmi lirnyı geçmiyen daki harsi münasebetler cemiyeti ta-
bilümum memurlar \·e müstahdemler rafından vücuda getirilmiş olan ana· meclise gelmiştir. 
1•e tekaüt ,.e sair zat maaşları sahip - lığı ,.e çocukluğu himaye sergisini zi- Uyibaya göre Ziraat b 
Jeri ,·ergi menuu haricindedir. yaret etmişlerdir. sınan zllrraa yapacağı iıtikr 

Yergi, istihUtk ve tcdiyelerden ka - Miiteakiben bir kabul resmi yapıl- deyin senetleri ve zürra tır 
1.an~ ,.e iktisadi buhran Yergileri ~ı - m:ş ve bu merasimde Ukranya hüku- dan verilen teminat, teminat O 

kanldıktan sonra kalan tediye mik - mcti erkanı hazır bulunmuştur. gösterilen gayri menkulleriO 
tarından yüzde 10 nisbetinde alına - Misafirler, Ukrayna SoYyet cüm-
caktır. huriyetinin elde etmiş olduğu terakki- tek muameleleriyle bunJar• 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri yat hakkında taktiratta bulunmuşlar- teallik tanzim edilecek sair 
memurları kanununun üçüncü mad • dır. Misafirler, Kafkasyaya müte- damga resmiyle, tapo 
desine bir fıkra ilbesi lui~ vecdhen ftW~1d etintflerctit • baı çlarandan muaftır. ------· 
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DUrdUncil Cilt 
~ad:vo Siir'atile Ko-
l'h şan Aszclar 

~dı~l'k tarih encümeninin hazır· 
lltş il cıerin dördüncü cildi de 
rib;oı~.ndu. Bu cilt de diğerleri 
~~h iuzel baskı, enfes cilt, oku· 
lııltb Ve yanlışsız yazıyla Devlet 
~ aasının ve Türk matbaacı-
t,:111 teknik seviyesini yüksel-

r, 

·~~~rdür.cü ;ilt: ~epimizin ya· 
it il, hepimizin parça parça 

Yrett'·. . b h diy ıgımız manzaradan a se-
f;' Ot, 

~t~kat .h~disenin içinde yaşıyan· 
)~ u cıldı ellerine aldıkları zaman 
ııl) dıkJarı günleri, geçtikleri 
~i ar~ daha iyi anlıyacnklardır. Ha· 
f,k •ız bir denizi seyredersiniz, 
),

1 
•t sixin gözünüz, hass:ılarınız 

-Qı:•z. ufkunuzu kaplar, denizin -t ~ıyetini imkiım yok göre-
laıniz 

~~ISrdUncü cilt bize yaşıyan
~~ il ~fkundan değil, hadisen1n 
bG 1111ııyetinden bahs ediJiyor. 
cg~dnn.cU cildi okurken Türkiye 
tilt:urıyetioin kuruluşunu bütün 

' ~tı 'Yeyi, bütün Avrupayı ufuk 
'ty Yesi altına almış bir irtifadan 

rediyorsunuz. 

,,~nkarada Ziraat mektebinde 
tııa er top sansın diye soba bo· 
!ttı Unun bir tümsek üstüne yas-
~1dı~ı, meb'usların ve genç za
~~trın kararkab kapısında nubet 
~k lediği günlerden fışkıran ve 
s,kdenize inen orduyu lnönünü, 
~ •tyayı, Domlupınrrı, lzmiri 

ı._,'P. ~atırlarız, fakat bu hadise
\r'Çınde Türk miUetini bir kül 
.a dak ben ancak bu ciltde 
'Qt li 

aı. . . ~ 
4~Grdüncü cilt bize vakıa şu 
'ttı Yanın hendesesi içinde 14 
ı4 tden bahsediyor. Fakat bu 
di •ene birer asır komprimesi
()~' 14 senede 14 asır bağuyor. 
d~~ ~6rt asrın hızlanarak, yürli-
~~nü, uçtuğunu görüyoruz. 

~'d'Ordüncü ciltte görüyorsunuz, 
lıib ••eler, asırlar kağmiy!e yürü· 
~t Y?r, arabayla ilerlemiyor. Asır
~t f•ı:nendeferle taşınmıyor. Asır-
Atadyolaşıyor. 

~i b 0 kara kalesinden tarihin ye
~.~~ •diseleri radyo !ür'atiyle ya· 
dit 

1
°r. Ankara kalesinden ha· 

i~i:•tri iten kolun bir saniye 
l,t'~eri çekildiğini düşününüz. 
tııı:kı·nikbin ihtimalle emekliye, 
'•ıtd •ye bu mesafeleri kaç 

