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KAMUTA VDN AÇDILDŞON[)A 

Atatürk çok miihim nutuk söyledi .. 
- Bn!;!lnrufı dClııkü ırnyııııı:ı:da · 
Bu neticeye \'arınnk ancuk 

fasılasız tedlıir aluıukla vı~ onu 
metodik tntbikln mllınkUn olıı

billr. !\lilletin başlıca i~i olarak 
bu mevzuda israr etmeyi liiıum 
lu göriyoruın. San'at ve teknik 
mekteplerine rağbet artını.ıtır. 

Bu ulusal kuruml,ıı·ın az zaman 
içinde ulusal :ı kadeıniler halini 
alma~ını temenni ederim. Bunun 
iı;in çulışkan taritı ve dil alim
lerimizin dünya ilim alemince 
taninac ık oı jinal eserlerini gör
mekle bahtıyaı· olmamızı dile
rim. 

Bunu se\'loçle . Oylerken her Sayın arkada;;lar, ana vatana 
tUrln teşviki artırmak lAzını ol- yeni kn\·uşan kCçmen \·atanda-;;
duğunu da fülve etmek isterim larımızın isk'1ni başlıca işleri
yUksek tahsil için Ankara Uni- mizdendlr. KUçmenleri iyi yer
versite ini tesi etmek yolunda le:;>tirmek ve suratla Uretmen 
tip rakllltesinede l>aşlıyarak ye- kılmak icin onhm kafi derecede 
ni ve en kULfetli barulenin atıl· techiz elmeğe çalı, ıyoruz. Adlı
masını dilerim. Gnzel sanatlara ğımız neticeler llınit vericidir. 
daha alAkanıı.ı yeniden canlan- Bu milli mes'eleye tahsis ede. 
dırmak isterim. bildiğimiz vesait derecesinde 

Yeni usulde \'e yeni makine
ler kullanmdkta iyi suratla se
mere vereceğini gOriyoruz. Ko· 
operadif te~kihltı her yerde se
vilnıişlir. Kredi ve salış için ol
duğu dadur istihsal vasıtalarını 
öğretip kullandırmak i~~in de 

koJperatiften istifadeyi ınnınkün 
görüyoruz. Ziraatta hastalıklar 

ile mücadele iılerine daha çok 
ehemmiyet vermek Hlzııııdır. 

Toplanmak kanunun bir netice
ye varmasını kamutayın yüksek 
himmetinden beklerim. Her 
Türk rifci ailesinin geçineceği 
ualışacağı toprağa malik olma~;ı 

behemehal lazımdır. Vatanın 

Ankaradıı bir konservatvar fakut ara vermeksizin devam sağlam temeli ve imarı bu esas 
ve bir temsil' akademisi kurul- edeceğiz. Demir yolu inşaatı tadır. Bundan fazla olarak bü
makta olmasını zikr etmek be- programına devam ediyoruz. yük arazıyı modern vasıtalarla 
nim için bir bazdır. gUzel san'- Buna muvazi olarak yol ve köp- vat11na fazla istihsal temin edil
atlanu ber şubesi için kamuta- ril inşaatına daha fazla vesait mesini teşvik etmek isteriz. Ti-

tahsis edilebilmek arzuya şa- caret mUnasebetlerimiz bu sene 
yın göstereceği alaka ve emek 
mllleUn insani ve medeni haya- yandır. daha genişlemiştir. 
u ve çalışkanlık veriminin art- Her halde su işleri için ve- Kar~ıhkh genişlik ve kolay-
ması için çok tesırlldlr. başla- rilen vesaiti artırmağa lüzum ı lık takip ettiğimiz esastır. lhra
rında kıymetlı maarıf vekilimiz vardır. ŞlmdJye kadar muhtelif catımıan kolaylaştırıldığı yerde 
bulunan Türk dil kurumunun yerlerde yapılmı~ ve yapılmak- itbahltın artmasından sukınmıyo 
her gUn yeni hakıkııt ufukları ta olan ufak bUyUk su i]leri ruz. Bu ilhahltı arlırmak ve ko
açan elddi ve devamlı ILesaisi- çok teşvik edici ııeticeler ver- laylaştırmağa çalışıyoruz dllrüst 
nl takdirle yad etmek isterim. mektedir. Kamutayın su işleri pelitika Uç seneden beri ticare
bu ikl ulusal kurumunun tari- için yeni imkanlar aramasını 
mizln ve dilimizin karanlıklar lüzumlu germekteyim. Telefon 

şebekesi memleket içinde bir 
içinde unutulmuş derinliklerini 
dQnya k.UltürUodeki analıklarını program dahilinde genişlemek-

timiz hacmini muntazaman ar
tırmıştır. t<;ndUstri programının 

tatbiki ciddi olarak devam edi· 
yor. Her yeni endUslri muhiti· 
ne refah ve medeniyet ve bn
tnn memlekete baz ve kuvvet 
vermektedir. lkinri programın 

hazırlıkları sevk ve ilerlemek
tedir. Maden i~letmesi inkişaf 

halindedir . . Madenlerimiz bizim 

red olunmaz ilmi belgelerle tedlr. Bu faaliyeti takdir ve teş 
ortaya koydukca yalnız T.Ork vik etmek .1 terim. Yakın bir 
mllleti için değil ve fakat bU- zamanda iyi bir radyo merkezl
tQn lllm alemi için dıkkat va ne nail olacağımızı umarım. Ti
lntlbabı çeken kudsal bir vazife carı hava nakliyesi i~lerinin e
yapmakta olduklarını emniyetle hemmiyetli intizamla devamını 
söyllye biUrim. Tarih kurumu- ve genişlemesini ise çok önem
nun alaeaöyükle yııptığ! kazılar li tutmaktayım. Sayııı vekiller baı;;lıca bir döviz kaynağımız ol
neticeSlnde me7dana çıkardığı ekonomi sahalarında milli faa- duğu içinde yllksek dikkaiınm 
beş bin beşyilz senelik maddi liyetimizin artmasından ve ge- celbe değerlidir. Artvin civarın
TUrk tarlhl belgelerı cihan kül- nişlenmesinden sm i ç duymak- da bakır madenlerinden l.ıirinin 
tllr tarihini yeni başıan tedkik tayız. Cümhuriyelin ekonomik işlemeğe başlamasından mem
ve tamik ettirecek mahiyettedir. tedbirleri her sahad11 feyizli se- nun olarak ergılnl bakır made
Blr Çok Avrupalı Allmlerin işli· mereler vermektedir. Ziraatta ninin i~lemeğe başllmıısını mem 
raldle toplanan son dil kurulta- kalkınmayı kolay ve çabuk yap leket için mühim bir fayda te
yının ışıklı neticelerini bizzat mak için şartlar çok ilerlemiş lAkki ediyoruz gene memleket 

muz diğer mes'ele küınUr hav
za1o;ının rasyonel alarak i~leme
sıidir. 

O zerinde bulunduğum uz ted-
1.ıirlerio sHratle netice vermesi· 
ni temenni ederim. Deniz ve 

deniz mahsulleri ticaret ve en
dUstri önemli bir ınevıuuınuz

dur. Ticaret filomuzu yenilemek 

ve arlırkmak teşebbUsUntı mem 
nun olarak kayt ediyoruz. Li
manlarımızda kafi t~şkflılt ya
pılması umumi mağazalar Ye 

antrepolar bulundurulma~ı mu
karrerdir. İş kanununun tatbiki 
için icap eden te~kilntın kurul
ması lc1zundır. Ayrıca deniz ve 
ziraat işleri içinde yeni kanun
lar hazırlanmaktadır. Küçük 
kredi mevzuunun ehemmiyetle 

ele alı nınasıaı bllyUk meclisin 
dikkatına arz ederim. 

