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Tramvay şirketi iki milyon 
liranın geri ahnmıyarak yeni 
hatlara sarfedilmesini teklif 
ediyor. 

Sahih ve Başmuharriri : Siirt Say lavı Mahmut SOYDAN 
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Yunan hükômetinin sükônu bi.r iki güne 
kadar iade edeceği anlaşılıyor 

Yunanistandaki 
Ayakıanma 

Yunanistan'daki ayaklanma git
tikçe geni9lemekte ve dallanmak
ladır. Birtakım deniz zabitleri ara 
•ında ba9lıyan kımıldanma, önce 
adalara ve Giride, sonra da Make
donya'ya geçti. Ayaklanma birta
kım tehirler yönet (hükumet) as
kerleri tarafından geri alınmakla 
beraber, batka tehirler Venizelist 
lerin eline geçmittir. Anlatılıyor 
ki boğu9manın en büyüğü Make -
donya'da oluyor. Öte yandan da 
Yunan hava kuvvetleri ile Yunan 
donanması araıında bir savat bat
ladı. Birtakım sava, uçakları, A · 
•erof'un üstüne bombalar atmııtlar 
l'e gemiyi batırır.ıya çalışmıtJar -
dır. Çaldaris ve Venizelos Yuna
nistan'ın topraklarını da sava, ku
rallarını da aralarında paylatmıt -
lardır. Adalar, Girid ve deniz kuv
l'etleri Venizeloıun, eski Yunanis
tan ile hava kuvvetleri de Çalda
tisin elindedir. Makedonya için de 
iki parti batkanı savaş yapıyor. 

Yunan yurddaşlarının birbirile 
boğutması. Yunan kanının bot ye
te akması. Yunan uçaklarının, Yu
nan gemilerini batırması. Bu, Yu
llan yurdseverleri ve bizim gibi 
Yunan dostları için acıklı bir gö
tiidür (manzaradır). 

Bu acı içinde Balkan barışı ile 
~akından ilişiği olanların gözleri 
Önünde fÖyle bir soru (sual) belir
lııemesi elden gelmez: Yu
llıuıistandaki kımıldanma Bal
kanlarda barı91 tehlikeye koy
lııuyor mu? Ş_unu açık ola
tak söylemek gerektir ki a
cunun bugünkü karışıklığı içinde 
l'eryüzünün neresinde olursa ol -
~un, böyle bir kımıldanma barıt 
";in tehlikelidir. Atağı Amerika -
daki Çako anlatamamazlığmın 
l~pkisi (aksülamel) bile A vrupada 
'e:zılJi. Ancak Yunan kımıldan -
ıııasının Balkanlarda bir savaşa 
Ç~ğır açacağını söyle.:nck te gerek
•ı:z kötücüllük oluı. Ortada Bal -
~n andlaşması olmasaydı, böyle 
~ır korku yerinde oluı·du. Bunun 
1Çİndir ki Balkan andlatmasının 
&ereksiz ve faydasız bir kombine
~n olduğunu söyliyenlerin bu gö
'Q•lerini doğru bulanlardan değiliz. 
f alkan andlatmasının gerekliği ve 
'l'dası normal vakitlerden ziya • 

de, Balkan devletlerinin böyle sı
~~_ntılı günlerinde sezilir. Bu, kara 
~lın için yapılmıt bir andla,ma
~ır. 

lı-. Yunanistandaki ayaklanma 
'tısında eğer Balkan andla,

~ı imzalanmamıt olsaydı, Bal
"llnlılar bugünkü kadar rahat 
~ku uyuyamazlardı. Bunun için-
tr ki, Yunanistandaki ayaklan
~· Balkan andlatmaaının gerek
~iğini değil, belki; faydasını 
~ termi' oluyor. Bu andla,ma 
~dır diye, her 9eye rağmen Bal
> larda barıt aağlam sayılabili
~t ."e Yunan ayaklanması, bu ül
~ llın sınırları içine sıkılmıt bir 
'lıııldanma olarak kalıyor. 
~ 8u ayaklanmıya kar91 Yunan 
~ •una kartı ıevgi ile • bağlı olan 
ti :z Türkler, ancak acı duyabili -
ti~. Fakat Yunanistanın liderle -
~" Ve Yunan kamusunun siya -
~ olgunluğuna kartı ötedenberi 
lı;; ~cımız vardır. Son durum da 
' 

111anımızı ıarsmamıttır. Bu i
> 11a güvenerek Yunanistanın en 
~111 bir gelecekte tekrar barışa 
"ıl~ınasını candan dileriz. -

A. Şükrü ESMER 
,, !!!!!!!!!!!!!!!!! 

lnkıfab dersleri 
'"Y Yusuf Kemal'in 
'"ırlla ' IDCI •ahifed• 

Giriddelfi asiler basta 
Venizelos olarak simdi-. 
den kacaealf ları yerleri 
hazırlamıra basladılar -

Bulgar hududuna iitica edenler 
--o-

Asiler 
Püskürtüldüler 

ATINA, 5 (A.A.) - Atina ajanaı 
tebli ğediyorı 

Milli ordu tarafından Oatruma neh 
rini tekrar geçmeğe mecbur edilen i.
ai kıtaat, §İmdi Selanikten gelen hü
kümet kıtaatı ile geçtiği yerlerde a
sileri temizliyerek Kaantiden ilerliyen 
miralay Y aliıtrasın kumandaımdaki 
Cömülcüne fırka&ı arasında sıkıımı§ • 
tır. Hükümet kıtaatına geçen bir çok 
iıiler generel Kameno:sun emri aJtrn
da bulunan iai krtaatın kuvvei mane· 
viyeıi pek bozuk olduğunu temin et
mektedirler. 

Mıntakanın bütün mecliıleri hü -
kürnet kuvvetlerine §evkle müzaheret 
ederek huzur ve asayiıin aüratle ia -
desini istiyorlar. Bur ün ve yarın iıi
lerin ifnaıı için kat'i netice alınacak
tır. 

Dündenberi Makedonyada bulur.an 
harbiye bakanı general K.ondiliı ha · 
reketin yanna kadar baıbnlacağını 
kat'i olarak bildirmiıtir. Aailerin kaç
maama imkan yoktur. Zira, hükümet 
lüzumu olan bütün vesaite malili hu· 
lunmaktadır, hükümet, diktatörlük e
melerinin gizlemek için i.ailere ltPJ.rşı 
cumhuriyetci hiııiyatla muttaaıf ol -
duklannı iddia eden aaileer ka"ı cum 
huriyet rejimini himaye etmetkedir. 

General Kondiliı, hükürnetin nrl•t 

Kısa bir 
HülAsa 

1 - Şark Makedonyasmda hü
kOmet kuvvetleri mukabil taarru-. 
za geçtiler ve asileri muhasara et
tiler, sıkışık vaziyetlte kalan asiler 
silahlarını atıp Bulgar hududuna 
kaçıyorlar. 
.. 2 - Venizelos her an Giridden. 
savu:şabilmek için bir torpidoyu 
emrine amade bulunduruyor. 

3 - 21 bombardıman tayyaresi 
asileri bombardıman ediyor, yeni. 
bombardıman tayyareleri de hare
kata iştirak için hazırlanıyorlar. 

4 - Son hadiselerde bilhassa 
başta A ve rol olmak üzere filonun 
hasara uğraması Yunanistanda u
mumi bir teessür uyandrrdı. Asile 
rin şiddetle cezalandırılmaları is-. 
teniyor. Mücrimlerin karıları '1a 
tevkif edilmektedir. 

5 - Hükumet vaziyete hakim
dir, bir iki güne kadar isyanın her 
sahada bastrrılabieceği umuluyor .. .................... ~ 
maya ça.ıı•ığını ve fakat V enizeloıun 
hatb hareketi buna mani olduğunu i-
18.ve eylemi,tir. 

Vaziyete tamamile kl!lrun olduğu gö
rülen Yunan Başbakanı 

Bay Çaldaris 
ATINA, 5 (A.A.) - Röyter ajansı 

bildiriyor: 
lsyanın bu ıabahki vaziyeti §udur: 

Aıi kuvvetler, latTİmon ırmağının öte • 
ıine ricat etmeğe mecbur olmuılardır. 
Aıi kuvvetler, timdi hükümet kuvvetleri 
tarafından çevrilmit b!llunmaktadırlar. 

Hükumet kuvvetleri Selanikten ge -
len kıtaat ile Miralay Y ali..traa'ın ku -
mandaaında bulunup lskeçeden geçerek 
bütün mukavemeti imkansız bırakmıı o
lan fırkadan mürelckeptir. 

Poro'da isi bir tabur .. silahlarını tes
lim etmİ§tİr. 

Nigritta'da da aıiler yakalanmııtır. 
Selanik hava meydanından 21 bom

bardRDan tayyareıi kalkmıı ve Make -
donya aıilerine hücuma başlam11tır. 

Bulgar hududuna ilticalar başladı 
SOFY A, 5 (A.A.) - Röyter ajan -

ıından: Hududun zorlanmasına mani 
olmak için, hudut karakolları takviye e
dilmiştir. 

Petriçte 100 Yunan mülteciıi gel • 
ıNı, ıili.iıları alınını~. Hududun öte 
tarafından ağır top •esle.-i. gehnektedir. 

Planın tatbiki akim kalmıştır 
ATINA, 5 (A.A.) - Gazeteler ef -

k8:rı umwniyenin hassasiyetine tercüman 
olarak milli ruhun keder ve iztirabını 
kaydebnektedirler. Çünkü milli kuvvet-

(Uevamı 6 ıncı sahifede) 

~· i lngiltereden 
Çifte ihtar 

Acı bir kaybın yıldönümü ________________ ..;:;,_ .... ....;;;. .......... -~ 
Reşid Galibin hatırası dün 

hürmetle anıldı 
Halkevinde ihtifal vaoıldı. 

anlatı.dı ve hatta 
sesi din:ettirildi 
Dün ıaat 17 de htanbul Halkevin

de lzmir kız ve erkek liselerinden ye 
tişenler tarafından eıki Maarif Veki
li Dr. Retid Galibin ölümünün yddö
nümü münaıebetile bir ihtifal yapıl
dı ve merhumun hitıraaı ve iyilik .. 
!eri anıldı. 

Meraaime tam ıaat 17 de hep bir 
ağızdan aöylenen latiklal marşı ile 
baılandı. Bunu takiben htanbul 5 nci 
ilk okulu talebeleri tarafından Retid 
Galibin andı içildi. 

Anddan sonra muallim Bay Kemal 
Emin küraüye gelerek kısa bir söylev 
verdi ve ezcümle dedi ki: 

- insanların vasıflarından birisi de 
geçmitlerinf anmalarıdır. Büyük bir 
Franaız ilimi demiştir ki: (Hayat bir 
geçittir. Buradan herşey geçer. Fakat 
inıanlar geçtikleri zaman bir iz bıra
kırlar ve onların geçtikleri, bu izler. 
den belli olur.) işte bunun içindir ki 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hayatı 

Çin;n Japonya tarafından 
b ğ imasının önüne ge

çil Q,ek çaresi düşünülüyor 
LONDRA, 5 (A.A.) - Daily Te -

legraph yazıyor: Bay Makdonald'ın im
zasını taşıyan beya:ı 

kitabın neırile bera 
ber, Vaıington<lan 
gelen bir telııraf ht 
beri, Çinin Japony< 
tarafından siyasal ba 
kundan boğulmaıın 
mini olacak ulınlar a 
raaı bir harelı:etı 
iştirake amade olu 
oLnadığını •ormak ü 
zere lngiltere hükiı 
metinin Amerika il, 
temaoa girdiğini bil-
dinnittir. Bay Makdonald 

Beyaz Kitabın neıri ve Jngiltere ile 
Amerika arasında bu noktai nazar taa
tiıi diplomati!c mahafilce1 lngilterenin 
tarkta Japonyaya ve garpta Almanyaya 
kartı çifte bir ihtar mahiyetinde ır;örü -
lüyOI". 

Başbakanın 
Onuncu yılı 

--o-

B. Te•fik Rüştü Aras, 
B. Titülesko'ya 

bir tel yazısı gönderdi 
ANKARA, 5 (A.A.) - Dıtan itleri 

Bakanı Bay Tevfik Rüttü Aras, Ro -
manya Dııarı i§leTi bakanı Bay Titü
leakoya şu telyazııını göndermjıtir: 

Bay Titüle•ko, Dııarı iıleri Bakanı, 
Balkan antantı Baıkanı 

BU KREŞ 

Parlak ve inceliklerle dolu nutku
nuzu nibayetıiz bir memnunjyet için
de okuJam. Heyecanlı aözlerinize do
yulmak fırsatını veren bu müaamere
yi tertip etmek suretiyle gÖatermit ol
duğunuz inoe ihtimamdan dolayı le§ek 
kür etmeden evvel bundan bahsetme
den kendimi menedemiyorum. Büyük 
Onderimiz Atatürk'ün bizleoift liatü - • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

B~y Hitler hastalandığı jç1n 
Eay Con Saymcn'dcn seya
hatinin biraz geri bırakılması 
istenildi. -

___ ! 

Tel: { Mi.idür: 24318, "V a:r.ı itleri rnUdürü; 
idare •e ~atbaa: 24310 

2431~ 

Terkos mu haksız,biz mi? 
Türki9enin en tanınmış hukuk
çularının fikirlerini soruyoruz .. 

imtiyaz mukavelesinin sarahati dışına çıkarak aboneler
den vakitsiz fazla su bedeli tahsil eden T erkos idaresi hakkın· 
daki yazılarımızın büyük bir alaka uyandırdığı aldığımız mek
tuplardan ve bir sürü şikô.yetnamelerden anlaşılıyor. Bu suretle 
halkın en hassas noktasına dokunduğumuzu görerek müteselli 
olmaktayız. Bu mektuplardan bazılarının bize verdiği ilham ve 
matbaamıia kadar gelen bir kısım" okuyucuların üzerine bu işi 
olduğu yerde bırakmamaya karar verdik: 

Biliyorsunuz ki; lstanbul Belediyesine bağlı Terkos idaresi 
üç aylık taksit/erile birlikte fazla su bedeli alınmasında .'·zndini 
haklı görmekte biz. de bunun açıktan açığa imtiyaz mukavelesi 
llQrahatine aykırı olduğunu iddia etmekteyiz. Bu iki karşılıklı 
duruşun hangisi haklı olduğunu tayin etmek ve iddialarımızın 
hukuk noktasında değerini göstermek için lstanbulun en marul 
hukukçularına müracaat ederek bu mesele hakkında reylerini 
almıya karar verdik. Bu hususta bizden daha doğrusu lstanbul
lulardan değerli mütalealarını esirgemiyecek hukukçularımızın 
ve•ecekleri cevapları birer birer neşredeceğiz. Bakalım biz mi, 
."' ksa lstanbul Belediyesine bağlı T erhos idaresi mi haksız? 

Fırka Kamutay grupu· 
dün saat 15 de toplandı 
Kamutayın yarınki toplantısında 

encümenler secilecektir 
ANKARA, 5 (A.A.) - C. H. 

partisi kamutay grupu başkanlı - r 
ğından: 

C. H. partisi kamutay grupu 
saat 15 te grup batkan oruntağı 

Erzincan saylavı Bay Saffet Arı
kanın batkanlığı alhı_ıda toplanmıt 
ve kamutay encümenlerile geçen 
kamutay toplantılarında partice 
yapılması kararlaşmıt özel encü
menlerin yeniden kurulmaları yön • 
temi üzerinde görüşmü.tür. 

.. * .. 
ANKARA, 5 (Telefonla) 

Kamutay dahiliye nizamnamesi -
nin bugiln için değiştirilmesine lü
zum görmeMi,tir. Kamutayın per
tembe toplantısında encümenler 
ıeçilecektir. 

Eski Milli Müdafaa Bakanı 

Bay Zeki.inin arzuhal encümeni 
reisliğine seçilecekleri tahmin o -
lunmaktadır. General Şükrü Naili 

General Ihsan ayni encilmenin 
mazbata muharrirliğine, Erzurum 

ıaylavı Bay Şükril dahi katipliğina 
seçilecektir. , 

T 
AN 

(MiLLiYET), (TAN) iımile, yakında memle
ketin haber, yazı, teknik bakımlarından en ileri 
gazetesi halinde çıkmak için J.azırlanmaktacbr. 

TA N 
Haberlerine inanacağınız, 

Şeklini •eveceğlniz, 
Kendisini benimaiyecetlniz, 

O Z U S O Z U N E U Y G U N, S 1 Z E VE 
l\1EMLEKETE LAYIK BiR GUN
D E L l K H A L l N D E Ç 1 K A C A K T IR 
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T AklHI TEFRiKA : 60 \HARİCİ HABERLERi 

-yıkıldı 
Her hakkı mahfıudur. Ycı=n: Son Yem•n 1JGlui Mahmut NEDiM 

imam idris 
vaziyet ne 

isyan ederse 
olacaktı? 

On b ;n kişilik bir kuvvet emre amade 
bulunuyor. imam Yahyaya ayda 3,000 lira 
1 - imam hazretleri ldriıiye mahallerde tesiı edilecektir.Kuvvei 

kar•ı ilanı husumet edecek ve bu i- askeriyenin ve Asirden gelecek di· 
lanını umum Yemen ahalisine ve ğer kuvvetin İdaresi bu mahzenler· 
bilhassa Cibal ahalisine tetvik a- den sevkedilecektir. 
ıniz risale ve beyennamelerle teyit işbu hububatın kıymeti vaktin 
ve tekit ile beraber ahalinin ldrisi- isarına göre tayin olunup baliğ ola. 
ye takarrüp ve dehaletlerini men cağı miktar canibi hükilmetten }. 
ve ~u hal eyyamı harre müddetince mam hazretlerinin mutemedlerioe 
c.lcvam ve istimrar eyleyecektir. tesviye edilecektir. 

2 - Ahvali mezkiire esnasında 9 - Şi..,diden mülahaza ve der. 
imam hazretleri Cibal hududunu ci gayri mümkün il~ride bazı esba. 
muhafazaya lüzum ve ihtiyaç göre- bı cedide zuhur eder ve yahut ltal
ceği ve şu lüzuma karşı imam tara- ya muharebesi hitam bulup ta (3) 
fından tahtı silaha alınacak üç b :n deniz yolu açılır ve yakınlığı cihe· ı' 
neferin esbabı mai,etlerini temine tile asakiri Osmaniyenin denizden 
mecbur olacağı cihetle buna muka· Sabyaya sevki mümkün olursa ve· 
b il c.levlet imam hazretlerine ayda j yahut imam hazretleri tarafından 
üc bin Osmanlı l irası - altın - ihzar edilen mücahidinin bir yol
it~ edecektir. Bundan ba,ka da hü- dan müctemian v.-.·ahut Sabya ve
kfımet Yemende mevcut eslihanm sair mahaller üze rine hücum için ı 
ecnasına göre lüzumu bilittifak ta· iki tarafın tensibile daha nafi gö- ı 
y in ve tahakkuk ettirilecek miri rünecek diğer yollardan hareket 
cephane.ini verecektir. icabederse harekatı umumiyenin 

3 - Eyyamı harrenin devam et· suveri terkiıbiyesinin tebdil ve cem'i 
tiğ, müddetçe ldrisi tarafından fi. mümkün olacaktır. Fakat bu tebed
Ten ta rafeynden birine sureti cid- dülatın iki tarafça muhabere ile ka 
diyede taarruz vakası vuku buldu- rarlaştırılması me~ruttur. Maahaza 
gu takdirde tecavüze maruz olma· harekatı umumiyei kat'iye n in meb
ya n tarafı aher betinci maddedeki ni olduğu esas tebdil olunmayacak· 
tafsilat mucibince harbe iştirak et· tır. Yani IDJam hazretleri tarafın-
r.ıege mecburdur. O sırada imam dan on bin kişinin muharebeye it-
ha z rctleri kuvvei daimei cihadiye· tirakleri ve her hususta tarafeynin 
s,ni on bin kiş - ye iblağ edecektir. yekdiğerlerine muavenetleri hak- • 
k uvvet bu miktara tezayüt ettiği kındaki şurutu esasiye layetegayyer ı 
tarihten itibaren hükumet imam dir. Harekatı müşterekenin tedabi
hazretlerine a r da (on bin) Osman ı ri lazimesi de bilmuhabere kararlaş 
lı altını verecektir. Bu paranın mü-

1 
tırılacaktır. 

cah id ne tefrik ve tevzii imam haz. 10 - Ahaliden ldrisiye iltihak 
re tlerine havale olunacaktır.Tevzia edipte muharebeden veya husulü 
tın sureti münaaebede icrası, yani muzafferiyetten evvel izharı neda
herkesin derecei istihkak ve ihtiya met ve canibi hükumetten veya
cına ve onda görülecek menafie- but imam hazretleri tarafından af. 
ve muharebedeki sebat ve mahare- 1 fı aman talebeilenler olursa, hangi 
tine .nazaran para verilmesi lazım- cihetten oluna olsun verilecek a· 
geleceğinden şıi suretle yapılacak ınan ve af iki tarafça da muteber 
tevziatın tayin mıkadiri lmama ait olacaktır. Maamafih amanın veri· 
tir. Bir de paranın Osmanlı lirası o- leceği anda istimanı kabul eden ci
larak verilmesinde güçlük hasıl o- het diğerine mali'imat verecektir. 
!ursa - yani Osmanlı lirası bulun- 11 - Islahat hitam bulduktan 
mazsa - imam hazretleri Osmanlı 
lira ı yerine mali'im miri fiati üze
rinden Yemende mütedavil riyal ve 
ya lngiliz altını kabul edecektır. 

4 - Sıcak havaların nihayetine 
kadar Idrisi Şanı islamiyete ve tara 
feynin rızasına muvafık bir daha 
kıyamına ve ızrarının tekerrürüne 
ihtimal ve imkan bırakmıyacak bir 
surette sulh ve salah yoluna dönüp 
deh~let etmediği takdirde mücte
ınia.n ve müttereken üzerine hare
ket edilecektir. Harekata batlan
mazdan bir ay evvel istihzarat için 
muhabere edilecek ve harekatı 
mıiştereke aşağıda yazıldığı tekil
de yapılacaktır.: 

5 - imameti ülya tarafından; 
Ebu Ariş ve Sabya üzerine: Beni 
Camaa ve Razıh üzerine, Muhabe
'e ve Hasnkehlan ve Ketr cihetle
ler :nden Mekkei mükerreme emiri 
Şerif Hüseyin hazretleri veya mah
dumu necabet mevsumları ve lb
hadeki kuvvei mevcude: Sabya Ü· 
zerine, Asir cihetinden. 

Yemende mevcut kuvayi umumi· 
ye ki bu kuvvet kıımı külliyi teşkil 
edecektir - istikameti umumiyeye 
ve arazinin hali ve icabatına göre 
Hars ve Ebu Ariş ve Sabya üzerle· 
ı·ine Vaızattan hareket edecekler
dir. 

6 - Maddei sabıkada muharrer 
olduğu vechile bu harekatı umumi
ye esnasında imam hazretlerine Ü· 

çüncü maddede cemedilecekleri 
münderiç olan on bin kiti mücahit 
için ayda on bin lira ita olunacak
tır. 

7 - Hars üzerine vukubulacak 
sal"füzzrkir harekatta kuvayi Os
maniyenin bir kısmı imamın kuvve
tile birle. ecektir. Ve bu maksadın 
temini ve süi tefahümün meni ir.in 
ku v<' yi umumiye erkanı harbiyesi 
maiyetine maruf ve tayanı itimat 
ve e mniyet bir zat terfik edilecek
tir. Harekatı umumiye esnasında 
her iki. kuvvetin birleşeceği yerler 
de Jahı bu suretle ıadattan müna
sip zevat bulundurulacaktır. 

8 - imam hazretleri hanla, zere 
ve arpa gibi hububat için icabı ka
dar mahzenler ittihaz ile lıubulntı 
bu mahzenlerde icUıar edece tir. 
Mezki'iı mahzenler b .littifak n ı.ay
yen, yakın ve hal ve maslıiha' ın İk· j 
tin.ına göre münasip ı:öri;le ek ı 

ve emniyet iade edildikten sonra 
ldrisi tarafından tagalluben zapte· 
dilmit ve esasen Devletialiyei Os
maniyenin ziri idaresinde bulun
muf olan arazi kamilen Devletia
liyenin idaresine tabi olacaktır. 

Bin üç yüz otuzuncu senei hicri. 
si recebinin betinci gününe müsa· 
dif olan 7 haziran 328 tarihinde 
San'ada Birülazp mahallei mah
rusasmda tahrir olunmutn.t. 
lmamü.lmUekkil Hz. ta- \emen Kuvvayı U-
rafmdan mürsel ve ha4 mumiye kıımandanı 
zır E •ıeyt Abd•.Jllah lb4 Erldnı Harbiyei 

nül' lbrahim Umumiye R eisi ve 
Mecilsi Ayan azasın 

dan Ahmet izzet 

Atufetlu Ahmet izzet Pata haz. 
retlerile tarafımızdan gönderilmiş 
olan biraderimiz Seyit Abdullah 
ibni lbrahim aralarında kararlat
tırırlıp tarafımızdan tasdiki meşrut 
olan ittifakın mevadı balada mu
harrerdir. 

Bundan bizzarur bize en ziyade 
lazım olan şey ariyet suretile itası 
mukarrer olan tüfeklerdir.lntallah 
ldrisi ile ehli salibin hıttai yemani· 
yede ika ettikleri ı;availin bertaraf 
edilmesile ahval keabi sükun ettik· 
ten sonra hükıimete ıad~ ediıecek
tir. 

Bunların aded ve numara sırasile I 
memurumuza teslimi ve bu tüfekler , 
le beraber mavzer ve gra ve martin 1 

tüfeklerine mahsus cephanenin ve 
bizde miktarı az olan beş mermi 
mavzer c\'phanesinden bir miktarın 
ve icabı kadar top cephanesinin 
yetiştirilmesi elzemedir. 

Nukuda gelince; şu tahririn pata 
hazretlerine vasıl olacağı haftada 
olmalı: üzere üçüncü maddede mu
haı·rer olduğu vechile hudut muha
fızlarının idaresi için haziren ve 
temmuz aylarına ait paranın acilen 
ve diğer aylar parasının dahi her 
ay İptidasında muntazaman gönde-< 
rilm. i muktazidir. Prisi muhare
bei cid :!iyeyi açtığı vak;tıerde la
hi üçüncü madd de beyan edildiği 
üzere kuvvetin on bin kişiye kadar 
arttırılmasına lüzum görünüyorsa 
bunlar için miktarı tayin edilen on 
bin liranın gene her ay başında 
verilmesi ve bu kuvvete göre cep
hane gönderilmesi icabeder. 

(Bitmedi) 

(3 l ı > na \ Trahlıı• gaqıta ftalyan
brl harıı cdi,.,rduk. :Fakat bu harp ora-

Hitler hastalandı 

Con Saymen'den seyaha
tini geri bırakması dilendi 

Moskovaya Con Saymen'in yerine 
Eden'in gönderileceği anlaşılmaktadır 

BERLIN, 5 (A.A.) -Alman iıtih
barat büroaundan: Sarrebruk aeyaha· 
ti eınaaında Bay Hitler'in hafifçe ao
ğuk aldığı bildirilmektedir. Bay Hit
lerin aeai fazla kmlmııtır. Doktorlar 
bir müdedt için istirahat edlb konut· 
mamasıru tavsLve etmiılerdir. Bu ıe
rait altında, Alma nhükiimeti, Dıtıt· 
!eri bakanlığı vasıtaıile, Bcrlindeki in 
giliz aefirine, bu hafta içinde Sir Say
mon'un yap&cağı ziyaretin bir batka 
zamana bırakılması için ricada bulun 
muıtur. 

John Simon haz.ır 
LONDRA, 5 (A.A.) - Sir John Si 

mon, Bristol'da söyleınit olduğu bir 
nutukta ezcümle §Öyle demittir: 

- Bay Eden ile birlikte pertembe 
günü Almanyaya gidiyorum. Berlin • 
de de bir toplantı yapılmaaı hem doğ
ru, hem de tabiidir. Şimdilik fazla bir 
§ey aöyliyem:iyeceğim. Yalnız i]i.,~c et 
mek isterim: Ben, bu seyahate hali • 
hazırda mevzuu bahaolan çok mühim 
meselelerin ehemmiyetini müdrik ol .. 
duğum halde gidiyorum. Bu mesele -

lerin halli, yapılmakta olan müzake· 
relerin netioelerune.ine bağlıdır. Ve 
bizim yegi.ne arzumuz, bu ı:::.:,,.Üzakere .. 
!erin Avrapada itimadın ve cihan sul 
hünün teeuüsüne yaramasıdır. 

Moskoııaycı Eden gidecek 
LONDRA, 5 (A.A.) - Havaa mu· 

hahirinden: Kabine azasından birkaç 
ki§inin iştirakile akdedilen bir içti • 
mada, lngiliz nazırlarından birinin 
Moskovaya gitmeai, prensip itibarile 
kabul edilmit ve fakat bu karann Sir 
John Simon ile Lord Eden'in avde • 
tinden sonra yanigelecek hafta başın
da ilan edilmeai muhtemel bulunmu§
tur. 