O a yutacaktı. 
~6t:ınanlı i mperatorluğundan, 
•tt'· Cilmhuriyetine geçmek için 
~llıı fktriften medeni hukuka at
dtf' için topal hadiseler kaç 
dtf: sıratta tökezliyecek, kaç 

ia!•yaya yuvarlanacaktı? 
IJ.. .. .. • 

•ib~~rduncU cilt, bize dünya ta
tı..i}'~ Ankara kalesinden seyret
~tib r'. Fakat dikkat ediniz, bu 
~~~l 8•11.e Ankara kalesinde ha
~-k er~ tadyolaştıran bir millet 
~~ t<t..n 1 1.rnasınm nasıl işlediğini 
~~ 0•teriyor. Ankara kalesin· 
tıı k kuru!an bu dinamonun 
tatU liçijk cıvatasmıda vuzuhla 
tıt : 0 tsunuz bu büyük dinamo 

J.ı iisavatla anlatıla bilir: 
~ll!:diıeleri radyo süratile an· 
"liltt~~ bindiren dinamo = Türk 1 

::::: Mustafa Kemal ! 
~adriEt~m 

ı.. ııı.... ~eaut btr nişan -
"'n ·"'at ha ~ ''ttl 1 .nkasının genç \'e kıymetli 
•~'ttıı § erınden Ali Rıza Bey arka
~ltı~i ~~. ~oktor Ali Refik Beyin ke
~1tıııtti uzın Hanımın nişan mera· 
~ t' So1' ıeçen cuma günü Tarsusta 
t ~ ltl'\ ~ostıarının iştirakiyle tes'it 
"-~llt. lındığını memnuniyetle üğ. 

t~ Gent; Ye güzide aileye sonsuz 
t dllerq. 

1 Gtlnln Haberleri 1-._ .............................................................. ~~~--~~~k~~--- 1 

Ucuzlatılıyor Yeni Vali muavini Şeker ihti arı Almanya için 
Altı kuruşluk Alt Rıza bey bu gün Komisyon takibat Bugiin çok mühim 
yeni sigaralar Vazifesine başlıyor icrasını sahlhlyeti l3ir giindiir 

k Vali muavini Fazlı bey bu gün Haricinde g6rdll Geçen nisanın 24 ünde yeniden in. 
çı arılacak Eğe vapurile lzmire gidecek ha· tihap olunan Pru!jya p:ırllmentosu, 
T ··t" · r· ti · d" '1 Ticaret müdürlüğü on şeker ta · b ti t 1 k 1 u un ,.e cıgara ıa nrrnın ın m · ziranın dördüne kadar orada ka- ug n op anntn ve onun top anma· 

mesi için inhisar idaresince yaprlmak- ciri hakkında ihtikar yaptığı iddiasıy o;;ıyle Alm:ınvanın dahilf buhra:ıla:'! 
ta olan tetkikat neticelenmek üzere- lacak, sonra .ıehrimize gelecek, le tahkikat yapmış, evrnkı müddeiu · en h:ıt safha~.na girecektir. Me;liete 
d. buradan yeni memuriyeti olan mumiliğe, müddeiumumilik de bunlar b' 1 ır. 162 me usu o an milliyetperver BOS-

Tetkikatı yapan heyet 6 kuruşa sa· hakktnd:t tetkikat icra~ıylc evrakın yalistlcr. Prusya baş,·cklletini ve 
1 tılmak üzere piyasada halk ciga.ra.sı is. tanzimi için meseleyi vilayet ihtikar parHlmel!to riyasetini istiyeceklerdlr. 

mi altında bir nev'i cigara çıkarılma· komisyonuna göndermişti. Yilayet1e- Meclisin bütiln azası 423 tür. 
sına karar vermiştir. Ilundan başka ki komisyon bu tacirler hakkında Milliyetperver sosyalistlerin lideri 
6 kuruşa ~atılmakta olan köylü ~ig:-· takibat icrasını vazite ve salahiyeti olnn Adolf Hitler, Berline giderek 
ral:ın 4 kuruşa indirilecektir. , haricinde görerek enakı iade etmi:ı: - fırlıasının çıkardığı rr.eb'uslara siya. 

inhisar idaresi ayda 7 ila 8 yüz bin tir. setini izah etmiş ' ' C müstakbel inki-
kilo mamul tütün satmaktadır. Çünkü bunlar, henüz mal antrepo- şaflar lı:ıklm1d:ı talfmat vermi§tir. 

Satışın yüzde 11 ini serkildoryan dan çıkanlmadan fnzla fiatla başka Prusy3 meclis reisiyle Prusya bq-
n daha yüksek nev'iden olan cigara. tacirlere devir muamele~i yaparaı, vekili Ye Prusya şurayı de,·let t"eisin- 1 

lar yüzde 89 unu da enAla ve daha a. ihtikdra te·ressül etmc-ktcn maznur. den müte~kkil üçler mccli~i, Prusya 1 
~ğı ne\''iden çigaralar teşkil etmek· bulunmaktadırlar. h:ıyatrnda çok mühim rol oynar. Mec· j 
tedir. Hatta bu devirdeki farkı fiatı da fü;i feshetmek salahiyeti bunlann e. 

En çok satılan nev'i köylü cigara· 1 faturalarında zikretmiyerek hakiknti !indedir. Şimdi bunlardan ancak Ü • 

sıdır ve umum satışın yüzde 33 ünU ketmeylemekteymişler. çilncü~ linün kinı olacağı malQmdur. 
bulmakta, bundan sonra yüzde 13 le Vilayet ihtikar komisyonu anr:ık Eu v:ızifc, Her Adenaccr ta:rafından 
ü~üncü nev'i, yü?de 10 la. tatlrsert tü- Fazh B. All Rıza B. konten,iıından müteTellit muamelele · deruhte olunacaktır. Kendisi merkez. 