Bu uene ziraat bankasrnı~ 

yeni kanun layı!ııısı ~alışma 

mevzularımız arasında olacaktır 

bankaları genişleten kanunları 
nızdan sonra bu yeni eserleri
niz memleketin kredi hayatında 
verimli olacaktır. Maliyemiz 
memnun olacağımı surette mus 
bel ve verimli vaziyettedir. Mu· 
vazeneye hususi ehemmiyet ve
ren bllyUk meclis her sene va
ridatı fazlasile temin etmeğe 

muvaffak olmdlıdır. Bu senede 
tahminlerinin tahakkuk edece
ğlne emniyet edebiliriz. 

Hayatı ucuzlatmak icap ettik 
ce vergileri indirmek siyasetine 
devam edec~ğiz tuz şeker çi
mento sayım vergilerinde iki 
sene i~:inde yaptığını1. cesurane 
indirmeler her bakımdan fayda
lı olmuştur. llu sene hem ilk 
ihtiyaçlardan hem esaslı kuv
vet vasıtalarından olan petrol 
ve müştakları üzerindeki resim 
lerden geni~ mikyasta indirme 
yapmağa muvaffak olmanızı di
lerim. 

görmüş olmakla ~·ok mutluyum. ve hız almıştır. için pek ehemıııiyeili bulduğu- - Arkası 2 de • 
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Musolini ateşli bir 
nutuk daha söyledi 

Mosolini ı ni talebeder. Mütekabil men

bir nutkunda, silahtan tecer- faatların tanınması esasına 
rüdün bir hayal olduğunu dayanan tam, çabuk ve va 
kolektif emniyetin hiç bir zıh bir anlaşma lazımdır. 
zaman mevcut olmıyaı:ağı- Eğer iş böyle olmazsa ltal 
nı, milletler cemiyetinin bü- ya milleti savaşa hazırdır. 
tün devlet arasında tam Ve ileri atılacaktır Demiş-
lcu'lcuki müsavat manasızlığı 

1
_1_ir_. __________ _ 

Ankara 2 -

üzerine kurulduğunu ve ya· 
ıamasının çok güç olduğunu, 
hudutların Macaristan lehi
ne tadil edilmesi lôzım gel
diğini söylemiş ve ltalga
nın muhtelif devletlere kar· 
Jı vaziyetini tesbite geçerek 
Fransa bize karşı müteyak
kız, intizar vaziyetini mu
hafaza ettikce bizde ayni suret 
le mukabele edeceğiz.Bolşevik 
aleyhtarlığı faşistlerin en 
eski bayrağıdır. Akdeniz 
lngiltere için bir yoldur fa
lcat ltalga için bizzat ha 

/Jattır. ita/ya lngilterenin 
br.ı yolunu tehdid etmek, 
lcesmelc istemez. Fakat ken
di hayati hulcuk ve menfa• 
ıtlorınada hürmet edilmesi-

Irak tan 
Fil isti ne 
yardım! 

Ankara 2 - Yeni Irak 
hükumetinin Filistin de ki 
Arap komitesine gönderdiği 
bir telgraf ta eski hükiıme 
tin yaptığı yardımı kendi
sinin de aynen yapacağı ve 
geni hariciye nazırının gar-
dım edeceğini bildirmiştir. 
Fransız gazeteleri Irak va-
kayiinde Alman propağan
dasının izlerini görmekte 
dirler. Tanınmış bir Irak 
lideri Royter ajansına Irak
taki hükumet dairesinin uzun 
ıürmi9ecejini söylemiştir. 

t+] Ankara 31 - Cumhuriye- + 

+, tin yıl dönümll nıUnusebetile ı·ı 

l
+ı her tarafdan gelen ve Ulusun • 
+J bu en bl\ylik bdyrıımında t 
rj! vatandaşların yüksek duyğu ı• 
't ve heyecanlarına tercuman •' 
't olan yazılardan Atatürk muta +ı 
~

1 
hassıs olmuşlar ve teşekkUr· ı+ 

1 lerile tebriklerinin iletilmesi t 
anadolu ajansını tavzıf buyur- +. 

•• muşlardır. l• 
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Az, ÖZ 

Belediye meclisi 
açılırken .... 

Dün belediye m~clisi açıldı. 

Mecliste neler konuşuldu, he

nüz. Bildiğimiz şey, bu mec

liste konuşulacak çok söz, üze

rinde durulacak çok lllevzu ol
duaudur .. 

Meclis llyelerl için şehir iş

leri, gUnlere değil, aylara sığ
mıya<.:ak kadar geni:;> mevzular
dır. Bunlar ara~ ında bir mUbim· 
mi de inşaat işleridir .. 

lnşaııt işlerinin, baştanbaşa 
aykırılıklar ta~ıyan inşaat işle

rinin üstünden yine atlanıp 

geçllmemelidir. Maddi, manevi 
veballer taşıyan bir iştir bu ı ... 

Misafirimiz 
General Aydeman 

Eskişehirde 
Ankara 2 - Sovyet Rusya 

Assoavihim kurulu başkanı 
korGeneral Aydeman bu sabah 
Eskişehire gitmiştir. Orada 
hava k•rumunu ziyarette 
bulunacak Tayyare hangar· 
laı ını gezecek ve gece Is 
tanbda gidecektir. 

HÜSEYİN AVNİ 
DEDEOGLU 

lstanbul tüccarlarından 
Değerli hemşerimiz bay 
Ahmet Salih Dedeoğlunun 
oğlu zeki ve çalışkan genç 
lerimizden Hüseyin Avni 
beş seneden be1 i tahsilde 
bulunduğu Be/çıka yüksek 
ticaret ve maliye üniversi· 
lesini ikmal edip diploma· 
sını almış ve ayni zaman
da doktora imtihanını da 
muva/fakıyetle vermiştir. 

Beş yıldan beri gaz tatil
lerini dahi çalışmaya has 
retmiş olan bu genç ve gü-
zide hemşerimizi tebrik eder, 
yakında ilim ve bilgi ile 
mücehhez olarak kavuşaca
ğı vatanda kendisine iyi 
hizmetler, iyi başarılar di
leriı. 

Vergi ve köylümüz 
D evlet. yaptığı bir çok hiz

metler için muhtaç olduğu 

pa·ayı ferdlerden alır. Ferdler 
bu p:ırayı ne esas üzerinden ve
rir ? Muhtelif münakaşa mevzula
rını teşkil eden bu suale verilen 
cevab şundan ibarettir : iktidarla-
rı nisbetinde. Bundan dolayı ver
gi. devlet masrafları için, f erdler
den iktidarlarına göre alınan bir 
hissedır diye tarif edilir. 

Devlet hizmetle·inden h.tifode 
etmeyen hiç bir ferd tasavvur 
edilemez. Mademki bu hizmetler
den i~tifade mevzuubahstır ; Hiz
metlerin ifası için sarpı lazımgden 
parayı tedarik hususunda heı kes 
hissesine düşeni vermek mec'Juri
yetindedir. Fakı.t, her ferd bu 
hisseyi vereb:lir mi ? Ferdin hiç 
bir geliri yoksa ne yapsın ? Dik
kate değer nokta şudur ki : Dev
let hizmetle:ine daha çok muhtaç 
olanlar da bu gibi ferdlerdir. Ôa. 
rasız hastane, mektep ve s:ıi:e 
isterler. 

D emokrası fikrinin yerleşme
sinden evvelki zamanlarda 

bazı imtiyazlı sınıflar vardı ki 
bunlar, kuvvetlerine güvenerek, 
vergi vermezlerdi. Demokrasi f ik
ri yer bulunca bunun aksi müşa-
hede edilmeğe baslandı : Madamki 
devlet hizmetlerinden istifade edi
liyor kudret farkı gözetilmeksizin 
herkes vergi vermelidir ; 2engin 
ve fakir ayrılmamalıdır denildi. 

