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Avam Kamarasında Sert 
Çatışmalar Oldu 

Almanyanın Hava Kuvveti fngilizleri 
Fena Kuşkullandırdı 

Fransız Gazeteleri De. Lehistana Çatıyor, 
Lord Eden Londraya Döndü 

Varşova, 4 (A. A.) - Gazete Polska'nın Berlinden aldılı bir 
habere göre, aşat11dakl çerçeve içinde bir uzla~ma lmklnı 
derplf edllmektedlr. 
1. - Almanlar•n hukuk mUsavabna muhallf olmıyacak ve 
bUtUn Avrupaya ,amll bulunacak bir alllh mukavelesl aktJ. 
2. - TecavUz etmemek, dll•r devletlerin dahlll' itlerine 
müdahale etmemek ve mUlecavlz• yardımda bulunmamak 
taahhUtlerlnl ve bir lstl,are uaulUnU ihtiva edecek olan bir 
Şark andla,masının yapllması. 

3. - MUdahaleyl tarif ve reddeden bir Tuna andla,maı11nın 

aktl. 
4. - Garp Avrupası hakkında bir hava mukcııveleslnln imzası. 

- CUMA - 5 NlSAN 1935 

ok 

Ç•k Haricİfle Bakanı B11,,_e• .............................................. -.............. . 
Müvazene 
Vergisi 
Kalkmalı 

Almanya, uluslar kurumu nizamnamesi sulh muahedelerln· S 1 y h G ı· 
den ayrıldıOı takdirde Cenevre'ye avdet etmiye haz1rd1r. ay av a ya a ıp 
Londra, 5 B. Edenle yaptığı mükilem .. esna- Kamutay de Bu T ezl 

(Hususi) - in· ımda, Alamany~ ve Lehistan da· Müdafaa Etti 
filtere korku hil olıun olmaıın, Çeko11lovakya· 
v·e endiıe için- nı• Dlr fŞark misakını fvi karıı· Ve Alkıfl&ndı 
dedir. Avam layacaimı beyan etliği ve bu iki Dedi Ki: "Mallye Veklll 
kamara ıın da deTletin bilahare mlaaka lşUr&k De KUçUk Memurluk 
dün yapılan edecekleri ümidini izhar eylediği Yapmıttlr. Memurlar Bu 
mu na ka ıalar, zannolunmaktadır. Yergi YUzUnden Çok 
l>Uytık Bri- B. Eden Londraya gitmek ftze- Sıkıntı Çeklı.or ,. 
tanyanın hu ( Dnamı 3 u"ncO yu"zde ) (Tabilit 3 Ond Brfadadır, lütfe• 

ÇHiriniı:.) 

korkusunu açı· ---==-=~=====-_,a:oıı::::ırzı:ıı:::a::=-========--==-====-==-
la vurmuıtur. 
Hariciye ba· 
kanı Bay Con Çek Ctımhurrefsi 
Simon, Berfin· B•g Maz•rllc 

de Bay Hitler ile yaptığı görDı· 
meler hakkında kendiaine soru
lan suale şöyle cevab vermitdir. 

u - Almanyanm lideri Bay 
Hitler Alman tayyare kuvvetinin 
daha timdiden lngiltere bava huv
vetine müsavi olduiunu aöyledi.,, 

Bu söz ilzerlne mukafazakir 
partinin not lideri bay Çörçll der
hal söz alarak kabineye kartı 
htkuma ıeçmit ve bunun mDna· 
kaıa edilmesi lazım geldiğini ıöy
lemitdir. 

Bunun üzerine baıbnkan bay 
Makdonald, vaziyetin bu yolda 
münakataya f1rsat ve imkAn 
vermediğini ileri silrmUttUr. Sonra 
],ay ÇörçiJ, hükumeti gafletle 
itham ederek demittir ki: 

"- Daha birkaç ay evvel 
Almanyanm haYa kuvveti burada 
aöz gelişi edilirken, baıbakan 

muavini bay Baldvin ıöyle demişti: 
"Almanya daha uzun seneler, 
lnglltere ile boy ölçUıemez.,, 

Bundan ıonra hükumete mu
halif olan amele partlal mebuıları 
da, kabinenin çok pot kırdığını 
ıöylemitlerdir. Fakat bu müna· 
kaşalar Mebuıların ekHriyeti 
llıerinde derin bir endfte uyan· 
dırmııhr. 

Diğer taraftan, lnglltefe, Şark 
11ılıakı bakımından hiçbir taahhüt 
altına girmememlk ve ancak 
A,,rupa ıulhünUn muhafazası için 
1••aııutlarına devam etmek kara· 
rind•dır. 

P G8ru,meler Bitti 
raı, 4 ( A.A ) - B. Beııeain 

Bu Bulgar 
Kimdir? 

Dün Adliyeye 
Verildi 

Günlerdenberl Evinde 
Bir Asker Kaçağı 

Sakhyordu 
latanbul Müddeiumumiliğine 

dUn polis tarafından 1Upheli bir 
adam verllmiı, derhal ıorıuıuna 
baılanılmııtır. Bu adam Ovakim 
otlu Sakalu adında bir Bulıar
dır ve Samatya'da oturmaktadır. 
Kendiıine lanat edilen auç, evinde 
bir aıker kaçağını saklamaktır. 
Fakat bizim öğrendiiimize ıöre, 
hu adam, evinde sakladığı adam· 
dan, bazı bilgiler öğrenmek teıeh· 
hilalinde de bulunmuştur. Müddei· 
umumtlik Sakaluyu Altıncı istin· 
tak Hakimliğine göndermit, mih;· 
tantik dün geç vakite kadar 
sorıusunu yapmıştır. BugUn hak· 
kında bir karar verilmesi muhte
meldir. 

Venizelos 
Çok Hasta 1 

Giritten Kaçarken Aya
ğından Vurulmuş 

Napoli, 4 ( A.A. ) - B. Ve
nizelos sol ayağından tiddetli 
sancılar du} duğ undan yatağından 
kalkamamaktadır. Dolaşan ıaia· 

lara göre eski Yunan Başbakanı 
ihtilal günü ayağından almıt oldu· 
ğu bir yaradan muatariptir. 

[Atina muhabirimizin ıoa haber
leri 3 inci sayfadadır.) 

1938 De 
Harp 

Başlıyor 
Harp, eli• tutulac•k, göd• 
görülecelı katlt11r gakırel•ılı, H•r 
tar•/ tam •i1r'tl• hazırlarupor. 
Bir l11gills m•lı•rrlrl, laar61re 

1938 de baılegacaıııu • talı .. 111 
•diyor u. bu leor6la 110.ıl 

ce,..yar1 edecellnl •nl•tııor. 

Şimdly• lc•dar lınrlııhde 6• 
der•c• '"•role ae lı•N•c•-.lı, •• 
der•c• hakllcol• 11olıı11 •• 6• 
der•c• •izi 11ekı11da11 •lilıatlar 
•d•11 61r •••r olcum•mıı•••••tlır. 

Pek Yakında 

Son Posta 
Da Tefrik• Edllecek 

r 

İdare i9leri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuru, 

r 1 
Yine Verem Derdi 

Kabahati Halkta 
Bulanlar Var ! 

Bir Doktor 
Diyor Ki: 

Veremden Kurtulma· 
mız için Halkın 

Seferberliği Lazım 
- D~spanserimiz, hastalara 

bedava ilaç verir, bedava film 
ver:r, ve rontkenlerini bedava 
yaptırır. Hilaliahınerimiz, eskiden 
hastalarımıza verdiği gıdayı ıon 

zamanlarda kesmek mecburiye• 
tinde kalmıtdır. Fakat ben, ıahıt 
gayretimle ianeler topladım ve 
bu suretle hastalara taır 265 ki· 
lo balık yağı, bir teneke zeytin 
yağı bir kutuda reçel dağıttım. 

Bu ıözleri söyliyen, lıtanbul 
verem dispanaeri baş hekimi bay 
Muıtafa Tal'at Özkandır. O kı· 
sa bir sükundan sonra, memle· 
kette verem denilen afete karıı 
nafiıl mücadele ettiğimizi anlatmı· 
ya devam ediyor : 

- Hatta ıizden az eyvel, fı· 
kara bir çocukcağız ıelmlıtl. Şu· 
rada gördOğllnüz kavonozdan iki 
kaıık reçel yedirdim. Ve - ayıp
br ıöylemesl - cebine ikide por
takal koydum. 

Görüyorsunuz ki biz, elimizden 
ıelenl esirgemiyoruz. Fakat maa· 
leHf halktan layik oldutumuz 
alakayı göremiyoruz. Dispanserlerin 
ve ziyaretçi hemşirelerimizin bulduk· 
ları. Veremliler, prevantoryomları· 
mızda, ıanatoryomlanmızda, verem 
haatanelerlmlzde tedavi görUrler. 

Vakıa, yatak adedi, memleke-
tlmizde veremlilerin miktarına 
ıöre niıbeten azcadır. Fakat, bu, 
en medeni memleketlerin başında 
sayılan Franaa'da bile böyledir. 

Zira, bu, bir bOtçe meaelHİ· 
dir. Bu itibarla, bu sribl 
1alıınlara yalnız bOk<imetln 
karı• koymasını beklemek hata
dır. Vereme karıı açılan ıavaıta, 

(Dnamı lOuaou yüzde ) 

v.,..m. 1r..,.,, •n mü· 
... ır miicadel• 6ögle 
a•rl uınatorgoml•rdır 

. ........................................................... .. 
• 
lzmire 
Altın 
Madalya 

Ege Mahsulleri iyi 
Tanıtılıyor 

lzmfr, 4 (Huauat) - Propa• 
ıandanın ticaret ve fkbaat sa
hasındaki başarıcı ehemlyetlnl bir 
defa daha çok canlı bir örnekle 
tammı, ve anlamıt bulunuyoruz. 
Çok yakın senelere kadar Avrupa 
piyasaları lzmir mmtakaaında 
yalnız lizlimle incir yetiştiğini 
aanarak diğer mahsullerimize 
rağbet göstermezlerdi. Öyle ki, 
lzmir mmtasmda Avrupa piyasa· 
larma meseli Glllyağl, palamut, 
valekes, meyankökn ve hatta 
zeytinyağı Ozerine arzlar mühim-
1enmezdi. Cihan zeytinyağı ve 
Uzllm rekolte cetvellerinde Tür• 
ldyeye yer vermek kimıenln ha
tmndan geçmiyordu. 

..................................... .._ ................. .... 
lzmir ticaret ve sanayi odası, 

bDyUk bir ehemmiyetle sarıldığı 

propaganda ve neırlyat lılerinl 
ıon yıllarda genişleterek b&UUn 
alıcı merkezlere nilmuneler, br~ 
9tlrler Ye reklamlar gönderdi. 
Izmirln her yılki mabıill rekol· 

l 
telerl bundan sonra tanınmıf 

ecnebi lktısat ve ticaret mecmua· 
larında ve hatta devlet iıtatistik· 
)erinde yer bulmaya baıladı. 
Deiftlk mahsul rekolteleri cet
velleri piyasalara arıedilirken 
lımir mıntakasının da hisaeai çok 
açık olarak anlatılıyordu. Netekim 
934 yıhnda eksik olarak ıöıteril
mek istenilen bazı mahaullerlmiz 
Anupada mahsul piyasalarında 
ciddi bir ıekiJde mllcadeleye mec· 
bur kaldı. 

lzmir ticaret oda.. baıkanı bay 
Hakkı Balcı, 934 EylOI SelAnik 
Hrgiıine Ete mıntakası mahaulle

[ Dentnı 10 anc• yür.de ] 



2 Sayfa 

( Hallcın "s.,i] 
Gazetelerimizde 
Ne Gibi Eksikler 
Buluyorsunuz ? 