tün gelmektedir ri takibe memur olduğu cihetle bun· yani lcatolik fırka.sına mem~uptur. Di-

Adliyede: 

Şahide Rüşvet Teklif 
Eden Maznun 

46 bin varak kaçak sigara 
kağıdı , ve esrar kaçumaktan 
suçlu olarak dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde muhakemesi gö
rülen Garpis hakkındaki dava 
dün bitirilmiştir. Dünkü celsede 
müddeiumumi maznunun tecziye
sini istemiş ve karar için muha
keme başka güne bırakılmıştır. 
Maznunun bilibare mahkemeden 
\ıkınca, adliye koridorunda bir 
şahide rüşvet teklif ettiği görUl

müş ve hakkmda zabıt tutulmuş
tur. Muhakemesi gayrı mevkuf 
görülen Garpis derhal tevkif 
olunmuştur. 

Aksaray yangını 
Muhakemesi bitti 

lısi Şubatta Aksarayda bir tu· 
hafiye mağaıasmdan çıkan ateş 
ruağaza üzerindeki büyük bir 

aparbm3nı tam ımen yakmıt ve 
aparbmanda oturan bir ailenin 
çocuğunun da yanarak ölmesine 
sebep olmuştu. 

Yallgın tabkikatanı yapan ad. 
liye, vangını şüpheli bulmuş ve 
tuhafiye mağaza11 sahibi Nuri 
Ef. nin kasten yangın çıkarmak 
cürmünden suçlu olarak muha
kemesine lüzum görmüştü. Ağır 
ceza mahkemesi dün öğleden 
sonra bu davayı görmllştllr. 

Maznun ve şahitler dinlendik· 
ten sonra iddia mekamı yanğın
da kast olduğuna dair klfi delail 
mevcut olmadığını işaret ederek 
maznun Nuri beyin beratım iste-
miştir, mahkeme heyeti müzake
reye çekilmiş ve kısa bir müzake-
reden sonra dönerek maznun 
hakkında berat kararı vermiıtir. 

Deniz kızı! 
Galatada Yüksekkaldmmda 

bir dükkanda "Deniz kızı,, diye 
hakiki bir kız teıbir edilerek 
saht~karlıkta bulunulduğu ve 
halkın parası çekildiği hakkında 
mliddeiumumiliğe şikayette bu· 
lunulmuştur. Tahkikat yapılmak
tadır. 

Adliyede nakiller 
Müddeiumumi muavinlerinden 

Sedat bey Fatih sulh ceza aza· 
lığma, F atib sulh ceza azası Ni
yazi bey müddeiumumi muavin
liğine, müddeiumumi muavinle
rinden Selabattin bey Galata 
ıulh ceza azalığma, müddeiumu
mi muavinlerinden Tahsin bey 
Sultanabmet birinci ceza azalı

ğına, Sultanah•et birinci ceza 

bikimi K.aıun bey müddeiumu· 

şark vilayetleri teftiı heyeti baş Jar hakkrnd:ı yeni bir karar verile • ğer iki uıt, bu hafta z.:ırfmda, meclis 
mllşavirliğt vazifesine başlamak cektir. tarafından intihap edileceklerdir. 
üıere Diyaribekire gidecektir. Bu on tacirin bilha.Ma müslüman Milliyetpen·er sosyalistler meclis 

alrcılara daha fnzla ve hıristlyan alı · ı· ı b k. ı t' t · t k V' ali mua•inligv i vazifesini bu rıyasc ıy e aş••e ·a e ı emın e me 
cılarn da çok az bir karla de,·ir mu· emelindedirler. Dunun için fırkalar 

günden itibaren Polis müdürü amelesi yaptıkları bu enal;ta zikredil arasında gnyet şiddctlei mücade1c1er 
Ali Rıza' ~ey ifa edecektir. Polis mektedir. ,·u!rnhulmalttııdır. Merkez fırl<ası, 
müdürlüğünü de ·Bakırköy kay- b1ma müman:ı.at edecektir. Prusyanın 
makamı F ebmi bey vekaleten ifa Poliste : nziyeti. bütün Almanyanrn siyaseti 

edecklcr, bu tayinlere ait emir Arabanın Atları üzerinde tesir icrn eder. Onun için 
milliyctperv~r sosyalistler munffak 

gelir gelmez esaleten vazifelerine A · oldukları takdirde Almanya başvekf-
b ı klard zınca ... 
aş ıyaca ır. Ji Dokwr llrüni:.1.glc kabinesinin Til-

Belediyede : 
Ahırlar meselesi halledildi 
Bütün ahırların asrileştirilme

si hakkında . verilen son mühlet 
bir mayısta bitmiş, ve teftişe 
baş\anmııtı. 

Hu esnada mevcut ahırlardan 
yüzde onunun henüz belediye· 
nin emirlerine göre hareket et
mediği anlaşılmı~tır. Fakat bun· 
lar da en kısa zamanda inşaata 
başhyacaklarına dair belediyeye 
taahhütname vermişlerdir. Bu 
itibarla hiç bir ahır sahibi teczıye 
edilmemiştir • . 

MecldtyeköyU hakkındak1 karar 
Mecidiye köyüalin belediyeye 

bağlanması bakkindaki karar be
lediye riyasetince tetkik edil· 
mektedir. Kararm tatbikine ay 
başı başlanacaktır. Kasaplar o 
azmana kadar çalışabileceklerdir. 