Esasen bunlardan hangisinin Mos • 
kovaya gic'eceği kararlaştınlmamııtır. 
ihtimal ki Lord Eden gönderilecek 1

• 

tir. 
lngilterenin Sovyet Rusyaa ıi\e fran 

aız - Sovyet münasebatı kadar müte · 
kabil itimad üzerine müessese müna· 
aebat tesisi hususunda günden g üne ar 
tan arzusu memnuniyetle lcaydolunu -
yor. 

Almanya 1 lngiltere 
Moratoryom istiyor Kuşku içinde 
Leipzig panayırında eko 

nomi bakanı 
bir nutuk söyledi 

LEIPZIG, 5 (A.A.) - Seneliic Le· 
ipzig panayırının açılması münasebe
tile lktısat Bakanı Bay Schacht b ir nu 
t•.>k söylemiş ve demi~tir ki: 

"Bay Hitler İn tasvibi ilG 
ıöz ıö, 13 ~;gimi v· hareket ettiği· 
mi temin ederim. Milli iktısadın ha · 
n.ısi ben değilim, odur._, 

Bay Schacht, bütün dünyanın iki 
memleket arasında ticari mübadele ya
pılmaaı sistemine doğru gitmekte ol
duğunu, Almanyanın herkesten ziya
de bu sistemin ilgasına ve müteaddit 
milletler arasında mübadeleler yapıl 
masma taraftar bulunduğunu söyle • 
miştir. Bakan demiıtir ki: 

- Borçlarımızı ödemek için iki yol 
vardır. Birisi faiz nitbetinin art.tırıl .. 
ması, öteki de Alman ihracatının ka· 
fi mik<larda artmlmaaıdır. 

B. Schacht aözlerıne devamla d<JJJit· 
tir ki: 

N asyonal sosyalist Almanya, cihan 
ticaretinin yeni ba~tan tensikinde ça· 
hıma birliği için elinden geleni yapa· 
caktır. Bunun için Almanya, kendisi
nin bor,ıar,m kayıtsız ve f"l'l•ız ola
rak tanıyor. Fakat Almanyanın, borç 
larını öd<mek huausundaki iyi niyeti, 
alacaklıların Alman emteasını satın al 
ma hususunda gösterecekleri iyi ni .. 
yete bağlıdn. 

BERLIN, 5 (A.A.) - Doktor 
Salıacht, Leipzig' de bir nutuk aöyliye 
rek Almanyanın bütün harici borç -
!arı için birkaç senelik bir morat<>r • 
yom iliı.n edilmesini iltizam etmiştir. 

Llyod George'u 
Alıyorlar 

Eski Başvekil bir ökonomik 
plan bazırlayor 

LONDRA, 5 (A.A.) - Bay Llyod 
George'a vaki olan doğrudan doiru • 
ya teıriki mesai teklifi, bacı parla • 
mento azalannca, uhaal lıükilmete it 
tirak huauaanda daha müsbet bir tek
lifin batlanırıcı aayılıyor. 

Eaki Baıvekil, kendiainden iıteDi· 
len Okonomik kalkınma planlarını ha 
raretle hazırlaınaktad_ır. 

Böylece filen değilse bile zahiren, 
kabine, oldukça ileri bir zihniyetin mü 
messiline dayanmıı olacak ve üzerinde 
ki ulusal sıfatını yeniden isbat etmek 
le bcrabor, ayni zamanda tehlikeli bir 
hasmı da bertaraf etmit bulunacaktır 

Mahaza, Lloyd George'un yeni in· 
tihabdan evvel kabineye girmesi ~Üp· 
helidir. 

Amerika deniz nakltya
tında tasarruf 

VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Bay 
Ruzvelt, bugünkü büyük denizler poa 
ta nakliyatı mukaveleleri yerine bir 
tahaisat uaulü koymak niyetindedir. 

Hükiimet, deıni§tir ki bu posta nak 
liyatı için senede 30 milyon dolar ver• 
metkedir. Halbuki, tabii deniz tarife
ai mucibince bu, 27 milyon dolar sar· 
fını İcab ettirir. Bu gayritabiiliğe bir 
nihııyet vermek isterim. Bundan &on • 
ra Reisiri;mhur, ticaret gemileri İn§a .. 
ıı için istikraz yaprılmaıına mümkün 
olduğu kadar çabuk bir nihayet veril· 
meıini tavsiye etmiştir. 

····························-·······------
dan Yemen hudutlarına sirayet etmiş ve 
bu k ıv ılcımlar büyük bir ateşdoğurmuş
tu. Seyit İdris !t.ılyanlardan gördüğü 
tesvik ve yardımla üzerimize saldmrken 
bizzat İtalyanlar da Yemen sahillerini 
bombardıman ediyorlardı. 

--Hava müdafaasını iyice 
kuvvetlendirm~k istiyor 

LONDRA, 5 {A.A.) - Dün ma t • 
buata bildirilen beyanat, lngilterenin 
İmperatorluk ve uluaal korunma51 hak 
kında esaslı bir vesika teıkil etmek
tedir. 

Bu beyanat, (uluslararası sisteminin 
mutaarrrza k8.f1ı artık nıüessir b ir ko
runma olarak aayılmıyacağını) bildir 
mektedir. 

Bundan aonra muhtelif ulual<'l r ve 
bilhaa.&a Almanya siliı.hlannın artması 
kaydolunmaktadır. 

Ulusal korunmanın yeniden tanzi
mi ile imperatorluk yollannın deniz 
yollann ıistenildiği kadar müeasir bir 
tekilde koruyacak vaziyette olmadı • 
ğmı söylemektedir. 

Saffıharb gemisi bahri aevkülceyşi· 
mizin esas uzvu olarak kalmalıdır. 
Kötü ve eski kruvazörlerimizin ye~ine 
yakın zamanda baıka üslerin de ınki· 
ıaf ve müdafaalan temin edilmeli • 
dir. 

Orduya gelince, iatenilen krediler· 
de tayyarelere karşı koruma tertibatı, 
büyük bir inkİ§af göstermektedir. Or 
du, techizatının yenilenmesi ıure~ile 
aarilettirilmelidir. 

Berlin - Tokyo telefonu 
BERLIN, 5 (A.A.) - ı2 marttan 

itibaren Berlin ile Tokyo arasında te· 
lefon görütmeleıü başlıyacaktır. Mesa• 
fe dokuz bin kilometredir. 

Siyamda örfi idare 
HAVANA, 5 (A.A.) - Örfi idare 

devanı etınekt : dir. Memleket, yalnız 
askeri kuvvetle zapteclilen bir anarti 
içindedir. 

Mekteb grevi bütün adada tatbik e
dilmektedir.ve umumidir. 

Almanyada soğuklar 
BERLIN, S (A.A.) - Almanya· 

nın her tarafında, bilhaaaa fAl'k vilii.· 
yellerinde ıiddetli aoğuklar devam et 
mektedir. 

Silezyada derece, aıfırın aıaimnda 
31 e dİİ§mil§tür. 

Belçika kralına küçük bir 
ameliyat yapıldı 

LONDRA, 5 (A.A.) -Belçika kral 
;ve kraliçe•i dün kısa bir ziyaretten 
aonra Folkeston'dan ayrılmıılardır. 
,Kralın çenesinde küçük bir ameliyat 
yapıldığı bildirilmektedir. 

İngilterenin hava bütçesi 
LONDRA, 5 (A.A.) - Hava itle· 

rinin bugün netredilmit olan bütçe •ah 
mina:, hu i<e. l! :l . S5ıc100 lngi':z lira
sı f'.'thsis edi1rn.~ cl,1uğunu :JÖ~t ~rmek 
<lir. Yani, 1934 senesine nazaran 3 
milyon 685 bin 500 lira bir fazlalık 
vardır. 

Büyük Britanyanm hava mü-lafa
aaı kuvvetleri, 54 filodan tereklıüb 
edecek ve hava kuvvetlerinin mecmuu 
deniz kuvvetleri de dahil oldu'\-u hal
de ıo6 ı/2 filoya muadil olac..ktır. 

Harici küçük haberler: 

* Sardan dönen ltalyan kıtaatı Ro • 
mada toplanarak §ehrin batlıca caddele
rinde geçit resmi yapmıılardır. 

• Dublinde nakliyat hizmeti, 20.000 
den fazla amelenin crevleri yüzünden 
tamam ile felce uğramıştır. Şehir halkı, 
işlerinin başına yaya olarak ve yahut bi. 
aildetle gidip gelmektedirler. 

* Lehistan hükUmeti Nafıa işlerine 
tahıis edilmek üzere 200 milyon zelotilik 
bir dahili istikraz akdedecektir. 

* Sar mıntn.kasında işıizliğe karıı 
müessir bir şekilde mücadele edebil
mek için, Alman İ§ afisi reisi. Alman 
iş ofisi reisi, Alman İşçilerinin Sar top 
raklarına hicretini yasak etmiştlr. 

-

Almanya ile ticaret uz' aşması 
ANKARA, 5 (Telelonla) -- Almanya ile yapılacak ticaı·et uzl~~ 

ması müzakerelerine gidecek heyetimiz teşekkül etmiştir. Heyet fıart~•
ye bakanlığı umumi katibi Numan Rilat'ın riyasetinde iktisat Vekôl• 

tinden Sami, Türkofisten Almanya masası şefi Sait Rauf, Merkez Baı 
kasından lstanbul müdür muaı•ini Refet Kamil ve heyeti mırrahhas~ 
refakatine memur Hariciye Bakanlığı katibi umumilik kalemi şeflerııı· 
den Vedat'tan mürekkeptir. Heyet ayın 11 inde buradan hareket eJe· 
cektir. 

Liman idarelerinin kadroları 
ANKARA, 5 (Telelonla)) - lstanbul ve lzmir liman işleri urnıı111 

müdürlüklerinin 5 aylık kadro oe bütçeleri Bakanlar Heyetince onayla
narak tasdika sunulmuştur. 

Giimrükıer .umum müdürlüğü 
AN KARA, 5 (Tele/onla) - Gümrükler Umum Müdürlüğüne birin 

ci sınıf müfettişlerden Mahmat Nedim vekcileten tayin edilmiştir. 

İtalya - Ha be şist an konuşmaları 
ROMA, 5 ( A.A.) - Habeşistan ile 1'.:ılyan somalisi artUında !ita· 

raf bir mıntaka ihdası için iki tara f arasında prensib itibarile itilaf ha· 
sıl olmuş olduğu teyit! edilmektedir. ltalya ve Habefistan hudutların; 
dahi kumandanlar, bu itilaf ahkamın• iııtbik e!m<:k V'f' bill .. vua yer~ 
kabilelerinin su başlarına gc~meleri mes.Jmni halleyletnlP' 
rçın temasa girmek emrini almışlardır. 

A 

Asilerin tes'im olması bekleniyor 
ATINA, 5 ( A.A.) - Reuter A ;ansı bildiriyor: 

Seliinikte toplanan hükii"!-et ku vvetlerile General Kamenos tara· 
fından kumanda edilen asi kuvveti er arasında ilk müsademe Sturma ya 
kininde vuku bulmustur. Asiler rie at etmişlerdir. 

Harbiye Nazırı General Kondili s asilere, teslim olmak için 24 şaal 
mühlet vermiştir. Asiler bu müddet zarfında y<.ni::l en hikuma geçecek· 
tir. 

Fransızlar Pireye torpido gönderiyor 
PARIS, 5 ( A.A.) - Bahriye Bakanlığı halen doğu Akdenizİf!~e, 

bulunan Verdun torpidosuna icabında Fransız sakinlerini himaye ıçııı 
derhal Pireye gitmesini emretmifti r. iki kruvazör de Provence sahille· 
rinden Yunan su~arına harekete hazırlanmaktadırlar. 

Pariste Türklük 
Etüdieri merkezi 
Konferansların gün ve 

saat '. eri tesbit edildi 
ANKARA, 5 (A.A.) - Maarif 

Vekaletinden bildirilmiıtir: Pariste a
çılan Türklük etütleri merkezi 1935 
aenesi zarfında mahtelif tarihlerde 
Türk diline, Türk tarihine ve mede • 
niyetine taallük eden meıeleler ctra • 
fmda konferanslar ve~ecektir. Bu kon 
feransların gün ve aaatleri §Öyle tes
bit edilmittir: 

25 ıubat pazartesi gÜnü saat 1 7 de 
Sorbonne da tezler salonunda Türki
ye Paria büyük elçisinin huzuru ile ,.. 
çılma aeanıı. • 

6 Mart çarıamba günü ıaat 17 de 
Sorbonne'da Michelet amfiteatrında 
yaııyan ıark dilleri milli mektebinin 
türkçe profesörü M. Jean Deny tara
fından Türk dilinin hali hazırda gör· 
düğü islahat. 

12 Mart salı ve 14 Mart per§embe 
ve 16 Mart cumartesi günleri saat 
17 de sanat ve arkeoloji enstitüsünde 
-Michel Sokağı No. 3 de- lstanbul 
Fransız enstitüsü müdürü Gabriel ta
rafından, Türkiye tehirleri. 

23 3Mart cumartesi günü saat ı 7 
le coğrafya enstitÜ•Ünde.ıt. Jacque "°" 
kağı No. 101- Dijon Universiteıi p~o 
fesörü M. Cbaput tarafından taurus. 

27 Mart çarıamba günü saat ı5,15 
de Sorbonne de descartes amfiteart • 
nnda, 30 mart cunıarteıi giinü saa< 
ı 7 de Sorbonne'da Michelet amfiteat
rıoda ve 1 niaaıı p:ızarteıi günü ıaa.t 
ır de Sor\. · -- · ·' · - -·• ;;mfiteat • 
nnda lstanbul Univenite.i edebiyat 
fakültes. ı ... _. ~ . ... ~..,, r uad Köprülü 
tarafından orta devir Türklüğüne aid 
ve edebiyata ait tarih ve edehiyat me • 
aelcleri. 

Macar Başvekilinin 
beyan nam "'si 

BUDAPEŞTE, 5 (A.A.) - Yeni 
kabineniıı teıekkülünü müteakıp baı· 
vekil Bay Gömböş bir beyanname 
neşretmi§tİr. 

Mumaileyh bu beyannameıinde ye· 
ni hülciimetin bizzat kendisinin ikti • 
dar mevkiine geldiği zaman çizmit o( ... 
duğu milli çalışma planının tatbikine 
devam edeceğini ehemmiyetle kay • 
detmektedir. 

Denizli urr.umi meclisinde 
DENiZLi, 5 (A.A.) - Umumi mec. 

lis dün saat ı4 de valinin baıkanlığın
da toplanmıt§ır. Denizli, tavas ve Çal 
dan birer kadın üye meclise ittirak et 
mi~tir. Nüfuaun çoğalmaıından ötürü 
Denizli ve Buldan, birer Üye fazla çı 
karmıılardır. 

Meclisin açılmasından sonra Tavas 
üyesi Bayan Perihan. &Öz alarak ka
dınlara verilen aiyasi haktan doh..-. 
reisicümhur Atatürk' e ve ismet lnönü 
ne ıükraıı telyazılar ıyazılmasını tek
lif etmit ve bu teklif alkışlarla onay
lanınııtır. 

Artvinde peçe ve 
çarşaf y sak 

ARTViN, 5 (A.A.) - Beled:ye 
meclisinin dünkü fevkalade toplantı-' 
•ında peçe ve çarıafları1' kaldınlma
sı hakkında belediye reisı tarafo1dan 
yapılan teklif, üyeler tarafmdıın söz 
birliiiyle .,. alkı~larla onaylanmıştır. 

Atatürk'e 
Gelen tel yazıları 

ANKARA, 5 (A.A.) - Reisicunı • 
hur Atatürk'ün Cumur Başkanlığın• 
tekrar seçilmelerinden ötürü Atman>'' 
ve Lehistan devlet reislerinden geJcrı 
tel yazılarile Atatürk'ün cevapları aşa· 
ğıdadır: 

Türkiye Reisicumhuru Kamlil 
Atatürk 

ANKARA 
Türkiye Reiaicumhurluğuna teJcı:af 

intihaplarmdan dolayı zatı devle,lerJIJ" 
den samimi tebriklerimi ve ıahai saa • 
detile Türkiyenin refahı için olan ha~a· 
retli temennilerimi kabul etmenizi rıc> 
ederim. 

Jgnace Moııciski 
Bay lgnace Mosciaki Reisicumhur 

VARŞOVA 
Reiaicumhurluğa tekrar intihabıJll 

münasebelile zatı devletleri tarahnd•n 
beyan edilen nazikane tebriklerden dt>' 
layı pek mütehassis olarak samimi te • 
tekkürlerimin ve §ahıi saadetinizİe V 
hiotamn refahı için olan temcnnileriıı11~ 
kabulünü rica ederim. ti 

Kamcil AT ATVRr> 
Reisicumhur Kamcil Atatürk 

ANKARA 

1 
Tekrar seçilmenizden dolayı en ,_ ; 

mimi tebriklerimin kabul buyurulııı"'k 
ricasına saadetiniz hakkındaki en 11C8' 
temenniyatımı terdif ederim. 

Adoll Hit[er 
ili Alman Başvek 

Bay Adoll Hitler /at 
BERL 1'. 

T .. ki R . · umh 1 • •-rı'' ur ye eısıc ur u-;una teıu~ _ 
tihabım münasebetile keşide buyur'!r;ıı, 
lan telgraftan dolayı zatı devleti .,ı.•i 
aıımimi surette teşekkür eder ve t. • 
uadet için olan en haraetli temen~,. 
rİmin kabulünü kendilerinden rica '"" 
rim. 

~lil Atatiitla 

Dahiliye memurları 
Jet' AN~, 5 (Telefonla) - ç o· 

l§leri Bakaiılığınca hazırlanmakta.,· 
lan dahiliye memarları terfi ve •;, 
kanun projesi Bakanlık müdürl';j'., 
cümenince gözden geçirilmekte ';.. 

Projeye göre dahiliye mem'!r1;._, 
nm aicilleri daha muntazam bıJ' 
bağlanacaktır. Jil' 

Daire B.mir ve umum müdürler aı:j 
ayycn müddetlerde memurların " ba' 
yetlerini Bakanlara bildirecekler ıııit· 
lar memurların sicillerine geçeı:e 

Kibrit fiatları 
JCib 

ANKARA, 5 (Telefonl:ı) - kib' 
rit ıirketi sermaye vaziyeti ile ,ıı: 
fiyatlannın azaltılıp çoğaltıl~" JV 
esaa olan 3 aylık vaziyeti M•!•>'" 
kanlığınca tetkik edilmektedıf· 1 r 
Ankarada bahçeli e'V e 

kooperatifi ,.0 
ANKARA, 5 (Telefonla )- tifi 

kara bahçeli evler yapı koopera !İP 
sas mukavelesi Bakanlar beY" 
kabul edilmittir. k 

Bir kadın dört çocU 

do~urdu ıe 
ERZURUM, 5 (AA.) - J-Jıo~~ ' 

Er7uruma g len bir kadın, ~ çaı: pii' 
ğuı-muıtur. ikisi yaa§1Da~ta ıf· ·tıi ı 
ikisi biribirine yapıtık bır bat. 

1 

de olarak doğmU§tur. 
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Piyasada kalmadı da 
Bir takım zalimler vardır ki; 

bunların başlarının ezilmesi ve 
halkın afiyet ve sıhhati pahasına 
1Qptıkları baştan yukarı kazançla
rın kaldırılması gerektir sanırım ..• 
Dinleyin! 

Bizim memleket, hfltta sade biz · 
değil, hazır ilaçlar laboratuvarı 
&engin olmıyan bütün memleket • 
ler bu müstahzaratı yapan yerler
den ilaç alırlar. Bir ilaç eğer hal • 
kın hatta bir kişinin afiyetini te • 
ırıin edecekse onun satışını holay
lcrştırmamız lazımdır. Hiç bir ik
tisadi düşünce halkın afiyet ihti
J!açlarının iistüne çıkamaz. Halbu
ki; mesela şöyle diyelim: 

Sinir hastalıkları için kullanılan 
(ıinameki hulasası) bir Fransız 
"'İistahzarıdır. Her ilaç gibi bu -
llttn bizde bir acentesi vardır. Pi
J!asaya icap ettiği kadar ilaç geti
rir. Bu ilacın satış fiyatı da üstün
rle yazılıdır. Günün birinde bir de 
l>akarsınız ilaç pahalılaşmış .. 

Neden? .. 
Eczacı cevap verir: 

- Piyasada kalmadı .. 
- Neden piyasada kalmadı? 
- Gümrükten çıkaramadık .. 
Bu lafların ameli bir değeri 

J!ok. Böyle sinir hastalığı ileğil de 
( verem)e karşı kullanılan bir ila
cın, durup dururken yükseldiğini 
ılüsünün. Dahası var. Bir nevi dil
ler'; ilacı varmı, hi; bugünlerde 
Çok sarfedildiği için fiyatı iki mis
lini geçmi'!. Biz alışmışız da pek 
iÖzümüze batmıyor. Lakin düşü • 
rıün. Elinde ilacı olan acente, de
Po veya eczacı piyasada eksildiği. 
rıj görünce fiyatı arttırıyor. Bu eş
kiyalık değil de nedir?. Pi~asada 
Dıal eksilince maliyet fiyatı mı 
Qrtar ?. 

Az çok yuptığım temaslarla an
ladım ki; bizde bilhassa bu (spe
•ialite) meselesi ehemmiyetle üs
tünde durulacak bir mesele olmuş
lıır. Bunların memlekete girmesi, 
~inlerinin verilmesi, liyailarının 
lesbiti, acentelerin sırasına göre 
ılep-;-larında bulundurmağa mec • 
l>ur tutulmaları lazım gelen nıik -
tar, fiyatların artması ve il~ç üs
liinde ihtikar yapılmaması için a-
1ınacak tedbirler, başlı başına bir 
'liid sahasıdır. 

Bana bu ilaç varlığı, yokluğu, 
0zlığı veya pahalılığı hakkında öy 
le acıklı seyler anlattılar ki; göz
lerim doldu. 

Sıhhr.>t ümitsizliğine düşmüş bir 
'41ama bir lahza ümit vermek, bir 
ılakika onun ruhunu dinlendirmek 
e~ insani hatta ne ilahi bir iştir. 

•r dr bunun zıddını düşünün. Bu 
bir laiızalıh rahatı ona verirken 
İ~tikar yapanları gözönüne geti 
l'ln .•• Bunlara ne ad verirsiniz? 

B.FELEK 

tramvay şirketinin 
f eni teklifi 

A.nkarada Nafıa Bakanlığı ile Tram
~•y şirketi arasında müzakereler devam 
tdilrnektedir. 
1 Tramvay ıirketi, Nafıa Bakanlığı a
:Ybinde devtet ıurasında açtığı dava • 
~'!' reddedilmosi üzerine, Nafıa Bakan
k tına müracaatla feshedilen 1923 mu • 
t ""elenamesi mucibince yeni yapılacak 
~•llıvay hatlarına karıılıl< olarak bin-
~o iki milyon liranın ~en alınmamasını 
ı • bu paranın yeni yapılacak hatlara ıar 
•dilmesini teklif etmiştir. 
.,_,Bu teklifler hüki'ımetçe tetkik edil
'""l<tedir. 

1 BO~SA 1 
Ilı Bankaaından alınan cetveldir) 

5 MART 935 
AKŞAM FIYATLARI 

l,!~l'IKRAZL.\R ı TAHViLAT 
!~• .... dahi'l 96,50 
~ •• Eraani · 99 Rıbtnn 10.75 

0 nsux 29,97 ,:>O An. mümeasiJ 53,30 
11 28,45 An. tahvili 1, 11 47,85 

' 28,95 An. tal.vili ili 50,50 

ESHAM 
" .._•hkaH Nama 10 Reji kuponauı: 2,25 
~: ~~.b)iline ıo.ıs T.:lelon 14 
il,.~Ylueaait, 97 Terkoa 17.--
~ .. ;,. Cwnbu- Çimento 13,40 
•, Bankası 63 ittihat dey. 9.,90 
~'j" 30,25 Şark dey. 0.95 
ili~ ~ u hit•e 25,80 Balya l,&S 

87riye 16 Şark m. eua 4.65 

• .. ÇEK FIYATLARI 
\;~'•• F. 12,04,50 Prai 19,02,32 
~--.._ 594 Belgrat 35,05,65 
~~t 0 9,46 Moakova J0,79,75 
~ °'Plr. 80,45 Berlin 1,97 50 
~~·• 2,45,30 Madrit 5,8'.2~ 
•°'l 84,78 Budaeıte 4,51,85 
~,t•tl 3,40,25 Varıova 4,20,75 
-'tf),ttdeun 1,17,31 Bükret 79,10,80 

66,13,50 Vi,.ana 4,3~.·12 

NUKUT (Sal:ıf) 

' K."ru1 Kurut 

l ~. F 
20 1. la..,-ıçre 815 l boı.:_•n .. ., 169 

ı lt., 125 1 Pezeta 18 
l f!E. l:ek 98 1 Mark 43 
~ ..... 23 50 t Zloti 22 
~~•lin 595 20 ı .• .,. 17 

\~·: 213 20 Dinar 55 

~ b' 11.ı,;ı.. 23 1 ÇernoTİç -.-
115 Altın 9.32 ... ·.ı. .. ; 24 Mecidiye 41 

O~itı 
&J Sankoot 240 
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M AA R l F T E EKONOMl 

Ambalaj 
Sergileri 

--o--
Türkofisin te~ebbüıü eyi 

neticeler ver;yor 
Bundan bir müddet evvel §ehrimiz

de aç.ık tuıtulan ambalaj sı;rgisi, Anka
ra da teıhir edildikten ~onra ikiye ayrıl
mış, yumurtalar Samsun ve Trabzona, 
meyvalar da Mersin ve lzmire gönderil· 
miştir, Türkofisin giriştiği bu ilk teşeb
büs, iyi ve muvaffakıyetli netice vermiş 
sayılmaktadır. 

Öğrendiğimize atöre, bir iki ay sonra 
şehrimizde veya lzmirde daha çok çe
şitli bir ambalaj sergisi açılması kat'i o· 
larak kararlaşmıştır. Dış piyasalardan bu 
iş için mütenevvi mallar getirtilecektir. 

Sovyet muteh assıs!arı 
ne zaman gidecekler? 

Kayseri fabrikasının montajına ne· 
zaret etmek üzere Sovyet Rusyadan 
şehrimize gelen 15 mütehassıs, pa -
zar gününe kadar burada kalacaklar
dır. 

Mütehassıslar Nazillide kurula -
cak ikinci m.ensucat fabrikasının pl8.n 
ları üzerinde tetkikat yapmaktadır
lar . 

Bu tetkiklere, Sümer Bank namına 
Bakırköy bez fabrikası müdürü Bay 
F a.'dı ı.şıtir~ et..ınektedir. 

MAHKEMELERDE 

Sahtekar:ık 
Cezasız ka mıyor 

--o--

Kazan c beyannamesine 
yan:ış şerh koyduranlar 
hapse mahkum oldular 

Dün ağır cezada §ayanı dikkat bir 
sahtekarlık davası bitirilmiştfr. 

Sah.tekarlık şöyle olmuştur: 
Abdullah ve Ahmet adlı iki kişi or·. 

taklaşa sahip oldukları bir otobüsün ka
zan" vergi.si muamelesini ikmal etmek 
üzer~ Ihsan ve Mehmet adlı ilO kişiye 
vermişlerdir. ihsan ve Mehmet te bu 
beyannamenin arkasına kllanç vergisi
nin verildiğine dair bir ıerh koymuşlar 
ve bu şemi dalgınlıktan bilistifade ver
gi memuruna mühürletmişler, sonra da 
götürüp Abdullah ve Ahme'I! adlı adam• 
!ara vermişlerdir. Aradan bir müddet 
getçikte• ıonra Abdullah YE Ahmclten 
vergi i.ıenilince İ§ meydana ç~tbr. 

Fakat Abdullah ve Ahmet le Meh • 
met ve lhıan ile birlikte mahkemeye ve 
rilmiş·lerdir. Dün bitirilen muh~eme ne 
ticeainde Ihsan ile Mehmet birer ıene 
hapise ve iki bin kuruş mahkeme mas -
rafı ödemeye mahkum edilmi§>lerdir. Ab 
dırllah ve Ahmet beraat etmişlerdir. 

Bir hozuk pevn;r da~ası 
Dün Sultanahmet ikinci sulh ceza mah 

kemesinde garip bir davaya bakılmaya 
başlanılmıştır. Dava edilen Murat iı • 
mimle bir peynir tüccarıdır. Buzhanede 
Hakkı adında bir adama 32 teneke pey
nir ıatmı§, bu sabş yapıldığı zaman da 
peynirlerden dokuz tenekesi açılarak mu 
ayene edilmi§tir. Bu muayenede de pey
nirlerin İyi olduğu görÜlmü§tür. 

Hakkı peynirleri alıp ıatııa hatladı
ğı zaman belediye memurları gelmiş -
ler, peynirleri muayene edilmek üzere 
tahtilhaneye göndermişlerdir. l;ablillıa
nede yapılan muayene neticesinde de 
peynirler bozuk çıkmıştır. Bunun üzeri
ne Murat bozuk peynir satmak suçile 
mahkemeye verilıniftir. 

Dün başlayan muhakemede Murat 
bunu sureti katiyede reddebniş: 

- Benden peynirleri satın alan a • 
dam peynwcidir. Sattığı peynirler diğer 
başka peynirciler huzurunda da mua
yene ed>lmiş'tir. Hepıi de sattığı peynir· 
!erin iyi olduğunu görmüşlerdir. Bu ha· 
le göre Hakkının tahlil için belediyeye 
verd<ği peynirler benim kendiıino .e: -
tığım peynirier değildir, başka peynir • 
dir, demektedir. Mahkeme bu taliitlerin 
celbi için baıka gÜne bıralalmıfbr. 