Bu iki fikir ve mutalaa ifrat 
ve tefril üzerindedir. Ôyle vatan· 
daşlar görürüz ki küçük bir evi 
vardır, günlük yiyeceğini binbir 
müşkilatla ancak çıkarabilir. işte, 
hayatını zoru zoruna düzene koy
muş olan bu gibi bir vatandaşın 
«sende devlet hhmetinden istifade 
ediyorsun, hatta istifaden daha 
çoktur • diyerek yiyec:!ğini elin
den almak doğru olmaz. Bu, ferdi 
devlet masraflarına iştirak ettır-

mek: değildir. Bu hareket ona lü
zumsuz bir yük yüklemekten iba
ret kalır. 

B u sebepten ötürü, vergi ka
nunlarının vaz ve tedvininde 

ekseriyetle (asgari maişet hoddi ) 
ni göz Önür.de tutarlar. A!lgari 
maişet haddinden maksad, yukar
da işaret ettiğimiz veçhile güıılük 
yiyeceğini darı darına temin eden
lerden, kısmen veya tamamen, 
vergi aramamaktadır. Asgari maişet 
haddi nasıl tayin olunur ? Bütün 
Türkiyede asıari maişet haddi 
nedir ? Bunu katiyetle tesbit ede
bilmenin imkanı yoktur. Memle
ketin her tarafında geçim haddi 
başka başka olduğu gibi herkesin 

yemc3ine, içmesine, geyrncJinc gö
rede de~işebili r. He ,· devlet. asgari 
maişet haddinin tayininde muhtelif 
sebep ve am:lJeri göz önünde tut
muştur. 

B izim kanunl:ırımızda nsgari 
maişet haddinin tayininde 

köylünün durumu önemli bir yer 
tutar. Hükumetimizin gayesi köy
lünün yaşayış kabiliyetini çoğalt-

mak ; onu, biran evvel istenilen 
yere ) ü'<seltmeklir. Vergilerimiz
de mahiyetini aşatıda izah edece· 
ğ'imiz istisna hadleri, kanün vazi
inin bu maksadını açıkc.ı gösterir. 

T arihe doğru bakt cak olursak 
görürüz ki köylünün kazancı, 

elinden muhtelif vesilele Je, türlü 
salmalarl:ı alınmıştır. Cum~uriyct 

HükOmeti ise köylünün sırtındaki 
bu ağır yükü hafifletmek için bir 
çok fedakfıdıldar yapmıştır. Bel 
kemiğini kıran, zaif omuzları bü
ken, kuvvetlilere yarnyan aşarı 
bir haırılede kaldırmakla işe baş
lamıştır. aşarın senelik geliri 35 
milyon lira idi. 

Bunun yakın senelerde canlı 
yazı misallerini daha görmekteyiz. 
1935 senesi bütçesi hazırlandıktan 
ve Büyük Millet Meclisince kabul 
olunduktan sonra tuz ve şeker ru· 
sumlarinden ehemmiyetli nisbette 
tenzilat yapılmış ve bu suretle 
bütçeden 7,5 milyon lirn kadar 
bir fedakarlık: iltizam olunmştu. 
Yine geçen ı;ene hayvanlar vergı-
si nisbeti, köylünün bünyesine 
uygun bir nisbette indirilmiştir. 
Bu yüzden de umumi bütceden 
4,5 milyon lira kadar fedakarlık 

yapılmıştı. Alınan bu tedbirler, 
Cumhuriyet Hükümetinin köylü
nün verim kabiliyetile pek yakın-
dan ilgili olduğunu göstermek hu
susunda kuvvetli birer misaldir. 
Şurasını da kaydedelim ki köylü 
lehinde atılan bu hayırlı adımlar-

dan isabetli sonuçlar alınmıştır. 
Tuz ve şeker istihlaki çoğalmıştır. 
Bu çoğalış vatandaşların sıhhi ih
tiyaçlarına güzel bir ccvııp teşkil 

eder. Aynı zamanda köylünün de 
bu alakayı şuurla takibettiği se
vinçle kayde değer: Son hayvan-
lar vergisi kanunile vergilerde 
yapılan tenzilatı, köylünün hay-
vanlarını muhafaza edip, kolay ko
lay elden çıkarmamasına ve bu 
servetini iyi bir kara saklamasına 
amil olmuştur. Türkiyenin her ta
rafında yapılan son sayımda gö-
rülen hayvanlar miktarındaki e· 
lıemmiyetli çoğ'alış bumın açık bir 
delilidir. 
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lrakta mühim hadiseler 
Ankara 31 - Dün sabah 

Bdğdadda askeri tayyarele
rin şehir üzerinde uçarak 
hükumeti istif aye da'l.ıet et
meleri ve müteakiben hüku
met binaları civarında 
bombalar atmaları neticesi 
kabine istifa etmiştir. Yeni 

kabine Hikmet Siileymanın 
başkanlıgında teşekkül et
miştir. Rogterajansı yeni hii
kiımeiin Irak unsurlarına 

daha az muhalefet edeceği 
ni ve belkide Irakta bir ne-
vi askeri diktatorluğu tesis 
eyleyeceğini ve geni hüku
metin vatandaşlar için as
keri hizmet mecburiyeti yap• 
mak olacağını ve kabilele 

rin ise buna muhalif oiduk
larından yeni bazı isyanla· 
rın beklenildiğini bildirmek
tedir. Diğer bir londra tel-
graf :da bu harakiitın başın
da bulunan general Bekir 
Sıtkı ile yeni bakan Hik· 
met Süleymanın katiyen 
lngiliz dostu olmadıklarmı 
ve eski başbakan hasımı ile 
eski dış işleri hakanı Nuri 
ve mridaf aa bakanı Caf a 
paşaların kayboldukları bil
diri/i,qor. Bağdad telgrafı 
eski kabinenin en kavvetli 
adamı ve frakın lngiliz ta . 
rafları siyasetini en mühim 
dostlarından biri olan Ga
f er paşa bir sui kasta kur· 
han gitmiştir • ., 



Vergi ve 
Köylümüz 

- Baş tarafı l de -

C umlıuriyet maliyesinin yakın 
alakasını bu satırlara şük

r;ınla kaydettikten sonra kanun
larımıza köylü lehinde olarak ku
nulan vergi istisna ve muafiyet 
hiikumlerine göz gezdirelim. 

Köylüden, ziraatla iştigal e
denleri, rençberleri ; hulasa, bil
hassa belediye hudutları haricinde 
toprağına bağlı olarak yaşayanları 
kasd etmekteyiz .. 

B i na vergi inde önemli istisna
nalar vardır. 

A - ister bizzat, ister bilva
sıta veya şirket halinde olsun, 
esaslı işi ziraat olan zürraın zira
at mahsullerinin hayvanlarının mu
lrnfazası ve gerek ziraat hayatının 
icapları olarak yapılmış bulunan 

ve ziraat işlerinde kullanılan alet 
\'e edevat depoları, han_?arları, 
zahire anbarları, samanlıklar, ağıl
lar, ahırlar, kümesler, kurutma 
yerleri, furunlar, işçi ve bekci 
bina ve kulübeleri ve barakaln
rından, 

B - Köyün manevi şahsı yetine 
aid orta malı köy misafir odala
rından, 

C - Balıkçıların deniz istih
salatında hllandıldarı aletlere 
mahsus depolar ve kayılchanelerle 

denizlerde ve göllerdeki işçi ve 
balıkçı kulübe ve barakalarından, 

D - Ziraatla uğ-raşanların 
kendi toprakları için birlikte veya 
tek başlarına yapacakları her tür
lü su bendleri, sulama ve kurutma 
tesisatından vergi aranmaz. 