Ahşap tutun depolars sigorta 
edllmlyecek 

Bazı tütün depolarmdo çıkan 
yangınlar dolayısiyle ahşap olan 
tütün depolarınm badema sigor
ta edilmemesi için kumpanyalar 
araaanda bir cereyan hasıl olmuş
tur. Verilen malumata göre ah· 
şap binalarda elektrik kontakları 
oldukları cihetle yaoğın çıkmak
ta ve bu suretle çıkan yangın
dan tlltüolerde derhal ateş al· 
dığmdan hasarahn önüne geçile
memektedir. Bu sebepten sigor
ta kumpanyaları sigorta yapmak 
istememektedirler. 

Sigortacılar dün aralarında 
toplaoaralc bu meseleyi tetkik 
etmişlerdir. 

l ____ a_e_ı_e_n_ı_e_r, __ a_ı_d_e_n_ıe __ r __ _ 

Şehrimizdeki mülkiye miifet
tişleri teftiş için dün Erzuiuma 
gitmişlerdir. 

mi muavinliğine nakil edilmiş!er
dir. 

Bir rakı kaçakçlaı hapse 
mahkOm edildi 

8 kilo 600 gram rakı kaçır· 
maktan suçlu Hıristonun dün ih· 
tisas mahkemesinde muhakemesi 
bitirilmiş ve maznun 6 ay hapse 
4,5 lira para cezasına mahkum 

edilmif tir. 

Edirne <apıd::ı sur haric:nde bir :ıiycti tehlikeye düşecektir. 
çocuğun tehlikeli surette yara· Jenernllcrin, rniJliyetperver sosya. 
lanmasiyle biten bir araba kaz:ısı listıcre müzahir olduklann<la §Upbe 
olmuflur. Arabacı Zeki ace-ni yoktur. Hu jeneraller geçen halta Al· 
beyg:rlerini arabAya ko:ıarAk manyanın millt müdafaa nazırını dü. 

alaşhrmaktaymıı V.! sur haric'n- şürmüştii. 
de her nasılsa birdenbire ürken 
atlar dizginlerini koparmış.ar v~ 
ba71 boş bir halde arabayı ko1· 
turmıya baılamışlar. Aıgm atları 

bir müddet durdurmak kabil o!· 
mamıştır. Bu sırada yo!u l üze
rinde bulunan 6 yaılarıoda Ze· 
kiye isminde bir çocuk araba 
altında kalmış ve tekerleklerine 
takılarak sürükienmiştir. Zekiye 
muhtelif yerlerinden başından 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Z:tbıta kazaya sebep olan ara
bacıyı yakalamıştır. 

Karesını tehdit etmı, 

Arapcamiinde Cem.ıl is:ninde 
biri sarhoş olduğu halde karısı 
Hatice hammı bıçakla tehdit et
miştir, Hatice hanımın şikAyeti 
üzerine nbita tahkikata başla-
mı~tır. 

Bir carlh yakalandı 

Geçenlerde Cibalide Mastafa 
Ef. isminde birini boğazından 
tehlikeli surette yaraladıktan 
sonra kaçan Emin, zabıta t&ra· 
fından Kasımpaşada saklandığı 
evde yakatanmı~ ve adliyeye ve· 

rilmiştir. 

Bir yankesici yakalandı 

Mehmet Ali isminde bir sa~n
kah yankesici, diln Karaköyden 
geçmekte olan Ali bey isminde 
bir zahn mendilini çalarken ya
kalanmıştır. 

SürUden koyun çalanlar 
Ziya efendi isminde birine ait 

bir koyun sürOsü G:ılata mesçit 
sokağmdan gcçınel<te iken Ah· 
met ve Salih isminde il<i açık 
göz sürüden iki koyun a,ırmış?ar 
ve pek az so:ıra bunları Dursurı 
isminde bir ameleye satinıılardır 
cürüm çabuk meydana çıkmıf, 

"zabıta iki açık gözü yakalamıştır. 

Mezarhk meselesi 
Ayas Pş. mazarhğma mahal· 

len ketif yapılmasına karar ve
rilmiş ve bir ehli vu'rnf seçil
mitti. Ehli vukuf dün maballıude 
tetkikata baıla1D14br. 

Almanyanın askeri kuvvetleri ha· 
şında bulunn':\ jeneral Fon Schlei-
rher, doktor Brüningle daimt t6mu 
halindedir. Jeneral, j,uvvetli sanayi. 
ciler nnmma söz söylem~kte ve Al· 
mnnyada diktatörlük taraftan bu
lunmaktndır. Ordu dn kendine mtiza• 
heret ediyor. 

Onun için, Almanyada diktatörlük 
teessüsü kunetle muhtemeldir. 

Bu takdirde büt~e meclisin tasvJ .. 
bine arzolunmndan çıkanlacak, ve e>
nun tntbikı için ayrıca bir komise~ 

tayin olunacaktır. ! 
Onun için doktor Brüniııg sMt de-: 

rece mUşktil bir vaziyettedir. Çilnkü 
hem parlAmentonun, hem M.nayicile.

1 
rin muhalefetiyle karşılaşacaktır. 1 

Bu muhalefet son derece kun-e9q 
olduğundan · doktor Brüning gibi 
km·vetli Ye nıahir bir uıtın bile bu

1 
muhalefeti yenmesi çok güçtür. j 

Bıl.'~\·ekil muhalifleriyle udapnya1 
mu\•affak oldufu takdirde A1manya.' 
siyaseti ister istemez faşizmle dikta 
törlüğc doğru kat't bir adım atacakı 
trr. 

O. R. 

ikinci tavukçuluk 