Bir katilin cezası artırıldı 
1930 yılının temmuzunda Beşiktaı

ta K(iyiçinde bir cinayet ohnuı, Balıkçı 
Aziz isminde bir genç Lazan isminde 
bir adamı öldünnü§, Ahmet Ihsan adlı 
birisini de yarafamıştı. O zaman muha
kemesi yapılan Balıkçı Aziz 7 aene, 6 
ay, 16 gün hapise 2000 lira da tazminat 
verrneğe mahk.:im olmuflu. 

Temyl:z mahkemesi hu kararı bozmuJ, 
ağır cezada yeniden duru§maya baıla • 
mlmış, bu duruşma da dün netice)enmiı 
tir. 

Son muhakemede balıkçı Aziz 15 se
ne ağır hapise, müebbeden am~ hizmet! 
!erinden mahrum hırakılmıya, 38 lira da 
mahkeme masrafı ödemey!l mahkum e
dilmi§'lir. Ancak bu şuç af kanununun 
ıumulü dairelinde olduğu için 15 sene 
ağır hapsin bet senesi affedilmiştir. Ba
lıkçı Aziz 10 sene ağır hapişe konula • 
caktır. 

Hapishaneden çıkırcı yol 
kesenler 

Af kanunundan istifade ederek ha -
pishaneden çıktılıltan sonra tekrar şa -
kavete başlayan ve Çatalça yolunda köy
lüleri soyan Feriköyfü lbrahim ile kar· 
deşi Yaşarın ve arkadaşı Pomak Hüıe
yinin duruşmalarına dün devam edil • 
miştir. Dünkü .luruşmada Çatalcada oo· 
yulan köylülerden birisinin iıtiııabe su
retile alınan iladesi okunmuttur. 

Suçlular bu şahidin ifadesini kabul 
etmediklerini söylemişlerdir. Şahitler • 
den polis Kenamn müteaddit çağırılış
lar•na rağmen mahkemeye gelmediği an 
!aşılmış, bu şahidin ihzaren getirilmesi 
için duruAma martın 28 ine h•rak1Jm•$· 

ViLAYETTE 

Orman~ardan 
Ağaç kcsilmiyecek 

--·-
Köy.ü:er rasgele orman

lard_t ağaç kesmiyecekler 
Hükfunet ormanlarımızın ıslahı ve 

harap olup gitmesinden kurtulması için 
kat'i emirJer vermi§tir. Bu emirlerin tat
bikatından olarak vilayet te mülhaka · 
tn tamim yapmışhr. Bu itibarla köylüler, 
ormc.>.nlarda gelişi güzel ağ?.ç kesemiye · 
ceklerdir,,.. Kesilecek ağaçlar, orman me
murlar, tarafından mühürlenerek gÖs -
terilecektir. 

Oı·man işleri sıkı şekilde murakab~ 
edilecek, gösterilmiyen yerlerden ağtıç 

kesenler cezalandırılacaklardrr. 
* Mahalle mümessilleri hakkınd" -

Bazı mahaUe mümess:..!le~·injn maa! yok
lama ilmühabcrlerinden para aldıkları 
söylenmiş ve aliıkadar makanı da bu hu
susta tetkikata başlamıfır. 

* Göçmenler komisyonu - Göçmen
ler komisyonu, dün vali muavini Bay 
Rükneddin Sözer'in başkanlığında top • 
lanmıtta, Bu yaz mevsiminde sayısı çok 
muhacir geleceğinden bunların lstanbul
dan kolaylıkla iskan mıntakalarma gön
derilmeleri iıleri görüşülmüştür. 

* Kılık kanunu nizamnamesi - Kılık 
kanunu nizamnamesi vilayete gelmiştir. 
Nizamnameye göre ruhani kisvelere ait 
kanu tatbikatı 13 haziranda başlıyacak
trr. 

izcilik ve sporculuk gibi topluluk ve. 
cemiyet, kulüp gibi heyetlere a;t kıya
fetlere ait hükümler hemen tatbik olu
nacaktır. Bu teşekküller beyanname ile 
vilSyete beyanname vereceklerdir. 

Yunanlılarla 
Ticaretimiz 

--o--

Yunan murahhssı tatbi
kattaki müşkü!atın 

halledileceğini söylüyor 
Türk • Yunan ofisinde Yunan mu-

• ahhası bulunan Bay Fufas'ın Atina

Bay Fufas 

dan gelerek T ıir.k
Yunan ticari mii -
nasebatına aid ba
zı meseleler hak • 
kında iktisat \ı •ka
leli iJe tem~8 et -
mek Üzere Anka • 
raya gittiğini yaz. 
mışlnk. Ankara -
dan dönmüş olan 
Bay Fufaa Ankara 
daki temasları hak 
kında demiıtir ki: 
- Türk • Yunan 
:::ari münasebab

na taaJ.lük eden 
bazı ~eıeleler bak· 

kında görüşmek Ü%ere A'tina· 
ya çağırılmı§tım. Mesele 1eni 
Yunan ımai mahsull.,,.'r.'11 Tür

kiyeye ithali ve yeni Türk - Yunan ti
caret muahedesinin tat'bikd<mdan çı
kan bazı müşküllenn hallinden iba • 
rettir. Bu meselenin halli ile meşgu • 
lüz. Bahsettiğim ve Türkiyeye ithali
ni istediğimiz Yunan efyası, pamuk
lu ve yünlü mensucatauu.zdır. Yuna • 
nistan son za·manlarda, Avrupa ku -
maşlarına muadil yünlü ve pamuklu 
kumaş çıkarınağa başlamıştır. Bun • 
!ar Türkiyeye ithal edilecek oluna, 
piya•ada rağbet göreceğinden emi -
nim. Fakat Türkiyede ecnebi men.su· 
cata karşı mevcud gümı-ük ıiıteml 
bunların me·.nleketüniz'e ithalini gİı c' 
leştirmektedir. Türk - Yunan ticaret 
muahedesinin tatbikatından çrkan 
müıküllere gelince: Bu m•ülat bil
hassa mübadele edilen mallann be -
dellerinin tesviyesinde görülmektedir 
Bu sebeple vaziyeti izah için Atina -
dan gelirgelmez Ankaraya gittim. 

Türk • Yunan ofisi yakında toplana 
rak bu mesel eyi tetkik edecektir. Bu 
müfkillut . karsı iki tarafı memnun e• 
decek bir ~ureti hal bulunacağını Ü • 
mit ederim.,. ··-------

r'1RSADA 

Drahmi hakkında 
ya.lan yanlı:, haberler 

Dünkü sabah refiklerimizden biri, 
Y unaııistandaki M>n hiidiıeler dolay11ile 
,1elırimiz mali boraasında dırahmi kıy
metinin sıhra indiğini y;u:ıyordu. Bu 
haber, mali mahafilde büyük bir hay • 
retle karıJlanmı§-1.ır. Çünkü, her hangi 
bir paranın kıymet itibarile sıfıra inme· 
si mevzuu bahi~ addedilmemektedir. 

Bu hususta aa!ahiyet sahibi bir. zat, 
kendisile görüıen bir muharririmize tun 
!arı söylemiştir: 

"- Yunan parası Üzerinde §ehrimiz 
borsa11nda luotmııı lıiç hir '"amele ya• 
pılmaz. Evvelce pek nadir olarak yolcu
lar için efekrtif dırahmi muamelesi cere
yan ediyordu. Son klering mukavelesi 
yaprlalıdan ben bu da yapılmamakta • 
drr. Binaenaleyh, son hadiseler dolayı • 
sile borsamızda Yunan parasının düı • 
mesi ihtimali yoktur • ., 

Diğer taraftan, lngill:z lirasında JÖ· 
rülen sukut niııbeti diin bir derece azal· 
mıştır. (608) kutuştan (588) kuruıa ka 
dar düşen sterlil\ fiyatJan dün 6 kurut 
kazanarak (594) e yüksehniştir. 

tır. 

Elmas kaç1kcılıjı 
Elmas kaçakçılığından ıuçlu bulu· 

nan Serkisle ark~datla..~nı" 1)\-.ıhak""'1e• 
sine dün Sekizinci lhtiıaı mahkeme -
sinde devam edilmiıtir. Duru§!Da, bazı 
hususların soı ulmaıı tçiı. bap.... ,ıü81e 
kaJmr"trr. 

BELEDiYEDE 

Evlere 
Numara konuyor 

--<>--

İstanbuld:l 143 bin bina 
o!duğu anlaşıldı 

Cumartesi gününden itibaren ev 
lere numara k?nrnnğa batlanacakhr. 
lstanbulda 143 bin bına olauğu anla
şılmışlrr. Plakala.r hazırlanmıştır. Ye • 
ni açılan sokakların isimleri de komis 
yon tarafından teshil edilmiştir. Bu 
sokak isimleri uınumi meclis- tarafın
dan da tasdik edilecektir. 

\Ol v&rgısı tat si' t.tı 
Yol vergisinin daha muntazam bir 

şekilde toplanması için, umumi mec -
lise 50 lira ücretli 35 memur alınma
., teklif edilmışli. Bütçe encümeni bu 
meseleyj tetkik etmiş, yeniden hu iş 
için memur alınmasına kanuni imkin 
görememittir. Çünkü hususi idareler 
kanunu mucibince, yol vergisi mükel
leflerini te•bit ve takip işi, mahalle 
mümessillerine verilmektedir. Beledi
ye yol vergisini takip için başka bir 
şekil bulacaktır. 

Şehir stadyomu 
Belediye, Y en>bahçede inşl' edile

cek t dİr at ~yomu içı'f'ı bır plan mü
sabakası açmağa karar vermiıtir. Bu 
rnüsabakaya yerli ve ecnebi bütün mi
marlar iştirak edebileceklerdir. Müsa 
baka iki ay devam edecektir. Müaa • 
baka neticesin; bir jüri heyeti tayin e· 

decektir. 

Bir ayda kesilen et 
Bir istatistiğe göre, KinUDU$8.D.İ a

yı içinde, mezbahada 23118 karaman, 
3351 dağlıç, 4801 kıvırcık, 2451 keçi 
4792 ku:zu, 12 oğlak, 4843 aığır ke
ıilmi~tir. 

Atatürk köprUsU 
Atatürk köprüsünün projesi ve ke

tifnamesi bugünden itibaren daimi en 
cümende görüşülmeğe haılanacaktır. 
Encümen köprünün mali cihetlerini 

ıelkik edecektir. Bınat!an &"v~l, mü· 
nakasa açılması mümkün göriilmek
tedir. Münakasadan evvel projenin U• 

mumi Meclise gidip gitmiyeceğini, da .. 

imi encümen kararla§lıracaktır. 

Mezbaha resimleri değişmiyecek 
Şehrimizdeki hayvan tacirleri, be

lediyeye müracaat ederek kilo Üzerin 
den alınacak olan mezbaha resmi me· 
selesinin ehemmiyetle tetkik edilme • 
t:ini ıstemiıJerdi. Öğrendiğimize göre, 
tach·lerin bu istekleri müsbet bir neti • 
ceye bağlanamamıştır. Son vaziyet, 
ısrarlara rağmen 9 kuruıluk resmin 
azaıltılamıyacağım ve düşünülen tekil -
!erin tatbikatında yeni bir değiıiklik 
yapılamıyacağmı göstermiştir. 

ilk kar 
Dün hava değişti, 
hafif kar ıerpeledi 

Dün sabah §ehrİmizde biraz )ıar yağ
mış, sühunet derecesi sıfıra ka!lar düş
mü§tur. 

On gündeııberi bahan andıran ha· 
valann birdenbire bozma" kııın geri 
geldiği zanmnı veriyor. 

Dün, rüzgar yıldız pc.yrazdan ve 
en çok saniyede 12 metre süratle esmi§• 
tir. Rasatılıaneye ~öre karın devamı ih· 
timali zayıfbr. 

lSTANBUL, 5 (A.A.) - Sıfır de
recei hararete ve deniz seviye&İne İn· 
dirilmiı barometre bu sabah saat 7 de 
763, oaat .14 de 764, hararet edrecesi 
ıaat 7 de 1, saat 14 de 1 en yukarı 
hararet dereceıi 1,5, en &§llğı hararet 
derecesi O. 

Rüzgar yıldız poyrazdan esmiıtir, 
en yukan sürati ıaniyede 1,12 emtre· 
ye çıkmıştır. 

Yurtta hava vaziyeti 
ANKARA, 5 (A.A.) - Ziraat ve. 

kaleti meteoroloji enstitüsünden al • 
dığnmz ma!Uınata gder ,son 24 aaat 
içinde Akdeniz kıyıJarı hariç yurdun 
diğer yerleri yağı§lı geçmiıtir. YağıJ 
ve irne çevreaile orta Ana.dolunun Eı· 
kiıehir, Kütahya, Ankara, Sıvas, çev. 
releri ve doğu Ana.lolıunda kar diğer 
yerlerde yağmur teklindedir. 

Hava sühunetinde bir gÜn evvele 
nazaran cenup Anadolsu katılmadığı 
halde dört derece etrafında bir dil§ • 
künlük kaydedilmittir. Cenup Ana • 
dolaunda hava ,ühuneti deiitiklik gös 
termemiftir. Bugiin Ankarada hava 
aıcaklığı 8 derece kaydedilnıittir. 

Ecnebi profesörler 
Ve Türkçe 

Üç senelik mühlet 
ge:ecek sene bitiyor 
Üniversite teşkilatında kadroya a• 

lınan ecnebi profesörlerin mukavele 
yapılırken, üç senede türkçe öğren

meleri ve üçüncü sene sonunda ders
leri türkçe vermeleri şart koşulmuş
tu. Bu mühlet gelecek sene bitecek • 
tir. Gelecek sene derslerini türkçe ve
reıniyen ecnebi profesörlerin mukave
leleri feshedilecektir. 

Profesörler, bu üç yıl içinde, ayni 
zamanda okuttukları derse ait bir 
kitap ya~mak mecburiyetindedirler. 

Profesörlerin ekserisi kitaplannı 
yazmışlar, bir kısmı basılmak üzere 
matbaaya verilmiştir. 

Türkiye - Almanya arasında 
talebe mubade!esi 

Verilen habere göre bu sene yaz ta
tilinde Türkiye ile AJmanya arasında 
talebe mübadelesine karar verilmiştir. 
Hatta Türkiyeye gelecek Alman tale • 
besine türkçe öğretmek için ihzari bir 
kur" açılacaktır. 

A:manyada tetıişden döıüş 
Almanyada rtalehe müfetti§i bulunan 

ve Kültür Bakanlığı heyeti teftiıi.ye re· 
isliğine tayin edilen Bay Cevadın bu 
gün gelmesi beklenmektedir. 

Yeni sekiz i.11. mok teb 
Önümüzdeki yıl yeniden açdacak 8 

iılk mektep iı;in, maarif idaresi bir kad
ro yapmaktadır. r:u ıııektepler için 30 
kişilik yeni bir muallim kadrosu ya • 
pılmalctadrr. 

Alınacak asistanlar 
Fakültelerdeki asistan ihtiyacı ıçın, 

Üniversite rektörlüğü yeni bazı karar -
lar vermiştir. Aıiıt&nlar, kadroya alı • 
nırken, askerlik vazifelerini yapıp yap· 
madıkları nazarı dikkate alınacaktır. Aa 
kerliğini yapmamış olanlar kadroya a • 
lınmıyacaktır. 

Bay Mahmud Esad 
konferans varacak 

Eski Adliye vekili Bay Mahmut E • 
oat yann akşam Halkevinde hir konfe
rans verecektir. Tıp Talebe cemiyeti ta
ı·afmc!an tertip edilen bu konfer#'1Sa her 
keı gelebikcektir. 

Tasfiye edi'.ecek muallimier 
Maarif inzibat meclisi yarın topla -

naralı, taııfiyeye tabi tutulacak muallim
leri kat'i olarak teobit edecektir. Taafi
yeye tabi tutulacak muallimler tesbit e
dilirken, devamsızlık, ve üstü~te üç •e
ne menfi rapor alanlar göz önünde tutu
lacaktır. 

Millet mektebleri imtihanları 
bitiyor 

Millet mektepleri imtihanları yana 
akşarn bitecektir. Bu yıl mekteplere 8 
bin kadar talebe devam etmiıtir. Mu -
·vaffak olanlara okur yazar şahadetna • 
meal verilecektir. 

l'OLISTE 

Bir sandal 
Kapaklandı 

Sandalcı denize düştü, 
yetişilerek kurtarıldı 
Emirg&nda Koru cad.lesinde 7 nu • 

maralı evde oturan sandalcı Ahmet dün 
saat 14 buçukta Liman ıirketinin 3 nu
maralı romorkörüne sandalım bailaya • 
rak Köprüden Emirgana yorulmadan 
gitmek istemiştir • 

Fakat Arnavutköy burnundan ge • 
çerken havanın §İddetli ohna11 yüzün • 
den sular çok akbğı için sandalı idare 
eclememiıtir. Bu motörde bailı olan ip 
te suların aksi cihetine çektiği için llUI• 

dal de~ Ahmet denize düşmüftiir. 
Fakat etraftan yetiıilerek kurtarılmııbr. 

Sokak kadını 
Herekede terzilik eden Yahya ismin· 

de bir ıalus bir kaç eündenberi Jıtan • 
bul da bulunmalatadır" 

Dün gece Sirkecide tanıştığı Necla 
isminde bir kadmla Beyoğluna Mulen • 
ruja gitmiıJer ve beraberce b~a içmeğe 
batlamıılardır. Y ahyamn biraz sarho.t ol 
mağa baıladılı bir ıırada N eclii, beş li- \ 
rasım çalıp kaçmak iıtemiı ise de terzi 
Yahya hemen farkına val'Dll! ve Necla· 
yı yakalam_!Jbr. Tahkikat yapılıyor. 

Ruhsatsız rakı veren ahçı 
Dün gece, Bebekte qçılık yapan Da 

vudun müıteriler.itıe, ruhıab olmaclıiı 
halde rakı sattığı görülmüı ve hakkında 
takibata ba§laımt§Ir'. 

Tulufan bacalar 
Saat 14 de Beya~dda !ofanağıı: 

mahalleıinin Dibeklic:emi sokağında 
7 numaralı evde oturan Şükrü kızı Liit 
fiyenin mutıbakta yaktıfı aletten çı • 
kan alev ve kıvılcımlar bacadaki ku
rumlan tutuıturmll§S& da derhal ye
tiıen itfaiye tarafından aöndürülmiif
tür. 

• Kaaımp&f&da Meııcit mahalle • 
sinde Mehmetpqa aparbmanının ikin -
ci katında Madam Besuıyamn oda.1111* 
daki sobanın borusu tutupnUf iıe de 
söndürülmüıtür. 
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iLAÇ 
Geçen gün Kadıköyden bir oku

rumuz bana şu acıkll mektubu yol
ladı: 
"Cocuğum hasta. Doktora gös

terdim. Verem, dedi. Bir ilaç yaz. 
dı. Kadıköy eczahane/erinde ara
dım, yok, elediler. lstanbula indim. 
Dolaftım. 

- Bulamazsırıız, Sıhhat Bakan· 
lığının yeni (Coclex)inde bu ilaç 
yoktur. Altı ay bekliyeceksiniz.,, 
elediler. 

ilacın adı da Sanokrisindir.,, 
Evlatlınm amansız derdi önünde 

gözyaşlarile içini döken bu şefkat. 
li ananın mektubu şu cümle ile bi
tiyor: 

"Yavrusunun bası üstündt dola. 
şan tehlike harşısı,;aa böyle elleri 
böğründe kalan bir anne nıt yapar, 
Bana cevab veriniz.,, 

Bu haklı ve acıklı suale ceva.b 
vermek pek kolay değiL ilaç mese. 
lesi, sağlık, can ve öıiim meselesi-
dir. 
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Memlekette scdgın hastalıklara 

karşı tedbirler alırken, en küçük 
sağlık hadiselerine ehemmiyet ve
rirken, nüfus artması için ikramiye
ler dağıtır, çocuk esirgeme kurum· 
ları açarken ve gene Sıhhat Ba
kanlığının radyoda verdiği konfe
ranslarla veremi ciddi bir tehlike 
olarak gösterir hen ( verem)in teda 
viıine aid ilacı memlekete sokma,. 
mah herhalde bir unutkanlık, bir 
yanlışlıktan başka bir şey olamaz. 

Yerli müstahzeratı himaye etmeh 
için ayni kalitede ve ayni kategori• 
deki ecnebi ilaçlan memlekete sok
mamak elbette doğnıdm. Fakat 
verem gibi biraz da varlıkla karşı 
konulan hastalıklar için Avrupanı~ 
hazırladığı ilaçlar o kadar bol ve 
reşitlidir hi bunların heT yerde ya
pılmasına imhan yoktur. Bundan 
ötürü (Codex) yaparken bilhcasa 
bu kalite ilaçlara karşı kapıları 
a!;ık bulundurmak elbette faydalı 
olur. 

Burhan CAHID 

GOMROKLERDE 

Şapka kordelaları 
Kaçak mı? 

Bir adamın beline sarılı 30 
paket kordeli bulundu 

Gümrük muhafaza memurlan, IJ• 
\edenbeı-! ıaı>ka kordelası kaçakçılı• 
ğı yapan yeni bir şebekeyi meydana 
çıkamıı§lardır. 

Evveliıi gece limanımıza gelen 
ltalyan bandaah Pliına vapuru ka
ınarotlarmdan Bay Pertoli'nin vazi -
yeti ıüpheli görülmüş, üzerinde ara • 
ma ırapıldığı zaman belin.le sarılı ola. • 
rak 30 paket ıapka kordelası hulun • 
muıtur. Muhafaza memurları, Perl,.. 
!iyi derhal sorguya çekmiıler, bu kor· 
~.ı;;w.. götüreceği yeri öğrendikten 
eonra yanma keneli kıyafetine giren 
bir de memur vermiılerdir. iki tay• 
fa, Beyoğlunda iki ıapka mağazası • 
na uğramıılar ve izlerini belli etıniı
lerdir. Bunun üzerine, bu iki mağa
ırada arama yapılmq ve kaçak veya 
ıümrüklü olduğu henüz anlaşılamı • 
yan mühim mikdarda ıapka kordela• 
H bulumnuıtur. Suçlular, dün akşam 
geç vakit Sekizinci ihtisas mahkeme
ıine verilmiılerdir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

GDmrUk mUsteşarının tetkikler! 
Birkaç gün evvel ~rimizo ~elen 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı mü11 
teıan Bay Adil, buradaki tetkikleri • 
ne devam etmektedir. Bazı gazetele • 
rin yazdığı g.ibi, Bay Adil henüz An· 
karaya dönmiit değildir. latanhul 
gümriiklerinde bazı meseleler etra • 
fında tetkiklerine devam etmektedir, 
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• Yine öğleyin saat 12 de Yeni
camide Osmanlı Bankası şubesi
nin kalorifer bacası tutuşmuşsa da 
kendi vesaiti ile söndürülmüştür. 
Resmimiz hadise mahalline itlai
)'4!nin gidi,ini gösteriyor. 



( Sağ ık, Esenlik 

Radi um ve Dirilik 
Herşeyin yolu var 

Otuz beş y 1 var bir k~0eye bırakıl • 
mı§ bir hangar içinde, düzcesi yağmur 
!ara açık, kötü bir demir soba ile ısı
nan bir barakada Piyer ve Mari Küri, 
fizik bilgisine ölmez bir aan salan bir 
bugu (ketif) ya erdiler. Elde ne man
ğır vardı, ne de bel bağlayacak bir u
mut ... Ama Öngü kişilerdi ha ... Durma
dılar yılmadılar, çalıttılar, çabaladı· 
lar. Eninde de sonunda da Radium'u el

de ettiler. Elde etikleri arı (saf) radi
um değildi. Bu Öyle bir nesne idi ki, 
radiumla karışıktı, ama içinde o kadar 
çoktu ki eşsiz, benzersiz İra (haıaa) 
ımı gösterebiliyordu. Karışmıı olduğu 
ne•ne içinde bile pırıl pırıl parlıyor • 
du. Karı koca iki bilgin, her ak§am 
yemekten ıonra laboratuvarlarına gi· 
derler, herkes tazelenen ve artan bir 
sevınç coşkunluğu ile tatlı parıltıya ba 
karlardı. Dedikleri gibi, karanlıklar i
çinde asılmı§ gibi parlayan ııık .. 

Piyer ve Mari, Küri bugün kaybol
dular. Piyer 1907 de bir kamyon al · 
tında parçalanarak öldü. Mari de çok 
olmadı, ölüm uykusuna daldı. Onlar 
gittiler, ogelik (deha) !erini birleşti -
ren parlak ergene (maden) acunda 
bengisel (ebedi) bir armağan olarak 
kaldı . 

Radium 'un bulunmaaile fizikte, şimi
de ne değitiklikler oldu? Eeten (mad
de) in kurulutu üstündeki klasik ba· 
kışları ne yöne çevirdi? Atomun içine 
kadar girerek ondan bir yeni bilginin 
nasıl doğduğunu ve ı:ün geçtikçe bu 
bilginin iler!leyerek lren Küri'nin adı· 
nı nasıl parlatmakta olduğunu burada 
sayıp dökmek bize gerekmez. 

Burada, radiumun biyolojideki ya· 
rarlığını söylemek istiyorum. Radium 
meydana çıkınca ilk iş onun diri gÖv· 
de üzerinde ne yaptığını arılamak oldu. 
Piyer Küri kendi kolunu birkaç saat 
radiuma gösterdi. Kol<la ıimdi radyo. 
dermit dediğimiz yanıklar oldu. Türlü 
türlü denekler yapıldı. Kısaca söylüyo 
rum, bu deneklerden anlaşıldı ki radi
um gövde örgülerini kuran (höcre) lerin 
en ziyade hızla üreyenlerini bozu -
yor. Kromozonlar gibi ... 

Bu deneklere bakarak radiumu be
lik (silah) olarak kullandılar. ilk Ön· 
ce lüpüslüleri sonradan kanserlileri 
radiuma tuttular. Yararlığı görüldü. 
Kanser örgüsü hızla çoğalan taze bir 

Örgü üstünde yerletiyor. Radium ıtığı 
da o taze örgüler Üzerine, onlann yan 
larındaki buzansel (tabii) örgülerden 
artık dokunuyor, onları yok ediyor. 

Eksiği kalmamııtır denemez. Ger • 
çek, radium her yerde kanseri yalap 
yıkmıyor, kökünden fırlatrp atmıyor, 
ama, bıçakla kaldrılan kanserin yerle· 
ri üzerinde radium ışıkları gezdirilirse 
bir daha tepmiyor. Bu yönden iyi bir 
belik oluyor. 

Radiumun hekimlikte kullanıldığı a· 
lan (meydan) geniıliyor, daha ıinıdi
den fibrom gibi kötii olmayan urlar, 
bir çok deri sayrulukları bep radiuma 
tutuluyor. 

Pratik alan dıtında radium biyolo
jide çok geniı olarak kullanılıyor. lıığı 
dokunan yerleri alan talan ettiği için 
buzanael olmayan kurumların nasıl ya 
yılıp kurulduğunu anlamak için hay
van yavruları henüz belirirken onları 
radiuma göstererek üreyip türemeleri· 
ni durduruyorlar. 

Uzun uzadıya radiuma gösterilen bir 
fa.re veya su kurbağasının tohumu do· 
ğurucu karakterini kaybediyor, yalnız 
ditinin yumurtasına ıokulabiliyor. Ve 
aokulduktan sonra yumurtacık büyü
meye baflıyor. Erkek tohumun kromo
zomları radium tesiri ile bozuldutu i
çin yumurtacık kendi kromozocnlan ile 
büyüyor. Ve içine erkek tohumu sokul
mut olduğu halde ilkah parthenogenes 
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ile oluyor. Çıkan kurbağa tırtıllarında 
yalnı:ı: analarının kromozomları bulun- J 

duğu için buzansel tırtıllarından daha 
az kromozom taşıyorlar. J 

Sirke sinekleri radium ııığına tutul
muı, bunların yavrularının kimiıinin 
&Özleri beyaz, gövdeleri kara olmu9, 
kftnisinin kanatları çıkmamıf ... Radium 

1 
ııığı yalnız filizlenen tohumun kromo· 
zomunu alan talan etmekle kalmıyor. 
Onda yeni yeni değiıiklikler de yapı
yor. Bu denekli biyolojide yepyeni bir 
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çıkıyordu. Bütün tanıdıkları elleri
ne birer kürek geçirmitler ve bu ka
zanın etrafına dizilmitlerdi. Bazan 
kaynayan katran on'u yukarı fırla
tıyor, bazan bir kürek bir tarafına 
takılıp çekiyordu. Dışardakiler ise 
her çıkıfında tepesine bir kürek vu 
rup onu tekrar katranlara daldırı
yorlardı. 