Kiraya verilmeyip de içinde 
oturulan binaların senelik gayri 
safi iradı 25 liraya kadar olan
laıından da verıi aranmaz. Köyle i:ı 
hemen ele.serisindeki binaların gay
ri safi iradı 25 liradan aşağı ol

duğu için köylüler kendi oturduk
lıırı binalar için de vergi vermez. 
le:-. 

Köylülerin bazı binaları var
dır ki bunların bir kısmında ken
dileri otururlar, bir kııımı da (A) 
fıkrasında gösterilen ziraat i~leri
ne ayrılmıştır. Bu gibi hallerde 
köy !ünün oturduğu tarafın gayri 
safi iradına bakılır. Senelik iradı 
25 lira veya bundan aşağı ise 
vergiden ıff edilir. Bu suretle yi
ne bina vergisi vermiyecek vazi
yete girerler. 

K azanç vergisi kanuni, kazanan 

her fcrdden, az da olsa, ver
gi alınmak esasını koymuştur. Et
rafımıza bakacak olursak görürüz 
ki kazanç malcsadile mal satan, 
iş yapan herkes bu vergiyi ver
mekle mükelleftir. Buna rağmen 
iı:öylülere geniş bir istisnaiyet 
verilmiştir. 

A - Çif tçileı in, kendi mah
sullerini ve hayvanlarını ve bun· 
lardan çıkardıkları maddeleri dük
kan açmaksızın satımları halinde 
ve bunların istihsal ve nakıl vası
talarından, anbar ve depolarından, 

B - Avcılardan ve balıkçı
lardan, 

C - Su ve yel ile işlC"yen 
r.leksiz ve türbıntsiz köy değer
menlerinden, 

D - Bağcılar, bahçevaolar, 

ziraat işlerinde ve bahçelerde ça
lışan işçilerle makinistleri ve ba
lıkçı tayfalarından ve çobanların

dan, 

E - Yenilecek, içilecek veya 
yakılac.ı!: maddeleri hayvanla ve
ya hayvanla çekilen arabalarile 
köyünden getirerek şehir ve ka
&abalarda veya baçka bir köyde 
dükkan açmaksızin satan köylü
lerden, 
kazanç vergisi aranmaz. 

Devlet bütçesinde irad ve 
ıervet verıileri içerisinde en mü
lıim mevkii işgal eden kazanç ver· 
gisine aid ltnnun böyle mühim 
iıtiına hük.\lmlerini ihtiva etmek· 
kdir'ı 
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Mekteplerde çocuğu olan 

- Ana ve babalara -

Atatürk mühim nutuk söy ed' .. Büyiik önder \tııtnrkOn ya
r.ıt'tığı 'l'urk devriminin zaruri 
kıldığı Y<•ııi ilıtiyn~·lr r kıır~ısın· 

d ı okul programları d ,ı eski 
~e \; li.ıdl' knla ıııazclı. 

karı~mı-;;tır. Yıllarca bu işle uğ

raşan terbiyecilerin :'üyldikleri
ne güre, harflf~ı· nı lkerr<'ıl ve 
mürekkep, kelimeler ise basil 
ve m;:~a:ıhastır. ; u busitlik VP 

nıürekkeplik ~ekil itibariyle ol· 

nıayıjı idrak no!dai nazımndun
dır. Tedri:::utta t.ıa~itten m ilrek
kebe doğru gitmek lıu gUnlln 
gaye~i olclıığıına göre O~retnıen 
de i~e cllmle ve kelimelerden 
başlar. Halbuki bazı ana veba
balar daha ~·rıcıık okula ba~la-

- Bıışturnı i 1 de -
Bundan başka vergi usul 

/arının is/ahı çarelerinin 
aranmasınada ehemmiyetle 
devam olunalıdır. iyi usul 
ve iyi tatbıkm memnun edi
ci neticelerini vatandaş hiç 
bir işte vergi mevzuu kadar 
hassasiyetle takdir etmez 
diger taraftan 7}•tandaştn 
hazineye karşı mükellefiye
tinin en mü h im vazifesi 
olduğunu anlamak için yo
rulmamak lazımdır. Şüphe 

yokdurki bu husus devletci 
ııe lzalkcı olan bir idare -z:ıe 

ekonomi hayatında hazinenin 
kudret 'lte intizamı başlıca 

m esne d d i r. Cumhuriyetin 
kudretide her sahada ve 
milli müdafaa sahasında 
ihtiyaçlannı karşılıyan ha-
zinesinin intizamındadır. Ge 
lecek yıllar içinde hazine
nin kudretini muhafaza et
mek. sizin en miihim işiniz 
olacaktır. Milli paramızın 

filen müstakır olan kiymeti 
muhafaza olunacaktır. 

Aziz arkadaşlar milli mü-
dafaa vasıtalarına seneler· 
denberi verdiğimiz ehemmi· 
yetin yerinde olduğunu ha 
diseler her gün göstermek 
tedir. Ordumuzu en yeni 
vasıtalarla mütemadiyen tec 
hiz etmeğe çalışıyoruz. Yük
sek kiymetini ar/ırmağa 
verdiğimiz ehemmiyet ıse 
daha ziydedir, Ordunun ça
lışmalarından ve büyük mil
letin vatan müdaf asl" için 
severek ve istiyerek çalış
mak şevkından memnunuz 
Deniz sılahlarına ehemmi
yet veriyoruz. Denizcileri
mizin iyi silahlı ve iyi ta
limli olarak hazırlanmaları 
büyük eme/imizdir. Hava 
ordosuna sarf ettiğimiz him 
meli artırmanızı dilerim. 

yeni bir programın tat 
bıkat devresinde bulundu
ğumuz için hava kuvvetle
rimiz arzumuz derecesinden 

K öylü lehindeki istisnalardan 
bahsederken arazi vergisine 

temas etmeği faydalı bulmaktayız. 
isminden de anlaşıl:?c ığı veçhile 
bu vergi, arazı üzerine mevzu 
b.ılundnğu için istisna hükümlerini 
ihtiva etmesi kabil olmayacak va-

ziyettedir. Ç ü n k ü köylü 
b i z zat 11r az i sahibidir ve 
arazide~ istifade, her ferd hakkın-

dıt a} nı ıuretle mevzuubahs ola

bilir. Ancak, arazi vergisi, aslın. 

da çok hafif bir vergi olduiu h~l

de köylü tarafından bir çok şika

yetleri müeddi olmaktadır. lşte bu 
mevzu üz.erinde biraz izahat ver
meği, hnkikatın aydınlanması ç:he
ti nden, hayırlJ ıörmekteyiz. 

Bu vergi, arazi ve irntlı ars:ıların 

kıymetlerinin binde onu, iralsız 

arsalar için kıymetlerinin binde 

beşi üzerinden alınır. Mesela : 20 
lira kıymetindeki bir tarladan 20 
kuruş gibi bir vergi alınacaktır. 