FaUh; Ho,nudlre sokalı 94 
Numarala ha11e doktor .. , 
Şeref Kadrb 

- Ben laer.lln bir AYnpa •ne
t•ıi olurum. Bu •n•teler buraya 
latitarlarandan bir, hatt& buaa iki 
gGn ıonra ••lir. Fakat buna Hl• 
men; on'arda •n•ll buıln okudu· 
tum bir haberi, on bet •'• aoara 
bizim l'H•teleria bq Hyfalarıada 
l'BrClyoru•. Yerli latdiHlerde tle 
böyl•··· Vak'alar, b&di1ele, hattı •• 
bü1ak ciaayetler, çok def., laalk 
ara11ada ajndan ata• dobta dolqa 
Hkfdiktea, bayatladıktan IODra fH .. 
telerimiıe ıirebillyor. Hatt& ba1ıları 

rlremi7or, •iremiyor bile ... 

* Ak•aray, Çetm• sokalı; GU• 
net apartmanı, 4 numarah 
daire, avukat Bar Sırrı GUr••• -e.. ıraaetelermiai, ayaı ha••• 
denin aynı ıark111nı ıalan pl&ldara 
benzetl7orum. ÇClaktı laepıinden ayaı 
Hı; aynı ha•a, •101 t•rane duyuluyor. 

Roman, laiklye, .... ı, •nal fa .. 
ille baılıklerıaı kaldınraanıı, ı•rlye 
kalan taraflar, biribirlala tama•ll• 
deaebUecek dererecede bHaerl, eıl 
aynıdar. 

* lsUklll uddeal Yaldız aoka
ıı, a numarall kol•cı ve lekecl 
dlkkl111 sahibi Bar Hakkı 
Teklnı 

- Bial• •aHteler •I ? Saald to
p• blrdea, laaldkatleri JHma••J• 
aladlpey•a• etmlıler. Oıtellkte, aaa
kl •u katılmamıı dotruyu yuıyor
lar•ıt rlbl (1) al1aada palnra .,. 
durma7a kalkıttdar. Bisde •alkıa 
okumaya kartı lleYHıla ol•adıflna en 
bat delilde, ltu laalde çıkaa ıraaetelere 
bile para nrmektea 1•klame1i1lerl• 
dlr. Zaten ? .. 

* 
Nl .. nta"' Ekmekçi 

191 •umanıll hane, 
Sabiha Ergin: 

aokalı, 
8aya11 

- Hiçbir ı•ylerladea tlklyet~I 
defilim Ba11m... Biti• ıneteleriml· 
aia tl Amerikada, Hladlıtaada, Aı

,.da, Çiade, huıa .. , J•rylılnln her 
J.ucatıada birer lauıud muhabirleri 
~ar. Am•a oalar, bu mulaabirlerl 
:r'.r•i bet kuruıluk lfporta ••kaa 
aayHiade. beda•a lruJlaaıyorlar••• 
Daha lyl ya ? .•. Hulce para•ız fit• 
MİJOr de•ektir 1 

r-
' Bir Doktorun 

Günlük 
Notları 

1 

Son Polta birkaç fln 
eYvelladea itibaren Bir 
Doktorua Gln16k Notlan 
halinde faydalı bir •eriye 
baf!adı. Okuyucu b11 ıltuada 
herriln bir haıtahtın pratik 
tedavi uıulllnll 6irenecaktir. 
Allmca aayf amn beıinci 
ı6tunuaa bakınız Ye bu 1erlyl 
muutazaman takip edlaiı. 

SON POSTA 

ABERLI 

Ramide Bir Cinayet Oldu 
Bir Şoför içki Tes:rile Tabancasını 

Öldürdü Çekti, Üvey Annesini 
Evvelki gece ieç •akit Ramide çok kanL bir 

facı'a olmuı, bir kadın ile bir erkek tabanca kur
ıuni!e lSlmDılerdir. Hadise Ramide çınar ıokefında 

Şite, dibini bulmak ftzere ikea Hayri, nitanhn
le aralannda ki meseleyi tazelemiı, Qyey anneal iıe, 
eski isranncla devam ederek o kızla eYlenmeıina 
muyaffakat edemiyeceiinl kat'lyetle bildirmiftir. ıoför Hayrinin ••inde ıeçmlfdir. 

Şoför Hayri, GYey aaneal Hatice hanımla bera
ber oturmaktadır. Hayri ıon glnlerde evlenmiye 
karar vermit •• genç bir loıdada aiıanianm11dır. 
S6z kHimlae g6re alacatı kız ıoförtın eYine gele
cektir. Hayri, bu ciheti dütilnerek llvey anneaininda 
nzaıını almak lıtemlf, fakat muyaff ak olama1D1fhr. 
Evvelki gece Hayri, bir kiloluk rakı tifellnl berabe-

Zaten aai bir adam olan ıoför Hayri, içklnlnde 
tealrile tabancasını çekmit. tlwey anaıının, üzerine llç. 
dört el ateı etmi,dır. Kadıncağız aldığı yaraların 
tealrile derhal 6lmnı, ıilih aeılerine kotan jandar
malar bad:aeyl tesbit etmiı!er, cesedi muhafaza 
altına almışlar, Adliyeyide haberdar etmitlerdir. Fa
kat tivey ana ile üvey evlad ara11Ddaki bojuıma 
sırasında ıof6r Hayri da bir kaza kurıunile Glmllf
dUr. Her iki ceaedln, Uzerlerlnda otopal 1apılmak 
lbere mori• nakil edilmiıdir. 

rine alarak eye gelmit maıaaım kurmuı, oturmuı 
lç•lye koyulmuıtur. 

lstanbulun Sıhhat Çok · Çocuklu 
Durumu 

iki Ay Önceye NiabetJe 
Çok iyidir 

ldanbulun ııhhl vaziyeti çok 
iyidir. Son iç RID içinde bet 
dlftirf, Kartalda bir kızamık, Ye 
Bey oğlunda· bir de tifo \ak'aaı ol
muttur. Bir iki ay ••vel aylık 
dlftlri vukuab ayda doksana ka· 
dar çıkmııb. Sıhhat mUdUrlDtG
atın llkmekteplerde (15) bin ka
dar talebe qlama11 Ye aıı lata .. 
yonlarınıa da faaliyet• gıçmlı 
olmaıı diftirl vukuatını azalmııbr. 
Bu vaıiyet çok iyi görülllyor. 

12 Yaşında 
Analığının Bütün Mücev• 

herleriui Aıırmıı 
Niıaataflnda Papazyan apat• 

•aaanda oturu Bayan Neıimenla 
blltna mlceYherlerl ıonıJmuftur. 
T abkikat nıticeıinde, bunlan 
Bayan Neıimenia 12 yaımdakl 
eYlAtbğı Pakizenln çaldıtı ve hep
Iİnl de Agop Ya HilHJİn adla· 
nada iki kifiye ıattıjı anlqıl· 
mıfbr. Mlce"Yherler ierl alıamıı, 
utan alanlar adliyeye •erilmiıtlr. 

Beyoğlunda Yeni Bir Mektep 
Ah nacak 

Iatanbulda talebe sayısı her 
ı eae bir az dalaa artmaktadır. 
Bilba11a Beyoilu tarafından 
bu aenı mektepıiılik ııkın· 
tuı batıBıtermiıtir. Bu ih· 
tiyaca ce•ap Yermek lç;n bele
diye Beyoilu taraf mda bir mek· 
tep almaya karar Yermiı ve ı•hir 
mecliainden (18) bin liralık tabıl
aat latemiftir. 

Hallcln Zerer1 
Haliç V ap'1r Şirketinin bu 

Hneld zaran 90,426 liradır. Bu 
zarardan 82,392 lira11 Belediyeye 
ait bi ... dlr. 

Annelere 
ikramiye Var 

Hıfzı111hha kanununun 156 ncı 
maddesi mucibince altı ve daha 
fazla çocuklu annelere Sıhhat 
bakanlıjl tarafından ikramiye 
Yeyahut madalya Yerilmeıi lAzım· 
dır. Sıhhat bakanlığı her 1ene 
bütçıaine koydutu taba aab bu 
çeıit ailelere daj'ıtmııtır. Yeni 
aene bOtçesine de tahsisat kon• 
muıtur. Çok çocuklu tieler ılm
diden Sıhhat mGdGr:nklerine mll
racaat atmeie baflaıuışlardır. Bu 
müracaatlar, bakanlığan da ta .. f. 
binden geçtikten aonra tekrar 
Sıhhat mldür.llklerine iade edile
rek Yerilecek ikramiye miktan da 
bildirilecektir. 

9 Ay Yatacak 
Tatakalede Tamburad hamu

da Alinin odaaında etya çalmaktan 
ıuçlu Hftae)ln Sultanhmet ıu~h 
ikinci ceza ıuahkeme fode 9 ay 
hapH mahkum edilm:şt:r. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Buıece nöbetçi ecsaneler ,uolal'dı'": 
İltanhul tarafı; ŞelızRdeba§mda 

-Üni•eraite, CerrabpftfA -Şeref Celil, 
Fatih -A. Kemal, Topkapı ·Nizlm, 
Samatya -Teofiloa, Cibalide -Necati 
Ahmet, Oedikp&fllda ·Asadoryan, 
Dflfterdarda ·Arif, Eyüpta ·Hikmet 
Çemberlitqta -Sırrı Jtaaım, Bahçe-
kapıda -Agop Miua1y&0, Uakırk(). 

yünde • l stefan Terıiyao, Bpyoğlu 
tarafı: Kalyoncu -Be} oğlu, Taksim 
-Takıim ecaauee.i, Galata .MahmuJiye 
Mitel Sofronyadi., Şiıll Ha~aru 
Halk, Kuıoıpeşa -Merkes, .Hll8köy 
-Halk, Kadıköy tarafı; Muvakkıthane 
caddHi ·Leon Çubuklu)an, Kuıdilin· 
de -Hnlfı•i Ü"'Tilln, Rüvtikatl" Halk. 

iflas Sayılan 
Azaldı 

Altı Ay içinde iki 
Karar Çıktı 

Son zamanlarda lfllı dairele
rinde biç yeni muamele olma
maktadır. Tıtanbulda iki icra 
daireıl "Vard1r. Altı aydanberl bu 
iki icra daireılae bir tek it bUe 
gelmemiıtlr. 

Alta ay zarfında mahkemeler
den iki ifllı karan çıkmıt fnda 
bunlarda 3-5 ıeaelik ticari mua• 
meleiere a!tür Ye kararlar takip 
edilmemiıtir. 

iki ifllı dalrealnin elindeki 
ge~en ıenedan devradUmlf 12 
itte atlkadarlar tarahndan takip 
edilmediği için muameled• bl
dırıJmııbr. Ifl's daireleri bir, bir 
buçuk yıl evvelki muamelelerle 
meıgul olmaktadırlar. 

Kim Vurmuş? 
Sokak Ortasında Yaralı 

Bir Adam Bulundu 
Evvelki gece ı•ç •akit Bey• 

oğlunun arka ıokaldanndan ıeç
mekte olan poli• devriye memur
ları, kaldmman b:r kenannda 30-35 
ya,larında bir adamı• yatmakta 
ole' uğunu görmftşler, yanına yak· 
laııp bakdıklan zaman, yftztinden 
ve kollarından yaraL oldujımu 

görmüşlerdir. 