Yanıyordu .• 
Bu azaba nasıl tahammül edile

bilirdi? 
Bir defa daha bir kür.?ğe tesadüf 

edip katran sathına çıkınca hemen 
kazanın kenarına tutundu. Bu sefer 
ilk küreği Refika hanım indirmişti. 
Arkasından Abidin Y yetişti, o
nun küre~( nde üzüm incir vesikala
rının cetvelleri pırlantalarla itlen
misti. Calib.,,nin her tarafına türlü 
türlü erkek resimleri yapıştırılmıt 
b :, 1<üı eği kaldırdığını görünce acı 
n<;ı gül.lü. Anası göz yaşları dökü-

konudur. Hem de çok verimli bir ko-
n\J ••• 

* • • 
Radium bulunduktan aonra yapılmıı 

da.ha ne itler var. lıte bir tanesi ı 
Kamunun bildiği bir nesne.dir. Kanı 

soğuk hayvanlardan, sözgelişi, alalım 
su veya kara kurbağaaını. Bunların yÜ• 
rekleri gövdelerinden çıkarıldıktan 
sonra da durmaz vurur. Ve içinden uy 
gun düzülmiif bir cıvık (mayi) nesne 
ardı arası kesilmeksizin, geçirilirse yil
reğin vurması bir hayli sürer. Bu fizyo. 
lojik cıvık nesnenin içinde kloropotasi
um bulunur. Bu kloropota&ium olmaz· 
sa yürek hemencecik durur. Bunun ye
rine kalpten geçirilen fiziyolojik suyun 
içine radiuın ışığı saçan her hangi bir 
nesne katılırsa gövdenin dı§ında duran 
kurbağa yüreğinin durmayıp teprendi
ii görülmektedir. 

Bundan anlaşılıyor ki potasium'un 
yüreği oynatmak gücü, kendisindeki 
radioaktivite haaaıından ileri geliyor. 
Öyle görünüyor ki radyoaktivite doğ
rudan doğruya tesir etmiyor, yüreğin 
etlerini gıcıklayıcı bir eteni hormonları 
canlandırıyor. Bu denekler kursak 
(mide) üzerinde de yayılmıt ol<luğu 
gibi radioactivitenin kursağa da yü • 
rekte olduğu gibi tesir ettiği görülmüş 
tür. 

Dirilik bilgisi (Bioloji) nin ra.diuma 
ne denlu borçlu olduğu bu iki örnek te 
gösterir. Karı ile kocanın elele ,·ererek 
ortaya çıkardıkları bu bulgu (keşif) 

onların umduklarından öteleri attı. Fi
zik alanından biolojiye ıreçti. Hep ulu 
bulgular böyle değil midir? Göz alnn
ları genit olur. 

'f 'f 'f 

Bu sözleri onların yüce angılarını 

(hatıra) saygı ile anmak için yazdım. 
Onlann ikiai de büyüktü. O denlu ki 
biribirinden ayrıt edilemez. ikisi de qi 
bulunmaz bilginlerdi. ikisinin de yaratı
cı Ögelikleri (deha) vardı. Ve ikisi de 
bengisel (ebedi) olmayan nesnelere 
karıı yüzçevinniılerdi; ölmezler ülkü
ıüne gözlerini dikmitlerdi. Oraya er
diler ve ölmezler ülkesine san ıalddar. 
Tanrı yardgaıın, ikisini de ... 

Dr. Ruıçuklu Hakkı OZEL 

TEŞEKKÜR 
Türk musikisinin yorulmaz bir e • 

mekdarı olan sevgili aile reisimiz Ali 
Rifat Çagatay'ın hepimizi derin ke • 
derlere düfüren ölümü, dolayısile, bat 
ta kadirtinas valimiz Bay Muhittin ve 
muavinleri, Konservatuvar müdürü ve 
meslekdaşları, F enerbahçe spor klü -
bü olmak Üzere cenaze meraahnine fi
len ve kalben iştirak eden muhterem 
zevatın cümlesine keclerli gönülleri • 
mizin bütün samimiyetile tükranları .. 
mızı sunanz. 

Nimet - Cafer 

- -

Kurban kesecek 
v atandaılara! 

- Bu hesabı bir iyi yapmak lazım •• 
Bu tuvalet bana altınıt liraya çıkacak. 
Kocam bu parayı vermek istemiyor. 
Şimdilik dursun, diyor. Buhrandan, it
lerin daha açılmadığından, daha bi.mem 
aklımın ermediği birçok ıeylerden bah
sediyor. Halbuki ben de kafama koy
dum, bu elbiseyi yaptıraca~1;'D. Yaptı
racağım ama, parayı nerd•n bu1mab? 
Hem bu para bir ay içinde elime geç
meli. Düşünüyorum, mutpak masrafı
na §Öyle hafiften zam yap•am, Cemi
lin nerden haberi olacak? Ete meseli 
yirmi kuruş ilave etmeli. Et b.,. fiate da. 
yanır. Günde iki kilodan ayda on 'i ki
lo eder, eh, sebzelere o niabette b.r re .. 
ılın tarhederim, meseli. on lira da ora
dan gelse, eder yirmi iki lira ... Ah, ne 
zor iı bu! Ne olur, bari annem §U el .. 
bisenin parasını verseydi •• O da vermi
yor. Güya çok masraf ediyormuşum. 
Bunda kabahat benim mi? Ben ailemin 
mevkiıni elileme kartı gözetmek mec· 
buriyetindeyim. Halbuki onlar bunu an
lamıyorlar. Senede on beş bin lira gelir 
üzerinden terbiye gör, yetiş, gonra se
nede altın lira gelirli bir izdivaca atıl. .. 
Yalnız o elbisesi, eksikler mi, bir liste 
yaprp yazsam, yekün kimbilir ne tuta .. 
cak? Annem olsun, babam olsun, bu ih. 
tiyaclarnna hiç aldırış etmiyorlar da, a
rada bir ne zaman çocuğumuz olacak di .. 
ye &<>rup duruyorlar. Sanki çocuğumuz 
dünyaya gelirse, onun hiç masrafı ol
mayacak. Babamdan para istediğim za
man, hayata ayda sekiz lira maaşla atıl. 
dığından bahseder. Sekiz lira ile karı fro. 
ca o zaman mis gibi yaşıyorlarmış. Eh 
sonra çalışmışlar, kazanmıılar, servet 
yapmışlar... Demek ki ayda sekiz l~:a 
onlara yetişiyormuf. Gencliklerinde ou 
para yetişti ise. timdi hay<li haydi ... Bu 
kadar para ellerinde sıkı sıkı ne diye tu
tarlar anlamam. Altını§ liralık elbise göz 
!erinde dağ gibi büyüyor. 

Fakat hesaplanmda da ama uzakla
ra gittim. Bereket versin, kocam çarşı 
pazar fiatlerinden anlamaz. Biz bugün
den itibaren mutpağa girecek yiyecek
lere oktrova ta~hedelim, küçük hanı
mın tuvalet oktrovası ... 

Bir ay sonra .. 
- Kocacığım, itte !bir aylık masra

fımız .•• istersen, fÖyle bir göz at. 
Cemil listeye baktı. içinden çıkılır 

gibi değil: 
- M&Jallah, dedi, epey terakki edi

yor.sun. Ben senin tutumlu kadın olaca
ğını zaten evvelden kestimıittim. Bak, 
teferruatına kadar hesap etmipin. 

Cemil bir de yeküna baktı. Kaşları 
çatıldı. 

Bayan, dedi, ben ha.yatı ucuzladı 
zannediyordum ama, bu listeye bakılır
sa pek öyle değil. Yüz otuz lira, on bet 
kuruş mutfak mas.-afı olur mu? Sonra 
bu ay o kadar davetlinıiz misafirim.iz, 
olmadı. Allah allah, biz bu kadar pi
lav yedik mi bu ay? Amma da pirine 
gitmiş ha ... 

- Canım, her zamanki masraf itte .. 
Bazen bet eksik, hazan beş yuk•n olu-
yor. 

- Orası öyle .. 
- Sonra et ne pahalandı öyle? mez-

bahada kilo üzerinden mi resim alıyor-
• Iarmıt, kaoap öylediyor. 

- Peki, peki cicim, uzatma .• bilir· 
1 sin ki, benim böyle teylere aklım er

mez. 
Cem:l cüzdanına davrandı. Yüz o--

Memleketimizin hat1a müdafaa- tuz lira, on beı kuruşu verdi: 
l T - Al yavrum, dedi, paran tamam ... 

sına ça ııan ayyare Cemiyetine; Hesabını teı;niz tuttuğun için •eni teb-
düıkünleri.n yardımına her an ho· rik ederim. 
şan Hilaliahmer Cemiyetine; kim- - Ne yapayım, ben de kusursuz it 
sesU: çocuklara ıefkatle bakan Hi- yapmağı severim ... 
mayeietfal Cemiyetine; çok hayırlı - Yamansın vallahi Bayan .. 
bir yardımda bulunmuş olmak i- Genç kadın, yaptığ itten hiç bir pit· 

manlık duymuyordu. En nihayet, o ka· 
çin: Kurbanrnt.R veya parasını dar özlediği ve gözlediği tuvalete ka· 
Tayyare Cemiyetine te&er.-ü edi- vuş.muıtu. 
nı.z:. ı ı Prova üstüne prova .. 

' Kurban kestiğiniz takdird1t: [)e. Ay sonunda yeni tuvaletile birden 
risini, he.- halde baraağile birlikte kocasınm karşısına çıktı.: 

- Cemil bak, yeni elbisemi nasıl 
Tayyare Cemiyetine veriniz. buldun? 

Bu milli ve vatani tJaz.ilenin la· ı - Son derece şık ... tık ama hesap 
yıkile ilaaı için azami yardımda pusulası da o k""ar tuzlu olacak zan-
bulunacağınıulan emini.%. nederim. Siz kadınlar bu dar zaman-

l im••••••••••••••••• )arda elinizi biraz sıkı tutmasını ne
I <lense bılmıyorsunuz. Gardirobun elbi· 

Mıia.lıf, : Niizrr i Sehab -
• 

yordu ve elindeki kürek yumuşak 
bir İpekli yorgana ıarılmıttı acıt
mayordu. Fakat oda durmadan vu
ruyordu. 

Ve .... vurdular, durmadan vurdu 
!ar, hepsi, yılanlı, adamı da, güve
nin karakofunun çavuşu da, yeşil 
gözlü ismet te, hi& acımadan, kıya 
sıya vurdular. 
Bırakmadı; dalı~ doğrusu bıra

kamadı. Sıcaktan bembeyaz kesil
mit olan kazanın kenarına avuçla
rı nasıl yapışmıtsa öyle kalrvermit-
ti. . 

Kızmıtlardı. Hmurdanarak küf
rederek hep birden üzerine ÜŞÜfÜp 
omuzlarından bastırmağa ba,ladı
lar. Ve biri ... Calibe .. dibi tutmut 
bir tencereyi kazır gibi küreğinin 
keskin bir tarafını elile kazanın a
ra ına sokmağa çalışıyordu. 

Nihayet ... dayanamadı. 
Elleri kurtuldu .. 

Bir ölüm korkusile avazı çıktığı 
kadar bağırarak tekrar katranlara 
daldı .•• 

• . . 
Jandarma, hancı hancının çıra

ğı ve iki yolcu, omuzlarından, kolla 
rından, bacaklarından yakalamıt· 
!ar, onu alabildiklerine dürtükle
yip sarsıyorlar, itip kakıyorlardı. 
Ve o, yüzükoyun uzandığı tilteye 
iki yanından tırnaklarım geçirmif, 
kafası yastığın altında debelenip 
duruyordu. 

- Eeeeb ! Uyan be birader •• 
- Bune uyku yahu 1 

- Oyansan a be .. 
- Kimbilir ne zamandanberi 

uykusuzdu zavallı ••• 
Kan ter içinde idi. Gözlerini ya

vat yavaf açtı. Kafası yastığın al
tında olduğu için bir tey göremi
yordu. Sesleriİtitince kulaklarına 
inanamadı; adeta korkarak doğ
ruldu. Jandarma; 

- Geç kalıyoruz ... Sıcaklar ba
sarsa ne yaparız? - diye söyleni
yordu - Haydi yıka yüzünü .. 

Sol elinin tersile alnını bastırdı: 
- Rüya ... ne kabustu bu •.• 

Kabus .•. Evet bir kabus geçir
mişti. Fakat hayatı ve içinde yafa· 
dığı hakikatler bundan bafka ve-

;---------------, 
Öz dilimizle İ 

Makine ve insan ••• 
Ziyaeddin Said adlı tanımadığım 

bir baydan, geçende bir mektup 
aldım. Beni, ve birkaç gazeteci ar
kadaşı, K.araköyde qçtığı büro ma
kineleri sergisine çağırıyordu. 

Sergi, bürolarda kullanılan yazı 
ve lıesap makineleri ile doldurul
mustu. 

Burada, bıze gösterilen makine
ler arasında, öyleleri var ki, en iş
lek İnsan kafasının yarım saatte 
başaramıyacağı sayıları, bir çırpı· 
da, göz açıp k'lpayıncaya kadar 
hesaplıyor. Ai'~ı yedi evli (haneli) 
rakamlan, kiiçük bir el dokunmasi 
le altalta egtirip topluyor, yan ya
na getirip çıl:<ırıyor, yahut çabucak 
istenilen parçalara ayırıyor. 

Keruliliifnden yazıp, kendiliğin
den bozan, kaç hesap yapıldığını 
kendiliğine/en gösteren bu makine· 
ler, yi1mi yüzıincü yılın son buluş
ları 'çinde, kıışku yok ki, en yara.·
lısı •.. Milyonlara varan rakamla,·, 
sanki düşiinceleri ve anlayışları 

••armış gibi makineyi şöyle bir çe
virmekle tasarladığınız hesabı önü
nüze getiriyorlar. On yaşında bir 
çocuğrı, ~u makinenin başına geti
rin: Size en çetin üreme (faizi) 1Je 

ıskonto hesaplarını yürütsün. 
iyi işliyen makine yanında, insan 

gücünün ne kadar solda sıfır kal
dığını, bu makineleri gördükten 
sonra, daha iyi anladım. 

Salahaddin GUNGöR 

seden tatıyor. Durup dururken bir ma&
raf kap.sı daha açrnağa lüzum varmıy
dı ya ..• 

Genç kadın dinledi, dinledi. En ni
hayet dedi ki: 

- Peki ama Cemil, bir akzıru açtın, 
söyledin, .söyledin, maliye vekili olsan, 
mecliste bu kadar söyleyemezdin. Bir 
defa masraf kapısı açtın diyoraun. Sen 
den para iıteyen var mı? 

- Allah Allah, bu elbise bedava mı 
geldi? 

- Efendim, ben ucuz bir terzi bul· 
du . Bu elbise yirmi liraya çıktı. Ken
di taıarruf ettiğim paramdan verdim. 
Senden ıbir ıey istemiyorum ki .•. 

Cemilin içi ferahladı. 
- Yok canıın •.. 
- Vallahi ... 
- ()yle ise o yirmi lirayı ben sana 

hediye ederim. Dolapta.ki paran ekaik 
kalmaarn. 

SEM 
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Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca karıılıklarınt yazdıiımız kelime

lerin öz türkçe mukabi1lerini yazarak ıeklimi
zin hoı h.anelerine yerleıtirinia ve keıerek 
0 Milliyet Bilmece memurlujuna11 ıönderiniz. 

Bilmecemizi dojru halledenler arasında kura 
çekiyor ve kuananlara lıediyeler veriyoruz : 

Müddet: Pazarteıi cünü akıamına kadardır. 

Yeııi bilmecemiz 
J 2 ~ 4 S fi 7 R ~ 1011 

1 
2 
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4 
5 
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8 
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h 
11 
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SOLDAN SACA 

1 - Huauai 4, Millet ·1 

1 .. 
1 ' . 
• 

1 • .,. . .. 
•,•:d 
, ... '" 

2 - Bir meyva 3. Yumu,ak değil 4, 
3 - Bir rakam 2, Çok deiil 2. 
4 - Bir rakam 4, Nota 2. 

S - Tir 2. 

6 - Nota 2. Cet 3. 
7 - Bıçak kılıfı J, Halk 4. 
8 - Ah 2, Lahim 2, Sin 3, 
9 - Mecliı 8. 

10 - Büyük J. Tekdir 4. 

11 - Dakik 2. T ev em, aynı babndan 4. 

YUKARDAN AŞACl 

1 - fkllaat 7, Sonuna iki harfli bir bece ••-

lince koyunun yavruıu olur 2. 

2 - Rabıt edatı 2, Mi.yi 4. 

3 - Geniılik 2 .. Vakit 5. 

4 - Li.f 7. 

6 - Beyaz 2. Oamen 4. 

7 - Uzak ni.daıı 2. 

8 - Akıl 2- Beyaz 2. 

9 - lnti.ahp S. la:m 2. 

10 - Nota 2. Beysir 2. 

11 - Bir yanar dai 4, Mürs 3. 

YENi NE.$RlYAZ 

Ülkü 
Olkü'nün 25 inci sayılı ~ıtır. 

Olkü bu sayuile 3 üncü yılına gırmek • 
tedir. 

Yeni Türk mecmuası 
lat~ul Halkevi tarafından peıre • 

dilmekte olan Yeni Türk mecmuasının 
ıubat nüshası güzel ve zengin yazılarla 
intiıar etmiıtir. Okuyucularımıza tav • 
siye ederiz. 

Bugünkü program 
lSTANBUL: . 

18: Fransızca ders. 18,30: Jimna•tik 
(baylar için) Bayan Azade. 19: Dan• 
musikisi, plak ile. 19,30: Haberle<· 
19,40: dayan Halida monolog. 20: l(o•· 
ferans maarif bakanlığı nanuna Heybelı· 
ada orta mektep muallimlerinden HaY" 
rettin. 20,JU: lialalyak orkestrası, ko
ro. 21,20: Son haberler. 21,30: RadY0 

orkestrası. 22: R2dyo caz ve tango or· 
kestraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 "" lak. 
16,45: Kon•cr. 17,30: Konferana. - P 

19 
. 

- Sözler, 18,15: Şarkılı popuri. - Sözler. 
45

; 
Pl.i.k, 19,15: $en bir ake • - Sözler. 19. · 
Pl.ik. - Sözler. 20,35: Piyano - Violoı. k~~
seri. - Sözler. 21: Operalardan •ahneler. ,s5ı 
15: Vilnaclan muaild nakli. - Haberlıeor. 21

2
,JO 

Sözler. 22: ı...hopinin ••erlerinden konıer. 2 
Ecnebi dilde konferana, 22: Şarkılar. (p~1k1• 
no birliğile.) 23, 15: Salon muıikiai. 24: Soı. 
- Plak. 

175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m. ,ı· 
18,30: Büyük konıer. 20,30: lhtili.l :z:•fD~

na aid tarktlll.r, 22: Çekı;c neıriyat. 2~ı ~ 
lnrilizce ne4riyat. 24,05: Almanca netr11• 
832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361. ~:,ı. 

19,30: Senfonik konser. 22: Danı muıoıki 

686 Kh•. B E L G R A D. 437 m. ııoı 
18,: Pli.k. 19,25: Sözler. 19,30: Der~ 

Rekli.m ve plAk. 20,15: Haberler. 20,30: \J)ll" 

aal neıriyat. 21: Jübliyanadan na.kil. 22: Sô~ 
ler. 22,20: Radyo orkeatraaı. 23: Haberler• 
15: Pl.ik. 23,25: Kahvehane konseri. 

Khz. P R A G, 470 m. ;lı 
16,55: Hafif muıiki. 18: Sözler. 18.JO; pi 

18,40: Sözler. lS.50: Plik. - Sözler. Pi~ 
19,10: Amele neıriyatı. 19,20: Almanca n•• 
yat. - Haberler. 20,10: Plik. 20,15: Akt~: 
lite. 20~: \'eni ı;ek roma.naları. 21: Çek 
barmoniıi tarafından konıer. 23; Haberi•'• 

23,15: Eaperantoca neıriyat. 

1040 Khz. R E N N E S, 288 m. 4'• 
20,30: Haberler Ye cazete makaleleri. J1ı 

22,15: Konıer. 22,30ı Reporta} . 

Khs. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 

19,50: Halk muaikiai ve ıarluları. 211 ~ 
herler. 21,15: Genç neail neıriyatı. 21, 
Spor, 22,15: Beethovenin eıerlerinden pir~ 
no • keman konıeri, 23: Haberler. 23.23' rd 
nihten nakil. 24: Şukılı sece k.onıeri. 

645 Kbz. B U D A P E Ş T E. 15SO ın. ,;. 
18: Kanıık. neıriyat. 18,301 Pli.le kon,. ,. 

19,30: Dera. 19,50: Konferanı. 20,30: O.,.~:. 
da verilecek "MARTAHA,, operaaıoı ~ 
22,20: Haberler. 23.30: Salon orkeıtraaı. 2" 
Çinıene muıikiıi. 1,05: Haberler. 

950 Khs. B R E S L A U , 316 m. tfJ' 
19,20: Mandolin orkeıtraaı. - Söıı:ler. pı 

Halk muıikiai. 21,48: Akıam muıikiıl. 
Haberler, 23,30: Pl&Jc. 24: Danı muıildıi. 

Yarınki program 
lSTANBUL ı 

17,30: lnkiliip denlerlı Unl~ 
teden nakil, C. H. F. ırenel yasacıll> 
Recep Peker. 18,30: Danı musikiol. 
plak. 19,30: Haberler. 19,40: Bat 
Rita Mahmut, tan piyano relaka .: 
20: Trovatıor operası, plak. 20,.,.,ı 
Stütyo Sigan orkestrası. 21,15: Soa :ıll 
herler. 2.1,30: Radyo orkestrası. 1 

Bayan R. T. ıan ve radyo caz ve ta"' 

H ari k Hayat Ka:r;a ve go orkestrası. 

Sigortıılarınızı Galatada Onyon Hanında Kain MAKSiM 4 

U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. 
7 Mart Per,embe Akşamı Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON Mutad Senelik 
MASK RUJ 
BALOSU 

Kurnpanyuma bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 
Telefon ı 4.4888. 1609 

çok farklı bir fey miydi sanki? Her 
tesadüften bir çelme yememit miy
di? Her karşılattığı insan, onu bir 
evvelkinden daha korkunç ıbir çık· 
maza sokmamıt mıydı? Ve her çel
mede biraz daha sersemleyen kafa. 
aile bu çıkmazları tıkayan düğüm
leri beyhude yere çözmeğe çalrş
mayor muydu? 
Hayat önünde, kara kayalarda çal 

kamp köpüren azgın bir Fırat gibi 
heı· saniye biraz daha zorlu biraz 
daha COfkun akarken o ne yapı· 
yordu? Kartısına geçmi,, tirtir te· 
pinerek bu akıtı anlamamakta ıs
rar ediyordu. Fakat bu azgın akıt 
nizamına uymak istemeyeni de u
yanların yanına katıp sürüklüyor
du işte ... Hem de tepetaklak ede
rek, ıkah bir kıyısındaki bir ağacın 
gövdesine çarpıp kolunu kırarak, 
kah üstüne kurulmuş taftan, demir
den veya betpqdan bir köprünün 
bir ayağına vurup kafasını patla
tarak. .. 

Ve tesadüflerin, hadiselerin ana
forunda bir karpuz kabuğu kadar 
bile ehemmiyet verilmeden sürük
lenen sürgün gözlerini oğalayarak 
ayağa kalkınca yüzünü yıkamağa 
lüzum görmedi. 

Diyarıbekir .•. 
Elaziz yolunun ulattrğı kapıdan, 

dünyanın en dar sokaklı şehrine 

.~ 

Bu akşam herkes M E L E K sinemasında 
Madam Buterflay'ın uautulmaı: Aıık çifti SILVİA SlDNEl' 

ve GARY GRANT'ı Franıızca ı6ı:ID 

Otuz Gün Prenses 
filminde ylrekten alkııhyacaktır. Namaralı yerleri 

evYelden temin edinlı. 

Proıramda : Paramount Jurnal 
• 

girilir. Bu tehrin hükumet llonağı, 
üzerindelııi Arap, Acem, ve Roma 
istilalarının itaretlerini ve yazıları· 
nı, kesilen bir yer, genç bir insan 
deri~inde nasıl kayboluyorıa, za
man ile tıpkı öyle beliraizle,tir • 
mif olan bu yalçın gövdeli kapıdan 
tam iki yüz adım ötededir. 

Eğer Mustafa Kemal Umumi 
harpte buraya uğramamıt olsaydı 
ve bu surun bir tarafı onun emrile 
yıkrlmamıf bulunsaydı, yazın bu 
en sıcak günlerinde bu penceresiz 
evlerde imanlar bunalmadan nasıl 
yafAyabilirlerdi? [ 

Hapia.hane müdürü, jandarma- ' 
nın kapıcıya, kapıcının bir gardi- 1 

yana bu gardiyanın entarili bir ha
demeye ve onun da masasının bir 
kenarına bıraktığı aevk tezkeresini 
ancak daireler paydos olurken zar
fından çıkarmağa tenezzül etmit 
olacaktı ki, gümü' saplı bastonu -
na dayana dayana merdivenler • 
den inerken bir gardiyana sesk:ı
mitti: 

- Ahmet efendi... bize birini 
göndermi,ler. Onu kovutlara ver
me .. Kapı altında yatır. Sabehleyin 
alacaklar ••• 

Nazmi ona yaklatıp; 
- Canım bu ne demek? - diye

cek oldu - Beni Diyarıbekirr " 
düler. Burası Diyarbekir değil mi? 

- Diyarbekir ama .• ıenin içl11 

ğil... -·· 
Ve bu espri çok ho9uma gitlP" 

lacaktı ki güleı-ek bıyıklarını b 
1 

du. Eğer Nazmi hapishane le~ 
dan hükumet meydanına çı 
zamııa onun, 

- Bu da ne biçim dilenci··· /f 
tü bqı biraz tozlu, kirli •• aın•• . 
kat a~i, ve hali hiç te dile~• 
benzemiyor. , 

Deye söylendiğini duyıaYd!.,;;ı 
ıba ne yapardı? Kızıp köP11 

müydü; yokıa 9a9ar mıydı? ~' 
Netekim ertesi sabah, erkeP, 

bir jandarmanın önüne dütiiP aı 
kasabasına yollandığı zaman ıPJJd 
hiş bir 9aşkınlrğa tutulmutt11d·•i 
da ne demekti? Niçin ken I~ 
Diyarbekirde alakoymallllf 1ı 
Çok çalıftı fakat muamr:rıaY' •

1 
~ 

!edemedi. Herhalde Diyarbek•lı J 
pishanesinde bir kitilik yer "1° 
ğildi. 

Nihayet; 
1 

r 
- Beni siyasi addedi"f~r ad,~ 

- dedi - belki bunun iç.ın 
kuytu bir yere sürülüyorulll• 

Garip bir kaza , 
d r '' Paçalarını dizlerine . k~ • .8 dt 

yıp sekiz on metre genıthgııı , 
dereyi geçerlerken jandarınd~)"f 
du: (Bitme 1 



,, 

Büyük toplantılar-
a Radyonun rolü 

~ A.vrupa ve Amerikadaki büyük 
1.ı>lantı yerlerınde, konferans veri.
~ büyük salonlarda ve meclis kü 
lııİerinin önlerinde lotoğrafilerde 
0rdüğümüz gibi her vakit bir mik-
~lon bulunur. Böyle yerlerde mik
lonu gören bazı kimseler bunla
~ Ycılnız reportaj, yani harice na
rııaksadile bulundurulduğunu 

!qrıecl erler. Halbuki mikrofonun 
.zifesi yalnız uzaktakilerine hati-
1 dinletmekle kalmaz. Hatibin ol
~ğıı sc.~ondaki binlerce kişinin de 
Ylenen sözleri isitmelerine imkan 
llıaclığını kabui'etmek lazımdır. 
~illin için .'ıarice nakilden maada 
~onun içerisine de gayet kıwvetli 
~ Parlörler konularak konferans 
Ya meclis müzakerelerini sala 
ıı en uzak kısımlarında oturan -
'q isittirirler. 
.Hatta radyonun en faz(a tekem
~ı ettiği Amerikada bununla da 
•nmayıp tiyatrolara da hopar -

•ler konularak sahnede konuşu· 
her yavaş sözün en uzak kısım· 

da oturanlara işittirilmesi temin 
'ılilrııistir. Bu suretle yalnız uzak-
. oıu;anlardan başka kulağı güç 
:•nler de düşünülmüş oluyor. Me 
• uzaktan alelade konuşulan bir 

,liin doğru, dürüst işitilmesine İm 
yoktur. Böyle uzaktan konuş

)'ı işitebilmek için hatip mutla
Ya pek yüksek sesle bağırmalı 

radyo hoparlöründen işittiril-
elidir. Radyo hoparlöründen çı· 
" ses normal bir sesten birçok 

.tlalar daha yüksek olduğu için l
. llıekte en ağır işitenler bile güç. 

çekmezler. 
8u tertibatın lüzumu olan u1u -
llıuzun her yerinde yapılması pek 

1Ydalı bir şey olur. 
4vrupa ve Amerika parliimento
'•ncla böyle bir tertibat kullanıl· 
ktadır. Hattii sahneden uzakta 

. ~•anların işitmelerinin temini i-
. birçok tiyatrolara bir hoparlör 
•satı yapılmıştır. 