Bu kadar cü:li bir vergi karşısın
da iıt:51nnın mevzuubahs olmasile 

olmaması birdir. Arazi vergisi, 
hakikaten köylüye yük olmaya-

cak kadar hafif bir vergidir. Bu
na rağmen bu vergiden şikayetin 

sebebi nedir 7 Şikayetin sebebi 

verginin çokluğunda ve bundan 
dolayı yük olduğunda değildir. 
Bu şikayetin yegane amili, vergi

ye esas olan kıymetlerdeki isabet
-izlik vo bu yüıdeıı matrahlarqıa 

henüz uınk.tır. Ku1•11etli bir 
hm•a ordum viicuda getir
ıiıek yolun la iyi 11neticelere 
doğru ehemmiyetle yürti
mekte olduğumuzu ifade 
ederken lıava taarruzlanna 
hırşr milletin lıazırlanma
ları içinde ayrıca alakanızı 
uyandırmak isterim. Bu sene 
içinde arsulıısal bakımından 
bizim için mes'ut ha110dislcr 
İngiltere kralı S. M sekt
zinci Ed't1ardın m itenekki
ren ziyaretini t e Boğazlar

da yeni rejimin montrö mu
kavelesinin derpiş etliği v~ç 
hile tathıka başlandığını 

bunların başında olarak zikr 
etmeliyim. Tanışmakla bah
tıyar olduğum lngilizlerin 
Büyiik kralı ile aramızda 

husule gelen dostluğun mil 
!etlerimizin temayıiliilına u ı 
ğun olarak geçen dostluğun 
iki lıükiımet arasında filen 
inkişaf elmı!kle olmasının 

nri.nasebat iizerinde lznınrlı 
tesirine ş lplıP. yo.~fıır. Tur-
kiyenin hakkını teslim et
mekle yüksek dostluk V! 

anlayış gösteren mont r ö 
mukavelesi akidleri aym 
zamanda gergin devam eden 
arsıulusal durumun hu önem 
li devresinde istikrari için 
herkesin çalışması icapedea 
umumi sulh işinde değerli 
hızmet etmiş oldular. Tarih
te bir çok defa miinaküşa 
ve ihtıras vesilesi olmuş olan 
Boğazlar artık tamamile 
Türk hakimiyeti idaresinde 
yalnız ticaret ve dostluk 
münasebetlerinin muvasöJa
gahı haline girmiştir. 01-
leki bundan sonra muharip
ler arasında bir nıuhasama 
yolu olmaz bu münasebetle 
karada ve denizde büyük 
komşumuz So1ıet Rusya ile 
aramızdaki on beş seneden 
beri her türlri tecrübeden 
geçmiş olan do~tluğun ilk 
gii.ndeki kuvvet ve samimi
yetini tamamile muhafaza 

' e !erek tabii inkişafında de-
7ıam ettiğini beyan etmekle 
de ayrıca memnuni t • du_qu
qorum. 811 sPnc içinde Ef
ganistanın kiymctli lıariciye 
ve lıarbiye vezirleri ile gö
rüşnıektende memnun oldum. 
Dost ve müttefik Y ugosla-
7•lJanın yüksek baş 7.ıekili 

ııe hariciye nazırının milli 
bayramımızda aramızda bu
lunması bize ayn bir sevinç 
1ıerdi. Balkanlılar orasın

daki kardaşlrğın lar::.ini bi
zim öteden beri başlıca e-

melimizdendir. Ttirk Yugos 
lav bağlılığı bunun esaslı 
bir tezahurdur. Diğer müt
tefiklerimiz 'lıe dostlarımız 
ilede lamaslanmız daimi 11e 
samimidir. Balkanlarda gar
ba Asyada ve şarki Al:.de
nizde me'lıciit sulhun deva· 
mını eski dürıyanın bir çnk 
yP.rlerine nisbetle emin gö
rdlmeklı dır. Tıirkiyenin bü
tı"in -devletlerle münasebet
lerinin iyi olduğunu mem 
nuniyetle kaydeder. Bu sıra 
da milletimizi gece giind•iz 
meşğul eden başlıca_. b iqük 
bir mes'ele hakıki Oz Tıirk 
olan lskeederun Antakya 
71e lıa'lıalisinin mukaddera
tıdır. Bunun iizeriade ciddi 
yet ve kat'iyetle durmağa 
mecburuz daima kendisile 
dostluğu çok ehemmiyet v~r
diğimiz Fransa ile aramızda 
tek ve hu yük mes 'ele budur. 
Bu işin hakikatını bilen ve 
hakıki sevenler alakamızın 
şiddetini ve samimiyetini iyi 
anlarlar ve tahif gö'rürler. 
Önümüzdeki sene müzake
reler ve sildhlanma yanşı 
ile bügük bir lıaıırlık se
nesi olacağa benzi_qor. Dev 
!etler arasındaki ihtilaf farın 
anlaşmalara varmasını sa
mimiyetle dilerim. Sayın 
millet vekilleri ağır 'lıe ö
nemli işleriniz size millet 
yolunda esaslı hizmetler 
hazırlamaktadır. Millet sev
gileri hayırle ve faydalı 
çalışmalarınızda sizinle be. 
raberiı. 

tecanüs olmama.,ıdır. Bugünkü 2)01 numrolu arazi tahrir kanunu 
vaziyete göre arazi verğisi mem
lekette dört muhtelif esas üze· 
rinden alınmaktadır ı 

A - 340 senesinden sonra 
tahrir görmemiş olan ye:lerde es
ki tahrir kayıdlarında yazılı 331 
kıymetleri altı misle çıkarıl rıak 
suretile, 

çıkarıloııştır. Bu kanuna göre 
Türkiyenin her tarafında en çoğ'u 
iki sene içinde arazi yeniden yazı. 

lrc!lktır. Şimdi her kaznda bir he
yet harıl harıl çalışıyor, Arazi en 

yeni kıymet üzerinden kıymetlen
dirilccek, bu suretle knrışıklığın, 

yüksek kıymetlerin, yanlı~ kayıd-
B - 340 senesinden sonra !arın önüne geçilecektir. Tahrir 

HUıi d.t kliltnr salıasıııdıı ile
ri gc>('ıniş llll'ııılekPtlerin e~iliın 
ve ii~rctiın pr.>granılıırı. mem
leket ve ıııillt•tiınizin ~o;yal ~e 

rai i gv7. önnııcle lıııhındııruln
r,ık, bizrll• de tntbik edilnıe~e 
ba ·hııclı. 

Anc~k. hu üııeıııli işin hak
kıyle haı;;arılmu~ı i,·iıı. aile ile 
cu:ulu.1 <l ı anl:ı~ııı ısı,.,. iıir.iktc 

<: ı~ı .• ıı.ısı l izıııı~cliyo;d.ı. , uJ;iıı 
O'üıl ile :ı ile aı·; ı ::; ı :d ıki ııı :i ıı:ı 
Sc•lı~t lll PS\~)l>_,j lıilt!icı cJ."ıııyıı) ı 

al i::ııi ır etınektt•dir: \':iııkn aile 
okuld ııı da ıa Pskidir Ç:.n:ıığıın 
t~r :,İyt;:-İ ıi a')ırlur~n Uzi!riııc al
nıı,lır. İlk medeniyetler hakkın
daki nıalt1mntın ı ~;ı güre, ~·ocu
ğıın terlıiye~iııi aileden alarak 
uy: ı bir yerde terbiye etmek 
i5teyen adam mUrebbi olmaktan 
7.iy1da rin nci-ımı frli; yıll 1:-r." 

. ı · ı ; ıırı '" ~ i /(''· İ tı.ı al.P :,'b!z. 
a,i.ıınlıır e:i.ıd..! kalını; ve ni:ıa
yet s,ın bir ha ınlo ile bu eller
rt"n kıırtıılıırak lü~·ıklasmı~ttr. 
lı;;le bizim girnıi~ oldu~umuz 
Y•Jl bu son şekildir. 