Polisler, ilk it olarak yaralıyı 

derhal ha11tahaneye kaldırmıılar, 
iııdninde Sabri oldupnu teıbit 
etm:,ıerdir. 

Sabri bastahaaeye kaldırılmı1e 
fakat nuıl yaralaııdıiım ı6yla
yamemiıtir. 

Ağır Yarılandt 
Beyoğlunda oturu Mahmut 

isminde 12 ) qlaraada bir çocuk, 
din lramva} dan dDımllt. 6llm 
derecesinde yaralanmııtır. 

Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

Niıan S 

Giiniin Tarilıi 

Birkaç Satır 
Arasında 

Belediye mezarlıklar mftdtırl 
ıa;n, Üskndardald Mahmut bab 
mezarlığını Tram•ay idaresi• 
Atauya karar ••rmlıdJr. 

M.,hur m11harıU ve e 
Ômer Seyfıddlnla mızanda bur 
dadır. Dan ıehlr meclisine b 
takrir verilerek bu kıymetli adi 
bin mezarmm muhafaza edilm 
latanmiıtlr. 

« .. « 
·Film GUmrUIU 

Ticaret odaamda ainamacıl~ 
nn da tıtirak ettiği bir komslyod 
fUm gtlmrDjiialln indirilmeai lvl4 
tetkikata baılamııdır. 

« • • 
Esrarcılar 

Beykozda, ı,mde Hakkı, Ka. 
mm, Fevzi adlı 3 kiıl ~wunan bft 
DJliın içinde bir mıtar ear• 
bulunmuıtur, 

Jf- .. .. 
TUnelln Yeni Bin••• 

Galatada Tlael tlrketlnin Y•P' 
taracağı bUyllk bioanm lnpabn• 
bir kaç aya kadar bqlanacaktırt' 
Blaa 3 katlı •• kirp olacakbr. .. .. .. 

ispanya • TUrklye 
Bir ticaret anlqmam yapma

llzera lapanyaya gidecek olalİ 
hey'et yarın Ankaradan ıelecek 
•• doğru lıpanyaya hareket adı~ 
cektir. 

.. * « 
••hlr Mecllslnde 

Şehir mecli8l dlla Aat tiçde 
toplandı, bazı evrak tetkik ecWcü. 

« « * 
Limen Kadrosu 

Uman Umam MOdDrlDğllade 
dla bir toplaab yapalmıı, yeni 
1apdacak eu• kadro nıeHIHI 

g6rlifülmUtUlr. 
.. « * 

Akdeniz Llmenler1 
Deniz Ticaret Ml1dllrü BaJ 

Mlfit Necdet Akdeniz liman '.arım 
teftlt etmek lzare MeraİD• alt• 
miftJı'. 

• « * 
OskUdar Tremveyler1 
Oıküdar Tramvay Ş.rketl 

Nakil vaıatalarını çoialtabilmell 
için Üakldar va Kadık6yUndeld 
tak tramyay hatlarını çifte tahril 
edecektir. 

• « « 
Niçin Yoldan Çıkıyor? 
Nafıa Bakanlığı Şırketler Mn. 

fettJP Tramvay Şirketindea 
tram•ayların ikide birde nlçla 
Joldan çıktatını ıormuıtur. 

.. lf- « 
KömUr İhtlkAra Yokmut 

Dün bir ga1ete, 30 kadar koll 
k&mllrcllıünlla, lhtikir yapllklan 
için Adliyeye ••rllecejinl ya..zıyore 
da. Belediye bu cezayı tekzip .. 
eliyor. ÇOnkl tabirde k6mftr ih
tikln yokmuf. 

Yoku - Hasan B. , bak tımarhane ı 
boıandı, J er kalmadığı için eakl deliler
.len 150 tanea·ni dııarı bıraktılar. 

Yolcu 
tııtDmlze 

Etrafımız 

- EJYab... Sıçraya hoplaya l 
geliyorlar, nereye kaçacaju? 
pyır, apapk. •• 

Yolcu - Hiç böyle 150 taa• bmar
hane kaçığı al ıokaia barakılll' mı? Z.. 
valhlann kabalaatları nedir? 

Huan B. - Galiba içeride ıalb~ a.• 
Jannı ilin etmet• kalkblar, Mazhar (.; .. 
man da lkincı bir •Yfizellilik,, lı•l• 
çıkarmıya lllzum ıördUI 
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Hergün 

Yeni Apartmanlar 
Konak Yerine 
Apartman . -

Yeni Apartmanlar 
lıtanbulda birkaç senedenberl 

çekiç seııi çoğaldı. Hor tarafta 
yeni binaların yUkse1diğine ıahlt 
oluyoruz. 

Belediyenin bir lıtatiıtlklne 
göre aon yedi yıl içinde Iıtanbul· 
da 7300 yeni bina yapılmııtır. 
Bunların 4704 tı ev, 13011 apart• 
man, ve geri kalan muhtelif 
binalardır. 

Bir aenede l&tanbulda ln9aata 
dökülen para on milyondur. 

Yeni inşaata dikkat edersek 
ıu manzarayı görtırUz: Eıkl paşa 
konakları, eski devrin yalıları, 
köşkleri yıkılıyor, onların yerle· 
rine yükıek apartmanlar dikiliyor. 

Demek ki para el değiıtiriyor. 
Saltanat devrinde para o devrill 
pataları elinde toplanmıştı. Onlar 
konaklar, kötkler, yalılaı yap• 
mışlardı. BugUn para ıanayicl 
•ınıfına ıeçlyor. Paıaların torun· 
ları babalarından kalan ve bugün 
artık onların hiç bir itlerine 
)'aramıyan mülkleri hu devrin 
yeni zenginlerine aatıyorlar. Eski 
konağao yerini modern apartıman, 
eakl köşkün yerini villa alıyor. 
~ski paşaların servetine de yeni 
&anayldler konuyor. 

Konak Yerine 
Apartman 
Konak, yalı Ye köşk, saltanat 

devri yaıayışmın bir ifadeıi idi. 
Paşa hazretleri birkaç haremi, 
cariyeleri, uşakları, seyisleri, ara
balarile geniı bir konağa muh· 
taçtı. O, daracık bir apartamana 
aığarnazdı. Konak, geceleri çalgılı 
ealencelere, zevk ve safaya mU· 
ıait bir mahalde kurulmak IAzımdı. 
Paıa hergtın işe gltmf ye de mec• 
bur değildi. Onun için ıe.blrden 
uzak kötelerd• yulc .. k dıvarlar 
arkasında, yeıil çamlar arasında 
köşkler yaptırılır, tehir kıyılarmda 
konaklar ·kurulurdu. 

BugUn bu adamlar ve bu ya· 
fayıı tarzı kalmamııtır. BugilnUn 
aanayicisl ve tüccarı, 1anayile 
beraber gelen konfordan uzak 
Y•fayamaz. O kaloriferli, ııcak 
ıulu, elektirikli, konforu tam 
bir yerde yaşamak lhtiya· 
cındadır. Aynizamanda para· 
ımın muayyen bir •aridat 
getirmesi lizımdır. Onun için bu
günün zengini parasını, bUtiln 
bu ihtiyaçlarına cevap Yerttn, 
apartmana kapatmayı tercih 
eder. 

Apartman bugiinkU yeni ha· 
yatımızın bir ifadesidir. Yoksa 
lstanbul glM geniı bir ıahaya 
yayılan bir yerde yeıilllkler içine 
gömülmüş küçük ve aevimli evler 
dururken apartman yaptırmak 
mir.asız bir ıeydlr. HattA deni· 
lebilir kl lıtanbulun gUıelliğl için· 
de apartman, zevkimizi yaralayan 
bir diken gibidir. Fakat hayat 
arzularımııdan daha kuvvetlidir. 
O, bize yeni yaıayıı tarzını zorla 
kabul ettiriyor. 

Başbakan 
Şehrimizde 

Baıbakan ismet lnönU, bu ak· 
l•m Ankaradan şehrimize hare· 

ket •d~cek ve burada bir hafta 
kalacaktır. 

Kazanç Vergisi 
Karıne Usulüne Ait Layiha 

Kamulaya Verildi 
ka~Ankı>ra, 4 - Beyanname uıulile 

.. anç "• . 1 lefl . rsr11 ne tabi tutulan mükel· 
trın z b' • 

aıgari l I 8 ırı karineler üzerinden 
ları h"kkr nıfi~ellefiycte tabi tutulma· 
metçe Me n~akı k nun liyihuı hilku-

<: •• ııe verilmlıtir. 
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r -"' 
Resimli Makale a Çocuğun Terbiyesi 

Çocuk, çocuk olarak dotar; Katli, hır•ız, 1ankHecl 
v~ ahlak•ız olarak doğmaz. Onu iyi v•Jd. fena yapan 
yetiıtiti muhit, aldıtı terbiye, g6rdüt0 misaJlerdir. Cani 
veya hırıız diye b11ptshaneye dflıenler, daha çocukken 
ufak tefek gön< hlar iılemekle iıe baılarlar. Bu gfin ı! h· 

l.rı cezalandırılmaz, kendileriBi dotru yol gÖ•terilmezae 
gOnih günahı takip eder. Çocuk nihayet hapishaneyi 
boylar. Yalnız dünyaya çocuk getirmek kAfi deA'il, onu 
terbiye edip yetiıtirmek lazımdır. Ve bu vezife hepimiı:e, 
fakat bf'r ıeyden evvel c: na baba ya cl Oıer. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Avam Kamarasında Sert 
Çatışmalar Oldu 

( Baıtarafı 1 inci yllzde ) 

re, Praidan tayyare ile hareket 
etmiştir. Bu ıuretle lnglliz bakanının 
Anupa denizlerinde yaptığ• gö· 
rüırneler bitmiı oluyor. 

Prag, 4 ( A. A.) - Neırolu· 
nan resmi tebligde, B. Eden ile 
B. Benesin genel bar11m muhafa· 
ıası ve ulualar kurumu siyasetine 
samimi ve değişmez bağlıbk bu· 
suıunda iki bUkfımetin hedef ve 
siyasetlerinde tam bir mutabakat 
kaydettikleri bildirilmektedir. 

Lehistan Reddetti 
V arıova, 5 (Hususi) - Lehf ı· 

tan, lngiliz Hariciye mOsteşarı 
Lort Eden ile yapılan görütmeler 
esnHında Şark mi.akına girmeyi 
kat'iyen reddetmfıtir. Buna .mu• 
kahil iki taraflı uzlaşmalara, yani 
karııhkh ademi tecavüz miHkJa· 
rına taraftar olduğunu bildirmiş· 
tir. Şunu da söylemek lazımdır ki 
Varıova JlÖrUımeleri, Avrupa 
sulhunu muhafaza fçfn lngfltere• 
nin de yardım ve fedakarlıkta 
bulunması lftzımgeldiğini meyda· 
na koymuıtur. 

Avusturya Da SllAhlenmak 
Karar1nı Yerdll 

Viyana, 4 ( A.A ) - Kabine 
dünkü toplantısında mecburi 
askerlik hizmetine itlbarlle karar 
vermiştir. Avusturya hUkQmetl 
bu bapta Uluslar Kurumunun 
muvaf akatlnl elde etmek için 
teıebbUılorde bulunakhr. 

iyi malumat alan mahafilde 
a6ylenlldiğine g6re hükumet 70 
klılllk muntazam bir ordu teıkll 
etmek tasavvurundadır. Askerlik 

müddeti iki sene olacaktır. 
Yar,ova G6rUfmelerl 

"Hezimet,, Olmuş 
Parfs, 4 ( A. A. ) - Gazeteler, 

umumiyet itibarile, Varıova mil- 1 

kAlemelerinden hiçbir yeni netice 
çıkmadığı mUtaleasmdadırlar. Ll
kin herıeye rağmen bazı gazete• 
ler, Polonyanm biraz kendine 

gelebileceAini Umlt etmek iıtiyorlar. 