Turgut BLEDA , 
~ ~ranyada bir 

0 

istasyon polis 
tarafından tatil edildi 

;ı 

ispanyada se~best çalıtan EAJ 
•etli radyo istasyonu doğru ol
>'an ve zabıta ile alakadar bir 
~er neşrettiğinden dolayı faali
tı hükumetçe menedilmittir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 6 MART 1935 

Radyo ile plakın bağlılığı Radyoda adsız 
Muallimler 

Moskova radyosunda her sabah pek 
rilmektedir. Resmimiz böyle 

Sesi plaka zaptetmek tekniği 50 
seneyi geçmiştir. Az önce 5 nci yı-1 
dönümü merasimle tesit edilen ses 
zaptının bugünkü vaziyetini geçen 
aarın 70 inci yılında ketfeden Edi
son ile Cros sağ olup görselerdi 
kendileri de hayret ederlerdi. Ba· 
balarımızın gençliğinde yapılan bir 

plakın ıe•i insan sesinden ba,ka her 
sese benzel'ken, elektrik yardımile 
timdi vücuda getirilen plaklar rad
yo lambaları ile çalındığı takdirde 
insan ıesinden hiı; farkı .,Jmamak
tadır. Bilhassa radyo amplifikatö
rile gramofon plakları o kadar yük 
aeltilebilir ki kilometrelerce mesa
felerden ititilmesi kabildir. 

Plakların fU noktadan büyük ya
rarlığı vardır ki aktüel ehemmiye
ti haiz her bir teY plaka alınarak 
muhafaza edilebilir. Yalnız yakır. 
zamanlara kadar bir mahzur vardı . 
Her mevzuun bir plak üzerine sığ
dırılması mümkün olmuyordu. 

Çünkü normal plakların ufak 
boyda olanlarının kutru 25, büyük
leri 30 santimetredir. Bunlar üç ile 
yedi dakika kadar sürer. Daha uzun 
zaptlarla sesli filmin ilk teessüsün
de film konu,maları için 1 O ile 12 
dakika süreq bildiğimiz plakların 
iki misli büyükleri yapılmıştır. Fa
kat bunlar kolay kırıldığı ve bildi
ğimiz gramofonlara sığmadıkları i
çin her yerde kullanılamamakta -

erken saatlerde jimnastik dersleri ı'e • 
6ir dersi gösteriyor 

dır. Şimdiki büyük sesli filmlerin 
ses kısmı ise film şeritleri kenarla· 
rına zaptedildiği için buna ihtiyaç 
kalmamıttır. Bu plaklar bugün yal
nız İptidai sesli film verici aletlerin 
de kullanılır. Bu sistem plaklarda· 
ki mahzur turadadır ki plak değİf· 
tirilirken birkaç saniyelik bir inkı
taa uğrar. Büyük radyolar repor • 
tajları çelik şeritler Üzerlerine zap
tederler. Pek pahalı olan bu tesisat 
ile hiç inkıtaa uğramadan saatler· 
ce süren reportajlar zaptedilebilir. 

Pahalılığı yüzünden bölye tesi
sata sahip olamayan radyolar bil
diğimiz plaka zaptetme aletlerin
den iki tanesini birden itle tirler. 
Birinde plak dolunca hazır bulun· 
durdukları ikincisine mabaadİni a
lırlar. 

ııfotr.yat eAnasında plaklar da iki 
motörlü bir masada biri biterken 
diğerini ikinci motörle çalarak plak 
değiştiği anlaşılmadan dinletirler. 
icabında sekiz dokuz plak sıra ile 
hazırlanıp hiç el değmeden üç çey
rek saat kadar bütün plaklar sıra İ· 
le çalınır. 

Radyolarda netredilen plaklarda 
her ne kadar az İse de bir iğne gÜ· 
rültüsü işitilmemesi kabil değildir. 
iğne sesinin kaybedilmesi için bir 
blok kondansatör kullanılır ki fU 
takdirde ince sadalar bir az tabiili
ğini kaybeder. Yukarda bahsetti-

Acaba muallimlerin adı 
öğrenilse Berlit%in'in 

zararına mı olur? 
lstanbul radyosunda bir kaç ay

dan beri almanca derslere de baş· 
lanmıştır. Ders~eri veren muallim 
Bayan ile türkçeye tercüme eden 
gencin resmini koyuyoruz. 

Adının ne olduğunu bilmediği • 
miz bu bayanın kim olduğunu Ber
litz müessesesinden öğrenmek için 
dün Berlitz'e telefon ettik. Karşı -
mıza çıkan ve sesinden museuiye 
benezyen birisi radyoda ders ve -
Tenlerin adları söylenemiyeceğini 
bildirdi. Bunun sebebini bir türlü 
anlıyamadık. Acaba Berlitz idare
si bütün radyosu olan binlerce va· 
tandaşa muallimı~k eden ve belki 
bir dil öğrenmeğe muvallak olacak 
bu kadar insana ay ve senelerce se
sini duyurtan muallimin adını giz
/emekteki manidar hareketin sebe
bini öğrenebilir miYiz? 

Sovy,et tadyolannda yazmak öğreti -
lir. R•-imiz Kolho:ıı teşkilatına men 
suı. bir.ogenç kı:ıı;ı radyo ile ya:ıı;mah oi 

renirken gösteriyor 

ğimiz en yeni sistem çelik feritlere 
alınan tertibatta iğne gürültü&ü ol
madığından en tabii ses veren bun
lardır. 

- - -
-----ı----H-A_F_T_A_Ll_K_. P_R_O_G_R_A_M ________ __ 24,05: Almanca neıriyat. 

832 Kh&. M O S K O V A, (Stalôn) 36ı m. 
17: Berlioz hakkında sözler. 18.20: Mo•~ 

kova operaaından na.kil. 22,30: Dans mu•ikiri. 
Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 

• 1 O .. ı .rt P, zar 
ı! S TAN BU L: 

: Dana muaikiıi pli.k. 18,30: Jinınaıtik 
'n. Ati.de. 18,50: Kar•t•k pli.klar. 19,30: 
ıtırler. 19,40: Havayan kitar - Zekeriya ve 

tları. 20: Zira•t Bakan.lıiı nam1na kon
tı.ı, 20,20: Koro - Zeyiıtro Golıenbers i
'•il\de. 21: Sitar solo - trayber. 21.20: Son 
tler. 21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo 

~e tanao Qrkeıtraaı, 
17 Khz.\ARŞOVA.ı345m. 
~ Solist lSeri.. 17 ,45: Sözler. 18: Orkea-
I 0 naeri. lö,40: Çocuk proııramı. 18,SOı 
'1-, 20,10: Mascağninin "Cavaleria Ruati
.'I• Operası. (plik.) 20,45: Konferanı. 21: 1 musiki. 21: Hafif musiki. 21,45: Haber
-..... Sözler. - Reklamlar. 23,15: Senfo·r., 
~h·a konseri. 24: Sözler. 24,05: Dana mu

ı '· 
1~5 Khz. M O S K O V A, 1724 m • 
ılS: Ço<:uk programı. 17,30: Fırka ne4ri.-
. 18,JO: Kızılordu için konser (MozartJ 

ti : Kolkozlar için konser, 21: Rus bestele
~j.t' parçalar. 22: Almanca netriyat. 23,05: 

4' ~ 1'lce. 24,05: Almanca. 
lı ~hz. M O S K O V A, (Stalôn) 36ı m. 

: konferans. 18,20: Moakova operaıın· 
f, ~~tlakil. 22: Danı muaikiıi. 
ıf iı'-LEIPZIG,382ın. 

. rd ~ liafif musiki .18,20: Muhtelif yerlerden 
1j,.. '9··' . 1) Bir oyun ki.iıdt fabrikaa1ndan. 
ıs lb:e<Ien. 3) Mahkeme celıeıi. (Pli.ka alnı· 

ı l~ı) 18.SO: Schubertin e•erlerinden tar• 
'-d~: Şen neıriyat. 20.SO: Spor. 21: Geora Jr t-ıcb Haemdelin "ALCINA,, operası. 23: 
~ler. Z3ı30: Dans mu•ikl•i. 

fi' iı Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
.ti '>,Ao: Koro heyeti. 19,45: Sözler. 20;15: 
1- '~tta kon••rİ. 21: Spor haberleri. 21,15: 

\ '•:t •apur,, adlı skeç. 23: Haberler. 23,15~ 
~ 

1
24,lS: Çinıene musi.kİ•İ. 1,15: Son haber 

·~t ~ı'lS: Viyana için -çinaen• mu•iki•İ. 
w llı, Khz. B E R L 1 N, 357 m. q" ı3o: Operetlerden ezıiler. (ıarlular.J 19: 
.fi ~ 20: Strau••un val• pli.klan. 20,40: Spor. 
f" '-'eora Friedrich Haendelin °ALCIA,, 
f" ~~ .... ı. 23: aHberler. 23,20: Dana 24,15: 
,~, ~~ t'•ra•ı el topu o,.-unu netice•İ. 
~· tı.'·LANGENBERG,456m. 
, .. • ~ '

1 
F' aul Linke kendi e•erlerini idare eedi-

~d.1 9: Sözler, 20: Akıam mu•iki•i. 20,40: 
'Jıf · 21: Geora F. Haendelin "ALC(NA,, o-
~ ''j 23: Haberler. 23,30: Beden sporları. 

l,J, ~ ~ti. 23,50: Dans musikisi. 
~·· 11. 1'hz. B E L G R A T, 437 m. 
ır ~ '<oro konseri. 18: Dans mu•ikiai. 19,55: 
Jf :ı· 20: Rekli.mlar, 20,10: Pli.k. 20,30: S'az

o'lı,), u•,l ne4riyat. 2f: l'l&k. 21,10: Sözler. 
''l!opüler Sırp akıamı. 23: Haberler. 

~~ c..),20: Radyo orkestrası. 
A'' ~l.:s S T O K H O L M.426 m. 
J- ''t1ıı : Plak. 18,30: Sözler. 20,30: Radyo ti-
~' ~''!;. 22: Konser. 23: Oskar ınızıkaıu. 
' 11~ "-hz. B R E S L A U, 316 m. 

lat : HAberler. 18,50: Pliiık. 19: Sözleı-. 
~ Seyrij aefer tav•İyeleri. 19,30: Aktü"li-

ı._ tıl.,~ Sktoç, 20,35: Aktüalite. 21: Gt!org 
't1.,_ h Haıt:-ndelin "ALCINA., cnerf!ılH . 23: Ha 

..A' 23,30: Sö:ılllr. 23,50: Dans ınusikiıiiİ. ı·;, 

lı' 
,o' 1 1 1 rf art P z r;a i 

11 Sp T A N B U L: 
tansız<'.ıt. d~rs . 18 30~ Dan" 111U;i.İkisi. 

pli.k. 19,10: Opera Freichutz - Eber pli.k. 19, 
Haberler. 20: Keman •olo - Bülent T arcan. 
20,30: Kitar solo • 21,15: Son haaerler. 21,30: 
Bayan Bedriye Tüzin Radyo caz ve tanıo or
kestraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
17,45: Piyano birliğile ıarkılar. 18: Çocuk 

neıriyat. 19: Muhtelif. 19,45: PlAk. - Sözler. 
20,35: Salon musikiai. 20,SOı Film revüsü. 
21: Hafif musiki. - Haberler. 22: Fransız 
musikiıi. 23: Rekli.mlar. ZJ,15: Dans musiki· 
si. 24: Sözler. 24,05: Dans. 1: lngilizce konfe
ran•. 

175 Kh•. M O S K O VA, ı724 m. 
17,.30: Fırka neıriyah. 18,30: Edebeiyat. 

19,30: Karııık konser. 22: Almanca neıriyat. 
23,05: lnıilizce. 24: Macarca. 

832 Khz. M O S K O V A. (Stal;n) 36ı m. 
17: Senfonik Jconaer. 18.,20: Moskova opera- ı 

srndan nakil. 22,30: Dans mu•ikisi. 24: Büyük 
Moakovadan nakil. 

Khz. L E I P Z I G, 382 m. 
18,20: Oda mu•ikiai. 19: Ökonomik netriyat . 

19,10: Sözler. 19,30: Pli.k. 20: Alman halk 
tarkıları. 20,30: oKnferans. - 20,50; Aktüail
te. 21: Haberler. 21,10: Neıeli operet ve 
se•li fi.im musikisi. 23: Haberler, •por. 23,20: 
Şarkılar. 24: Gece kon•eri. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E 550 m. 
18,SO: Hava haberleri. 20; Konferans. 20,30 

Plik konseri. 21,20: Sözler. 21,40: Çinaene 
musiki•i. 22,40! Haberler. 23: Org konseri. 
23.SO: Bacbmanna salon kuarteti. 1,15: Son 
b.ab.rler. 

841 Khz. Berlin 357 m . 
19: Sözler. 19,30: Pliık. 20,20: Karııık mu

siki. 20,40: Aktüalite. 21: Haberler. 21,10: 
Sözler. 21,30: Solistlerin birliiile küçük rad • 
yo orkestrasr. 23; Haberler. 23,20: Yayh saz· 
lar ile Beethoven konseri. 

Khz. L A N G E N B E B E RG, 456 m. 
19,45: Haberler ve aktüaHte. 21,10: Ezgiler 

(tarlalar.) 23: Haberler. 23,20: llza Livschakof 
orke•tra•r. 23,45: Gece kon•eri 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Orkestra birliğile popüler ezgiler. 19,25: 

Sözler. 19,30: Almanca der•. 20: Rekllmlar. 
ve plak. 20,15: Haberler. 20,30: Ulusal netri
Tat. 21: Zaareb operasından nakü. 

Khz. S T OK H O L M, 426 m. 
18,05: Akordeon. 18,3'Ch Sözler. 18,55: Pli.le:. 

19,55: Sözler. 20,30: Piyano konseri. 21: Söz. 
ler. 21,30: Popüler ezS"iler. 22; Reportaj: 23: 
Or s konseri. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Ezailer. 20: Plftk. 20,15: "Ferien 

vom icb., adlı skeç. 21: Duyumlar. 21,10: Karı-
11k fen program. 23: Haberler. 23,30: Brück
nerin eserlerinden yaylı sazlar kuinteti. 

12 Mart Salı 
l S TAN BUL: 

18: Almanca dera, 18,30: .limnaıtik • Bayan 
Azi.de. 18,30: Muhtelif aa:ı.: ve l"'IS musikiai 
parçalar - plik. 19: Haberler. 19,40: Piyano 
ve viyolonıel •olo, Ctmal ReJİt - Mesut Ce
mil, 20 Maliye Bakanlığı namına konferana. 
20,30: Demircaz. 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestra•ı. 22: Rad70 ca:: ve tango or
kestraalrı . 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m • 

17,45: Çarusonun lilklaı"l. 18: Sözler. 18,15: 
Oda musikisi. (Felemenk eaerleri.) 18.SO: Söz 
lrr. 19: Popüler. Fenlindya havı:ıları. - Sözler 

-- Pli.k. 20,07: Muhtelif sözler. 20,35: lalık ve 
armonik musikisi. 21: Polonez mazurkalar. 
21,45: Haberler. 22: "Ezorstyn,. adh kurpinski 
nin operası. 23: Dans ye hafif muaiki. 

175 Khz. M O S K O V A, ı345 m. 
15: Fran•ız ve Viyana operet muıiki. 20.JO: 

Japon musiki•i. 22: Almanca neıriyat. 23,0S: 
Franaızca . 24,05: Felemenkçe. 

832 Kh•. M O S K O V A, (Stalôn) 361 m. 
19,30: Senfonik konser. 22: Dana muaikiai. 

ve karııık konser. 24: Soıyalizm hakkında 
konferans. 

Kh• L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,30: Hayvan hiki.yel•i. 18..SO: Okonomi; 

hava haberleri. 19: Konferana, 19,20: Net•li 
ıarkılar. 20: 15: Sözler. 20.201 Pli.k, (Bqik 
ıarkıları) 20: Konferans, 21,10: ••oer toll• 
lnvalide,. adli •keç. 22,15: Operalardan ıar
kılar. 24: Dan• mu•ikiıi. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Piyano muaik:isi. 19,lOı Dera. 19,40ı 

E:z:giler. (Şarkılar.) 20,50: Kilçük ti,.-atro. 21, 
40ı Plak, 22~0: Bpdapeıte konıer orkestrası. 
24,10: Caz o;kestra•r. 

841 Kh•. B E R L 1 N, 357 m. 
19,30: Pli.k. 20,30: Hukuk bahsi. 20,40: Ak

tüelite. 21: Haberler. 21,10: ilk balon uçuıu 
tecrübelerine ait bahiıler. 22,10: Ezgili (tarla· 
h) valslar. 23: Haberler. 23,20: Mozart kon• 
Mri. 24: Breslaudan: d•n• musilci•i. 

Khz. L A N G E N B E R G, 456 m . 
19: Kuintet oda musikisi. 19,30: Güzel aa· 

natlar. 19,45: Sözler, 20,30: Pli.lı::. 21: Haber· 
ler. 21,10: Dans ve hafif mu•İki. 22: 11Spekü
li.ayon ypan bir herif,. adlı skeç. 23: Haberler. 
23,20: Stenografi. 23,35.: lıalyanca neıriyat. 
23,45: lnıitizce sözler. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18: Pli.k. 19,25ı Sözler. 19,30: Sırp akıamı • 

20: Rekli.m ve pl&k. 20,15: Haberler. 20,30: 
Ulusal neıriyat. 21: Ope;ra orke•tra•r. 23; Ha• 
berler, 23,15: Dan• musiki•i. 

Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,50: Pli.k. 19,45: Almanca konuıma.lar. 

20,30: Sözler. 21: Radyo orkestraaı. 22,lS: 
Edebeiyat. 23: Hafif musiki. 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Aık ezıileri. 19,50: Sözler. 20: Silez· 

ya besteleri. 22: 11Nachmaschine,, adlı akeç. 
23: Haberler. 23,25: Teknik. 23,35: Dan•. 

1 3 Mart Çarşamba 
1 S TAN BUL: 

18: Fransızca ders. 18,30: Jimnastik - Ba
yan Azi.de. 18,50: F oca •enfonik - Petrutka 
Stt·avinaki. 19,30: Haberler. 19,40: Monoloi 
Bayan Halide. 20: Maarif Bakanlığı namına 
konferans. Jatanbul Kız lisesi muallimi Cemile 
20,30: Balalayka orkeatraaı. 21: La senat 
Petetik - Betboven 21,20: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkeatra••· 22: Radyo caz ve tango or
keıtraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı34S m. 
18,15: Piyano konseri. 18,50: Sözler. 19: 

Plıl.k, 19,15: Eğlenceli skeç. - Sözler. 19145: 
Mandolin orke•trası konaerl. - Sözler. 20,20: 
Şarkılar. 20,50: Aktüalite. 21: Plak. 21,45: Ha· 
berler. 22: Chopinden konser. 23,30: Almanca 
konferan5. 22,40: Trio piyano konser'i. 23: 
Reld.:lmlar. 23,15: Dans musikisi. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
17,30: Fırka ne4riyat. 18,30: Kızılordu için 

konser. 19,30: Kolkozlara musiki ne4riyat. 
22: Çekçe nl'4.r'qa.t. 23,05: lngitizce ne4riyat. 

20: Aaker mr:ıı:ıkasr. 21: Haberler. 21,15: 
Uluıal neıri,.-at. 21,45: Fudbola dair. 22,15: 
Helsingaforatan na.kil. (F enlAndya muaikisi.) 
23,15: Haberler, ıpor. 23,35: Keman konseri. 
24,35: Plik. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m • 
18: Pli.k. 18,4S: Oera. 19,151 Caz. orlc:estra· 

••. 19,45: Konferans. 20,15: Piyano birliiile 
ezıi (tarla). 20,SOı "latvan Kiri,.., adlı tiyat· 
ro. 22,50: Haberler. 23,lOı Dıt duyumları, 23, 
30: Çinaene orkestra•ı. 24: Almanca aylık du• 
yumlar. 24,15: Caa: bandosu .. 
84ı Khz. B E R L I N, 357 m. 
19,05: iki kadının konutmaları 19.30: Musi

ki va e:ıailer. 20.25: Sözler. 20,40: Aktüalite 
haberler. 21,15: Genç ne•il için proıram. 21,45 
Sözler. 22: Orkestra konseri. 23: Haberler. 23 
20: Dana muailcisi. - Pli.k. 

Kh• L A N G E N B R G, 456 m. 
18,50: Oda. mu•ikiai. 19,30: Sözl•r. 19,45: Ha 

herler, apo"'r. 20: Şen proıram, 21: Haberler. 
21,15: Gençlere ulu•al proıram, 21,45: Ezıili 
konur, 23: Haberler. 23,201 Sözler. 23,50: 
Puçini .ope;ralarından pl&klar. (Boheme), 
(Toıca), "Madame Butterfl,.-,.. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
181 Söır.:ler. 19,25: Sözler. 19,30: Dera. 

20: Reklim v• plak. 20,15: Haberler. 20,30: 
ulusal prol'ram. 21: Orkeıtra birliii exl'il•r. 
22,10: Sözler. 22,30: Rad,.-o popürİ•İ. 23,lOı 
Sözler. 23,15: Orkestra konseri. 

Kh•. S T O K H O L M, 437 m • 
18,0Sı Piyano keman •on&tları-. 18,40: Söz

ler. 19: Plik. 19,451 Almanca ders. 20,30: Ez
ıiler. 21: Sözler. il,30: Kabare netriyatl. 22,lS 
Spor. 23~ Y enl dan• muaiki•İ. 

950 Khz. B R E S L A 0, 316 m. 
201 Plik. 20,40: Kııa haberler. 21: Gençlik 

ne,ri,.ab. 21,45: 0 Und ••• Jetzt, andreaı?,, 
adb tkeç. 22,45: Sözler. 23: Haberler. 23,25: 
Tiyatn1 haberleri. 23,40: Dan5. 

14 Mart Persambe 
1 S TAN BUL: 

17,30J lnkili.p dersleri • Universiteden na• 
kil • İzmir Sayli.vı Profesör Esat Bodcurt. 
18,30: Muhtelif parçalar ve dans muaikiai • 
Plak. 19,30: Haberler. 19,40: Gavin kardeıler 
ka.ndolinata refakatinde. 20: Keman solo - Ba· 
,.-an Nazlı. 20,301 Sait Senfonik - liczt. 20,45: 
Stüdyo •İ&an orkestra••· 21,15: Son haberler 
21,30: Bayan Tekt&t • ıan - Radyo orkestrası. 
22: Radyo caz ve tanıo orkeıtrası. 

223 Khz. V A R Ş O V A, ı345 m . 
19: Keman kon•eri. - Edebiyat. - Sözler. 

20,35: Pli.k. 21: Hafif orkestra konseri. 21.451 
Haberler. 22: Macar musiki•i. 23: Rekli\mlar. 
23115: Dans musikİ•İ. - Sözler. 24,30: Fran
sızca konferan•. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 
16,15: Çocuk netriyat. 17,30: Fırka netri· 

yab, 18.25: Kızılordu için tarkılar. - Genç 
besteki.rların eserleerinden parçalar. 19,30: 
Kolko;;: netriyat. 21: Senfonik konser. 22: Al
manca netriyat. 23: Franaızca. 24: ltalyanca 
ne4riyat. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
11: ltalyan eserlerinden konıer. 18.''-· J\1os· 

kova operaHnda veeri~cek temsili na.Ol. 
Khz. L E ! P Z 1 G, 382 m. 
19,20: Halk farkıları ve musikili. 20,30: Ak

tüalite. 21: Haberler. 21,10: Dan5 mu11ikiai. 
22: Şen musiki. 23: Haberler, spor. 23.20: 
Virtüoz pli.klar. 24: Königsbergten nakil. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 

Adını öğrenmeğe muvaffak olamadığı m.1z radyo almanca muallimi Bayarı ile 
tercü manr 

Enteresan bir istatistik 1 Moskova · Paris radyo telefonu 
Macar radyo idaresi dinleyicile- Geçen hafta Moskova ile Paris 

rinin kimlerden ve ne miktarda ol
duğunu gösterir meraklı bir istatis
tik yapmıştır. istatistik resmi kayt
lara müstenittir: 

Fabrika sahiplerinden dinleyici
ler 15627, tüccarlık edenler: 32431, 
memur abonelerı 62997, kilisede 
çalışanlar: 4736, hususi müessese
lerdeki memurlar: 43883, doktor· 
lar: 5683, avukatlar: 4018, diğer 
serbest meslek sahipleri: 6797, ka
pitalistler: 5731, mütekaitler: 
34573, sanayi amelesi aboneler: 
19105, yevmiye ile çalışan amele: 
7900, mekteplerde: 988, umumi 
kahve ve gazino ile parklarda:2408 
muhtelif itlerle iştigal edenler: 
22092, itsizler: 84 78. 

Fabrika ve atölye sahiplerinden 
5243 abonenin aletleri lambasız 
galenli aletlerdir. Buna mukabil a
mele abonelerle işsizlerin kullan
dığı galenli aletlerin miktarı daha 
az ve lambalı aletler fazladır. 

Kllnigsberg 17 kilovat 
Her vakit programlarını dinle

diğimiz tark Prusyasında Königs· 
berg (Heilsberg) radyosunun tim-

' diki 60 kilovat anten kudreti 100 
kilovata yükseltilecektir. Bu ame
liyatın yapılması için iki haftadan 
beri Königsberg'in netriyatr dur
Dlllf ve muvakkaten e~ki Heilsberg 
istasyonu 17 kilovat ile faaliyete ge 
çirilmittir. Merkezin kuvvetletme
si iti daha bir ay kadar sürecektir. 
Bundan sonra Königsberg çok kuv 
vetli olarak ltitilecelctir. 

18,35: Orke•tra konseri. 19ı Dera. 19,25: 
Plak. 19,55: Sözler. 20,30: Richard Vaperin 
'
1Rheln1old,, adlı operası. 23,05: Çinıene mu· 
•ikiai. 24,151 Konfer•na. 1,0Sı Son haberler. 

841 Kh•. B E R L 1 N, 357 m. 
20: Dan• pli.kları. 20,40: Aktüalite. 21: Ha

berler. 21,lOı Dan• mu•i\c.isi. 23: Haberler. -
Dansın devamı. 24: Yeni musiki. 

Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
"'Wtf .ıodg - ·•.1;.p • .,uwwı• •.ı•ıu•wıy :ot•6t 

berleri. 20: Senfonik konser. - Sözler. 21: Ha• 
herler. 21,lOı Ezgiler. 231 Haberler. 23,15: 
Spor. 23,25ı Pli.k. 23,401 Şiirler. 23.SSı l•ti
rabat. 241 Köniasbergten yeni mu•iki. 

686 Kh&. B E L G R A D, 437 m. 
18ı Orkestra birliiile halk e2:ıileri. 19,.251 

Sözler. 19,JOı Pli.k. 19,451 Rekli.ınlar. 19,SIS: 
Söı!:ler, 20,15: Hab•rler. 20,30: Ulusal neıri-
7at, Zlı Keman. konseri.. 21.30: D•oralun ••er· 
lerinden koro ve orkestra havaları. \ 

Khz. S T O K H O L M, 437 m. 
18,451 Hafif muaikl. 19,45: Inıilizce derı. 

20,30ı Söı!:ler. 20,45: Senfonik kon•er. 21,15: 
Sö.zler. 21,45: Sözler. 22,05: Oda musikisi.. 
23: Plik. 

950 Kh&. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Aktüalite. 19.SO: Sözler. 20,20: Karı• 

ıdc halk eEıileri. 21: Kısa haberler. 21,10: 
Rosininin uAngelin•,. ofera•ı. 23: Haberler. 
23,30: Orke•tra kon•eri. 24: Yeni mu5iki. 

15 Mart Cuma 
1 S TAN BUL: 

12,30: Plak neıriyatl, 18: Otel T okatliyan• 
dan nakil - Çay ••ati. - telıis caz. 19:Çocuk 
aaati • b.iki.,.-eler (Me•ut Cernil.) 19,30: Haber• 
Ier. 20: Telli kuvartet - Siret ve arkadaıları. 
21,10: Son haberler. Borsalar. 21,30: Radyo· 
orkestrasr. 22: Radyo caz ve tanso orkestra. 

223 Kh•. V A R Ş O V A, 1346 m. 
18,151 Piyano kon5eri. - Sözler. 19,10: Ti

yatrolardan sahneler. 19,30: Reklimlar, 19,45: 
Filharmonik takımın kon•eri. 23,301 Şürl~. 
23,45: Sözler. 24,05: Dan•. musikiai. 

ı75 Kh&. M O S K O V A, ı724 m. 
17,30: Fırka netriyat. 19,30: Kolkoz ne4ri

yab. 21: Karııık konser. 22: Cekçe ne.ı.,.at. 
23: [naiJiz.t..e netriyat. 24,05: Almanca. 

832 Kb.•. M O S K O V A, (Stal;n) 361 m. 
19,30: Senfonik konaer. 22: Karııık kon• 

aer ve dans muslki•j. 
Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19: Genç amele için tiirler. 19.55: Plik 

( aecidresmi marıları.) 20,20: Sözler. 20,40ı 
Sözler. 21: Haberler. 21,15: Ulusal ne4riyat. 
22: Brücknerin betinci aenfoni•İ. 23: Haberler. 
23,20: l'li.k ve sözler. 24,05: Dan•. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,20: 11Tarihten resimler,, adh Lisztin pİ· 

yano parçaları. 19,15: Spor .19,30: Konserva• 
tuvardan nakil. 20,45: Muhtelif, 21,15: Hub• 
yaın "Petöfi ainfoni,,ai 23,45: Haberler, 24,0Sı 
Son haberler. 

84ı Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
19,05: Sözler. 19,30: Ezgi ( tarlu) saati. 201 

"Die byriache Verlobun«,, adlı skeç neıri
yatı. 22: Koro ve orke•tra. 23~ Haberler. Z3,. 
30: Tarih. 