.Aile ile okul ikisi de çocu
ğun terbi.ye:-ile ıııe~gul olduk
larına göre aralannd:ı esa~hrın
da esash temas noktaları \'ardır, 
bunuııla beraber onl:ırı ayıran 
noktalarda nıevcuttm: 

Öğretim, çocuk terbiyesi hak
kında malürııat kazannıı~ ve o 
iş i~·in huırlanmı~ bir unsur
dur. Ebeveyin böyle olınıımakla 
beraber \~oeuk üzerinde öğret
menden daha ziyııde velılyet sa
hibidir. ÇUnkU dOnyaya ilk 
geldiği günden itibaren ona şef. 
kat ve muhabbet kanatlarını o 
açmı~tır. 

madun - yarc'ı n kıısdıyle - harf
leri isimleriyle belletnwktcdir. 
Mektebe gelen çocuk i~e keli· 
melerden başlayınc"l ona: Üğ

retmene söyle, :sana bunları 
belleteceğine harfleri öğretsin .. 
Deme~e kadar da varır. Bu yal
nız öğretim İ\'İn bir nıisaldır. 
·Eğitim hususunda görUlen mah
zurlar daha çoktur. 

Şiın li o}: ııl ile aile lıi1·birle
tiylı.> ıııüııi1-.ebP:te bulunmaya
rak lıeı· Li.i { ~· Jcuk benimdir. 
benim hakkını vardır ) dcr~e 
yanlış dilşilnülmü~ olur. 1 ir ke· 
re öğretmen lıilirki; çocuğun 
öttretmene olan hOrıneti aııa ve 
babasına olan hllrmetinden neş'
e eder. Onu kırdığı anda en 
bUyük hatayı işlemiş olur. şu 
halde aile ile okulun anlaşına!-1 
çocuğun. sclılmeti için bir zaru
rettir. J.u ihtiyaç, progran.ı ı ka
bulünden itibaren, hıkdir edile· 
rek TOrkiyenin birçok yerlerin~ 
de aileleri mektep m Usamere· 
terine, konferans sulonlarına 

t0playarak, ıııüfetllş ve öğret
menler tarafırdaıı konrram;lar 
verilmiş, müsııhulıeler yar ılnıış 
ve bu arada birçok ne .. riyatla 
bulunmuştur. Trabzondı:t da bu 
işe eminlik zamanında teşebbUS 
edilmiş, fakat yapılamamış bu· 
nu takip eden senelerde derin 
bir sUkOnetle ge\:miştir. 

1926 den itibaren tatbik edi
len bu yeni proğram, on sene 
gibi uzun bir zaman içinde, tec
rUbe edilmiş, incelenmiş ve 
nihayet, bU gllnün imkıln ve 

!kinci bir fark ta allenfn mu
hafnzakiir lınuşdur. Elıeveyln 
isterki çocuklar t ıa verilecek 
tahsil ve terlılye kendininkiuin 
ayni olsun; işte, bu yUzden ço. 
cuklarına yardım etmek isteyen 
ana ve baba kendi Lıildikleri şeraiti de naı .. arı ililınrc <ılımuı
gibi hareket ettiklerinden fena rak, daha nıOtckılmil ve dahıı 
neticeler hasıl uluyor. Huglin asri bir şekilde yeniden bus11'J-
·1k k ı k rak okullara gündcrilmbfü. ı o ·u , gere· t>ğitiın ve gerek · 
ögretiııı, hususunda bunun za- Proğranı, her nıüncvvor nna 

rarlarını görmektedir. ve babanın zevkle okuyacağı 
~lisal olarak alfabe dersini ve istifade edebileceği bir şe~ 

alıyorum: Bugün okula gelen l kildedir. Diğer taraftan Cumhu
yedl ya~ındaki çocuklar okuma riyet halk partisinin ulusal eği· 
ve yn~ınayı ( kelime) usuliyle ti_m .i~·i.n hazırladığı dUsturlar 
öğrenıyorlar. Bu kelimeler ço- göı önünde Lıulundurulurak .•• 
cuklann yakın muhitlerinden Yapıldığı gibi her dersin ne 
alınmış e.;-yu, hayvan.... 1 imle- şekilde öğrenileceği de a~·ık bir 
ridir. bir müddet . onra da bel- şekilds gö:sterilıni~tir. Çocuğunu 
leuilen bu kelimeler tahlil edi- .seven her ana ve baba b:.: prog~ 
lerek heceler, daha sonrada r;1mdan bir tane tedarik edere~ 
harfler bellenilnıektedir. Bu milli terbiyenin inkişafına can· 
tııu çocuğun rutıun.ı uygun ol- la, ba~la \~alışan ilk okullıırın 
duğu i\'iıı lerbiyevidir. şuurlu bir yardınıcısi olmalıdır. 

Harflerden lıaşlıyarak, hece-
Öğretmen ler teşkil etmek suretiyle, öğ-

retilen okumu tarzı artık tarihe 1. 11· E. 
arazisi yazılan yerlerde yeni tah-

1 

işinin iki seneye kalamden bitirilme 

rir kıymetleri Ü7.erinden zamSIZ 
1 

si işini hükumetin alii'.tadar daireleri 

olara~, ı belli başlı bir vazife edinşmiştir. ı--------------I 
c - Vergi kııyıdları istila Atatürk 

hase~ile ziyan. uğra~an yerlerde y azımızın, diğer vergi ve re- Halk Manileri 
levzı ve takdır şeklınde, simlcrdcn ve mesela bu me- Küçük sanatlar 

D - Kars ve havalisinde yanda o mnn resimlerindeki köy-
ınaktu suretle vergi alınmaktadır. lü lehine istisnalardan bahcsetme. sergisinde 

Bu gi)stcriyor ki verginin eıı:ı- ğe müsaade etmeyecek kadar uza Ankara 7 _ Atatürk bu 
sı Türkiycnin her tarafındaki fe d· mış olmasından dolayı teferruatc 
ler hakkında bir nisbet ve durum
da değildir. 331 ıscnesinden sonrn 
kıymetlerde farklar hasıl olmuş

tur, arazi sahiplerinin bir çoğu 

girişmiyoruz.Yalnız, köylünün istih

sal etliği buğdayın kıymetini yük

seltmek gayesile alınan buğdryı 

d ~· · t" A .. b · dl koruma vergisi etrafında da bir e' şı:ıış ır, razıı ma cyın sene e-
0 • • • ı kaç satır ilave edeceğiz. riJe satılmak suretıle kayıd har c ı 

ellere gcçµıiş bulunmaktadır. Bu Yetmiş altı kiloluk buzdııy ve

yüzden, elde olmayarak, bıızı hıık· ya çavdar ununun çuvalından yüz 

~ızhk)a,a yol flçılncağı tabii gorül. kuruştan yüı elli kuruşa kadar ; 
me)idir. Naal)escf bundan en çok makarna, ırmık ve pisküvinin ki

ınuztıırip olan da küçük arazi sa- losundan iki kuruş buğdayı koru

hibi köylülerdir. ma vergisi alınır. Ununu kara de-

Cumhuriyet Hükümeti bu gay- ğİrmende ve kentli ihtiytcı ıçın 
ri tabii vaziyetin önüne geçmek Öğiiten, Öğültürcn köylü, bu ver
için acele tedbirler alınması Ja- giyi de yermez, 

zım1eldi~ine kanaat ietirerek Hayrettin Ziya 

gün el işleri ve küçük san-
atlar sergisini şeref lendir-

mişler ve ayrıbrken Celal 
Bayara sergıyı isterik ve 
faydalı bulduklarım söyle
yerek takd,, buyurmuşlar
dır. 

Demiryolu 

açılma töreni 

Ankara 1 - Bugün Ma
latya - Hekimhan demiryolu 
nun küşat resmi yapıl
mı~tzr. 

Ah çekerim ağlarım 
Dumanlııhr dağlarım 
Yarımdan ayrılalı 

Hep eridi yağla:ıın 

• * 
* U~aktan gelir hah 

Şu kız benden sevdalı 
Lf\kin çekilmez nazı 
1\e kadarda edılh ! 