Muvazene Vergisi 
·-···-··--••••••••••M••••••••••••••-••• 

Kamutayda Münakaşalar Old~ 
Ankara, 4 - Kamutay diln 

~35 bUtçeslni görll9meye başlad\. 
Önce Evkaf bütçeıi kabul edildi, 
aonra Van gölü bütçesine geçildi. 
Bu, 73 bin lira masraf, 20 bin Ura 

varidat olmak üzere hazırlanmııtı. 
Aydın saylavı Bay Tahsin 
bu açığın pek çok olduğunu, 
bu para ile dört tane orta 
mektep yapılacağını söyledi. Bu· 
nun Uzerine Van gölü bütçesi, 
DahiJiye Bakanının izahat vermesi 
kaydile geri alındı. 

Bundan sonra, muvazene ver
gisi kanununun bir sene daha 
uzatılmaaı hakkındaki kanun layi· 
haıJJna geçildi. Bu sırada Yahya 
Galip ( Ankara ) ıöz aldı, 
umumi blltçe mllzakereıinden ev• 
vel bu verginin uzatılmasına ka· 
rar verilmesinin doğru olamıya· 
cağını ıöyllyerek, eaasen memur• 
lara bir yllk olan bu verginin 
gerl bırakılması mı, alınması mı, 
yoksa bafifletllmeıl mt IAzım gel ... 
dlğlnln gözden geçirilmesini ileri 
stlrdn ve dedi klı 

"-Bu kanun teklif edildiği za• 
man varidat bununla tutulabile• 

cek dendi. Halbuki pu sene bUt· 
çemiı 185 kUsur milyondur. Tah· 
ıisat belegan mabelağ yetmittlr. 
Bu vergi daha ziyade memurlar
dan alınmaktadır. 

Mut:aka bu parayı almak IA· 
zım geliyorsa her suretle eıyanın 
ve sairenin ucuzlamadığı, daha 
zam gördUğU bir sırada memur· 
lar geç.i.1mekten i~iz iken aldık
ları paraya da maaş denirken, 
bir taraftan da bir tüccar mua• 
me!eıine tabi tutularak kazanç 
vergisi, buhran vergi ıi verilirken 
bu vergi alınıyor. 

Küçük memurlarımızın geçim 
yüzünden çektiklerini dilf~jnen, 
Maliye Bakanı da birdenhire vekil 
olmut değildir. O da kUçük ma· 
murluğun ne demek oldunu bilir. 
Bu verginin azaltılması için kır~ 
taılye gibl masraf~ arın tenıill 
mllmkUndilr. Ben böyle dUş'1nll-
1orum, dedi, alkı9landı. 

Maliye Bakam Bay Fuat cevap 
vererek, mUzrıyakanın henUı zail 
olmadığını, varidatta tezayUdOn 
henüz ikmal edflmiş olduğunu, 
bu verginin azaltılmasına imkin 

(STER iNAN /STER 1 NANMAI 
Juetelerde okudukt 
''lıtanbul h•lediyHI birkaç gDndenberl gGrOltO ile 

mücadeleyi arttırmıştır. BilhaHa •abablar• 8 den e•nl 
batıran aatıcıları ıiddetle cezalandırmaktadlr. 

"Enelld gön aabahleyin Beyotlu kaymakamlıtı 
bti.tfln belediye memurlarına emir nrmit ve aflrGltl 
eden 1atıcdarıa vakalanmuını bUdirmlttir. 

''Bu emir Oıı:erine Beyoğlunda (300) den fazla Hy• 

yar .atıcı yakalanmıotu. 

''Beygirli, eıekli, kOfell, ıimıtH, fşportah, Hyyar 
ntıc:dar Beyoglu kaymakamlık daireaine g<SlürlUerelc 
lkametgAba rap1edllmi1ler Ye •erhHt bırakılm ıtlard1r. 

Şehirde gürOIUlye kartı mOcadele tatbik edildi
ğine artık. 

JSTER iNAN /STER 1NANMAI 

Sözün Kısası 

Medeniyetin 
işaretleri 
Nelerdir? 

Ser-.er Bedi 

Dört genç bir kahvede mlina· 
kaıa ediyorlardı. 

Kulak kabarttım. 
Mevzu şu: Medeniyetin işaret· 

lerl nelerdir? 
Basit ve makul, bedbin, zarif, 

müstehzi, korkunç, t ürlü türlü 
ıöıler kulağıma çalındı. 

Basit ve makul: "Medeniyet 
hızlı gitmektir.,, 

Bedbin: "Medeniyet, medeni· 
yeti yapanların ınrünmesldir.,, 

Zarif: •'Medeniyet, fubıun ye· 
nl bir tuvalet giymesidir. ,, 

Müstehzi: " Medeniyet, yalan 
ı6ylemek sanatinin diplomatlarla 
kadıolarm dilinde son tekamillü· 
dür.,, 

Korkunç: 14Medeniyet, adam 
öldürmek saoatman harp sanayii 
halinde ilerleylşidir.,, 

Gençler böyle konuıurJarken 
ben de medeniyetin işaretlerini 
bir kere daha aradım. Her yerde 
ve her noktada bunlardan birer 
tane •ar: Bir salon kadınının nar 
çiçeği rengine hoyanmıı dudak· 
larmda, bir iıçi kızın iğne yarası 
dolu parmaklarında, bir pervane· 
nln uğultusunda, bir tramvay 
telinden sıçrayan kıvılcımda, şu 
dört gencin mllnakaıa mevzula· 
rında, bir filmin tekniğinde, bir 
radyo makinesinin uzak mesafe· 
leri atan kulağında, teleYizyonun 
vaatlerinde, bir ceket yakasının 
kenar çizgisinde, anlamak hıraile 
bir kitap aahifesini yiyen gözler· 
de, Hitlerin yumruğunda, Krup 
fabrikasının gizli tezgA.hlarında, 
Lavalin kı1& nutuklarında, bir 
yay çekiıte, bir hrça vuru,ta, 
Prouatun bir tek cllmleainde, 
kıskançlı~n azalmasında ve re
kabetin çoğalmasında, Stavlskl· 
nin ilk muvaffakiyetinda ve aon 
felaketinde, Alkaponın kurnaz· 
lığında, bergüo bir rökor kırıl· 
masrnda, makine ilerledikçe in• 
1a1n beynin koflaşmaıında ve 
nihayet medeniyete kendi muYaf· 
fakiyetlerlnden tUphe etmeeinde 
bu işaretleri bulur gibi oldum. 

Fakat en güzel · ceYabı yine 
o gençlerden biri verdi arkadaı· 
larına dedi ki: 

"Medeniyetin en büyük işareti 
nedir, bilir misiniz? Böyle ber
kesin çalı,bğı bir saatte, kahve 
köşelerinde çene çalmamak ve 
bir iş yapmakbr.,, 

Hemen arkaşlarından ayrılmıı 
ve ıokağa f1rlamıfh. 

Ben de arkasından. 

isyancı Zabit 
Kurşuna Dizildi 

Diğerlerinin De Apuletleri 
Söküldü, Kdıçlar1 Kırıldı 

Seldnik, 5 (Husuıi muhabirimiz 
ıo,30 da telefon etti) - Divana 
hatp tarafından dün sabaha 
karşı hakkmda ölUm cezası 
verilen &U vari yUzbaıısı Volanlı 
bu ıabab saat yedide kış'a talim· 
hanesinde kurıuna dizildi. Diğer 
müebbet ve muvakkat hapis 
ceıaaı alan zabitlerin de 1aat 
t O da merasimle apuletleri, düğ· 
meleri söküldü ve kılıçları kırıldı. 

Bura divanıharbi yarın Seroz 
ikinci piyade alayının isyancı za· 
bitlerinin muhakemesine baılaya· 
caktır. Yarın Lemya Divanıharbi de 
isyancı meb'usları ıorguya çeke· 
cektir. ............................................................... 
bulunmadığım, yalnız memurların, 
bilhaBSa ev icarları, fazla sıkın· 
tılarmm önUnH almak için bir 
kanun hazırland ığım söyledi. 

Bu izahattan sonra meclis, 
muvazene vergisinin bir sene da· 
ha uz.atılmasına karar verdi. 

Polislerin Tekaütlüğü 
Ankara, 4 - 296 doğumlu 

poliılerle 298 doğumlu komiser:er 
tekaUde ıevkedlleceklerdir. 







Dünga Hadiseleri 

,ı bir 
Beş 

J\.arında 

Çocuk .• 
Temin odildiiine göre bir ka· 

~
Fa:ıla evlat dımo ikiz çocuk 
t. /( doğurması için 

s ıge,. . ana· en mUaait yor, 
aga gıtmeli. ıoiuk memleket· 

!erdir. Filhakika bir Ruı gaze· 
te1iae bakılırsa (Norveç) te (37) 
doğumda biri, (lsveç) te (66) do
lumda biri, Almanya da lse (80) 
doğumda biri ikizdir. Maamafih 
çok çocuk doğurmada rekor Ka· 
nadanındır. Zira bu memlekette 
geçen gün bir kadın bet çocuk 
birden doaurmuıtur. Yavruların 
beıi de sıhhattedir. 

~ H olivuttan yazıldıtına göre 
genç bir kemancı orada 

.. Y-ü-'k_s_e_k_m_a_a-ış- bir seri temsil 
Yel'"mİf, beherinde 

'"koru.. 1200 lngiliz lirası 
almıthr. Şimdi bir filmin aeı kısmını 
yapacaktır. Bunun için alacatI 
para ( 50.000) liradır. Anlatılı· 
yor ki çok para ..-erme rekoru 
yine Amerlkadadır. Buhrana 
rağmen. 

* Sinyor Muıollnl'nin emri ile 
ltalyan otel ve lokantala• 

ltalgada rmda daire mil• 

k t Ü dOrlerl artık abl 
0~ um · · kl dl me111l11si gıymıyece er r • 

Bunun aebebl 
ltalyayı ziyarete aelecek seyyah· 
Jarı daha Hnll benli karıılama 

arzusudur. 

* Seylan adalarının 800 mil 
cenubunda (Atlantlk ) ada• 

/ngllt•r• bir larında yeni bir 
sultan dalıa aultan Hçilmfıtir. 

( Binblr adanın 
garattı hakimi) unvanına 

taııyacakt11. Bu tıbta S taao 
namzet vardı, bepıl de iyi talııll 

görmnı fnunlarda, fakat ae~lltn 
adam okuma yazma bllmlyea bir 
adamdır. Atlantik adaları lngilte .. 
renin bllkmUnde olduiuna göre 
lnglltere bir ıultan daha yaratmıt" 
tır, denilebilir. 

. * 
Macaristan el' an malıdut 

miktarda aonainlerln elin· ------t.lacaristanın de kalmıı bir 
. memleket olmakta 

bır lıaıuslgetl berdevamdır. Bu 

memlekette tamam 700,000 hektar 
genitllğinde 1,600,000 tane çiftlik. 
•ardır. Bu çiftliklerin dörtte llçO 
zeoglnleH, dörtte bfrl de fakirlere 
aittir. 