Khz. L A N G E N B E R G, 456 m. 
18,50: Küçük radyo orkeatrası. 19,15: Sö2:· 

ler. 19,45: Spor. 20: Pl&k. - Karııık konser. 
21: Haberler. 21,10: istirahat. 21,15: Bresl-..µ
dan nakil. 22: Eğlenceli musiki 23: Haberler. 
23,20: Sözler. 24: Hafif n1usiki ve dan• parça· 
lar:. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
18,10: Sözler. 19,30: Karı,ık ezciluer (tarlu

lar) ve hafif havalar. 20: Rekli.m, pli.k. 20,15: 
Haberler. 20,30: Ulusa: neıriyat. 21: Zagreb, 
den n&kil, 22: Radyo piye•i. 23: Haberler, 23, 

arasında herkesin istifadesini mu
cip olan radyo telefonu muhabere
lerinin küfat resmi yapılmıştır. T e
lefon tabirini kullanmakla iki mem· 
leket arasında bildiğimiz kablolar
la konuşuluyor sanılmasın. Muha
berat tamamile radyo vasıtasile ya. 
pılmakta ve herkes arzu ettiği kim· 
se ile her gün öğleden önce saat 9 
ile 11 arasında (Orta Avrupa saat=. 
le) konu,abilmektedir. 

Avusturya radyosunda siyası 
aleyhdarlar hakkında Re,riyat 

yasak 
Geçenlerde Avusturya radyoları· 

nın birinde siyasi düşmanlar aley
hinde ne,riyat yapıldığı haber a -
lınması üzerine Propaganda Ba • 
kanlığı bir tamimle radyolarda a· 
leyhte konferansların verilmemesi
ni bildirmittir. 

Yugoslavya acrupa konseri 
Ni.anın alhsında Belgrı.il' da 

bir Avrupa konseri neşredilecek • 
tir. Birçok Avrupa İstasyonların -
dan mada bu konser " Nevyork 
Broadcasting Company,, tirketinin 
Amerikan istasyonları tarafından 
da nakledilecektir. 6 nisan saat 
22.15 te batlıyacak ve yarım saat 
sürecek olan bu konser artistik ba
kımdan ziyade Yugoslav halk tar
kılarile musikisini ihtiva edecektir, 
Konserin programının hülasası fU• 
dur: Solo - şarkı, Kralın senfonik 
orkestrası ve radyo orkestrası. 

20: Orke•tra birliiil• lıa.l1c ezegileri. 
Khz. S T O K H O L M, 426 m. 
18,05: Kö:rlU. mu•iki•i. 18,451 Pllk. 19,451 

Sözler. 20,30: Tiyatro. 22: Radyo orkestraaı, 
23: Rad:ro orkeıtra•İ kon.ıerinin de•amı. 

9SO Khz. B R E S L A U, 316 m . 
20: Aktam mu•ikiti. 211 K.ıaa haberler, 21,15 

Ulu,al neıriyat. 22: Seali fi.im ınusiİ•İ, 23: Ha· 
berler, 23,25: Dana mu•ikial. 

16 Mart Cumartesi 
1 S T A N B U Lı ' 
ts: Muhtelif parçalar • pll. 18.J()ı Jlnına•· 

tik, Bayan Azi.de, 18,50: Mulııtelif aolo parça• 
larr. pliı.k. 19,30: Haberler 19,40ı Spor .. Et 
ref Şefik. 20: Oni•er•İte namına konfern•.• 
Profeaör lbrahirn Fazd (Biitç• v• ıümriUı 
himaya meselelerl hakkında) 20,301 Bayan. 
Bedriye Tilzln • demircu:. 21.lS: Son hab.rler. 
Boraalar. 21,30: Radyo orkeatra•ı. 22: Radyo 
caıı: v• tanao orke•traıı, 

223 Kh•. V R Ş O V A, 1345 m. 
17,05: Piyano konseri. - Sözler. 17,45: 

A•ker ıarkıları. 18: Sözler. 19,30: Güzel sanat 
lar. 19,45: Pli.k. - Sözler. 20,35: Piyano bir .. 
liiile ıarkılar, - Cözler. 21ı Keman iıtirakl· 
le filh.armoninin konseri. 21,45: Haberler. 221 
Hafif musiki. 231 R.kl9.mlar. 23,lSı Edebi .. 
yat. 24,05: Filharmon,nin devamı, 

ı75 Kh•. M O S K O VA, 1724 m • 
17,30: Fırka n•triyat. 18~: Kızılordu için 

neıriyat. 19.lOı Kolkoa ne4ri,.-at. 22: Almanca 
n.eıriyat. 23: Fran•ızca neırl,.-at. 24,05: la•eg:"' 
çe netriyat, 

832 Khz. M O S K O V A. (SıaHn) 38ı m. 
17: Musiki ba.h.lsl•i-İ. 18,20: Mo•kova. o.,.

i'a•ından na.kil, 22,30: Dans musikisi. 24: İ•pa.11 
J'Olca neıriyat. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 381 m. 
19: Yeni sözlük. 19,15: Hafta baberelrl. 

19,30: Neteli sözler. 19,40: Plil. 20,401 Saz .. 
ler. 21: Haberler. 21,101 11Lacbender Obermut. 
adlı,, opera temsili, 23: Ha\,•rler. 23,151 A•kel' 
ıarkıları. 24: Gece konseri. (Berelinden.) 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Salon orkestrasL 19,.151 Sözler. 19,45 

Çift piyano ile macar b~aları. 20.25: Sözler. 
21: Viyanadan nakil. 22,30: Haberler. 22,.501 
Pli.k kon•eri. 23,30: Ezıller ( ıarkılar.) 24: Çin 
ıene musikisi. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
19,05: Eski ezıiler (ıarlcılar.) 20: ltalyao. 

musikisi. 20,40: Aktüalite, 21,10: Aslcer sÖ•• 
leri. 23: Haberler, 23,15: A•ker ezgil~ri. 24; 
Gece muaikiai. 

Khz. L A ll G E N G E R G, 456m. 
19..SO: Brabmatan piyano muaiki•i. 21: Ha· 

herler. 21,10: Skeç. 22: Asker ezıi ve havaları. 
23: Haberler. 23,15: Askerlik procramı. 24: 
Gec• kon•eri. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
19,30: Plıi.k. 20ı Rekli.m. plik. 20,lSı Haber• 

ler. 20,30: Ulu5al neıriyat. 21: Drablk tarafın ... 
dan ezıiler, 21,30: Mizah. 22: Orkestra (Sa· 
rayın takımı). 23,40: Kahvehane musikisini 
na.kil. 24110: Dans pli,kları, 

Kh•. S T O K H O L M, 416 m. 
18,20: Halk muıikisI."19,15: Radyo tiyatro

su, 20,30: Plik. 21: KIAaik dans muaikiai. 23ı 
Yeni dans muıik:.Si . 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. 
17: Kl&aik dan• parçaları. 19,25: Sözler, 

20: Silesya çanları. 20,15: Haftanın proıra.nıP 
21,10: A5ker mızılcasi. 23: Haberler. 23,15r 
Asker ıarkıları. 24: Gece konıeri. 
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6 MiLLiYET ÇARŞAMBA o MART 1935 

• Inkılab kürsüsünde 1 Asiler muhasara altında/ A~ı ?.ir.~a!.bın 
1 k 1 A b ı k tt k• • (Başı ı inci 1ayfada) zelosun isyan hareketinin ba~ında oldu- YLdODUffiU n ) a mcm e e e e ım ~r Aye.~~ kruvazörüne ve donanmanın ğu teıbit edilmittir_. Ba~ _Venizelos.. i.ı-

dığer cuzıtamlarına kartı ateı açmak yana taraftar oldugunu ılan etmek ıçın (Başı 1 inci sahifede) 
geçmiı hitıralarımızı anarız. Dirileri • • • d 1 k d mecburiyetinde kalmışlardır. Ancak hü- asi ııemilerin Ciride ııelmesini beklemit- a•mak belki biraz öğünüş gibi bir şey 

1 Ş 1 n 1 e Y O U n a O Y U tün mesu)iyet, isyanı tertip ve onu ida· ttr. Bu telgraf, bugünkü hareketin al~ • olur. En samimi anı§, ölüleri anmak _ 
re edenlere racidir ve bütüıı millet onla- iade bir askeri isyan olroadığını, fakat tır. lzmir liselerinden yetişen gençle-

On, on beş sene evvelki çifçiliğimizle 
bugünkü çifçiliğimizin farkı büyüktür 

Sinop saylavı Bay Yuıuf Kemal dün 
1 nkilap enstitüsündeki dersine devam 

· etmiştir. :oV 
Bay Yusuf Kemal dünkü dersinde de 

miştir ki: 
"- Bugün ziraatten bahsedeceğiz. 
uziraat deyince ekonomiyi dütünmek 

lazımdır. Ziraatte tarlaya (Tarnn) der
lermit-

Biz de ziraatin halini, ne olduğunu 
tetkikten evvel, bir buçuk asır içinde Av 
rupada ziraat naııl i1erlemiı, ziraat te 
tekamül nasd olmuf. Bunları tetkilı et -
mek liızımdır. 

Toprak ile meuul olanların önünde 
mühim bir mesele var. O rpesele tarla e· 
kildikçe, mahsul alındıkça toprağın yetiş 
tirme kuvveti azalır. 

Bunun önüne geçmek bir meseledir. 
Toprağı bir müddet kendi haline bırak
mak veyahut üzerinde işlemek lazım -
dır, demiş.lerdir. 

Bu ziraatçi.lerin tabirince &übre ver .. 
mek, tarla dinlendirmek icap edeT. 

Evvela ziraat lngilterede ilerlemiş, 
oradan Almanyaya geçmiştir. ilk zaman
da gübre veremiyorlarmış. Gübre iyi bir 
şey .. 

Zira hayvanları kışın bes!iye .,k t -
]arı yokmuf. Hayvanları keser ,etlerini 
kurutur, yerlerrniı. Bu sebepten tarlayı 
boı bırakmağı muvahk görmüıler. 

Tabii tarla bir laboratuvardır. Bu tak 
dirde yeni yeni maddeler hasıl olur. 

Tecrübe göıtenniş ki bazı topraklar 
Üzerine ekilen otlara verdikleri gıda o
tuna göre oluyor. Yani buğd;?.Jln, arpa
nın, yulafın aldıkları yer değiınıek su -
retile tebeddül ediyor. 

BöyJece 18 inci aııra kadar sıra yap
mışlar. Bir ciftlik arazisi Üçe ayrılmış. 
Bu ıene b\r k.smı, relecek ıene.bir bs· 
mı ek.ilmi,. OevİTler yapılmış, tarlalar •:ç 
senede bir kere bot bırakıfmıt ve müna
vebe olmuş. 

Bunları memleketimize tatbik ede -
lim: 

Bu usul nüfus çoğaldıkça iyi : ir usul 
o1maktan çrlcmış. zjra tarla üç senede 
bir elciliyor. 

Sonra tecrübe ile bu boş yerlere şal· 
gam filan ııibi şeyler ekilmiş. 

Yonca gıda.smı havadan alırmış. Pan 
car, buna benzer şeyler de çapa İti ol ... 
duğu için temine başlamış. Yeni bir sıra 
hasıl olmuı. Şalıı;amlan ho.yvanlara ye· 
dirmi~ler, bu ıuretle hem İnıan, hem 
hayvanlar, hem de tarla dörtlü münave
beye başlamış. Hepsine de faydası ol-
muı. 

19 uncu asrın iptidalarından itiba -
ren Alman ziraati lngiltereyi tetkik e
derek başlıyor. 

1840 da von Libing kimyayı ziraiyi 
keşfediyor. Görüyor ki nebat uzuvlan 
azot, foafor, pota11 buluyor. 

Sun'i ııübreler yapmağa başlryor. 
19 uncu aıır içinde ıun'i gübre vermek 
ziyadeleşiyor. Nihayet ziraate makine gi 
riyor. 

Zamanrm12a doğTu ziraat bunlan top 
laıruş olduğu halde tarlayı bir laboratu
""'" haline koyuyor. Sanayide bir makine 
ne ise tarlada da ayni it oluyor. 

Ziraat le tekamül, ıanayiletme de • 
•nek tarlayı bir laboratuvar halinne koy 
roak demektir. 

Zamanımızda Avrupalılar (Avrupa
da ekecek boş yer yoktur) diyorlar. Şu 
halde tarlayı fabrika haline koyacak i
limleri, zirai kimyevi kuvvetini anlamak 
liız1111dır. 

Avrupada bal bu. ~ 
Bizim memlekette. Osmanlı zama • 

ınnda tesir ziraat alanında görüldü. 
Bu ıi>ylediğim ıistemler itibarile Tür 

kiyeye bakacak oluraak Türkiyede tabi
at kendiliğinden vardır. 

Ancak iç Anadolu ile deniz kıyıla -
rını birbirinden ayırmak lazrmdır. iç A
nadoluda tarla çoktur denilebilir. 

Şark vilayetlerinde 4 sene dinlenmit 
tarlafar vardır. Deniz kenarlarında ara
zi az değilclir. 

Karadeniz sahilinde kesafet çoktur. 
Y alruz deniz kıyılarında!<i vilayetlerin 
öbüründen ayırt edilmemesi lhundır. De 
niz kenanndakj vilayetler maluullerini 
pazara k<>layca verirler. 

Zalt.n Avrupada dmlendirme ile ya· 
tarlıe,., ıonra vazgeçmeleri bunu göster 
mez mi? • 

Bu malın mata olup. olmamaıında, 
pazara sevkedilip edihnemeıinde ııöate
rilİT. 

Dinlendirme bizde de vardır. 
Hatta münavebeli dinlendirme de var 

dır. 
Ancak Avrupa ile bir fark vardır. 

Bizde ııörenek babadan öğrenilen 9ey • 
lerdir. 

•;uın bu ekilir, luım bu ekilir. 
Bizde: 

- Ne için bu ıene bunu ektin? 
Diye aonnut olsan cenp veremez. 
-· Öyle ııördüm de .. der. 
Halbuki Avrupalı bunun ıebebini i

zah eder. Yani onlarınki bilerek, anla -
yarak bizimki babadan ııörenektir. 

Sonra smı ile .ırelince, bizim pek az 
yerlerimizde gübre kullanılır. Etrafta 
geniı meralar ıtarlaya çevirmek durur
ken.. Yani onnanı kesip tarla yapmak 
dıırurken 7.abmetli ite girmez. 

Orma"' bi:tirir idi. Bu hal bir •ok vi
layetlerde daha devam edip du·ı;akta· 
dır. 

Gübre hiç kullanılrnu. Hatta bir çok 
vilayetlerde gübre toplanır, yakılır. 

fakat bir müddettenberi sun'i ve 
kimyevi rübre kullanmağa baılamıtlır. 
Bi,ılc İptidai tekilden en ileri ıekle ka
lla" ·z3rnat Vf\rdır. 

llizdt- isten ,,ütün verimi almak he· 
nüz yoktur. Bunda bir çok sebepl"r var. 

- Nüfusun dağınık olması. 
- - Kan;:tı:ltkiıır~ık olmaaı. 

Ve diğer ıebepler .•. 
T ariayı kurutmak vesaire hiç yok. 
Avrupada lngiliz ve Fransız ziraat· 

Jerj arasında mühim fark vardır. 
Ziraalteki tekamül topraksızları ço

ğaltmı ise de, çiftçilik anlayarak ya -
pılmıştır. 

Bunun ekonomik sebebi ticaret fi -
kir1erinin ziraate de girmesidir. 

Fran'.Cad!l ise İngiliz lordu gfj. 'fİft • 
!iğin başmdD durmaz Versayda kraldan 
tevecciih bekler, derler. 

Ziraatin makine/esmesi 
Ziraatin makinele,mesi • aanayİdE;k.1 

gibi değildir. Sanayide tekQiğin ilerlell'es 
makine kullanmanın ilerlemesi 
demeKtir. Ziraatte makinenin iler-
lemesi demek tekniği . bilmek 
demektir. Her nebatın vaziyetini, yeri· 
ni iyice bilmek demektir. 

Asıl lf'knikin ilerlemesi, usulün iler
lemesi budur. 

Onun için ziraatte makineleşmek ve 
netice kol kuvvetinden tasarruf demek ... 
tir. 

Bir aralık Türkiyede traktör kul!a -
nahm. dendj. Ve olmadı. Sebebi eko -
nomiktir. 

Traktörü biz yapmıyorduk. Yapanlar 
başk~sı idi. 

O daı bozulunca yapacak tamirlıane
si, idare edecek şöförü yoktu. 

53ı1cttiği kuvve~ .. itibarile kol~ öküz, 
havvf:n emeğine nazaran çok ekonorrik 
ol•n traktörden istifade edemedik. 

Memleketimiz hala kara aaLan dev
rindf'dir. 

Ziraat alitı ve makineleri mahdut 
mıntakadadır. Böyle umumi bir muka -
ye:sc yaptıktan sonra Yeni Türkiye ku
ruldu~u vakitte ziraatimiz tabii çok her· 
ha: bir hlde idi. 

Bu!"'Ün.kü ziraatimiz o güne kadar 
derin bir değişme olmuş ~eklindı: değil
dir. Öyle e•adı bir dcf,işmelcr bir bu 
çuk astrda oluyor. 

Köy; ziraat mer~esi birdir. 
Fakat Kövlü mcı . ~isinin ba,k:ı no?,tn

ları da vardir. Köy ekonomisi olduğu gi
bi kövi.: n ictimai mes,..lesi vardrr. 

Tark gençlerinin önündeki mesele 
köy meıelesidir. Ac-kerin, hukukçı•'"'un, 
ziraat tüccarının hepsi oraya gitrr:.t.._, o
nu ilerletmeli, ve onu yiik&eltmeğe ça -
hpnalıdır. 

Köyün içtimai rnesele..i değil, e!ıono--
mik meselesini e!c. e lrfor·1m. 

Köy:ünün ~Jindeki istihı~l va.ıt •, 
en basit, en iptidai halde idi. Köylünün 
çiftçi bilgisi babadan görme idi. 

Yalnız çiftçölik, ziraat, çok karışık o
lan tabiati bilmek ve hükmetme(< olun
ca köylünün bunu babadan Ögrenmcsi ka 
ii ;ıelmez. Avrupanın istikhali l<imyai 
ziraiye tabidir. 

Bizim memleketimizde bilgiye bağ-
lıdır. • 

Onun için Büyük Millet Mecli•İ ilk 
günlerinde ziraat ne halde de... 'Buna 
baktı. 

Bir taraftan muharebe ilemeşgul i
ken diğer taraftan ziraat mekteplerini 
düıündü. , 

içtimai cibet olmakla beraber köy -
lü bu memldıetin her derdini her zah -
metini çektiği halde bir çoklarının naza
rında köylü ıefil ve hakir ııörünüyordu. 

Türk milliyetcilerinin ilk söyliyece· 
ği söz senin yerin benim başımdadır, de 
mekti. 

Cünkü o da; ben de kanımızı akılı -
yorduk. Biz biliyorduk. O da bizimle be
raber koşuyordu. Nihayet köylüye Tür
kiye: 

- Sen bizim efendimizsin .. Sen e .. 
fcndisin .. derneğe mecbur oldu. 

Köylünün ba~mda aşar belası da 
vardı. ziraat tekniğine mühim teair yapı
yordu. 

A,arın ilgası zamanındanberi .. mahıu
lattan alınan verginin kaktırılmaaı söy-
1"1mledi değil. Aşar köy1 ~-ıün Üz•rİnde 
bir vergi değil; köylüyü topraktan mah 
<um etmek ve yanında başka bir sınıf 
yarabnak neticesini doğurdu. 

Çü .. kü aşar her yerde iltizamla ve
rilivnrdu. Mültezim ne demekti? 

Köylüden aşarı olacak. devlete ve -
recek. Köylere.gidince mültezim, mül • 
tuimin hak toplayan adamı deyince kar
tıda zulUm teceııüm eder. Ha..manda 
mahsulü ölçün isi onda veya sekizde 
bi··· " -•-..ı .. '1°inldir. 

Köylünün ağacı ve aairesi vardı. 
Bunlardan da rü.umat alınırdı • 

Mültezimlerden zengin olmuş a -
damlar vardı. Ne yapmıf.. Devletten 
beş kuruşa almış, köyden beı bin ku
r• ' istifa etmiş. Nihayet mültezim 
olııırek ağa ohnuf, ıu ve bu şd.ilde 

menfaat sahibi olmuş. 
Köyün ve köylünün Üzerinden bu

nu kaldırmak lazımdır. Bu kolayca 
kalkamazdı. 

O A§&rı kaldıran hükilmetin büt -
çeainde devletin dörtte biri idi. 

Mesela aşar 25 milyon tutuyordu. 
Bu kadar yoksulluk İçinde bu para 
atılır mı? Fakat bu karar verildi. 

Fırsat dÜ§lÜkçe vergiyi kaldırmak 
ökonomi noktaaından faydalıdır. 

Devlet ziraatin iJerlemf"ıİni ü-
zerine almıtşı. Fertçilik ile devletçi • 
lik araaında hangisi iyidir, hangjai fc 
nadır münakaşaıı yapılırken görüle • 
cek iş budur. 

Fertçi olarak köylüyü bıraksak i-
lerilerler veya geri kalırlardı. ' 

Fakat öteden beri devletin tef-
katlerinden mahrum kalan 7~raatin 
ne vaziyette olduğunu görüyor"..lz, Dev 
Jetin eli, ulusun elidir. Buna da dev
let eli uzanmalıydı, uzandı. 

Köylümüzün tekniğinin 15 senede 
ilt:r-i1-..dia-i id lia f'dilemtt, Başlanan ile 
timdıki zamanı ~örürsek iftihar edile-

rın müessir bir ibret olacak !ekilde ce • iki siyasi cephe arasında kat'i bir müca- ri, eski fahri reisleri olan Reşid Gali-
zalandırılmalarmı jstemektedir. dele olduğunu teyit etmektedir. bin hatırasını anmak için önayak ol-

Bu sabahki vaziyet, şudur: Hükümet, bankalardaki mevduatın duklarmdan dolayı tebrik etmeyi bir 
lsyancdann, isyan hareketini evvel - çekilmesine mani olmak için, evvelce bo.-ç bilirim. 

ce tanzim edilmit olan pli.na göre, Yu· vermiş olduğu kararı geri almııtır. · Bay Kemal Eminin IÖylevinden 
nanistı.nın şimal vilayetlerine 11rayet et Tatbik edilecek mi? · ı ı · · ı.: k ı sonra, Bayan Latife Ege Retid Galib 
tırmek için o an teıebbüs erı a..,;m a - PARIS, 5 (A.A.) - Jurnal gazete - için yazılmış bir ezgi okudu. Bundan 
mı§t~. .. . .. . . ıinin Atina muhabirine göre, Br..;· V1-:. - aonra Reşid Galibin hemen hemen bü-

. Şun.ah Yunanıstana go. ncl_enlmış .. ola_n nizelos, Yunani&tanın cenup sabıderine h E tün ayatında arkadaşı olan Dr. t-
gızlı aJanlar, orada kendılerJnC musaıt Girit kıtaatn•ı <.ıkarmak suretile Atiııa- h V f k·' ·· k E h V • · em ası ursuye çı tı. t em a -
zemin bulamamışlardır. Umumı vazıyet ya bir hucum hazırlamaktadır. Girit a· 

k tk·ı., • 11f söylevine şu sözlerle başladı: 
hak ındaki müsbet bir te ı ısyanın daı.nda bir çok <ehirler isyan harelcPt- R "d G l'b b k k b 

b 1 T - etı a ı enim es i me le 
yakın bir zamanda ve kiımilen astırı a- ne- iştirak etmi,Jerdir. d 

d • arka aşımdı. Kendisi Rodoata, 1892 
cağını tahmine müsaittir. Hanya an gön Bay Venizelos Reisicumhur Bay Zı\· · d d ' senesinde iyi bir baba ocağında doğ-
derilen bir telsız en anlaşıl ığına göre, imis'in dün ak•amki beyanatına, muha-
G. ·ı k d ' du. Küçükten beri diğer kardeşleri a-

ırit Ası eri açmak tasavvurun a ve lf"fete mensup bütün iyan azaslnı ve 
R d · · 1 rasında farklı bir çalıtma ve zeki. ese 

o os'a grtmek ümi # declır er. mebusları Ciride gelerek isyana iit:ıhaka 
_ J d ri gösteriyordu. ilk tahsilini Rodosta 

Asi gemilere kars, ı deniz.uen e davet etmek &uretile cevap vermİ•tir. 
"J yaptıktan sonra, onu lzmire gönder-

hareket başladı V enize1os kaçacağı yeri hazırladı diler. O da birçoklarımızı yetiştiren 
ATINA, 5 (A.A.) - Hükümetin e- PARIS, 5 (A.A.) - Atinadan Jur lzmir lisesinden yelİ§Iİ.,, 

)inde kalmış olan 3 torpido muhribi, söy nal gazetesine bildiriliyor: Birtakım Bay Ethem Vasıf, Reşid Galibin 
Jendiğine göre, Girit adasına hareket et- yan resmi kaynaklara İnanılacak o ... mekteb hayatını anlattıktan sonra, o-
mişlerd:r. Bu gemiler, tayyare'er ile bir )pn.a, G.irid va)~ muavini Sgouros ile nun Balkan harbine gidişini ve biıyÜk 
likte asi gemilere karıı yapılacak hare- ıabık vaH muavini Me:m.arakis, Veni- harbde gönüllü gittiğ' Kal'l<asya cep 
kete iştirak edeceklerdir. zelosun emrile kurşuna dizilmişlerdir. ht•indeki yararlıklarını anlatarak de • 
15 ağır bomba tayyaresi alıyorlar lhtiliil, akametle neticel.,ndiği takdir di ki: 

ATINA 5 (Milliyet) - Hava işleri de Venizelosun 12 adalara, ve yahut - Retid Galib gittiği yerde emni-
bakanı dün' ecnebi tavvare fabrikaları ki Mısıra kaçabilmeıı içın Elli kruva yet yaratır ve doğru görüşlerini etra· 
mümessillerini davet : ~erek virmi dört zörü emre i.made bulunmaktadır. B. fındakilere yayar. 
saat zarfında teslim olun" • .,.k üzere 15 Venizelos, At:naya ve cenubi Yuna • Reşid Galib Türkocağr teşkil8.tla-
tane ağır bomba tayyaresi verip verıni- nista!1. sahillerine ~arşı bjr t~arruzu rında köycülük yolunda ve bizzat köy 
yecP.klerini sormuştur. iki fabrika mü • ve Gındde toplamaga başladıgı asker ler içinde maddeten çahftı. O Aydın-
measili bu miiddete teslim edeb:Jecekle- lerin buralara çıkarılmasını istihdaf dan mebus seçilirken, bütün halk re-
rini aöy ediklerinden hemen bugün kat'i eden geniş bir hareekt plinı hazırla- yini seve seve veriyordu. Çünkü Re ... 
karar verilecektir. mah:ta imiş. tid Galibin kendi mebuaları olmasını 

Pff. ''ras /talyacla Kondilis tekrar Selôniğe gidip yürekten dileyorlardı. 
BRINDIZI, 5 (A.A.) - General geldi R'tid Galib çok çalışkan, fakat has· 

Pla•tiras, buraya gelmiıtir. ATINA, 5 (Milıiyet) - Harbiye ta bir adamdı. Çalışması arasında ken 
Siikfin f,•wi in "arın iade edilecek Bakanı General Kondilis dün tayya- dini ibrnal etmişti. O kendisine veri-

ATINA: 5 (A.A.) _Asilerin elinde re ile Selaniğe yetişmiştir. Gece Baş- len vazifeleri yap!llak İçin vaktin dar-
b•Jlunan Averof z·rhlnı, hükUmet tav • bakan Çaldariae telefonJa 3.ı.ilerin Şar lığına inananlardandı. 
yar<leri tarahndan bombardıman edil - ki Makedonyada gittikçe kutalılarak Nihayet hastalığa 1.ot•>lduğunu 
mi,tir. Pi~cıtlar. pazetelerin fevkalide aıkı;tır•lmakta olduğun'.l ve yarın o haftası olan bir pazar günü kitapha-
nüshalar-nda ver-dikleri ~alüınata na - radaki vaziyetin temizlenmiş olaca - nesine naklettirdiği karyolasında bü ... 
za.ran, gemide yangın çıktığın ı görmüı. ğını b:IJinn!ştir. tün ihtimamlarımıza rağmen gözleri-
lerdir. ATINA, 5 (Milliyet )- Dün Se- ni bütün bütün kapadı. Gerçi onun 

Reami mahafi1de, sükıin ve intizamın li.niğe giden Harbiye Bakanı Gene .. cesedi aramızdan ayr•ldı, • akat hi.tı -
bugün, yarın iade o!unacağı temin edi... ral Kondilıa bugün tayyare ile avdet rası daima yüreklerimizde kalacak ... 
liyor. et.~şt . r. tır.,, 

Bir deniz harbi bekleniy~r Talebe araııında çarpışma Bu söylevden sonra sıraaile gene 
LONDRA, 5 (A.A. ) - Atmadan ATINA 5 (M;((iyel) _ Unive.-i· Retid Galibe hitaben yazılmış bir ıiir 

b'ldiriliyor: Bugün b'r deniz harbi tede Veni~elist ve komünist talebe ile Bayan Muazzez tarafından okundu. 
olacağı tahmin ediliyor. Deniz sefer - hükümet taraftarı talebe arasında Re~id Galibin cümhuriyetin onun-
ler:ı.e kıı.p:th olan Selinik l imanının ml.İaaciemeler olmuş, iki taraf birjbir- cu yıldönümünde Ankaraya toplanan 
metlıaline pek çok torpil döküldüğü !erine karşı silah kullanmışlardır. izcilere hitaben söylediği nutuk Bay 
bildirilmektedir. . . . Selônik garnizonundaki askerler Zafer tar.,.fmdan tekrarlandı. Bu nu-

Ak b l d k f d l tuk Reşid Galibin kendi elyazisile 
ra a arı a tev : e ı ıyor değifliriliyor yazdığı defterden okunmuştu. Defter 

A!INA •.. 5 (~i.lliy.et) - Gazetelerin ATINA, 5 (Milliyet) - Hükü · elden ele gezerek orada bubnanlar 
yazdıgına gore, aailerın kardeş. kız kar- met muhalifleri ileride bir daha bu tarafından tetkik edildi. 
deş ve karılarının da tevkif ed~lmeleri gibi ha?'ek.-te ae:-;ehi1me1erini imkiln· B "hçil'"' . B 
hususi• zabıta"a emredı"lmı" •b"r. ayan Kamuran tarı ıgını , a-

v sız bırakacak esaslı birtakım tedbirler H ·· · d"I h kk d k" ) Kaymak• lcromonaki'nin tevkifin- yan ayrunnua ı a ın a ı ça ış-
d 

almaktadır. Bu meyanda Selinik ve malarını anlattı. 
de zabıtaya tabanca çeken kansı a tev· daha bazı garnizonlara eski Yunanis- k ·· 
kif edilmiştir. Verilen hususi emirler Bayan Pakize inançta onun öycu-

lan asekrlerini yerlettirrneğe başlamış ı·· • ·· ·· ı ıı V ·· ] · · k"ld 
( Cumhuriye~i korum.a) der ... eklerinin bü ugunu an a ı. e aoz erını şu şe ı e 

tır. Eğer celbed:lmekte olan asker bu bitirdi: 
tün şubeleri :zabıta tarafından İşgal e .. na ki.fi gelmezse eski Yunanjıtanda d R "d G ı· 
dilmi•, evr•lt dosy. alan zapledilmi,tir. - Arkadatlar bura a eşı a ı-

' daha baıka lannı da silah altına ala- b" ut al Fakat b J ki siyasi ceohe arasında kat'i ın na w arını anıyoruz. u a-
caktır. nışlar boş laflardan ibaret kalmıyacak 

mücadele Papanastasyu tevkif edilmedi tır. Çünkü bot laf onun ruhunu taciz 
ATINA. 5 (A.A.) - •:""\iımet rad- ATINA, 5 (Milliyet) _Çiftçi ve eder. Reşid Ağabey biz ıenin yolun-

yo merkezlerinden birisinin A mava mu· I da, köy yolunda yürüyeceg'"' iz. Meza -ş.çi fırkası lideri Papanaatasyunun tev 
vaffak olduğu bir radyodan, Bav Veni - . d rmda rahat ol. 

cek birçok teyler vardır. Köylünün e
linde tohumu .. Bir avuç tohuma ba -
karsak yüzde elli baıka ıey görürüz. 