Sergisi açılıyor 
İstanbul Ziraat odası t.aratmdan 

İstanbul Hükumet konafı bahçesinde 
tertip cdfl~n "İkinci b&hçrvanhk Ye 
tavukçuluk sergisi,. 26 Mayıs perşem
be günü saat ikide açılacaktır. 

Sugi geçen 8tnekine n~betle çok 
muntauım bir şekilde tanzim edilmlf" 
tir. J 

Ser"'ide çiçekçilik ve küm6 hayva. 
natı olmnl• üzere iki mühim kısım var
d ı r. 

Çic;ck~ilik kısmında kesilmi§ ç~
for, saksı çiçekleri, limonluk nebatatı, 
fidanlık, mcyvn, sebıe, bahçe pllnr, 
talılolar, çiçek tcıyinatı ve sair çiçek 
nümuneleri vardır . 

Tavukçuluk şubelerindeyse, tavuk 
ırklan, hindi, ördek, kaz. glivercinw. 
ötücü ve süslü ku~lar, tavşan, kedft 
köpek mnmulAtı "'alat ile yenıler ı..; 
lunmaktadır. 

Ziraat odası bu şubelere i§tirlk e. 
dcnlerin ar:ısında bir müsabaka yapa
cak ,·e her şubede kaz.ananlara nakdt 
mükafatlar dağıt.,cakhr . 

.Jöri heyeti memleketimizin ziraat 
sahasında tanınmış şahsiyetleridir 

Sergi, pazartesi ıdinüne kadar de
nm edecektir .. 
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Balkan birliği 
Balkan ticaret ve sınai odası 

açıldı dün merasimle 
Hitabeler söylendi ve odanın kurulmasın

daki mtihim maksatlar anlatıldı 
Balkan ticaret Ye aanayi oda· 

sının kurulma merasimi dOn sa· 
bab ticaret odasında yapılmıtbr. 
Meraıimde, Balkan baftaaı ve 

Balkan ticaret odasının açılmHı 
münasebetiyle gelen blitün Bal
kan murabbaslan, ticaret odaaı 
idare heyeti azaları, tüccardan 
Nemli zade, F ortun zade Murat 
Vebpi, belediye ikhsat mOdürü 
Asım Süreyya, ticaret müdOrü 
Muhsin, Aptulhak Şinasi, Ahmet 
Mitat beyler bulunmuşlar, Arna
wt konsolosu Asaf B. Arnavut 
milli grubu namına mütahit sı· 
fahyle merasime iştirik etmiıttr. 

Murahhaslar ticaret odasının 

içtima ıalonunda toplandıktan 
sonra Tahir B. celseyi açmıt ve 
bir nutuk söylemiştir. 

Tahir Bey, deligelere"hoş gel
diniz., diye baılıyan nutkunda, 
Balkanların kıymetli ticaret ve 
sanayi mümesaillerinin bir mlld· 
det aramızda bulunmalarının 
yalnız birbirlerimU:i tanımak ve 
yalnız mütekabil ikbaadi menfa· 
atleri değil, fakat Balkan mem
leketlerinin mütterek menfaat
lerini de temin ve ııyanet etmek 
ibre sıkı bir iştirak mesaiye vü
cut vermek maksadile ite koyul
mak için kıymetli bir fırsat ol
duğunu ıaylemiı, bu mUesıese
nin ifa edeceği, ıayısız hizmet
leri anlatmak ve bu arada Bal
k~JH arasında istihsal fazlalığı, 
fb'ailann iltikr,rı, gümrük ltili
fı, münakelit, seyahat, hudut ti· 
careti, para birliği gibi •e buna 
mümasil iktısadl meselelere, ve 
Balkan memleketlerinin birbirle
riyle sıkı bir ıurette teıriki me
sai etmelerini temin ve sulhun 
takviyesine en esaslı bir a-aranti 
teıkil edecek · olan bir Balkan 
mef küresi ihdasına çalışmıya İfa· 
ret etmiıtir. 

Tahir B. ıiddetle alkıılanan 
nutkunu bitirdikten ıonra Bulgar 
murahhas heyeti reiıi M. Niko
lof söz alarak irticalen bir nu· 
tuk söylemiştir. M. Nikolof nut· 
kunda lstanbulda zaten emin 
bulunduklara misafirperverliği 
görmekle memnun ve mlltebassia 
kaldıklannı, Balkan ticaret oda
sının Balkan memleketlerinin 
milıterek menfaatleri için kar· 
deıce çalııacaklan bir mGesseıe 
olduğunu söylemiı, Balkan tica
ret odası meclisinin bir a-aye 
olan Balkan de•letleri birliti 
parlemanının bir reıimi addedi
leceğini kaydederek Balkanlılar 
arasında günden güne genişliyen 
ve kuYYet bulan itillf fikirleri
nin beynelmilel ehemmiyeti tek
rar etmiıtir. 

M. Nikolonun alkıılarla karşı
lanan Nutku Yunan heyeti reisi 
M. Hacı Mihalis söylediği sözler 
tekarrilr etmiıtir. Yunanlı reis 
Türk grubuna teıekkürlerini bil· 
dirmiş, Balkan ticaret odasının 
ehemmiyetini izah etmiştir. 

Mllteakıben Y ogoslav murah
haslarının reisi M. Gregoriç de 
bir nutuk s~ylemiştir. Bu nutuk
lara Balkan ticaret odası mües· 
sisler heyetinden Ahmet Mitat 
bey bir nutukla ceYap vermiş ve 
tesis edilen odanın vazifelerin