Yapılan iıtatiatlklere gti~e 
Bulgariatanda 1,200,000 

•·B-u_l_g_a_r-is_t_a-n·-· köpek Yardır. Her 

da köpek/•- gUn her köpej'fn 
orta heaapla 2 

.. r_in __ z_a,._a_r_ı_a_r_ı, levadan 876 mil· 

yon leva zararı mucip oldukları 
anlaşılmıttır. 

................................................................ . 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Burun Silmek 
Birçoklarına te1adüf ediyorum; 
Burunlarının her iki deliklerini 
büyük bir ıiddet ve gürültü ile 
hınkırıyorlar. Bu çok fena bJr 
itiyattır. Çiinkti ekseriya kulak 
zarının çökıneeine Ye buan da 
p ıı.tlamaaına ve birçok lıastalık· 

ların meydana gelmesine sebep 
oluyor. Burun mutedil bir hare
keile ve birer taraftan kunetile 
tahliye olunmalıdır. 

(*] Bu notları keaip .akhıyıaıı, yahut 
ltlr albüme yap19tınp kollekalyoıı 7apı
m:ı. Sıkıntı umanını:ıda .. u notlu bir 
doktor g ibi lmdadmıza yet"tebiHr. 
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SON POSTA 

Taribl Miisababe 

Geçmişte At 
Türk B~ykaldan Balkana At 

Ustünde Aştı 
Bu Da, Türkün; Atı 
Her Şeyden Üstün 
Tuttuğunu <;Jösterir 

-1-
okuyucularımdan biri bana yolladığı 
mektupta ~öyle diyor: '' At1 gok 
severim, iyi de ata binerim. Ne 
kadar yazık ki at hakkında bildik
lerim bir cambaz bilgisini geçmiyor. 
Acaba ıiz atın tarihteki yerini bana 
ve benim gibi at sevenlere göııterir 
miıiniz?,, Okuyucumun bu mektubu, 
açık Böyleyim, hoşuma gitti. Çüokü 
at, hakikaten engin bir mevzudur. 
Tarihitabiide olduğu gibi lisanda, 
gfür,el 1an'atlerde, teracUm dediğimiz 
tarih ıubeıiode, edebiyatta, Mitolo· 
jide dahi r•niı mevkii nrdn. Bu 
eebeple okuyucumun teklifini seve 
seve kabul ettim. İki müsahabe 
kaJeme aldım. Birincisi budur. 
Tarihte tanılan atlara mtlobaaırdır. 
!kiociıi edebiyatta atı gösterecektir. 

M. T. Tan 

Tarihte adı yazılı atların en 

Sezu.r 
eaklsl, benim göreblJdlj'ime göre. 
Arapluın ZadUrraklp dedikleri 
hayvandır. Bu atna mllittan dokuz 
yUz •lll sene kadar e•vel yaıadığı 
ve KudUsten Hicaz taraflarma 
geldiği rivayet olunur. Ünlü 
atlann hayatını hlkAye eden 
kitapların yazdıklanna bak)hrta 
Zadürraklp. KudUı Kiralı vı 
Peygamber SUleymanın haa ahı· 
rında bulunuyordu. Bir aralık 
KudUae CUrhUm kabilesinden bir 
Elçi heyeti geldi, SUJeyman iie 
bazt ıiyaat meseleler g6rUıtü, 
yurtlarına dönerken de şöyle bir 
dilekte bulundu: 

- Yerimiz uzaktır, yolda bi· 
ze yetecek kadar azık verin. 

Süleyman bu dlleie karıı on· 
lara iıte bu ah verdi ve ıu ı6ı· 
leri söyledi: 

- Bir konağa konduiunuz vakit 
bunu bırakın. Siz ateşinizi yak· 
madan o ıize yiyecek getirir. 

Hicazlı elçiler, Süleymanın 

yalan ıöylemiyeceğlne inan bes· 
ledlkleri için atı alırlar, teıekkUr 

edip yola çıkarlar. Bent Iırail 

Peygamberinin hakkı varmıı, at 
yaman ıeymif. Çünkü her konak 
1erinde iıar•t yerilir verilmez çöle 
doiru koı ar ve bir iki aaat için· 
de yaban eıeği mi, geyik mi, 
öküz mil ne buluraa yakalayıp 
get;rlrmıı. 

Bütün Arap diyarında aıırlar• 
danberi töhreti dillerde aeıen 
büyük A'yeç adlı at, bu ZadUrra-

kip'in torunudur, Zadilrrakip te 
atlının azığı demektir. Ondan 
ıonra tarihin tanıdığı at, isken· 
derin Busefal • Bucephal'ldlr. Ma· 
kedonyalı cihangir bu atı caııın
dan da, ca anlarından da çok 
severdi. ÖldUğU zaman hüngür 
hüngilr ağladı, o gUne kadar yer 
yüzünde eıl görUlmemiı derecede 
ta:ıtanah bir cenaze alayı tertip 
elti, atın gömüldUğU yere • ki 
timdiki Iran topraklarındadır • 
Buıefala adh bir de ıehlr kurdu. 

Romalı Sezarm bUtnn harpler
de bindiği atı da Busefal kadar 
methurdur. Bu atın ayakları in&an 
ayağı gibi olup tırnakları parmak 
gibi görUnlirdU. Seıarm ata Seza• 
rın ahırında doğmuttu, gayet 
haşarı bir ıeydi. Ne ahır uşakları 
ne cambazlar, ne uıta biniciler 
bu tuhaf ayakla at yavrusuna 
gem vuramıyorlardı, binemiyorlar· 
dı. Her garip hadiıeden bir mAna 
çıkaran batlfler, kahinler o insan 
ayakh taya ilk binecek adamı 
btttlln cihan bUkfımetlnin müyes· 
aer olacaiJna ıöylemişlerdl. Sezer 
bUtUn cUr' etini ve maharetini 
topladı, gem almaz ata ilk olarak 
bindi. Ondan sonra da hayvana 
1anından ayırmadı. Sezarın atına 
muhabbeti okadar bUyUkUl ki 
Romada Venüs mabedi önünde 
bir de heykel diktirerek hayvanm 
adını ebedileıtirmek iıtedi. 

Dördüncü maıhur at, yine 
Romalı Varl\ıUn " Volcuriı ,,ldir. 
Bir bozgunluğa uğraması üzerine 
imparator ( Auguste )U: 11VarUs, 
VarUı, hani benim lejiyonlarım!,, 
diye atlatan bu jentral, atını 

okadar severdi ki altından bir 
reıminl yapbrmıştı. Daima UatUn· 
de taıırdı. Fakat imparator 
Kaligulanın lnçitatUı adlı atı, 

glSrdliğU aaygı ve sevgi bakımın· 
dan bütlln bu me9bur atları göl
gede bırakır. Kallgulanrn, lnçitatU· 
ıe göstermediği hürmet ve yapma: 
dığı ikram kalmamıfh. Bahtiyar 
at, duvarları mermerden, yemlik· 
]eri sedeften bir ahırda yaşıyordu. 

Çulu, imparatorların giydiği ku· 
maştan, gemi baıtan baıa elmaalı 
olmak Uzere altından yapalmııtı. 
ıeyisler, btlytlk bir adaman 
huzuruna giriyorlarmıı sıibl 
reveranılarla, aelimlarla ahıra 
girerlardf, altan kova içinde 
ar~a •• saman getirirlerdi, 
ıu yerine de yine alhn 

kadehlerle ata ıarap ıunarlardı. 
Kaligüla, ıık ıık lnçltatllıll kendi 
ıofraaına alırdı Y• elile oaa yal· 

TAKVİM 
GGn 1 CUMA 
JO 4 NiSAN 938 

Arabt il 
Si Zllhlece 1351 33 Mm 

Katım 
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1111 
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Ötl• 1 3' 12 17 Yaııı 1 '6 10 Q6 
lkıac11 • 16 il 55 ı ••• 11 18 3 55 

dı:ılı arpa yedirirdi. lnçltatUı, 

imparatorun bir emde papaalar 
meclisine Uye olmuıtu. Eğer ömrll 

Yef a t:tseydi Konaül tayin oluna· 
caktı. ÇUnkU KaligUla onu blltUn 
Romalıların üstüne geçirmek lati· 
yordul 

Arapların ata ne kadar kıy· 
met verdikleri malumdur. Bu 
aebeple Arap tarihlerinde pek 
çok at isimleri ve at hlkiyelerl 
vardır. Bunların en meşhuru Dahiı 
ile Gabradır ki iılimiyetten evvel 
iki Arap kabilesi arasında harp 
çıkmasına, kanlar dökülmesine 
'f'e yıllarca süren dedikodulara 
sebep olmu9lardır. Kitaplar Mu· 
bammedin yedi atandan bahıederler. 
Bunların içinde Mürteclz adlııı 
güzel kişnemekle, Mirvah Ye Bahir 
adbları da çok koşar olmakla 
şöhret almışlardı. Yine Arap at· 
larmdan Etlil adlı biri tarihe 
geçmiştir. Bu ı~rofi o hayvana 
kazandıran, Kadıiye muharebe· 
ılnde bir ıu kıyısına gelip durak· 
layan islim orduıunu, o &uya he• 
men atlayarak yüzmeye baılamak 
ıuretile ıevke getirmesidir. 

Arap atları tarihinde bir de 
HeravetülUzzap adh bir hayvan 
var. Bu at, bekarlarca uğurlu 
aayılmıf ve bekarların binmesine 
tahsiı olunmuştu. Evlenmek ist~ 
)'•n bekir, uğurlu ata binip çGle 
açılır ve dUğUn maarafına yete• 
cek kadar mal elde edip dönerdil •• 
Emeviler devleti ulularından Ebil'aı 
oğlu Mervanın bir atı, ıeylıile 
konuımak yUzUnden Unlenmlştir. 
Bu atın seyisi, ahır kapııında 
yem torbasını hı11rdatıp içeriye 
kulak verirdi. Eğer at bu hııırtıya 
karşı burnundan yavaı yavaı 
ıeslenir1e içeri girerdi, yokıa 
geri dönerdi. Çünkü at, burnun• 
dan 5eslenmek ıuretilo izin ver· 
m~den içeri girilirse kızardı, çifte 
savurmıya baılardı ! ... 

Türk blrihinde at, kılıç ve 
ok mühim yer tutar. Türk Sarı 
denizden Kızıl denize, Baykaldan 
Balkana at UıtUnde aıtı aıtı. Mll· 
balAgasız denebilir ki Türkler, 
atlarını her ıeyden fazla aover· 
lerdl. Onun için tarihin her 
aayfaaında bir at hikiyeılne 
teıadüf olunur. Halk araıında 
da sayııız at masalları vardır. 
OskUduda lb1anlyede Çiçekçi 
kahnıi kartısındaki at mezan, 
Oımanhlar denlndeki at aevKfıl· 
nin bir remzi 1ayılabilfr. 