Tohumun ıalahı lazımdı. Birçı>k to
hum 11lab müeaaeealeri kuruldu. Köy
lü tohumu getiriyor. eczalandırıy(lr, 
ıslah ediyor. Hükfunet te iklime uy -
gun tohum arıyordu. Tohum toprağa 
iklime, göre iyi veya fena mahsul ve-
rir. 

lnııilterede yetiıtirilen mükemmel 
tohum, burada olmaz. Türkiyedeki tü 
tün Amerikada olmaz. 

Tecrübe de ııösterm, olnw.dı. 
Ne için makine kullanamadık? 
Makine kullanmakta ileriye gide -

medik. Zira işçi bazı yerlerde o ka
dar çoktur ki makineden ucuza gelİ· 
yordu. 

Makine kullanılmazsa ne yapıla 
cak? Çiftçilik itlerini makine r~pa -
cak mı? 

Bunun Üzerinde çok diqünmek la -
zrmdır. Memleketimizde petrol bulun 
madıkça bununla kullanılan aleti kul 
)anmak doğru olmaz. 
Şimdi kamyonlar i§liyor. Benzin ile

dir. Birgün etraf kapanıraa, ben~İn 
gelmezse ne olacaktır. 

Hayvı. lan da a;tttık, arabaları da 
yaktık. Gayet mühim bir mesele ••. 

Kendimiz yapmadıkça, kendi ikH -
mimize muvafık q bulmadıkça hay -
vancıhk memleketin en mühim J.uv
veti ve metııul olaeaitı iı olmalıdır. 
Yeni Türkıiyenin el uzattığı ıeylerden 
biriıi de budur. Onun için yeni Tür -
kiye hayvan haatahklan ile ujira§tı. 
Mesela bugün aığır veba11 yoktur. Bu 
bir iıtir. Eskiden memlekette 11iru' ve
bası çoktu. Hayvanlar alabildiğine Ö· 
lüyordu. BugÜn, hayvanlar yazın ye -
til ot, kııın saman yer. 

Birim istediğimiz hayvan bu değil
dir. 1923 de 2 milyon liralık hayvan, 
mcmlek.ıe ıirmiıtir. 1930 da 700 bin 
liralık hayvan ginnit 8 milyon lira hk 
dışarı çrkmıtbr. Hasta hayvanla!" dışa 
rı çıkamaz. Hayvanlar aağlamlaşmıt· 
tır. 

Memlekette türlii türlü 
işler vardır. 

Orman meıeleıi 

yapılacak 

Otedenberi memleketin mühim nıe· 
ıelesi orman meselesidir. Orman kanu 
nu daha çıkmadı. Bu sene çıkacaktır. 
Geçen .ene oı man melı:telıini ııezerken 
birisi geldi. 

- Bir ıeyler aöyliyeceğim.. dedi. 
Ben mektebe gireceğim evrakım ta -
marn. Mektebe almıyorlar. 

- Sordum. dediler .• 25 kiti alaca
ğız, fartlanmrz ıudur. Bunun evra -
kında tartlar eksiktir. 25 yer için 300 
kiti müracaat etmiıtir. 

V aktile kimse tenezzül etmiyordu. 
Bu da fikirlerin memlekett. açıldı -

ğmı gösteriyor. 

kif edildiğı teyit edilmemekte ir. 
Bundan sonra Lebit Yurtoğlu Rey eni hariciye nczırı şid Galibin ülküsünü heyecanlı aözler 

ATINA, 5 (Milliyet) - Çaldaria ile anlattı. En son olarak Reşid Ga-
ka.bıineainde Ziraat Bakanı olup ge - libin söylediği bir nutukta zaptedilen 
çenlerde istifa eden Teodokiae Harici plak vaaıtaoile orada bulunanlara ken 
ye Bakanlığı teklif edilmiştir. di sesi iıittirildi ve ihtifale son veril-

/ta/ya vapurları Yunanistana di. 
uğramıyor Merasimde birçok Univenite tale-

lta1ya hükfuneti Brindizi, Triyeste, besi, muallimler ve Reş.id Galibin aİ· 
Bari ve Napoliden hareket edecek bü- leai bulunmutlur. 
tün vapurlara Yunan ı~man]arına uğ-
ramaları içıi.n emir venni~tir. Bugün 
Büyükdereden hareket eden Yunan 
bandıralı gaz vapuru Atlas'ın Yunan 
ıahillerine yanaşmadan doğru Tunu -
sa gitmesi bildirilmiştir. 

Beyanname 
Tayyareler bu sabah asi kıtaata 

Kondiliain bir beyannamesini atmış -
!ardır. Bay Kondilis, bu beyannaıne -
de lataatın kendilerinden hakikati giz 
!iyen aıi zabitler tarafnıdan ıüri"ık • 
lendikleri, kendisine malfun olduğunu 
bütün Yunaniatanm isyanı bastırmaya 
karar vermiı bulunduğunu ,ve fal. ~t 
çocuklarmrn kanını dökmek isteme · 
diğini bildirmektedir. Bay Kondilia 
beyannamesini ıu ıuretle bitirmiıtir: 

Mühlet 
"Size diqünmek için 24 ıaat müh

let veriyorum. Bu möble! geçince, bü
tün kara ve hava kuvvetlerini mer -
hamet etmeksizin i.ailerin ordu~una 
kartı çıkaeağrm. Bunu size hiç bir za• 
man yalan söylememiş olan nanıualu 
bir asker aöy]Üyor.,, 

Asi bir tabur teslim oldu 
Selinikte tam bir aükün vardır. 

Şehir ve mülhakatında gönüllü ve ih
tiyat kaydı gittikçe artan bir fevkle 
devam etmetkedir. Asi bir tabur hü
kilmet kıtaatına teslim olmuıtur. 

Cirit müıtesna o1mak üzere bütün 
adalar hükfunete halisane bir ıurette 
bağlı bulunuyorlar. Gece asi gemiler 
Girit adasından pek az meaafede l.ıu
lunuyorlardı. Averof gÜçlükle barf"
l<et edebilmektedir. Hareket halinde 
bulunan tayyareler isi gemileri kova· 
laınağa amade bulunuyorlar. 

Atinada ıükunet vardır. Gerek A
tinada ve gerek Pire, Selanik ve di • 
ğer tehirlerde .ırazetelerin muhtelif 
tabılan vesileıile mutaddan fa7)a ha
reket mevcuttur. 

100,000 kişiı'ik kuvvet 
ATINA, 5 (A.A) - Havaa ajansı 

run hususi muhabiri bildiriyor: 
General Kondiliı ıarki Makedonya 

asilerine hitaben neırettiği 6ir beyan
namede hükumetin dört >;oıfı oilah 
altına aldığını, bu suretle lOl>,000 ki
tilik, 60 tayyareye ve kuvvetli topçu
ya malik bir ordu hazırladığımı asi • 
leri Venizeloaun igfalatına kapılmı -
yarak ıili.lılannı teslim etmeğe ve bu 
suretle dahili harbin fecayiine meydan 

vermemeğe davet etmektedir. 
Bir muhalefet reisi ne diyor 

Diğer tarafla,; ilk defa olarak bir 
muhalefet reisi, sabık başvekil Miba
lakopulos, matbuatta yaptığı beyana
ta bu isyanı takbih etiğimi ve dahili 
harbe meydan vermeemk için Veni • 
zelosun vatanperverliğine müracaat 
eylediğini söyle~tir. 

Yağmur ve su 
ATINA, 5 (A.A.) - Makedonya· 

daki şiddetli yağmur ve ıia askeri ha
reketleri teahhüre uğratmaktadır. 

BRENDIZI, 5 (A.A.) - Yunanis
tanda zuhur etmit olan isyan dolayı· 
ıile bu mem!ekell~ olan hava ve de
niz münakalatı inkıtaa uğramıştır. Bu· 
raya gelmesi icab eden Trinton ismin 
deki Yunan ııemiai Pire Jimanmda kal 
mııtır. 

Hindistan ve Avusturalyaya ııitme 
ıi mukarrer olan dört motörlü lngi • 
Uz tayyaresi Brendıziden hard<et e• 
demediği gibi Atina ve latanbula gi
decek olan tyyareed yola çıkamarnıı-
tır. 

Asiler teslim oluyor 
ATINA, 5 (A.A.) - Şarki Make

donya asilerinin hükUıııet kuvvetleri· 
ne kartı mukavemet imkibsızlığı do
layısiyle tealim olacakları zannedil· 
mektedir. A.i kuvvetler mikdarınm 
mecmuu 251 O den ibarettir. Hükiiınet 
kuvvetleri, ilerlemeye baılamı~lardır. 

Tayyarelere karşı 
ATINA, 5 (A.A.) - (.Javaa ajansı• 

nın huıusi muhabiri bildiriyor: 
Y unaniıtan üzerinden pçma bütün 

miHetlere menıup tayyareler için mene
dilmiıtir. 

Selanikte aükıin 
SELANIK, 5 IA.A.? - Trakya ve 

Selanik mmtakaamda aükilnet vardır. A· 
ıiler yalnız Serez, Drama ve Kavale gar 
nizonlarınıla kalrnıılardr. 

Selanik limanc kapandı 
ISKENDERIYE, 5 (A.A.) - Röy· 

ter: Yunan l<onaolusu Selanik ılimanını 
torpiDe.- kanpan<tığını Mııır hükumeti
ne bildirmittir. Selaniğe .ıridecek vapur· 
lar K.araburunda tevakkuf etmeğe ve 
yollarına devam ebnek iıt~dikl~ tak • 
diı-cle romörkörle .ıriblıeğe mecbur ola
caldardır. 

Bir kazmanın 
Marifeti 

--·-
lstanbu · tramvayları baı•11 

saatlere~ nası durur? .. r 
E "k" ·· B ·ı Eıninön• vve. ı gun eyazıt ı e 

111
_. 

ra11ndaki elektrik kablosunun bo•. ~ .. . . . bır 
•ı uzerJn_e tramvay seferlerının il"" 
ıaat k..-.. Jdiğini yazmıştık. Dün bu ğı. 
sele bdkkında şirket nezdinde yaptı ·ı • 
mız tahkikatta bize şu malüınal v-etJ 
miştir: _, 

Tramvay ıefulerinin durması ~ı,;11 
lelerin yazdığı ıı:ibi tramvay ve el k ~ 
kablolannın biribirine temas e~er< Jil • 
loların yanınasmdan ileri gehnış d Jlt' 
dir. Bozulan kablo yalnız traınvaı;;, r 
yazıtta tali istaıyon kablosudur· utJll " 
mele orasını kazarken kazma iJe ~ 
vay kablosunu bozınut ve bu ~· 
cereyan kesilmiıtir. Tramvay]aro ol~ 
trik cereyanı veren kablo 550 ~ 
mütemadi cereyandır. Elektrik aıi 
İse mütenavip cereyandır.. Ve (ıll~i" 
cereyanm biribirile alakası yoktut• ıer 
elektrik kablosu bozu 1muş olsa,,~1 

viratın da kesilmesi 13zım gelir~ 
Şirketin alakadar olan m ,,,,-

vaktinde yeti,erek tramvay kabl"'~ 
bozulduğunu çabuk anlamıslar •• 
tamirine başl~ışlardır. . . . _,-

bu sayede tramvay ıeferlerıP'd- ti' 
müddet İnkıtaa uğramasına nıeY 
ritmemittir. 
~-----o--~~----

B o 1az1 ar komisyonu111111 

raooru ~ 
Boğazlar komisyonunun ııe ~ 

raporu hazırlanmış ve ba11lnıal< 
re matbaaya verilmiştir. ,..,ııJ' 

Rapor basılınca uluslar kıl 
na gönderilecektir . 

Birincilik maçları ~ 
ISTANBUL, 5 (A.A.) - hl• 

futbol heyeti başkanlığından: ,ı# 
8 mart 935 cuma günü yaP 

mmtaka birincilik maçları: •"ôl • 
1 - Takıim alanında: A]aıı b!". • 

cüsü Necmi Ataman: Fenerb• t ıl 
Galatasarap birinci takımları ••j.,:· 
hakem Şazi Tezcan, yan hal<ell' 
Halit Thrahim, Ekrem Ersoy. ' 

Not: Bir buçuk saatlik maÇ ...-,. 
da iki taraf berabere kaldığı .ıt f(f 
de maç on beşer dakikalık ik• • 
daha temdit edilecektir. f. 

2 - Betiktaş Şeref ıtadmda' 
gözcüsü izzet Muhittin Apak· ı 

Ortaköy - Doğanapor A ıaJ<ıll' 
saat 9,30 da hakem I. M. AP~ ti 

F e11eryılmaz - Karagümrük 5' 
lumları saat 12,30 da hakem 
Karsan. 

3 - F enerbahçe alanındn: ,. 
Süınerapor - Haliç saat 12 .... 

kem, Ali Rıdvan. . 
latanbul Mıntakası Bisiklet he~~ 

22 · 3 - 1935 cuma günü biıi....
vik yanşları yapılacaktır. Yatıf iAil 
Mecidiye köyünden Kefeli köye .,.. -' 
geliıtir. Yarışa girecekler mıntak' il' 
ganlığına kendilerini yazdırın~ 

D 

Başbakanın 
Onuncu yılı 

(Başı 1 inci sahifede) 
müzden aşarak kendisine tazidl" 
rini arzeden sözlerinizi büyük b .. 
ile okuduğunu ve bunlardan, b.;,-ı: 
dost lafının hali faaliyette bul 

1 isinden gelmit olmalan baa~~., 
ka\ daha mütehaaaia olmak gib1 

ne bir ihtimam göstermiı ol~ 
IÖylemekliğime müıaadenizi rİ"' 
riın. 

Büyük ıefim bu münasebeıl
teıekkürlerini, hem de saminıi ııl 
ğunu size bildirmeğe beni nıeııı 
mittir. 

Baıvekil Inönü, bu kadar. D ~ 
v~ bu ~e~ece dC>1tane bir !h~ ıııııl' 
nyuebnın ununcu aeneaın ~ ~ 
mak ıuretiyle gösterrniı oldu~...ı 

~ ... ~likadan ve kendi siyasetiyle· 
arasında bulmu§ olduğunuz dl~ 
betten dolayı pek mütehassit • 
tur. Size dostluk ve yüksek 
hislerini teyit etmektedir. , ~ 

Bana gelince, aziz doatuJ1'1 •' ~ 
lektaırm, büyük önderimin .,e jl 
min tarafınızdan o kadar iyi t,,,... 
yurulmut olan rahat ve n~ 
gölgeleri altında Türkiye h ~ 
setinin idareciai 11fatiyle, ne• 
inceliğinizin bir eseri olara1' 

11 gelmiı olan bu gÜzt.l tezahür• 
fi ancak derin meaerretlerinıi 
bilirim. Çünkü bu tezahürat!~ 
arası sahasındaki barıt ve 1~ ..il 
temin huıusunda sizinle miitl~ 
Balkanlarla müıterek olan -, .J 
zu ne kadar 11hhatli bir tar•cl.." 
dığınızın bir niıanesini gÖ t ~ 
Bu anlayıf, bina edici ve vüc~ 
ci karıılıklı bir anlapnaya in• 
mittir. ·,,i' 

S. M. Kral Karo) Hazretler~ 
sek ve müdrik ıiyaaa telakki~ 
nevver himayeai alımda siz, . ~ 
tum, asil ve doıt romen mille.y ~ 
ruz başınıza bir kuvvet teık• -~ 
ıunuz. Öyle bir kuvvet ki bıl 
devlete bedeldir. Jııı! 

Bütün tetekkürlerimizİ lı• 1 
rek aadık dC>1tluğumuza itiıP" 
nınu2. 

T iirkiye Dl§arrifl•~ ~~ 
Tevlik Rü,W ,.JV" 

r ebrik tel yazJafl 
ANKARA, 15 (Telefonla) ....-_ _..,_ 

kanhğın onuncu yıldönümÜ ~ 
le l11net lnönüne Yunan Bat~~ 
Çaldarİ$, Bay Molotof, Bay 'vf') 
Litvinof, Bay Benes, Bulır"?",, "iJ'. 
general Zlatef hararetli teiıl"'"' 
ları geılmiıtir. ,/ 

Batbakan bu telııraflar~ 
vaplar vermiıtir. 1~ Dıtan lıleri Bakanı BaY • 
tü Araıa da mülıtelif devlet 
tarafından tebrik tel yazıları 
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Kandırada 
çifçilere yardım 

-o--

Ziraat bankası 78 bin 
lira kadar 

yardımda bulundu 
UNDRA, (Milliyet) - Kaza 

dahilind-;birçok bataklık orman 
•e l.:orulann mevcudiyeti, muhiti
llıizae OrDUUJ iatihaalatının inkifafı
ııa hizmet etmit ve yakın bir zama
lla. kadar memleketin bathca tica-
1etini teşkil etmekde bulunmuftu. 
Son zamanlarda iae ekim itleri ba
kaılıığının aldığı veche dolayısile 
•ilayetimiz mmtakaıı dahilindeki 
ornıa.nıar, numune ormanları hali
rıe ifrağ olunduğu gibi, kaza odun· 
tııJuğunun ihracat merkezi bulu
ilan lstanbulun, evvelki gibi, kaza 
0dun ihtiyacı arzetmesi, tedrici bir 
'lirette bura odun istihsalatının a
~alınasına aebep olmuttur .•. Bu vec 
hile senevi 700,000 kentala baliğ 
Olan evvelki seneler odun, kömür 
İıtihsalatile 2000 metre mikabını 
lııuteraviz kereste ihracatımız son 
1934 yılı zarfında yüzde 60 nisbe· 
tinde tenezzüle uğramıştır. 

Binaenaleyh bu vaziyet k3rşısın 
da, köylülerimiz, hükumetimizin 
eltim itlerile uğraşan mütehassısla 
tı korumak hususunda aldığı ted
birlerle yükselen hububat fiatları 
G~erinde, bilhassa bu sene daha faz 
la. toprakla u-ğraşmaya kerı:µi ver
lıııtlerdir •. Ancak geçen 1934 yı
ltnın ekim mevsiminde devam eden 
~:.ırııkıık, zaten verim nisbeti az O· 

arı topraklarımız hasılatını dütür
lııüş olduğu gibi, esasen hiç bir ser
lııaye terakümüne sahip olama
~an köylülerimizin mali vaziyetleri 
lıi de ziyadece sarsmıştı. Bereket 
~erain ki 934 yılının sonlarında ol-
uğu gibi halen de havaların mü

'ait gitmesile devam eden zeriyat 
teçen seneye nazaran yüz de 70 
llisbetinde bir fazlalık göstermek 
~edir. Bu vechile ümitlerini ekim 
1flerine bağlayan köylülerimiz, son 
~nelerini de toprağa serptiği gibi 
lr kısmı Ja tohumlıili: ihtiyaçları

llın temini için Ziraat bankasının 
h.rdrmJarına ihtiyaç göstermiştir. 

Bu sene bir çok müstahsile bü
Nk yardımları dokunan bu mali 
~iiessesemizin Kandra şubesinden 
0ğrenildiğine göre, yalnız kaza hu. 
~lltları dahilinde bulnnnn kövliive 
il ziraat mevsimi devresile 935 
jtıesi ikinci ayına kadar olan müd-
~t zarfında, ödünç verilen para

la~ıa 1724 mfütahsile ·yardım edil
llıı, ve bankanın çiftçilere yardımı 
ltıecmuu yetmit sekiz bin liraya 
'~kselmiştir. Ziraat bankasının ye
linde yapılan '-u değerli yardımla
tırıı saygı ile ~;aydediyoruz. 

Ayni zamanda iklimin müsait 
;Qİyetinden istifade edilerek kaza 
a nıeyvacılığın da taammümüne 
~lıtılmaktadır. Bilfı~ .. a kazamız 

1°1'arında bulunan Sabanca ve Ceb 
~tıin meyvecilik hususunda elde 
d tiifı büyük muvaffakıyet bu saha
~~ da ilerlemek hususunda büyük 
it amil olmuştur. 2290 kilometre 
~tabbaı gibi geniş bir sah:ı üze-

li.de 448 parça köyden terek~<Üp 
~eıı Kandranın, maalesef şimd"ye 
d d~r bağ ve meyvecilik hususun
a 'kı faaliyeti pek mahdut kalmıştı. 
~ •ene ise vi7ayet fidanlığından 

" ~1 57 adet aşılı meyve fidanı getir-
• d erek cüz'i bir bedelle isteklilere 

'ıhtılmıştır. 
Ilı Bu vechile müstahsil lehine hiz. 
ıt etleri görülen idare adamlarımı-
t'~ da umumi ökonomik düşünceye 
ı:;e ve yakından alakadar olarak 
>ıı ••ınalannı onay ve özenle görü-
~-

l\.,t<\l ' vl\ fırkn kongresi 
~ ICOT AHY A, (Milliyet) - Fır
ıi Vilayet kongre i toplandı. Rei
~ aç>m söylevi ve iki yıllık çalış
r raporundan '!Onra devrimin bü 
\~ önderlerine saygı telyazıları 
~ 'll~k!e i~ ba~Ia.dı. Vilaye~in her 
~t ~sınden derlenıp gelen dılekler 
liqk~er burada özleştirilip birleş-
~ 1,clı. Bunları gerçeklendirecek 
~;P.rde bir idare heyeti seçildi. 1-
l~el heyetini tetkil eden kitiler 

ardır: 

~-~eiı Etem Yücel. Kent Başkanı, 
rlitl'ıı.n Bedriye lrf n, Bayan Re
~,i~arıi., H ,ı:ı, ~ac!ri !:~dem, Dr. 
~,,. l'uzımm, •. .ı Germıyaı:ı, Şu •. 

"'ı.ı.tluğ, S::.dık Kutlu. 
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Bayburdun kurtuluşu 
Ordu 17 sene evvel şehrin kurtuluşunu 

tanzir etti, şenlikler vaoıldı 

Kurtulupınu kutlulayan Bayburt' tan bir köıe ve tarihi kalesinin 
cenuptan 

BAYBURT, (Milliyet) - Bay
burtlul'1" 21 fUbatta kurtulutları
nın yıldönümünü kutluladılar. Her 
Bayburtlunun ka!binc~e on yedi se
ne wvelc ait acı hatırr.lı- ın ııilindi 
ği bu günü bize gösteren kahraman 
Türk ordumuz bir kere daha göğüs 
!ere basıldı. 
Kurtuluşu gününü tanzir etmek Ü 

zere 7 ci alaydan bir bölük asker 
tam ıaat onda dı,ardan ateşe baş
layarak yavaş yavaş tehre girdiler. 
Önden gelen bölük kumandanı bu
dunun alkışları arasınd" biıkiimet 
binasına koşarak bayrağı çekti. 
Tam bu sırada Çoruh spor kulübü 

görünüfil 

tarafından dikilen büyük bir bay
rak ta Bayburdun tarihi kalesinde 
dalgalanmağa ba9ladı. Bundan aon 
ra söylevler söylendi. Binlerce 
mektepli budun ve memurlardan 
mürekkep kafile ile on yedi sene 
evvel yüzlerce masum Bayburtlu
nun süngülendiği 9ehitliğe gidildi. 
Burada belediye başkanı Bay Tev
fik Çoruhun çok heyecanlı bir söy
levinden sonra merasime nihayet 
verildi. Akfam bu kurtuluş müna· 
ıebetile Çoruh spor kulübü tarafın 
dan sinema binasında bir müsame
re verildi. 

Kocaeli sporu ilerliyor 
Son senelerdeki ça iışma1arla müsbet 

neticeler alınmıştır 
KANDIRA, (Milliyet) - Koca

eli mıntakası bu son günlerde idari 
fenni ve memleket gençlerini ala
kadar edecek yenilikler yapmakta
dır. 

Tanrnmış atletlerden Türkiye 
sırıkla atlama 9ampiyonu Hayda
rın nezareti altında, atletik sp.:>rla
ra hevesli gençler geceli gündüzlü 
fakat kuvvetli bir rejim tahtında 
ihzari çalı~malara batla.-.ışlardır. 

Evvelce pek sönük d~ılecek de
recede bulunan mıntaka muamela
tı, fU son b:r kaç sene içinde her 
ıahaıclaki faaliyetine yeniden baş
lamış olduğu görülmektedir. Bu 
meyanda olmak üzere ve 'u son bir 
iki sen zarfında mıntaka merkezi 
-bulunan lzmitte, fenni ve nizami 
eserler dahilinde ve 70 x 105 metre 
ebadında bir futbol sahası insa e
dilmiştir. Bu sahanın etrafı~da 
dört metrelik bir pisi olduğu gibi, 
bini mÜt<!CAviz spor meraklılarını 
aıaca1c derecede vası, kapalı ve a-

" trôbünü, 9 x 10 metre ebadında 
bir güref salonu ve duş odasını 
la ........... <.;. ... >alı bır spor biııasının in
fa&ına da muvaffak olunmuş ve 
bugün iıe bu inşaatı her ve.,hiie 
ikmal olunmuştur. Evvelce ancak 
sekiz yüze baliğ olan faal ve genç 
sporcuların adedi bugün bu sayede 

1 
bin beş yüzü mütecavizdir. 1 

Evvelce sekiz kulüpten ibaret o
lan bu mıntaka, fU son .senelerde 
Gölcükte teşekkül eden deniz fab. 
rfkaları spor kulübü, Sabancada 
Yeşil yurt Geyve Akhisarında H
man yurtları, Sakarya, lzmit ldman 
yurdu isimleri altında olmak üzere 
yeni te,ekkül eden beş yeni spor 
kulübü ile, bugün mıntaka on üç 

Deniz .i U usevinde 
şıı.r lıı:ı lı t msil 

DENIZLl (Milliyet) - Ulusevi 
temsil komitesi (Tırtıllar) piyesini 
ulusevi salonunda çok kalabalık bir 
seyirci karşısında muvaffakıyetle 
oynamıştır. Piyes şarkılı ve çok ha
raretli olduğu için her tabakadan 
olan halkın alakasını çekmiştir. 