den kendisinden beklenilen fai· 
delerden bahsetmiştir. 

lstanbul ticaret odası reis ve
. kili H4bip zade ~ya beyin 9da 

1 namına söylediii ve lstanbul 
odHının teşekkOrlerini ifade eden 
nutkundan ıonra reis Tabir bey 
Arnawtluk konsolosu Asıf be· 
yin, içtimaa iıtirlk edemiyen 
Arnawt milli grubu namına al
dığı bir telgraf üzerine ıahit ıı
fatiyle merasimde hazır bulun
duğunu bildirmiş, Romanya mil· 
il grubu namana içtimaa iştirlk 
edecek olan Romanya sefareti 
ataıe komersiyalı M. Manesku'• 
dan a-elen bir telgrafı okumuş-
tur. Telgrafta M. Maneskonun 
bugün ıehrimize geleceği bildi
rilmekteydi. 

Tabir B. merasimlerde bütün 
milli grupların temıil edildiğini 
ve alb memleketin Balkan tica
ret odasının tesisinde müttefik 
bulunduklarını kayt ve iıaret et· 
miş yeni müessesenin muvaffa
kiyeti temennisiyle celseyi ka
patmış, alkıılanmııtır. 

Ziyafet 
Merasimden sonra Tahir Bey 

murahhaslar şerefine Tokatlıyan 
otelinde bir öğle ziyafeti •er
miıtir. 

Ziyafette Türk murahhaslariyle 
diğer murahhaslar, vali Muhittin, 
polis müdürll Ali Rıza beyle, 
Arnavutluk ve Bulgaristan kon
ıoloılan bulunmuşlar, Tahir B. 
ve diğer murahhaslar tarafından 
samimi nutuklar ıöylenılmiıtir: 

Fabrikalarda 
Ziyafetten sonra murahhaslar. 

motörlerle Haliç üzerinde bulu
nan bütün fabrikalan ziyaret et
miılerdir. Misafir murahhaslar 
ev•eli Cibali tOtün fabrikasını 
geımiıler, ıoora sırasiy)e Fesha
ne, Sureyya Paşa mensucat, Si
llbtarağa elektrik fabrikalarını, 

Mezbahayı ziyaret etmiıler, iza
hat almqlardır. 
Bu~n de öğleden sonra Bey

koz Deri fabrikası gezilecektir. 
Yana ticaret •e zahire bor-

1811 ziyaret edilecek, borsa reisi 
Hamdi B. murabhasl1r ıerefine 
bir çay ziyafeti verecektir. Ziya
fette murahhaslar Türk zahire 
tliccarlariyle tanııtırilacaklardır. 

Ayni akıam ticaret odası reiı 
vekili Ziya B. bir ziyafet vere
cektir. 
Balkan tutun konferansı itini 

bitirdi 
Balkan Ultüa konferansı dün 

6ileden ıonra sonuncu içtimaını 
yapmıştır. Bu içtimada timdiye 
kadar alınan kararlar, bilbaua 
teıkili kararlaıtmlan Balkan tü
ttin ofisi hakkında hazırlanan 
nizamname tetkik edil erek ufak 
bazı tashibatla kabul ve imza 
edilmiştir. 

Murahhaslar memletlerine dön
dükten sonra ofisin teşkiii ka
rannı hükümetlerine bildirecek-
lerdir. Bu kararın devletlerce 
tasdikini müteakip ofisinde all-
kadar devletleri temsil edecek 
olan mümessiller tayin edilecek 
Ye ofis failiyete geçecektir: 

Konferausın gördüğü müıbet 
iılerden birisi tütün ofisinin teş
kiline karar vermesidir. Balkan 
tütünlerinin vazıyeti hakkında 
icap eden tedbirler ofis tarafın-
dan almacak ve ofisin tesbit 
edeceği tedbirlerde allkada r hü
kumetler tarafmdan tatbik edi-

· ıecektir. 
Yunan murahhasları perıem

beye kadar burada kalacaklar
~ır. Bulgar mGr,.bbaılarından M. 

Kaç bin sene 
Evvel doğduk? 
Allşar hafriyatının 
Mühim neticeleri 
Yuzğat civannda Alışarde mü-

esseıeıi hesabına altı seneden 
beri hafriyat yapmakta olan Şi
kağo farkıyat enstitüsü profesör
lerinden Dr. Henning Vonder 
Osten dün refakatmda 6 Alman 
4 Amerikalı olduğu halde Ame-
rikadan şehrimize gelmiş, akşam 
Ankaraya a-itmiştir. Profesör 
oradan Alişara giderek ve kış 
mevsimi dolayısile tatil ediJmiş 

bulunan hafriyata tekrar baıla
yacakhr. 

M. Von der Osten dün bir 
muhanirimize hafriyat hakkında 
şu izahatı vermııtir: 

Alişarda hafriyata başladığımızın bo 
sene yedJnci 5eaesidir. 

Şimdiye kadar taş, bakır ve bronz 
devirlerine ait muhtelif eserler, hatta is
keletler bulduk. 

M~olitilc devri milattan 20 asır evvel 
başlamaktadır. Bu devre ait eserleri 25 
metre derinlikte bulduk. Bu lceşiflerim iz 
neticesinde kablel milat 10 bin seneden
beri insanların mevcut bulunduğu kanaa
tini elde ettik. 

Kuvvetli ihtimallere göre Hititler 
bronz devrinde yaşamışlardır. Ve keşif
lerimiz üzerine yaplığımız tetkikat neti