M. T. Tan 

lıkendtı 

Nisan 5 

= 1 Bilmecemiz ~ 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer Samıun Dumlupınıı 
m uhtıre ilk mektebi 284 M. Se· 
defteri zen, Urfa 'Birecik kasa· 
alacak· ıanda Teymen Nihat 

lar kızı Sungunay, Sama._ 

ya Kocamuet&fapaıa oaddeıi !\'o. 191 
Sedat, Ankara mıotaka aaa'at mekt•· 
bi ıınıf 1-I den 154 Muıtafa, DaYUO. 
paıa ortamektep 1-D den 046 Salih 
Raoi, Çamlıoa 13 ünott llkmektep 66 
Firusan Eaen, Aydın ıan'a• mektebi 
eımf 4 ten 19 Mehmet, Hayriye liiesi 
sınıf 1 den 28 Vahide, Ankara lamıt 
İnönü mektebinden 417 Sıtkı, Iıtanbul 
kız liııeıi 101 Pakize Bayan ve Baylaı 

Salihli nüfus kAtibi Kemal Oem 

1 
Birer nsıtaıile Eeat Cem, Ll· 
kutu leli Çukurçeeme Asri 

lboya ka· apartman 3 üncii kat 
leml ala· Şevket Sayan, Ayvalık 
cak lar gümrük muhafan bölü 

kumandanı Cemal Albar• 
rak kızı Türkln, Botazlayan N' ecatl• 
bey mektebi baı muallimi Ahmet Ak• 
ıoy kızı GUner Akeoy, Kandilli kıı 
liseıi 4:55 Mualla, Konya kız tatbikat 
mektebi 5 inoi ıımf 88 Mehlika Sanıa, 
lıtanbul 6 ınoı mektep 11nıi 5 den 18 l 
Celô.leddin Bay n Da.yanlar. 

Ankara mintaka ıanat mektebi 
Birer bU· talebesinden 150 lızet 
yUk kutu SU.en, Fatih Altay m•• 
sulu bo· h~lle1i Müezsin sokak ?ft 

11 de Cemal, Ankara 
ya ala· Uluı nkmelr.tebi B-ri deO 
caklar 76 Nezihe, İstanbul en 

lrek liseıi C-1 den 80~ Nihat Özoan, 
1stanbul 44 üncü mektep A-3 den i71 
Çiçe, latanbul erkek li .. ıl A-1 den 
1392 Şiansi Tltmer, latanbul Gelenbıvi 
ortamektep A·l den 86S Kadri Tu,J• 
naoilu, latanbul kıli lisesi 1326 Ştikd~ 
fe Karul Bayan n Baylar. 

İstanbul erkek lisesi 828 YUJuf 
Birer kU- Konya Akifpaıa mektebi 
çUk kutu 17 Kadriye Atay, lıta.Jl~ 
sulu bo- bul Pertevnlyal llıeei .l'J87 

Harun, Samıun tütttn 
ya ala· lnhiıımnda Osman DlnO 
caklar Al kısı Zübeyde Yekta, 

etanbnl 49 uncu mektep 32 Y aıat 
Bay n Bayanlar. 

Burıa askeri liıeai 3335 O~ıı~ 
Birer Batur, !ıtanbul erkek li• 

kart ahi· aeıi 9815 Tevfik Ku•alt, 
cakıar Samıun Hoca zade ve 

ıerlki mataıaııoda tt:ıgih• 
tar Ahmet Kaya, Vefa llH• 
ıi 8/2 dea 108S Orhan Yata•, 
Ankara erkek liHıi 49 Kenan GörıU• 
latanbul 44 Gncü mektep B/4 den 31S 
Saime Altan

1 
Vefa liıui 346 SDleymallJ 

Sultanahmet Cankurtaran mahalle1l 
No. 46 Memnune, Beıiktaı 19 uncu 
mektep ıınıf 1 den 91 M. Enmuth.t• 
Buna kız muallim mektebi ıon 11nıf 
187 Nahide Ömer, lıtanbul kız liıef 
ılnd ın 1602 F. Ynkaal, Niıantatı Ko~ 
daman caddHi No. 7'l Tevfik Şene,. 
Da...-utpaıa ortamektep l'J66 Halit, i., 
taabul 28 inoi mektep 196 FarulC 
Çetin, Sarıyer dere cadd11l No. BM 
Ayte, Kaaımpaıa tabakhane meydanı 
Hocaabmet ıoka~ No. 17 de Sonıuz• 
ıtık, DaYutpafa ortamektep 575 Kı• 
lıç Anlan, Kayıerl K. O Levazım kı. 
3 he1ap memuru Hayrı Toker kıll 
AyHI· Zincirllkuyu 20 inci mektlp 
31 A d~n 83 Klmıran, Eıkiıehlr Cami\ 
llıtebu karııaında tuhafiyeci Ömer 
otlu İbrahim, Kayıeri Koıbaı ecıa• 
cııı Yarba7 2. Kaplan otlu Necdet 
Kaplan Bay ve Bayanlu. 

blrerkaj Trabzon lıkenderpaıa ilk• 
alacak• mektebi ıınıf • 2 den S 
lar Ahmet Aybey, Ka711rl 
K.ı
1 

• Ôrtamektep ısı Fatma Atok, 
Eıkiteldr Gllndotdu mahalleıi 5 iaıl 
ıokak No B den Naciye, Ankra yerli 
mallar puarı vemedarı kıliı ve oğlu 
Suzan ve Kayhan Yumak, Mudanya• 
da Karafatma mahellHiıtde Mektep 
ıokak No 13 de Ali GGr, lıtanbul 
47 lncl mektep aımf 2 den 83 Han• 
d ~ n, Men:n itballt gGmrliAil muba• 
!_e ... e birinci kltibi Bay Eaat kııı 
Tuna,lıtanbul 44ünc0 mektep ı nıf B• 
51 den 350 Necati, Sirkeci Nöbethan• 
caddeai No. 86 da Dürdane, Ankar• 
Vil&yet muhuebei huıuılye tah• 
ılllt mtlfettlıi İbrahim Etem oth• 
Reıat Akman, Kadı köy Hki iskele cad• 
dui Nol2de Lükı lokanta ganonu Koça 
lıtaabul Kız ortamektep 313. Fikret

1
, 

Vefa lllHI 1024 Mehmet, ı.t.rnbu 
44 ncl mektep 73 Rikkat, Çarşanıb• 
15 lncl mektep 4S Azmi, lst ntıul 
31 lncıl mektep 311 Erol, i.tanbul 
19 ncu mektep 196 Ulvl b? y ~~ 
bayaalar. 



5 Nııan 

D•n•• llctuad Haberleri 1 

Süvegş 
Kanalında 
Faaliyet 

1 

Roma ( A. A ) SUveyı 
Son kanalıntn ( 1934) 

••n•lerde yılana alt ıeyri· 
sefain lıtatiıtlkle-

artm ışhr rlne nazaran bir 
)'ıl içeriıinde kanaldan Meçen 
gemiler, ( 1933) e niıbetle (2) mil
yon faıluile (32) milyon toailA· 
toyu bulmuıtur. 

Kanal varidatı (1933) de (852) 
milyon iken ( 1934) de (856) mil· 
yona ballj olmuştur. 

* Yugoılavyada çimento aanıyH 

Yugoalavga 
da çlm•nto 
ihraç ediıor 

i 1 er l I e m ektedir. 
l 933 ydınde bu 
memleket kendi 
ihtiyac\nı yeril vl· 

mentolar)a gördükten ıonra, dııa· 
rıya da, 358 bin ton ,ımento 
çıkarmııtı. 

1934 yılı fçia yapılan latatlaw 
tiklere göre geçen yıl içindeki 
Yugoılavya çimento lhracah biraz 
daha terakki etmlı ve 42 ı bin 
tona varmııtır. ,,.. 

lapanyı hllkilmetl 11ytln yatı 
lspruı6a 681,_ piyaaa1ında nazım 
tin alcılal'I· bir rol oynamaya 9 karar Yermlıtir. 
nı korugor Hükumet bütçe· 

ainden muayyen bir 1ermaye ko
narak [ takriben 10 milyon pe• 
çeta ] bir teıekklll meydana ge
tirilecektir. Bu tetekkUliln kura• 
cağı bir zeytin yatı komlıyonu 
piyasadan zeytin yatı aatın ala• 
rak bunları ıtok edecek Ye mil• 
aalt piyaaa vaziyetlerinde dıı 
pazarlara aevk edecektir. 

)f. 

A mıterdamdan yaııyorları Bir• 
Am•,.ilca leılk Amerika ile 

tlltün güm· Holanda ~r&1ın• 
~Jfü ü • d. da yenl br an· 

ru& n ın ı- Iaıma için tfcul 
rigor mu? konuımalara baı· 

lanacekhr. Bu konuımalar ıonun• 
da Amerikaya ithal edilecek 
Holanda tütllnlerlnln allmrllk 
resminin indirileceA'i Omit edil· 
mektedir. BugUnkn tarifeye göre 
gUmrUk reıımi kilo baıına 2,27 
dolardır. (Yani takriben 200 
kurut kadardır.) 

Böyle bir •azlyet karıııında 
Amerika ile mukavolHl olan 
memleketlerin de tlUUo Uballtı 
tenzilatı. tarifeye tabi tutulma11 
li:ı.am gelecektir. .................. _,, ___ _ 
Boa Posta 

Gaıetemlıde tıkan .18" 
te reslml.:rlD bUtUn llUlan 
CDahfuz ve saıetemlae aitti&\ 

ABONE PIATLARI 
e a t 

Sene Ay A1 Ay 
Kt. ICr. g,. Kr 

TORklVE 1400 750 400 HO 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 ITO 
ECh'"EBt 2700 1400 800 

Abone Ledeli pe_şiodir. Adreı 
değiştirmek 18 lluruatur. 

c.ı.,. ew•lı •• ,., flerllme~ 
Rlnlerda• 111ea'ultret ehnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kartlflut 

pul ildvesa lazımdır. 