"' . • 
Ormanda olur diken 
Gamdır belimi büken 
Y Ureğimdeki derdi 
Eilir sevdalık çeken ! 

* "' • 
Koyunlan gezer kuzu 
Gilzel geçirdim gUzt~ 
Bu akşam geleceK.tl 
Bir eylemiştik sözü ı 

Baba Satm ôıatflfl 
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Kamutayda Bir ermeni 
gazetesinin 
saçmalanl 

Coşkun tezahurat 
Ankara 1 A. A. 
Cumlıur Reisi Atatürk 

bugün mutat senelik niituk 
ları büyük ndllet meclisinin Pariste çıkan Taşkan par-
beşinci intihap devresinin tisi organı ermenice Haraç 

gazetesi, Antakya ·ue İsken 
ikinci toplantı 9ılını açmış · 
tır. Kamutay bu mıinasebet derun meseleleri etrafında 
le bayraklarla donatılmıştır neşetmiş olduğu bir ynzıda 
bu tplantıda vekaletler da- şöyle saçnıalamaktadır. 
ireler ileri gelenleri ve " Türk matbuatının İsken
Sovyet Assoovuhım başkam derun ve Antakya hakkm
Kor General aideman hazır daki neşriyatını elıemmiyet
bulunmuşlar bir dinleyici le telakki etmemek mümkün 
kütlesi ayrılmış yerlerini değil. Tıirkiye daima lıususi 
doldurmuşlardır. Atatürk maksadlarının zeminini böy· 
saat 74 - 70 toplantı sa/o le gazete neşriyatile ·ue on 
nuna girmişler mebuslar 'l'e lara ·verdiği münakaşa ser 

bestisi ile hazırlar. 
hazır bulunanlar larofından 
ayakta ve alkışlarla karşı- Bu meselede de gene bu 
[anmışlardır. Cumlıur Re.'- nokta gö"ze çarpıyor. Bu 

Bu mücadele. zô.hıren Frnn · 
simizin bit!in bir yıl için- sa ve Suriyeyi istihdaf edi-
de yapılmış olan işlerin ve- yorsa da. eski tahhüdatın 
rimlerin~ ve önümüzdeki ve F. Buyyonun akdettiği 
yılda mıllet ve memleket muahede hük.-imlerinin tat
hakkında yapılması lüzumlu bikile de iktifa edilmeyip 
olan Kültürel Sosyal Eko 1 İskenderun ·11e Antakya için 
nomik ve finansal işler üze Tıirkiqe mandası alitndcı 
rinde yüksek direktiflerini I is:enilen bu istiklôl yalnız 
ve sık sık alkışlanan bu nu- bır toprak gasbını d~ğil ay 
tuklarını bilhassa arsulusal ni zamanda Suriyede yer" 
münasebetlerimize ait kısım leşmiş olan muhacir Erme
/arı biiyük bir alaka ile nilu için hazırlanmış yani 
takip edilmiş ve bu arada bir komplonun tatbikım ta
milletimizi gece gündüz zammun eder. ,, 
meşgul eden baş/,r.a büyıik Gazete bundan sonra T.irk 
bir mesele hakiki sahili öz gazetelerinin mşriqatlannda 
Türk olan İskenderon An- güttükleri gayenin e.vvele
takya ve haualisinin mu· mirde hudud civarında yer 
kadderatıdır. Burun üzerin· leşen Ermenilerin oradan 
den ciddiyet ve katiyetle uzaklaştırılması gayesi ne 
durmağa mecburuz daima matuf olduğunu ilave ettik 
kendisi ile dostluğa çok e· ten sonra hu vaziyet karşı 
hemmiyet vereceğimiz Fran- karşısında Paristeki ve Su 
sa ile aramızda pek büyük riyedeki Ermeni cemaat ma
mesele budur. Bu işin hakı- kam/arının temas ve teşri· 
katını bilenler ve hakkı se- ki mesai ederek · icabeden 

'Uenler alakamızızın şidde· 
tini ve samimiyetini iyi an· 
farlar ve tabii bulurlar, gö · 
l'ürler. Kı<fmı bütün mecli 
sin çoşkun tezahuratına ve 
sile olmuştur. Atatürk nut
kunu miiteakık aynı teza
hurat içinde toplantı salo-

tedbirlere baş vurmalorcnı 
taleb etmektedir. 

Bu gülünç. gülünç oldu
ğu kadar da garazk<irane 
yazılmış olan yazıda güdü
len gaye. Sancak Türkleri
nin istiklcil haklannın bal
talamaktan ibarettir. Bitta
bi bu saçma sapan ~azıla
nn hiçbir tesir yapamıya
cağı meydandadır. Sancak 
Türkleri er geç hakları o 
lan istiklale kavuşacaklar

dır, 

nundan çıkmışlar ve mec
listen ayrılışlarından geliş
lerinde olduğu gibi meclis 
önünde yollard• toplanmış 
bulunan kalabalık halk küt
leleri büyük şefi selamla
mış/ardır. Büyük millet 
meclisinin bugünkü toplan" dulhalık Renda Çankırı 
tısında Cumhur Reisinin seçilmiştir. Reris vekillerine 
açış nutkundan sonra riya· Rif at Cam tez Bursa Nuri 
set ve divan katipleri intilıa Çoker Gaziantep Tevfik 
batı yapılarak riyasete Ab Fikret Konya seçilmişlerdir. 
~====~-=========~.......::======-~====-

Spor 
Gençlik ve Spor 

Trabzon Sporda da her an 
bir gerilik göstermekte, geçen 
Yılların kazandırdığı muvaffaki· 
Yetleri hiçe indirmektedir. An· 
karada Tilrkiye birincisi Fenere 
karşı gösterdiği ıml\ aff akiyet 
hııtun Tilrk spor lrnyııtıuda al
kışlanmış ve takdir kazanmı~
ken bilııhare kuradenız birinci
liğini de kaybeden Trabzon 
SPQruna haklı olarak geriliyor 
diyebiliriz. Bu gerileme yalnız 
Spor sahasına degil sporun içti
tnat sahasına da girdiği için 
iki katlı teessDr duymaktayız .• 

VucudUııU kuvvetlendirmek 
lcln çalışan bir kimsenin aynı 
Zamand1 irııde, s~ciye ve bilfri 
~~bi yUksek meziyetlere de s;-
ıp olması gerekdlr. Sağlam 

Olmayan bir dimağa sağlam 
\'llcUt yakışm.ız. Futl>ol sahala
l'tnda Boğa dögUşU yapmak 
•P:>rculukla kablll telif olmayan 

bir keyfiyettir. Trahzonda kes
retle \'kua gelen bu hal kalkın 
spora kar.;;ı duyduğu al<tkayı 
haklı olarak bnltalaınaktaclır. 

Spor bu gilııko halile, genç. 
lerı bir birinden uyırnn, blrhiri
ne kin ve nefretle baktıran bir 
sebep olnıaklıın kurtulamıyor 

Spor haddı zııtıııda milli ve 
insani bir kıymot ta~ır. 

çocuğun.ı sakat olmaktan 
koruyan bir ebeveyn onun spor 
yııµmıı:ıına mani olmak istiyor .. 
~eden? Bilki ve gayret ıle ka-
zanılıımıyan mu\'Uffv.kiyetler 
yumrukla elde edilmek i teııi
yor ela onun için, .. 

İdealine yuuırukla kaYUşmnk 

isterken hakim huzuruna {'ıkan 
gençler, bilerek veyn bilmeye
rek yaptıkları fenalığı ve bun-
dan doğan neticeleri bir parça 
dU~Unnıclidirlcr .• \'llnkU lıu hadi 
seler sporun mezarı olmaktadır. 