cesinde Hititleri eski ve yeni diye iki 
kısma ayırmaktayız. Alişarda bulduğumuz 
"Cuneiforme,. yazılı levhalar eski IIitit· 
ltre, lliyeroglif yazılılarsa yeni Hititlere 
aittir. Hitit Hiyeroglifleri l\1ısır Hiyerog
liflerine benzer. Milattan J 700 sene ev
vel eski Hititlerde inhitat başladı. Ou 
.zaman demir devrine tesadüf eder. lli
titlerin bulunduıdarı yerlere içeri Asya· 
dan gelen diğer bir kavim geldi. ve Nl
losolar denilen yeni bir Hitit hükOmeti 
teessüsü ettL Bundan sonra buraya sıra
ıiyle Trakyalılar Lidyalılar, K.imiryenler, 
Ahamelitler gelerek yerleştiler. Büyük 
llkcnderle burada Yunan devri başladı. 

Bu devirde bütün Anadolu .Make-
donyalıların hAkimiyeti altında kaldı. 

' · sonra gelen Golovalar şimdiki An-
ı 1 yerinde bulunan Anklr şehri 

nı~r ez olmak üzere Gal ati ya hükıimetinİ 
kurdular. Alişar bu bükıimetin arazisine 
dahildi. 

Galatiya milattan 25 sene evvel Ro
manın bir eyaleti haline gelinceye kadar 
devam etti. 

Romalılardan sonra şarktan gelen Sel
çukiler burada yerleştiler. Hafriyatımız 

neticesinde Anadoluda bir çok şehir ha
rabeleri meydana çıkardık. Daha bir çok 
keşifler yapacağımızı ümit ediyoruz. Bul
dup;umuz harabelere köyük deniliyor. En 
mühimi Alişar harabeleridir. 

f S P O R 1 
Galatasarayla 
Fenerbahçe 

Bu halta karşılaşıyor 
lstaobul, 23 [A.A] - Fener

bahçe • Galatasaray kulüpleri 
bey' eti idaresinden : 

Enelce takarrur etmiı olan 
Fenerbabçe - Galatasaray maçı
nın ikincisi 27 Mayıs 932 Cuma 
günil Taksim stadyomunda ya
pılacaktır. Oyuna saat tam 17 de 
baılanacaktır. Hakem birinci ma
çı idare eden Mister Ailendir. 

KAHVE 1HT1KAKL'll'A AlT E\'RAK -
Kahve lbtıkAnna alt evrakı vlllyet lbttkAr 
komlayonu bazı noktalan noksan bularak 
tJraret mUdUrlUjtUno Jade etmişti. Ticaret 
mlldllrlUkUnce tekrar komisyona gönderilen 
evrak gene lhtudl.r komisyonu tarntmdan 
aynı Fkllde ticaret mUdürlllğUne lado edll
mı,tır. 

Nikolof da Balkan haftasında 
Bulgaristanı temsil edeceğinden 
hafta nihayetine kadar dönecek
tir. Dün görllşdüğümüz murah
haslar kısaca şunları söylemiş
lerdir: 

- Balkan tütün konferansı, 
Uç Balkan devletini şiddetle ala
kadar eden bir mesele tetkik et
mit ve bu itle daimi su rette meş
gul olacak bir ofis teşkiline karar 
vermiştir. Konferansın neticesin
den memnunuz, ofisin faideli İf· 
ler gOrecejinden ecıiniz. 

- ...... 
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Frengiye Mukavemet 
Güneş tedavisiyle bu temin edilir. Alcikada 

Frenginin tahrıbatz azdır. Çiinkü .. 
Doktor Gujöronen mütalealan 

Kanser doQuran radyolualt yosundan tamamen •az geçnı~Iİ" 
Bu Kerotozlar Ye ıiğiller yal- dir. Çünkü mesele yalnız çirkıO" 

nız vücuda çirkin bir manzara likle kalmaz. Hayat tehlike1~ 
vermekle kalmazlar. Kanser girer. Doktora müracaat etnıtli" 
şeklini alabilirler. ihtiyarlarda dir. Berenin haf,f olup olaıadl' 
görülen Kanıerlerin ve babusuı ğmı ve elektro koagülasyoo y•P' 
yüz kanserlerinin çoğu güneıten mak lazım gelip gelmediğini ' 
olur. Bunun için uzun miiddet- kararlaştmrlar. Eğer güneş btO" 
teoberi bu gibi vak'alan radyo- ı rtt yosu, derece derece yapı ı 
lusit kanseryen tabiriyle ifade d kai' bütün bu mahzurlar orta an • 
ediyorum. Eğer güneşten sakınarak · di• kar veya asgari dereceye ın 
bu kanıerli tohumlar imha edil· rilir. Yahut baılangıçta önlerio' 
mezse, bunların kanser haline 
gelmesi muhakkaktır. geçilir. ıJf 

FrenQlye kar,ı göne' şual 
Binaenaleyh ihtiyatsızca güneş Göneş banyosunun muariıle' 

banyosu yapmamalıdır. Cilt has- rinden deiiliz. Bilakis vucud~ 
sasiyet peyda ettiği derecede göneşlenmesi bir çok fayda teoıil 
bu kanser doğuran radyolusitler eder. Bunlar, gıdalanmanın fi' 
çoğalır. Çocuklaran Kseroderma aliyet kesbetmeıi, hastalıklar~ 
pigmantosonun ile ihtiyarlarm karşı vucudun mukavemeti, eotl 
sepeteliyondiz arasında bir çok d' 

tokaik tesiridir. Bazı vereaı, 