;o•ta kutusu ı T41 t.tanbut 
1" elgral ı Sonpoıta 

•lefon ı 20203 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
~~~~~~~----

So vy et Hükllmeti 10,000 Tayyareci 
Verdi Y etiştirmeğe Karar 

}Jer Dilde Dolaşan Bir Cümle: Bir Rus için Tramvaydan inmek Ne Kadar 
Kolay ise Paraıüt ile Tayyareden Atlamak Ta O Kadar Kolay Olmalıciır 

Rus 
-

Gençliği 1935 Yılı 
Defa Tecrübe 

içinde (1,000,000) 
Yapacak 

_ ------- -~-- ----,. tamam 1,000,000 nazaran bu azlık içinde çokluju 
defa paraıutla teşkil edenler erkeklerdir. 
tayyareden inme ~ 
tecrtıbelerl 1a· Ruaların aerek tecrübelerde, ge-
pılacakhr. rek profııyonel uçuılarda kullan-

* Verllen bu 
~ rakamlarda mll· 

Bir paraıütç\1 tayyareden ai1lmııtır; paraı'1tunü iki Uç HDlye 

balaıanın yeri 
var mıdır, Yarla 
dereceal nedir, 
bilmiyoruz. Fa· 
kat cemiyetin 
lıe bUtlln kuv•e
tl ile aarıldıiı 
.. ., ilk yazife ola• 
rak ta halk ara• 
ıında ılddetlf bir ıonra aoaoaktır 

Almanyanın lıteklerlne dair 
ıon birkaç gUa tçlnde gelen tel• 
graf haberlerinde : 

-
11Berlin kUkfimetlnln (4000) 

tayyareden mürekkep bir hava 
kuvveti vllcude getireceği, fakat 
bu 1&yının Ruı kuvvetlerinden 

aıağıda kaldıiı anlaıılıraa onu 
da artıracatı,. aöylenlyordu. 

* r 
Hava kuvvetleri babılnde 

---·--.. 

\ 

Moıkonda Makaim Gorki bahçe1lndı 
"atlama bleıi,, 

Almanyanın Ruıyaya Fran1adan 
daha fazla ehemmiyet 'Hrmeıf, 
Ruıyanın bu 1ahada glriıtlif mu· 
azzam bir teıebblla ile allkadar, 
olacaktır, bu teıebbUı nedir, 
okuyucularımıza anlatalım ı 

Sovyet Rusyada "0&1oaviak· 
him,, adı altında yeni bir cemi• 
yet teıkll edilmiıtfr. Maksadı 

halka hava ve kimya harbinde 
müdafaa usullerine ahıtırmak, 
ayni zamanda da askeri 1ahada 
kullanılacak pilot ~tİftirmektir. 

Programında Rua gençleri ara• 
1tnda bir milyon kiıiyl kU
çUk modelde tayyare lmaUne 

hazırlamak, 500,000 kişiye yelken 
ile uçan tayyareleri kullanmaya 
öğretmek, bundan baıka da 
10,000 tane tecrübeli pUot yetiı· 
tirmek vardır. Ayrıca iptidai bir 
hazırlar:ma olarak her iıteyene 
paraıutçuluk öğretilecektir •• 
Rus matbuatmın kaydettiği bir 
rakama bakıbr1a 1935 yılı içinde 

propagandaya glrlıtlğl muhak· 
kaktır. Bu propaganda eanaıında 
en sık olarak tekrar edllen cümle 
ıudurl 

- Her Ruı için tramvaydan 
lnm•k ne kadar kolay tae tayya• 
reden paraıut ile inmek te okadar 
kolay olmalıdır. 

Bu kolaylığı herkHe yermeyi 
temin makıadile evveli 11Moıko

va,, nın Makalm Gorkl bahçesinde 
bir taue ''atlama kulesi,, yapılmıı, 
vo tide edilen netlco cesaret veri· 
ıf olduiu için memlekeUn her 

tarafında eşlerinin '\lcudo getl· 
rJlmHine giriıilmiıtir. Bu atlama 
kulelerinin yUkaekliAl Hiar1 ('l3) 
metredir, yaptıkları hizmet para
ıutçulutu öğrenmek latlyonlere 
llk mektep olmakbr. 

Atlama kuleleri mtltehuıııla· 
rın idareleri altındadır, her lıtlyen 
bu mlltehaaaıslara mUracaat eder, 
onların idareleri altında aırtına 

bir paraıut geçirir ve kendlılnl 
yukardan aıaA'ıya fırlatıp atar 
Burada Uç bet tecrübe yaparak 
paraıut hakkında iptidai malOmat 
&A'rondikten ıonradır ki, ııra aaıl 
tayyareden atlamıya gelfr. Bunun 
lçlo de eyrı bir mektep ·n mektep 
tayyarul vardır. Bu mektep tay• 
yareaJ adeta muazzam bir yolcu 
tayyarealdir. içine on talebe 
biner ve bepıi yekdlğerlnden 
birkaç dakika faaıla Jle boıluğa 
ablırlar. Söylendiğine bakılır1a 
aralarında tereddüt eden epeyce• 
dir. Fakat aon dakika korkuıuna 
tutularak atlamaktan bUabUtun 
çekinen pek ardır. istatistiklere 

Bir ıın9 amele atlama kulesinden 
fırlamasa hazırlanıyor 

Para,ütün atlama k\lleeiDden söri.ı .... 
ıek:ll 

dıkları paraıutlar tayyarey• batlı 
olmıyan, ıadece atlayanın aırtına 

bağlanmıı clnaten paraıutlardır. 
Bunların zamanından H'v•l açıla• 
rak tayyarenin bir kenarına takıl· 
mamaal, yani hem kendlalnl, hem 
de tayyareyi tehlikeye dlltDrme• 
mest için, atıldıktan iki dakika 

Atlama kuleıinin bir memuru bir gt0 . 
kız üzerinde para.ştttün iyi takılıp 

takılmadığını tetkik ediyor 

ıonra harekete getirilmHİ IAzım· 
dır. Bu (2) dakika içinde boıluğa 
atlayan adam 1aatta aagul 190 
kilometre aür'atle baıaıağı yu· 
yuvarlanacak demektir. Bu müd· 
det içinde aersemloyerek pnaıutu 
açamıyacak hale aelmemHl mU· 
him bir me&oledir. 

~ 

1933 yılında "levaelefe11 adını 
taııyan genç bir paraşutçu 7200 
metre yUkıeklikten atlamıt ve 
paraıutunu ancak toprağa 150 
metre kala açmıfhr. Geçenlerde 
IH Evdoklmof admda başka bir 
parafutçu (8100) metreden atla· 
mış ve paraıutunu topraktan 200 
metre evvel harekete getirmiıtir. 
Bu zatin yere indikten sonra an
lattığı ıudur: 

- Tayyare yükselirken hep 
aletlerle meıguldUm. 5()0 metrede 
bir dereceye bakıyordum, hava 
taıyikım ölçüyordum, kendimi 
yoklayordum. içimde heyecan 
var mı Jdi, ona dikkat ediyordum. 
Aklımda küçük çocuğum vardı, 
fakat gözümü de, pilotun bana 
nrdiji emirleri yazan lavbadao 

Kari Melctu.bları 

Müstehcen ·Yaban
cı Neşriyat 

Şikayetçi Babadan Matbuat 
Umum Müdürlüğünün 

Dileği 
Matbuat umum mUdUrlUğUn• 

den: 1 Niaan 1935 tarihli gaze
tenizin alhncı sayfasında ve kari 
mektupları slltuounda okuyucula· 
rınızdan ArnaYutköyünden N. K. 
Gürer adlı babantn mektubunu 
aördllk. 

Franaada çıkarılmakta olan ve 
gençlerimiz llıerlndo çok fena 
tesirler yapıcı resimleri ihtiva 
eden " La Vle Parlıienne " mec• 
mua1ının da, emHli gibi yurdu· 
muıa ıokulmaıı icra Vekilleri 
Heyetinin 15 Ukteırin 1935 tarihli 
kararile yaıak edllmiıtlr. 

Yurdun her tarafında memnu• 
niyetle karıilanan bu kararın 
geri alındığı Ye 0 La Vle Parlslen• 
ne,, için mUaaade Yerildiği teklinde 
bu karila mektubu altına sıazete• 
nfıln yaıdıtı mUtalia yanlıtlır. 
Bu ve bu kabil mecmualara tek• 
rar mUıaade olunmadığı gibi 
olunma11na da ihtimal yoktur. 

Bu babanın çocutunun dola• 
hında bulduj'u "La Vfe Pariılen• 
ne,, mecmuaamın tarihi, eğer ' 

Veklller Heyetinin yukarıda yaz• · 
dıtımıı kararı tarihinden evvela. 
bu mecmuantn yurda girmesi ya• 
aak edilmediği bir zamanda gol• 
dlği ve o zaman ıabn alındığı 
anlaıalacaktlr. 

Eter mecmuanın tar~hl, yaealt 
edilme tarihinden yeni ise bunun 
nereden ve ne r.aman alındı~ı 
mecmua ile blrlikte • yasajı ihlal 
edenler hakkında • kanuni taki• 
bat yapmak lhere bize gönde,. 
mealnl bu babadan rica ederiz. 

c r t ••• ,,., 
Uıak Saraçoğlu Bay iıJtıhmede: 
Bu me&ele madem ki adJJyeye 

intikal etmlttlr, netice ahmncaya 
kadar bir ıey yazılamaz. Bizi 
mazur glSrllnllL 

n•••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••11 

ayırımayordum. Bu livbada ev• 
Yell (hazırlanınız) lıaretlnl gör,. 
dUm, ıonra 0 maakeyl takımz,, 
emrini okudum. Birkaç ıaniyt 
ıonra IH '1huır olunuz., ihtarı 
geldi ve nibayot (haydi) emrlnl 
gördllm. 

En hoıa gitmez dakika bu idi. 
Korkuyor muydum? Hayır, ıadece 
tansiyonumun arttığını sanıyorum. 
Kronometremln düğmesine bastım 
ve atladım. Hemen o aaniyede 
tayyarenin pervanesinden çıkan 

hava cereyanı baıımı aıağıya 
getirdi. Üzerimde kalan ilk teair 

Utümeydi. Filhakika derecenin 
sıfırdan 29 çiıgi afağıya indiği 
bir gUnU seçmiıtim, topraiı gör• 
meyordum, bulut içinde yapyal• 
nızdım, 7.500 metrede hava taz• 
ylkine kartı koymak için bağır• 

maya haıladım, 4.000 metrede 

buluttan kurtuldum, fakat dümdüz 
inemiyordum, kimbillr hangi ce• 
reyanlata kapılayor oradan oraya 
savruluyordum ve muvazeoemi 
bulmak için de kollarımı açıyor .. 
dum, mamafih gözUm hep krono· 
metredeydi, ibre ( 142 ) saniyeyi 
gösterince paraşutun düğmesine 
bastım, hemen açıldı, geniş bir 
nefes aldım ... 

* GörtllUyor ki Almanlann azami 
ehemmiyeti Ruı kuvvetlerine 
•ermeleri yorsiz değildir. 
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Şu nokta)'J da anlamak iste• 
yecekıiniı : 

zırının mı, zevcesini muyafık 

görmftş. 
f Hafız Saminin mukabelesi 

Tarken Kızıltaş camiln:n içi ne 

Nlaan 5 

BugUn bu ı•ce ._: ______ _... 

Şehzade başı H İ L A L sinemasında 
BRIGITTE HELM ve JEAN MURAT'nın 

en son temsil ettiği 

ES v o z • 
1 ARI 

Harika, heyecan ve ıatırap filmi. Ayrıc 

KARIM BENİ ALDATIRSA 
Herkesin ylizDne nasıl baktı? .• 

Surata aaıp somurtmağa başla· 

madı mı?.. Gelinlik çehresi gül· 
mezse her ıeye hamledilir. Ya 
delikanhyı beğenmediği, ya da 
başka birinde gözll olduğu aala· 
tılar. 

Bir de baktım ki dediğim 40 
arşın boyundaki masanın nihaye• 
tinde diğer bir devrim ıofra .•• 

haldedir, bpkı eşi.. Omuzomuza ,ı __ .__.,. Türkçe ıözlU ve şarkılı büyük operet •-••mır 

Zavallıcığın o derece benıl 

uçmlJ!, r ngi ıolmutlu ki • Na· 
turaıı biraz eımerce ya • limoni 
rengi karartın, kirletin, sonra 
cenaze evinden çıkmıt gibi gamlı, 
kaaaYetU bir ıekle sokun, 1.fte 
onun koltuktan ıonraki alması. 

Kremleri, podralan, sanki bir 
anda uçmuıtu. pembeliğinden, 
allığmdan eser kalmamııtı. Gö.1· 
leri ne kadar yaprmış olacak ki 