SamsıJn vıİaJ "' l meclısi 
işe başladı 

SAMSUN, (Milliyet) - Sam • 
sun vilayeti umumi meclisi vali 
Bay F l\hri Ki perin baskanlığı al • 
tında açılarak işe ba~lamıstır. 1 • 
kinci reisliğe Tayyare Cemiyeti 
reisi Bay Hüseyin Fehmi seçilmiş
tir. 

kulüpten müteşekkil bir hale gel
miştir. Müteşekkil spor kulüpleri 
taaddüdünü nefsinde cemeden A
dapazarı ile İzmit merkezleridir. 
Bu meyanda olmak üzere mıntaka
nın itıtihat spor ve lzmit idman 
yurtları mıntrka merkezi olan iz. 
mitte diğer Ada idman, Sakar1'
gençler b.rliği, yeni hilal spor 
kulüpleri Adapazarındadırlar. İz
mit merkezinde bulunan kulüpler. 
sporun her sahasında hergün için 
inkisafını arttırmak~:ıdır. Adapaza 
rınd~i kulüpler i>e her sahada bi-1 
rilıirine rakiptirler .. Bu rakabet do
layısile Adapazarı kulüpleri spo
run futbol ve atletik kısımlarında 
tam manasile varlık göstel'D).işler. 
Ve 1932, 1933, 1934 yı.larında mın 
taka futbol fampiyonluğunu elle
rinde tutmuşlardır. Vaziyet böyle 
olduğu halde her nedense nüfusu 
otuz bine yakın ve mıntakanın dört 
büyük kulübü ve bine yakın azası
nı nefsinde toplayan Adapazarı da 
bugüne kadar hiç olmazsa nisbe
ten fenni ve nizami bir saha inşa
sına muvaffak olunamamıştır. 

Kocaeli mıntaka sporcuları 1933 
ve 1934 yıllarında ıu sporları Tür-· 
kiye ikinciliğini ve 1934 de bis'klet 
yarıtlarmda ayni vechile Türkiye 
ikincil' ğini almıştır.. Futbol, atle- • 
tizm, atıcılık, binicilik, sporlarında 
hergün için faaliyet ve inkişaf gö
rülmektedir. Maddi ve manevi bir 
çok mahrumiyetler içinde bulunan 
Kocaeli mıntakası sporcuları ve 
kulüpleri, gençliğin tükenmez ça- • 
lışmaları ve kırılmaz imanları sa
yesinde in!<işaf yolunda hergün i-
çin büyük birer ilerleme adımı at
ma!rtan geri durnıamaktat'ı rlar. 

ÇAGIRIŞLA:l 

Hi' a iahn.er Eeyoglu kaza 
kony.·e3i 

Hilaliahmer Beyoğlu ~a ıubeıin • 
den: 

Beyoğlu kaza ~ubesinin 1935 kongre
si 10 mart ı935 pazar günü saat 15 te 
toplanacağından yazılı azanın ~ Biin ve 
saate kaza şube merkezine relmeleri ri
ca olunur. 

Hi a iahmtır B~I" t 
naiiye kongrasi 

Hil5.liahr.ıer cemiyeti Balat nahi
ye şubesinden: 

935 yılı kongre"1.İz 8-3-935 cuma 
günü akş.aı .. . ı cumhuriyet ha•k fırka
sı Fener nahiyesinde saat 20 de top
lanacaktır. Ami1 azalarımızın kon -
gremize gc!mclerini dileriz. 

' 

J\ydında 
Sağlık işleri 

Aydın Belzdiyesi bir yıl 
içinde neler yaptı 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın bele 
diyesinin 934 yılı sıhhat işleri çalıt· 
malarını bildiriyorum. 

143,55 lira aarfedilerek 114 has
ta nakledilmif, 1877,60 lira ile 
1109 acezeye yardım ~dilmif, 75 
lira harcanarak IS çocuk iyi ett!ril
ınit, 706,16 lira aarfedilerek 1261 
acezeye ilaç alınmıştır. 

934 yılında belediye hekimliğine 
2193 hMta başvurmuş, bunlardan 
706 sına reçete verilmiş, 1261 para
sız ilaç verilmif, 215 i memleket 
hastahanesine kaldırılmış, 11 i de 
memleketlerindeki hastahanelere 
gön""i!erilmiştir. 

Uç ayda bir muayene olan es
naftan 1895 kişi muayene edilmiş 
1889 u sağlam, 6 sı hasta bulunmuş 
tur. 

Uç ayda bir defa teftiş edilen 
dükkan sayısı 1005 olup bunlardan 
607 si muvafık görülmüş 386 sına 
tı>nbihat yapılm19 12 sine de ceza 
verilmişti. 

1601 çiçek, 124 menengcdmk 2 dif 
teri, 3 tatanos, 2677 tifo aşısı yapıl- . 
mıştır. 

37 ev, 1317 parça ev eşyası te
mizlenmiştir . 

1228 köpek öldürülmüştür. 
108 kilo hamur ekmek, 10 kilo 

sacl~yağı, 1128 kilo balık, 10 kilo 
boyalı şerbet, 157 karpuz ve sala
talık yenmesi muzır görülerek im
ha olunmuştur. 

11 Karahumma, 3 difteri, 3 ilti
habı sahaya sari hastalıkları mu
sabı tesbit edilmit, 16 akciğer ve
remi, 2 karahumma ve bir de han
çere vereminden ölüm görülmüştür. 

934 Yılında Aydın belediye hu
dudunda: 92 kız, 114 erkek, 206 
çocuk doğmuş, 121 kadın, 142 er
ke~· 263 kişi ölmüştür. 

Belediyenin kontrol ettiği: 6 
meyhane, 22 çorbacı kebapçı, 26 fı. 
rınc:'ı, 8 otel, 3 hamam, 13 han, 1 
sinema, 7 sebzeci, 11 yemişçi, 6 ku
rukahveci, 81 kahvehane, 35 ber
ber, 11 kasap, ve 10 şekerci ve 
tatlıcı dır. - ----~ ------

Resim Ee LI 
lstanbul Halkevinden: 
Evitni:mn Gülhane parla içinde 

Alayköşkündeki güzel sanatlar şube
sinde bir resim ıergisi açılacaktır .. 
Bu sergide e6erlerini tethir etmek ia
tiyen bütün oanatk&rlarımızm tablo • 
larını ıo,ı ı ve 12 mart 935 günleri 
saat (ı5) ten (19) a kadar Alay • 
köşkü çevirgenliğine teslim ebneleri 
rica olunur. ---
Düğün meras;min'n 

bırakılması 
Ba,. Halid Ziya Unaklıırilin kaym

biraderinin Ankarada yapılacak o .an 
düğüne giiınekte iken trende irtihali 1 

dolayıaile, Bayan Leyli. Nadi ile Bay 
B .. lend Onai<lıgilin yımrJd perıembe 
günü Ankarapalasta icra edıleceil. o
'an düğün merasiminden vazceçilmek 
zarureti hi.aıl olmuıtur. 

foıftbul Bıtr:lııınt 
~~hirTıiJatrosu 

111111111111111 

11.J 

TEPEBAŞI 
ŞEHiR 

Tıyatrosunda 
Bu gece 
-aat 20 do 

MUFETTlŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 

1607 
• • 

Fransız Tiyatro11unda 
BU AKŞAM 

Saat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem Reşit. Besteli. 

yen: Cemal Reşit. 
1784 

VAPU{LULU . 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 

l~tanbul Acenta"ığı 
Liaıa, Han.. Toiefon: 2~'l25 

KARABİGA YOLU 
uA~.TlN vapu~u 6 Mart ÇAR -
ŞAMBA saat 20 de Karabigaya 
kadar. 

1~ ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda if ve ifçi iati· 
yenlere tavassut ediyor. lı ve İffİ 
iatiyenler bir mektupla lı büro> • 
mu%Q müracaat etmelidirler. 

İşci arayanlar 
Her ne gibi bir it olursa olsun yapa· 

nm. Tahsilim ortadır. lı vermek isti • 
yenlerin Aksaray Cellat çetmesi Tirya
ki Haaanpa§a aokak No. 11 • 1 Hanede 
Yusuf Kemal adresine mürasaatı. 

ÖKSÜRENLERE 

KANZUK 
•• 
Oksürük Şurubu 

Göğüs nezlelerile had ve müz
min kasabat iltihaplarında, Za
türree, Zatülcenp ve boğmaca ök
sürüklerinde çok faydalı bir i!aç
tır. Göğüşleri zıı.yıf olanlara ay
rıca tavsiye olunur. Bir çok profe
sörlerin takdirlerine mazhar ol
muştur. Kanzuk öksürük turubu 
maruf eczanelerde bulunr. 1175 

üenız yolları 
Ace!ı§J- ,Eıc!!?y ~~!hafı 

Te;. 42362 - Sirkeci Mühürdarud• 

----Han. Tel. 22740 ---· 

111.ERSiN YOLU 
KONYA vapuru 7 Mart 
PERŞEMBE günü saat 11 
de Payasa kadar. (1138) 1758 

TRABZON YOLU 
ERZURUM vapuru 7 Mart 
PERŞEMBE günü saat 20 de 
Hopa'ya kadar. (1139) 1759 

--· 
IMROZ YOLU 

KOCAELİ vapuru 7 Mart 
PERŞEMBE günü saat 16 
da T opane rıhtımından kalka
cak gidişde Tekirdağ, Gelibo
lu, Lapseki, Ç. kale, lmroza 
dönü,..ıe bunlara ilaveten Şar
köye uğrayacak T ekirdağına 
uğramıyacakdır. _(_!!.40) _ 1760 

AYVALIK · YOLU 
BANDIRMA vapuru 6 mart 
ÇARŞAMBA günü saat 19 da 
Ayvalığa kadar. (1168) 

................ ı ............ . 

Dr. IHSA:N SAMI 

BAKTERlYOLOJI 
LABOkA TUARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazanndan (Wassennan ve Kahn tea· 
mülleri) kan küreyYatı aayılma11. Tİ· 
fo ve ısıtma haıtalıklan teıhiıi, id
rar, balgam, cerahat, kazurat, ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroakopi, huıu'ai a· 
şılar islihzan. Kanda üre, ıeker. Klo· 
rür, Kolleaterin milrtarlannın ta
yini, Divanyolu No. 189. Tel. 2098ı. 

)11()22 

o·x·YM ENTH o L . -

-Ö,KS.ÜRÜK • BOGAZ 

AlGOPAN 4 2 
4. 1 

36 1 ~ 4 o 
~=--; ~ 

Baş ve diş ağrıları 

Grip ve Siyatk ıçın 

faydalı ve müsekkin 

bir ilaçtır. 1 • 6 - 12 
adetlik dört köşe 

madeni kutularda 

her eczahaneden is

teyiniz. 

Fatih Sulh icrasından: 

i 1 
3· '6 
3 5 

100 kutu Ermis Konserve 

Bir deyinden dolayı tahtı haciz o • 

lup paraya çevrilmesine verilen hali.

da nıuharrer ıoo kutu konserve 9.3. 

935 aaat 10 ela Kadıköy Muvakkitha

ne cadde>i No. 37 Bakkal dükkan ı bil • 
müzayede ıatdacağı ilin olunur. 

(5926) 

Yatağından doğru 
SIRK'a 

Bu meıhur yala sayesinde Sırk' do 
numerolarım gi;)stermeğe muvaffak ol • 
du. .• 

48 yaflannda canhaz M. W. D. H. 
diyor kiı 

Sanatımı 'yapbğım bir çok •eneler 
zarfında delikli Allcoc.k yakdarınız sa • 
yesinde en büyük kan temin ettim. Ba· 
zt günler , bir takım ağn!ıı..r hisaeder • 
dim. Fakat kullandığım. delikli Allcock 
yalnlarınız aayesinde her akıam Sırk'de 
numerolanmı yapmağa muvaffak olu • 
yordwn. Bu yakılar olmasa iıi Trupu 
pek müşkil vaziyette bırakımı olacak • 
tnn. Daima tanıdıklarıma taysiye ede
rim. Bunda biç bir menfaatim yoktur. 
Bunu yazıyor....,.., sırf mutlak bir haki
kati berlıese bildirmek içindir.,, Bu iM 
husuıi bir haldir. 

Allcock yakılannın ber ne\i ağrdar
la büyük oancılan üzerindeki tifabaht 
tesiri haldmıda binlerce tetekkür mek • 
tuplan almaktayız. Allcoc.k yakıları mü
euir bir hararet tevlid eder ve adalele
ri yavatÇa ve otomatik bir surette ma
nj yapar. Ağrılarınızı teskin eden bu 
pyanı hayret yakılan ağrıyan yere koy• 
mak veya yerinden kaldırmak için iki .. 
niye kafidir. 

Her hareketlerde MASAJ OTOMA
TiK tesirini yapar. Kuvvetli ve aıcak 
bir el gibi tutar. Ağrıyı İ7ale eder. Frik. 
siyona ve fena kokulu mayilere hacet 
yok. Dahili ilaçlara da lüzum yok ... 

Delikli hakı'ki Allcock yakılannı ec
zanenizden tedarik ve üzerindeki kar • 
tal ve lannızı daire markaaına dikkat e
diniz. Ucuz taklilderinden sakmmız. Fi
yatı 40 kuruıtur. 

I
~ Orta Mektepler için 

Bay NAZ 1 M'ın 

EV İDARESİ 
kitabmıa yeni tab'ı çıkmı~tır. 

Ankara caddesi 

Hilmi Kitaphanesi ı 
De~ori 40 kur " ı ·----· Kırklareli Asloye tı. an ><~ , •• 

Hukuk Dairesinden: K. elinin Elma • 
cık köyünde mukim Bulgaristanın iri· 
dereli lsmail oğlu Mümin karısı mez 
kur lriderenin Tosçalı ııoğüt kesen ko 
yünden Mustafa kızı Ümmi aleyhine 
açbğı boıanma davası hakkında ya • 
pılan tahkikatta müdeia)p,, hn : ı ec· 
nebi memlekette olup hakkında yapı
lan tebligatın imkan.,z b.r hul gel 
mit olduğundan H. U. M. K. nun 141 
inci maddesi mucibince tebligatın ilan 

auretile yapılmasına karar verilmiş ol 

duğundan tayin olunan 20-3-935 lari 

bine müsadif Çarıamha günü taat 14 

de gelmediği ve cevap dahi vermedı· 

ği takdirde hakkında gıyaben mu a • 

mele yapılacağı ve bir daha mahkem• 

ye kabul edilmiyeceği ilan olunu r 
(59 '8) 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Hakim
liğinden: Yekta Görgünün karısı Ha· 
ıan kızı Cemile aleyhine' •tytı'Tı t ulh 
teşebbüıü davasının muhakemesinde 
Cemilenin ikametgi.lımın meçhul o l 
maaı dolayıaile ili.nen tebli t>·at icr~ !S ı· 

na karar verilmiı olduğ" ıdo.n 30 3. 
935 günlemecinde saat 10 t!a m~hı.e 

mede bulunmadığı takdirde gıy.ıbın 
da muamele yapılacağı tebliğ mak ·ı -

mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
(5915) 

Devredilecek ihtira b .. r.ı tı 
(Mütehavvil adisei şah•;yeli dür -

bünler) hakkmdaki ihtira için lkhN•I 

Vekaleti S. U. M. istihsal edilm:ş o

lan 8Mart ı933 tarih ve 1612 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere baıkasma devir veyahu a· 

ra verileceği teklif edilmekte olu1ak

la bu husust:ı fazla malolmat edin -

met. isteyen zevatın Galatada Aslan 

Han 5 inci kat 1-4 numaralara müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

1 
1stanbui haric, Asli.e=ıı 

Kıtaat ilanları. 
ı-------...~ 

Beher metresinin tahmin 
bedeli 35 kuruş olan 4.J bin 
metre haki astarlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. ihalesi 20-3-935 çarşam· 
ba günü saat 11 dedir. Mu

vakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. Şartnamesini para 
sız almak ve örneğini görmek 
İsteyenler her gün öğleden son 
ra Komisyona müracaatları, 
eksiltmeye girecek.er muvak
kat Banka teminat mektup ve
ya maliye makbuzlarile kanu
nun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarının iha~e saatinden 
bir saat evvel M. M. Vekaleti 
Satrnalma Komisyonuna ver· 
meleri. (10R2) 1658 
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Z A A F 1 U M U M i, . K A N S 1 Z L 1 K ve K E M 1 K Hastalıklarına Şifai tesirleri Çok tur 
HASAN ECZA DEPOSU Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta lstim11l edebilirler. 

~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
Y.ALNIZ T.ANINH1$ 

POUf D PLAY 
TRA$ BIÇAllLARINI 

MUllANINIZ 

DAİMON 
ELEKTRİK CEP 

FENERLERİ 

Yeni icad olarak ıa• 

ranb 400 metrelik me· 

:ı: eyi aydınlatır. F eae• 

rın boyu 23 santimet

redir. Ağıındaki bllylik 

cam yu•arlağı krlıtal• 

endir. 

i 1 

' 1 1 ' ' 

Sa.,ı Yerleri: ANKARA: Sofu zade Meh'llet Emib 
MERSİN: Hakık sade Rahmi 

11 IZMIR : Hllnyin Htısna 
il SAMSUN: Tmsu'l E~ref 

,w.': • 1 -. 

Sigorta işlerinde ihtisas 
yapmak üzere Avrupaya 

gitmek isteyenlere : 
Milli Reasürans Türk 

Anonim Şirketinden: 
Şirke!İmıİlı nakiiye, lı ve Kollekt if amele Kaza oigortalannda ihti.as 

yapmak üzre Avrupaya talebe gönder ecektir. isteklilerin ' 
1 - Yükıek Ticaret ve llıti.at mekı ehi veya Hukuk Fakültesinden mezun 

olması veyahud bir ıigorta ıirke tinde memur 11fatile çahımakda bulun
nıaıı, 

2 - 30 ya§ını tecavüz etmem.it olma ıı, 
3 - Askerlik hizmetini ifa eylemit bulunması, 

4 - Tlihoili takib edebilecek dereced • Avrupa lisanlarından bwine vakıf 
bulunma11 şarttır. 

8 - Y ukardaki ıartları cami iatek1il er bir müsabaka imtihanına tabi tu
tulacaldar ve bu imtihanda mu ~affak olanlar Şirketin lens.ip edeceği 
müddetle Avrupaya sigortacılık tahsili ve staj yapmak üzre gönderi
leceklerdir. imtihan.da müsavi tartı ihraz edenlerden ecnebi lirasını 
daha kuvvetli bilenler tercih olu nur. 

lııeklilerin atağıda yazılı veıikala rı hamilen nihayet 1 Niıaan 1935 tari-
hine kadar ıirketimize müracaat eyle melen lazımdır. 
a) Şirket müdiriyetine hitaben yazıl mıt bir istid'a, 
b) Mekep ıehadetnameıi (veya katibi adilden müsaddak sureti). 
c) Mektep ıehadetnamesi olmayanla rın çalıttrldarı sigorta ıirketinden ala

c..lıları laıdikli bir ve.ika. 
d) f)ç adet vesika fotoğrafı, 
e) T ercemei hal varakası, 

Müsabakada muvaffak olub Avrup aya gidecek olanlardan tahıili mütea
k;p avdet ettiklerinde Avrupada kaldıklarının bir mali müddetle ıirketçe 

gösterilecek yerde çalııacaklarına dair bir taahhütname alınacaktır. 
FazJn tafıitilt ve müsabaka günün Ü öğrendtek üzre ıit-Ju~t 

i(: ine mürnctt.at edilebilir 

A keri Tıbbiye Mektebi 
Müdüriyetindenı 

1 - Mektebimizin Tabip v ... Ec.lacı sınıflarına Fen ve Tıp 
fakülteleri serbest talebelerin den istekli ve sıhhi ahvali tam 
ve kabul şeraitini haiz olanlar dan bir miktarı §İmdiden kayıt 
ve kabul edilecektir. 

2 - Taliplerden yüksek sınıfta bulunanlara İyi dereceler 
tercihan kabul edilecektir. 

3 Kayıt ve kabul hu günden itibaren martın yirmisine 
kadar devam eyliyecektir. (1123) 1733 

~ıhhat Vf.' içtimai Muavenet 
Müdürlüğündenı 

Sıhhat -ıe içtimai Muavenet Vekaleti Trahom mücade· 
lesi için defter, cedvel ve Trahom kartları namile 14 kalem ev
rakı matbua açık eksiltme usulile hasdırılacakdır. ihale 935 
ıenesi Mart ayının onuncu pazar günü saat 15 dedir. Şartna
mesi bedelsiz olarak Müdürlüğümüz Mutemetliğinden her 
zaman alınabilir. isteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 
135 lira ile beraber Mart ayının onuncu Pazar günü saat on 
beşte Müdürlüğümüze müracaatları. (949) 1637 

Devlet Demiryollırı va Limanları ifletma Umum idaresi il4nları 

Muhammen bedeli ile mık darı aşağıda yazılı Karbit 
14-4-935 pazar günü saat 15 de kapalı zarf us\Jile Ankara
da idare Binasında satın alma caktır. 

Bu işe girın~k isteyenlerin 534,38 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni hu
lunmadığma dai. beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada T e
sellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara'da Malzeme Dai
resinde dağıtılmaktadır. ( 1046) 

Cinsi Mikdarı 

Karbit 75,000 kilo 

Muhammen bedeli 
Lira 

7125 
1645 

• 
Türkçe_ Osmanlıca - Fransızca 

SÖZLÜK 
O(CTIONNAIRE TURC • OTTOMANE · FRANÇAIS 

lsmail H.1mi Oıulşmend tarafından meydıne getirilen bu iOgat oı Türkçe 
kelimelerin şimdiyı kadar kullanılmakta olan Osmanlıca ve aynı zamanda 

Fransızca karşılıklınnı göstermektedir. 
flerke5ln ve hattı ecnebilerın istifade edeceği bu SÜZLÜK intişar eım .ş tir. 

1718 F t AT 1 100 KURUŞTU R 

---K A N A A T K O T 0 P H A N E S 1---
• 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 
Akhisar belediyesi Elektrik santralının ihtiyacı olan 

cem'an Bedeli yedi lira yetmiş beş kuruş muhammen kıyme
tinde 8916 litre motorin 96 litre vakum, 231 litre dizel 
yağlar ılOO dane 25 lik 20 dane yüzlük ve 220 voltluk ampul, 
10 dane 12 santimlik dublu te putrel ve iki metre murabbaı 
kilingirit ,iki metre murabbaı amyant ıki kilo iplik amyant 
beş Kğ. eyi cins metal kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. istekli olanların 79 lira teminatı muvakkata ve 
kanunun lüzum gösterdiği evrak ile 14-3-~35 tarihinde saat 
15 şe kadar Akhisar Belediyesi Encümenine müracaatları i-
lan olunur. (1085) 1708 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma komisyon undan ı 

Jandarma Yatakları için tutulan nümunesi gibi yerli ma
lı "Dört Bin kilo,, Pamuk aç ık eksiltme ile satın alınacak 
ve eksiltmesi 20 Mart 935 ça rşamba günü saat on beşte Ge
dikpaşadaki binada Komisyonumuzca yapılacaktır. Tasar
lanan bahası "iki bin iki yüz seksen,, ve ilk teminatı " Yüz 

Yetmiş Bir ,, liradır. Şart ka- ğıdı parasız Komisyonumuz
dan alınabilir. isteklilerin ilk teminat mal sandığı makbuzu 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzadnlarile bera
ber belli gün ve saatte Komisyonumuza gelmeleri. (1069) 

1689 

•• 
Universite Arttırma, Ekıiltme ve 

Pazarlık Komiıyonundan: 
1 - Çapa'da tamamlanmamış evkaf pavyonlarından be

deli keşfi 71650 lira 10 kuruş olan Radyoloji Enstitüsü ik
mal inşaatı 2J Mart 1935 perşembe gÜnÜ saat 15 de üniver
sitede ihale edilmek üzere kap alı zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Taliplerin işe aid dosyayı almak için üniversite vez
nesi~e 360 kurut • yatırmaları lazımdır. 

3 - isteklilerin bu itin muvakkat teminatı olan 4832 li
ra 50 kuruş vermeleri ve ihale günü saat 14 de kapalı zarf
larını Umumi Katipliğe vermiş olmaları lazımdır. (1018) 

1686 

lıtanbul Sıhhi Müesıeseler 
Satınalma Komiıyonundanı 

Haydarpaşa Nümune Hastanesinin Mutfak için orta taz • 
yikli buhar tesisatı ve mevcut yemek kazanı ve teferrüatının 
tamir ve montajları, Çamaşırhane için yüksek tazyikli buhar 
buhar tesisatı Çamatırhane malzemesinin tamir ve montajla -
rı, mutfak ve çamaşırhanenin su tesisatı açık eksiltmeye kon
muıtur. 

1 - lhalesiı 12 Mart 935 Salı gilnu saat 15 de Cağaloğlun-
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keıif bedeli 5540 lira 25 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 415 lira 52 kuruştur. 
4 - Şartname ve ketif ve projeler 28 kuruş mukabilinde 

Haydarpaşa Nümune Hastahanesinden alınabilir. 
5 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını ve bu 

isi yapabileceklerine dair lstanbul Nafıa Baş mühendisliğin -
den alınmış tasdikli fenni vesika, teminat makbuzu veya Ban 
ka kefalet mektuplariyle birlikte ve belli gün ve saatten evvel 
komisyona gelmeleri. (1004) 1460 

~ 
~·~li"1 

~SPİRİNJ.I 
2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

bulunur, AmbalaJ ve komprime· 

lerln üzerind• halisli1jini lekelfül 

eden EB markasını arııyını:ı, 

-

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

18 inci Tertip 5 inci Çekiı 

11 Mart 1935 de dire 

Büyü~ i~ramiye: 30,000 Lira~H 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikranıi• 

yeler ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

Tayyare Cemiyeti Konya 
Şu besinden s r1· 

Kurban bayramında ıube miz tarafından toplanacak de 
ler açık arttırmaya konmuştur 

1
,. 

Marbn yirminci çarşamba günü ihalesi yapılacaktır· 
teklilerin ıubeye müracaatları. (112~ 

Denizcilere ilan 
lstanbul Deniz Ticareti 

M üdürlüiündeıı s ,ıı· 
Ahır kapı açığındaki batık tekne üzerinde bulunan ş~ JıO" 

dırarun yerinden kopmuş oldu ğu ve ilk fırsatta yenis~O) 
nulacağı. ( 1 _/ 

İstanbul Dağcılık Kulübünden: ; 
Kulüp binasında yaptırılacak olan d Uf tesisatı münakasaya konmuıtur. li ~

•u tesisatı yapmakta ehliyeti olan müte ahhitlerin tartları anlamak üzere Jıef 
ıa&t 19 da Taksim bahçesinin yanındaki kulübe müracaat etmeleri. / ---. ---- - -----:ı ,.~ 
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Hakim Kırklareli Asliye Mahkeııı" il'~ 

liğinden: Komerciyala ltalyana ban - Hukuk Daireaindenı K.eliıtİll t:,if' 
kası latanbul ıubesi vekili avukat Ye- zade mahalleainde mukinı s.ı!r., fi' 
ıua tarafından Şiılide Mecidiye ma • tanın lridere kazasından Ali 0'.~.r" 
halleainde Alman tebaaamdan Eliza tim tarafından kanM mezkı'.ir iri ,J' 
Frederih aleyhine Mecidiye mahalle • nin Çandır köyünden Murat k•~~~ 
ıinde Zincinikuyu Levent çiftliğinde ze aleyhine açtığı b09anına .. ~ • 
kain bir kıt'a izaleyi ıüyuu hakkında- hakkında yapılan tahkikatta"'" ~ 
ki ikame eylediği davanın davetiyeai aleyhanın ecnebi memleket~~~ 
müddea aleyhanın halen ikametgahı hakkında yapılan tebliııatııt 1 

"· il~ 
bir hale geldiğinden H. U. ~· ., .. ~~,ı 

meçhul bulunmaıından naıi tebliğ e • rıı ;. 
141 inci maddeai mucibince ~ 

dilmemiı ve istek veçhile ve 20 gün 
fasıla ile ili.nen tebligat icrası da ka
rar verilmit olduğundan muhakeme· 

ai olan 3-4-935 aaat 10 da mahkeme-
ye ıelmediği ve tarafından bir vekil 

göndennediti takdirde gıyabında mah 
kemeye devam olunacağı davetiye ma 

kamına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur. (8931) 
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EylUI 1932 tarih ve 499 numaralı 

beyannamHinin birinci nüshası zayi 

olmuftur. Yeniıl çıkarılacağından es • 
kiıinin hükmü kalmadıtı ilan olunur. 

O. Aznavur mahtumlan, lıtanbul 
Bencibara Han. 

·ı·ıt ,.,.., 
aleyh hakkında tebligatın.• ai .,ı<I" .' 
le yapılmaaına karar verıltıl f _,;~ı· 

935 t J' 
fundan tayin olunan 20-3· 1 ı' 
ne müsadif çar§AJDba g~ıtil ıa:,ıiiİ 
gelmediği ve cevap dahı vertıl 1• 1' 

ua,.... • 
dirde hakkında gıyaben nı '/e (it) 
pılacağı ve bir daha mahkelJJ• ( s~' 
bul edilmeyeceği ilan oluıtu~ 
---------~ il,,.. 

ZA YI - 1486 sicil "'""ar~ <{I' 
. yi eti 

bacılık ehliyetnameını :ıa 1ı1""·. ~ 
h"knıil Y0 r niaini alacağımdan u ,/ 

E ,,ı,,4 
Umumi Nefriyat v• Yİ.NtC6 '

Müdürü Etem bzef B f, .4·.; 
Gazetecililı ve Matbaoetlılı 