Kefeli 

Gripten korunma 

ve Kurtulma 
4 

ıhlamura miinlıasır, kalma 
lıdır. Bir iki gün sonra ez 
meler yene bilir. Ağız. bu
run. oksUerıli su gargarala 
rile temizlen neli, mantollu 
ve buna üer.zer buğular 
kullanmalıdır. Ateş ve kı-
rıklığa karşı ötedenberi bi 
len kinin •oe aspirinden isli 
f ade edilebilirse de , bu ilaç 
!arın kulak uğultusu ve kal, 
çarpıntısı yaptığı d·işun•ile 
rek piramidon tercih edilme 
lidir. Hastalığın başladığı 
ilk gün hafif bir m rishil 
almak barsak/an temizle 
mek çok iyidir. Öksiiriik ve 
giig.is ağrrlarma karşı ku· 
ru ·vantuz, hardal lapası 
tatbik etmek ve doktorun 
tertip edeceği yumuşatıcı ıııe 
s:ikunet ııerici ihiçları al
malı lazımdtr. 

Nekahat devresinde lırısla 
d,Jıa birkaç g in yala klan 
çıkmamalı. iştalı 11 • kuvve! 
ilı.içlun almalı. has! ılık 
hırpalayıcı bir şekilde gı•ç
mişse. yeme 'V:! iç•n:!lerine 
dik.katle beraber 111 'imk inse 
hava d ığiştirnıeli, ııı:icuda 
firiksiyonlar yapltrmalı. Her 
halde uzunra m "iddet islira 
halle k.ı/mak lazundır. 

Son 

Tn'Ja ıet 

Sinema ile tedav~ 
Moskova civarında Podol

sk Emrazı akliye Hastane 
sin~ merbut bir hususi sine 
mo atelyesi tesis olunmuş
tur. Bu atelyede sinemate-
rapi, yani sinir ve akıl h..rJş 
talık/arının sinema ile teda
visi usulü tatbik edilecektir. 

Tecrzbe ile şimdiye ka-
dar sabit olduğuna göre, 
bir filim muntazam ritmi 
saralılar üzerinde müsek-
kin tesir yapmaktadır; men 
sup deliler de, elnografik 
tablolar ile lıafif komedi 
filmlerinden sonra labiice 
vaziyete gelmektedirler. 

Sinema ile ipnotizma tec 
rübeleri ise bilhassa ente-
resandır, Alkolizmin ipno
tizma ile tedavisi hakkında 
bir film gören alkolik/ar 
çok çabuk ipnoz haline gel
mektedir; bu takdirde telkın 
de kolayca yapılmaktadır. 

Sinema alelyesi, tedavi 
den başka, hastaların ha
berleri olmadan tetkık edil
melerine de yarayacaktır. 
Podolsk Tımarhanesinde bir 
saralının sineması alınmış 

ve bu suretle sara nöbeti 
tinin en ince tef erriiatına 
kadar tesbiti mümkün ol-
muştur. Bu atelye sayesinde, 

bir saata bağ 'ı sinema ma· 
kinesiyle hastanın, kendi 
haberi olmadan, muntazam 
saat f asılalarıyle vazıyeli 

tessbit edilecektir. Bu esna 
da aynı zamanda sesler de 
zaptolunmakiadır. Bir lıas · 
tanın sistematık bir suretle 
sinemasının ve foiografınm 
alınması, hastalık seyrinin 
sinema perdesi üzerinde tanı 
olarak takıbini kabil bir 
hale getirmiştir ki teşhiste 
bunun büyük bir ehemiyeli 
vardır. 

Sinnema alelyesi aynı 
zamanda psilıiyatr doktor
ların ve hasta bakıcıların l 
il'!:i "lerb~yesi hususunda da 1 
bu9uk hızmetler edecektir. 

TEK Af\ ~Ü~ T..r......ı.!Jı,.l~~~ ~~dlıdb~ 

GÜZELLİK MUSİKİ ~ 
VE TEKNiGiN J\ 

HARİKASI ti 
V c:::ıU ~ 

I 

A 

&•fı· ~ 

6 

9 
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A. 

~ 
~ 

'frabzoıı ve l l:w,ılisi M 
• 1 

Satış Deposu • LJRİ AYDIN ( Kabaoğlu) ~ 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATİK 

Ağrılnrı teskin 
" iznle eder. 

Her eczQnede ara!Jırıız. 

Kunduracılar caddesi N. 86 ~ 
~ ~\.4\j'-1~ 

Pazarlıkl şeker eksiltmesi 

Askeri satınalma komisyonundan: 

1 - Trabzon kıtaatı ihtiyacı_ için ( 4500 ) kilo 

şekerin ihale gl'nü olan 17-1 Teşrin 936 cumar

tesi günü istekli çık <lığından 19-1 teşrin 936 
gününden itibaren b'r ay içinde pazarlığa bıra
kılmışbr. T cıhn1in bedeli ( 1395) liradır. 

2 - Eksiltme bir ay içinde hergün saat 15 de 
Trabzon kalesinde garnizon binasında satınalma 
komisyonunda olacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 104,65 ) yüzdört lira 
· altmış beş kuruştur. 

4 - İstekliler her gün saat 15 de kakde satın
lama komisyonuna muracaatları ila" n ol un ur. 

19 .. 24-29-3 

.. 
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~:.~ ~ c Ü ~ " ~~k;:: bu hususiyetleri 1937 Radyo 

~~] Şüphesiz en iyi gramofon köpek markadır.. t=-=--~~~ Olan ... 
-- :§ En yüksek artistlerin okuduğu şarkılar 
~=~~ Sahibinin Sesi plaklarında bulunur .. 

~C Radvo serisi : 
~§~i 
::..:..--.:. 
:==~~ 
"::.:..-
-==-~ 

~~-~~ 
: It 
:=-=.:4 

tl 

1937 model 399 tip ve 299 
• 

tip MA re N . adyoları 
Hiç şüplıe yok ki btit in radyolardan üstrındür. Tecrıibesi badar.ıadtr: 
Radyo salonu"uzdn dinlenilebileceği gibi anu edenlerin e7.ılerine de 
gönderilmek suretile tecrübe ettirilebilir .. 

~~9 7 
--~ o li 

TUNGSRAM 
_-:: 

~ -= ":: ;=-.,; 

E.-=.E 

-~ Radyosu t 
ı:--:: ::= 

- -~ 

-~~ ~~ =• Tun sram ampulü t .. -~ 
;::4 Bol ziyalı ve çok exonomik Yalnız bu ampullerdir. 

~j P u 1 atanalı K a r de ş 1 er . : 

lııii~iiiiiiıiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiı iiiiiiiiiiiı ıiiiiiiiiiiı ~iiiiiiiiii ii~iiiiiiii iiiiiiiilıii~iiiiiiiiiiiji\iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiılıi 
ACELE ATL Hl DAVAT 

MAGAZAS 
• 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 
hesaplı olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza muracaat edilmelidir. ------
~~~~~~~~~ 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağ~7amızdan temin edebilirsin"z.. · 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: THABZON H . K 1 N• lb ti Mağnzası 
Kunduraf'ıl.ır caddesi Oml Ve eme 0 an ar . 

• 

• 
• 

Makina arın ~ 
bulacaksınız. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

m t.:zafferiyeti. 
..... 

R.C.A. Makinalarını görün üz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

Markalı ahize gelmiştir. 
Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş 
olursunuz. Ç ünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every
body akimmilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- · 
nanızı çalıştırmaktadır. R A D Y O N E Ahizelerini 

a 

V~NDVOIL 
Basımevi 

Yeni temiz ve çeşitli huru
f atile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

m a t b a a iş le r in· i 
E n temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gö.nderJr. 
1 