rabıtalar olduğunu bir eserimde tıska, kanserlik, romatizmalar!•dlil 
teşrih etmiştim. Bu:alardan biri .,. 
cildi gayet hassas olan çocuğu i[Öneş tedaviıinin temin ett 
kanserle öldürür. Diieri uzun faydalar malumdur. Göneıin b" 
seneler devam eder. nüz pek az malQm olan bir ~I' 
Nad lr görUlen mUhlm ihtillt sirini söylemekle iktifa edecei1ılll 
Güneş nadiren başka bir leke freniiye karşı muka•emet kuyff' 

tevlit edebilir. Bu leke, "Nevus,, tini ziyadeleştirir. Bazı FraD ... 
peyda olduğu sırada esmerdir ve ecnebi müellifleri, timali >J' 
ve kansere döner. Bu müthiş bir rika yerlilerinde frenğinin A~ 
şeydir. Çünkü Möyekas - Sinom rupadaki gibi tabripkir teıirl-' 
dedikıeri bu kanser, en mühim göstermemesini ve hastalıit' 
kaoserlerden biridir. Güneşin aıebi merkezlere ziyan Yerıniyt 
sebep olduğu müzmin berelerin rek yalnaz cildi tahriıle iktifa~ 
kansere tahavvül edebileceği meıini bunlaran vucudlerinin fasi' 
hakkında ısrar edişim, yalnız bu göneş ziyası altında kalmaııo' 
berelerin ehemmiyetiai iıbat et· atfediyo. Ce .. , virli doktor M~ 
mek için değil, ayni zamanda peylye bu busuıta itiraz kal>"' 
bunları tanıtarak tahaffuz çare· etmez deliller toplamııhr. Neti' 
lerini anlatmak içindir. cede göneıin ve göneş olmadıi' 

Sapka glyllmeal faydalıd1r Ü fr 1'i zaman ltraviyole ziyaların en· 
Güneıe en ziyade maruz olan ( 

tedavisinde mühim rol oyoaf uzuv, yüzdür. Çünkü daima açık-
tır. Şu halde yüzil iyice korumak caiı anlaşılıyor. 
1 d Ş k k Mahzurdan ziyade fayd• 
azım ır. aplca enarları e se- HüJiıa, güneş, tıp ooktai ot 

riya kafi birer şemsi siperdirler. f ; 
zarından mahzurdan ziyade •1. 

Güneş fazla harlı olursa, Natü- dayı haizdir. Güneşle tedaflr 
rizm seanslaranda bile ıapka gi· dl' 

taniye ve tamim edilmiye 
yilmeıi tavsiyeye değer. Esasen ğer. Fakat doktorun reyi oıoıt 
yüz daima açıkta olduğundan ve ·dl' 

dan tatbiki mahzurludur. ipti ~ 
mahdut zamanlarda ıapka giy· sında derece derece olmalı ., .. 
diğimizden lüzumu derecede gü- ı ( 
neı görür. sonrada nezaret altında yapı 111 

Diğer siperatik neticeleri kısa- bdır. Güneş banyosu banyo ~ 
ca sayalım. paoın keyfine birakılamaz. ,; 

1 _ Güneı banyoıuadan eY· mütahhassıs bununla meıgul 
vel doktora müracaat etmelidir. malıdır. • 1, 
Doktor rfineıte durmanan faydalı Banyo yapan kimse bere ıs~ 
Yeya. faydasız olduğunu tayin ri görülünce doktora mürac• 
eder. etmelidir. Çünkü bunların :J 

2 - Evveli güneşe abşmalı. ser tohumları olmaıı ibti 
Bu alışma, bir doktorun, hiç ol· vardır. Bu tedabir sayesinde~ 
mana bir ııhhiyye memurunun neş sıhhate büyük hizaıetl 
idaresi altanda yapılmahdır. Böy· eder. s6,f 
lece güneş çarpması, yanaklar, Paris fakültesi emrazı cildiye profe 
bereler, siğiller husule gelmesi- Doktor GuJörO 1') 
nio ön6na geçilir. (Devam ~ 

3 - Bundan sonra, banyoya Kadıköy SUrayya Sinem••111 dJ 
arzedilmiş olan deriye dikkat 25 Mayıs çarşamba günü ,k~ 
etmeli radyolüi:1it izleri husule · saat 2 J ,45 de 1' 
ielip gelmediğini tetkik etmeli- Raşlt Rıza Tlyatro8 
dir. Kızarmak, kuneyvahn in ki- (Ceza Kanunu) ıtl' 
şafı, esmer lekeler husule gel- Vodvil 3 perde. Muharriri: fbtıl 1 
mesinden bir kadın kendini mu- fik Ahmet Nuri Bey. Oıobüs cerııill 
hafaza etmelidir. Böyle lekeler dılmiştir _/ 
görülür gürülmez güneş banyo
sundan vazgeçmelidir. Çünkil 
banyoya devam ett'ği takdirde 
bu bereler kaybolmaz. Bilikis 
fazlalaşır. Her halde bir karar 
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günü hşamı 
ittihaz edebılmek için bu tehli- ,.e cuma günü 
keyi bilmelidir. Mamafih bu nok- ak~amı matbu-

atın ve münevver 
tada bayati bir tehlike yo '.dur. )erin davetli bu-

Diğer arazlar, billkis tehli~e- Junduğu büyük 
lidır. Çünkü siyil olsun, kevatör haile . 
olsun, kanser tohumlarıdır. Bizce Hamlet 
bunlar aubur edince ıüaet ban· Her yer 50, talebeye 25 tur,. 