sllrmeleri dağılmıı; göz kapakla· 
nmn etrafına yayılmıftL Gözleri 
öyle batmıf, çukura gitmişti ki 
uzaktan bakınca simaiyah bir 
ama gözlUğU takmııa ben%iyordu. 

Zilhanımın yanında dıvara 

yazdım. 

- Knrdeı, işte şuraya yau· 
yorum. dedim. Bunlar bir arada 
yaıayabillrlerae, dirlik dUzelliğe 
erebilirlerse bu bileklerlmla iki· 
ılnide cayır cayır keserim. 

BUyük konaklarda, ıon za• 
manlarm adeti olduğunu demin 
116ylediğim veçhile bet koltuk mu 
ne yapılmış. Arak izzet Paıanın 

kilere, Başmabeyincinin haremine, 
Hazlnei hassa nazınnın mada· 
masına ayrı ayrı tekrarlanmış .. 
Birini görmedim, Zilhanımıu oda· 
ıından dıtan adımımı atmadım. . . . . . . . . . . 

Yemeğin ıaltanatını, ıahane· 
liğinl ne siz sorun, ne ben ıöyle· 
yeyim. Havuzlu taşlıktan ıola 
yürüyünce, tıpkı onun kadar, yine 
mermerzeminll yımek ıaloouna 
yfiz kfıilik bir alafranga sofra 
kurulmuştu. Üstündeki takım tak· 
levat Beyoğlu lokantalarının yahut 
büyük dUğiln aşçılannın eıyası 
değil. Tabaklar, çanaklar, ıllrnhl· 

ler, bardaklar hep kristal ve yal· 
dızlı, çatalJar, bıçaklar, kepçeler 
biltiln gümüf, lSrtUler, peıgirler, 
peçet ler keten.. Hepsinde Yek· 
tanın markalan, hepsi Avrupadan 
yeni getirtilmiı ve ilk defa olarak 
kullanılıyor. 

ÜslUnde at koşturacak kadar 
uıun olan masnda ne çereıler, ne 
meyvalar, ne çiçekler.. Yemek 
dağıtanlar, aktrisler kadar ıUılll, 

beyaz brostelalı, t&1vir ıibl mat• 
mnzeller ... 

Kimse yerini vadırgamadı, 
zira AtA paıa, konağında tam bir 
hafta ömür törplllemlş. Sofranın 
planını bir kAğıda çizip bir bir 
rakamlar koymuı, oturacakların 
yerlerini tayin etmiı. Okadar 
uğraşmıı, itina etmiş ki kaç kere 
yırbp yeni baıtan yapmıf. En mU· 
blm resmt evrakları bırakıp itini 
gtlcUnU buna hasretmiş. 

Meaela, en itibarlı ) ere sadra• 
zamın ki oturmak lbım. Halbuki 
onun haremi niabeteo genç sayı· 
lır, 1aniyen sadrazam denilen 
kiti de daha dUnkU adam. He· 
men şehislAmın familyasını koy
muı... Yanında ıeraskerhıki.. Se· 
raskerl l hanfen~in'.n pltişiğine 
Sıraca kaptan paşanın refıkaaı 

geli) or; şimdiki Kaptan paşanın 

iH madaması var. O mevkie 
oturtmak caiz mi? Buraya da 
Dehi.iye nazırının mı, Adliye na· 

Bakındı fU Ata paşadaki kıh 
kırk yarmıya, ince düşünüş . Bazı 
hamfeodilerdeld azametin aıırılı· 
ğım biliyor. Bunları uzun masanın 
neresine oturtsa mutlaka memnun 
olmıyacaklar; 1a hiç oturmıyacak· 
Jar, yahut ta ilitfr ilişmez fırlayıp 
kalkacaklar; arada da dargınlık 
çıkacak. Bayleleri için de bu yu• 
varlak maaayı tahsis ettirmlf. 

Köıkün genfıliğine göre zemin 
kabnın da b:r uçtan bir uca 
olacağı şllpheslz.. Yandaki salon· 
lara da çift çift ıofralar, halayık· 
ların daireaindeki odalara bile 
aralı aralı maıaler dizilmiıti. 

MDbalAğam olma11n, bir tab· 
tada dört beı yliz kiıi ılnl başına 
oturdu. CamekAnın arkasındaki 
bando, enyaf moraular, opera par• 
çaları çalarken yemek yeneli. 

Susun Allabınızın aşkına, ıa
kın neler vardı diye hiç sormayın. 
Nakletmeye baıJarsam avucunuzu 
yalamaktan halolursunuz; ihtimal 
lmrt:ne imrene bir yeriniz de 
ıişer. 

ll-

Arbk Hylrcilere kapılar açıl· 
mııtı. 

GQya bileti olanlar içeri alı· 
nacak da faı.la kalabalıian önU 
alınacak .• 

Dilime tum basıp peçeleme 
ağzımı kuruladım. (Yarabbi ıll· 
kür!) deyip kalkarken etrafıma 
bir alSz gezdirince ne göreyim? 

vtlcut, balık istifi gibi insan ... 
Biriblrini itenler kakanla; göğüs
leyenler dlnekleyenler; ağıı. da· 
laşı edenler ; çeğnendim ezildim 
diye yaygarala; bayılıyorum, bir 
yutum au di)e feryatlar; çocuk 
haykırmaları, Yiyaklamalan .. 

Acelemden evvelce g6rme
mfıim. Direldi taıhka, satiı sollu 
merdivenlerin albna, llçer tıçer, 
altı klip konmuımUf,.. Opera tor 
HAzım paşanın biraderi Avni 
Beyin Veznecilerdeki Japon ma• 
ğazaS1nda, çiçekli çiçekli Japon 
vazoları Yardı ya, onların en 
bllyllklerl, adam boyundaları .• 
Altlarında gilmllf musluklar •. 

Hepsi neyi nen ıerbetle dolu 
lmiı; içlerine kaya kadar buzlarda 
atılmış.. Sebil sebilullab. 

lıminl zikretmenin llizumu 
yok. Maruf bir paıa haremi, Ahu 
dudu şerbetinden, Ost üste tam 
7 bardak içti; gözllmle gördüm 
ve saydım. Artık pespaye· güru• 
hunun ne derece kırbaya dön· 
düklerini siz kıyas edln. 

Bu kadar kişi, bu kadar aşa• 
ğılık klınseler bilatı nerede bul· 
muş derseniz orası bana karanlık. 

Yemek patırtısıoın arkaaı 
nhnmı~, ıofralar boşalmıştı, fakat 
yine herkes kör boğazındaydı. 

Aman efendim aman, etrafa 
ne pastalar, ıekerlemeler dakJtıl· 
dı, ne kalıp dondurmaları, buzlu 
bonbonlar ikram edildi, billAbl 
anlatamam. 

( ArkHı YAi' ) 

ilk Gazeteciler Kongresi 

içeri itleri Bakanı Bay Şlikrtl 
Kaya dün ~ğledan ıonra Park 
Otelde gazetecilerle bir musahabe 
yapmlf, toplanması ötedenberl 
taıaYTur edilen ilk gazeteci kon
ıreai etrafında konuıulmuıtur. 

Kongre mayısın sonuna doğru 
toplanacakhr. Bay Şnkrll Kaya 

akpm treni ile Ankaraya dön· 

mUttllr. Resim dUokD konaıma 
ııraıında alınmııbr. 

İstanbul Milli Emlak 
Cins Ye Movkil 

Müdürlüğünden ı · 
Muhammen Tediye prb 

Lira 
Beyoğlunda KAtip Muıtafa Çelebi mahalle
ainde parınakkapı caddesi ile caddel kebj. 
rln köşesinde altında lkl dUkklnı bulanan 
2, 4, 105 No. lı beı katta on oda Ye1&ir 
mUıtemilitı haYi kigir evin onda bir blssesi. 3135 
Çelebi oğlu AlA~tlln maballeıinin Bahkpa• 
zarı caddeainde üılünde odam bulunan 
eski 87 yeni 5 No. lı kAgir dUkki111n Elli 
Yedi Bin Altıyilz hi11ede on iki bia lldyüz 
hiıaeıi. 

Y emiıte ahıçelebl mahal'. esinin Umon iske
lesi sokağında 32 No. lı kagir dükkAnın 

2665 

iki mllaYI 
taksitte 

" 

Yediyüz ) frmi hissede on iki hiuesl 150 Der aten 
Yulcarıda yazılı yerler bizalarındald kıymetler ilzerinden 8/4/935 

Pazartesi günü aaat OD iki buçukta açık arttırma mume ayn ayrı 
satılacaktır. İsteklilerin ve şeraitini anlamak isteyenlerin her blrlnla 
mehammen kıymetinlıı yüzde yedi buçuğu niıbetiode poy akçelerile 
mUrac~atları. .. R,. "1459,, 

1 Emlak ve Eytam Ban ası ilanları 1 
T aks lle Satılık Arsa 

Esu No. 
378 

Mevkii ve Nev'i 
Tepikiyede boıtan sokağında 4/9 kapu 
ve 30 harita numaralı 619,50 ( altıyOz 

Depozito 
1300 lira 

oodokuz buçuk metre murabbaı arsa ) 
Yukanda yazılı arşa illd peıin olmak üzere sekh aenevl Ye 

mnaavi takaiUo ve açık arttırma ile ıatılacaktar. ihale 13 Nisan 
1935 cumartesi saat onda yapılacakbr. isteklilerin tayin olunan 
gün •e ıaatte Şubemize mllracaatları. ( 76) 

* 'la 

Taksitle ve 
satılık 

pazar ıkla 
• 

arazı 
Eaaı No. Mnkii ve Nev'i Depozito 

599 Balcırköytinde Çırpıcı ve Veliefendide Çörekçi Lira 
Çeşmeai civannda 36 harita numaralı 8464 metro 
murabbaı arazi. 

600 Yine orada 37 harita numaralı 7248 metro murab· 
75 

baı arazi. 65 
Yukarıda yazılı iki parça arazi aelds takaftle ve pazarlıkla 

ıatılacaktır. isteklilerin 8 Nisan 1935 Parartesi gllnll saat onda 
tubemlıe gelmeleri. [78) 

Taksi le Sablık Köşk 
Eaas No, 

642 

Mevkii Ye nev'i 

Büyükada 'da Nizam' da Sefer Oğlu Köıklerlnden 
aynlma 3 parıel No. l& 1920 metro murabbaı 

Depozito 
Lira 

Kuleli k6ık. 1400 
Yukarda yazılı Kötk ilki peıln olmak Ozere sekiz ıtmevl ve 

mllsaYI taksitle aahlmak üzere açık ortbrmağa konulmuıtur. ihale 
17 Nlıan 1935 Çarıamba günü aaat onda vaDılacaktır. Iateklllerin 
Şubemize gelmelerL [88] 

latanbul Dördüncü fcra Memurluğundan : 
Emlik ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli olup te

mamına ( I065 ) bin altmıı bq lira kıymet takdir edilen Kandillide 
VaniklSy caddesinde 12 No. b kayıkhane arsası açık arttırmaya 
konmuı olup ilAn tarihinden itibaren şartnameal herkea tarafından 
görülebilecek ve 13-5-935 tarihine raslayan Pazartesi günü aaat on 
dlSrtten on altıya kadar da'remlzde açık arttırma ıuretile sablncak
br. Artbrmaya lftirak için muhammen kıymetinin % 7,5 ğu nisbe-

tinde pey akçesi alınır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener r sim· 

leri ve vakıf lcarul müşteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin % 15 tini bulduğu takdirde alıcı11 üatUude bırakılacak 

aksi baldo en ıon arthranın teahhüdn bakı kalmak ıartlle on beı 

srnn uzablarak 28/5/ ı 935 tarihine raa!ayan Salı günll aynı yer ve 
aaatte yapılacak. olan ikinci arttırmasında arttırma bedeli muhammen 

kıymetin % 75 tini bulmazsa aatıf 2280 No. h kanun kükUm~erine 
tevfikan geri bırakılacaktır. Satıı bedeli peşin olarak alınır. icra 
ve iflAı kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek ıahibi ala· 
caklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkl aablplerlnln gayri· 

menkul (\zerindeki haklarını ve hususl!e fah ve masrafa dıdr olan 
iddialarını evrakı müsbitelerfle birlikte yirmi gUn içinde dairemize 

bildirmeleri lAzımdtr. Aksi halde hakları tapu aiclllerlle ıablt olma• 
dıkça sahı bedelinin paylaımasıudan hariç kalırlar. Allkadadarın 

iıbu maddel kanuniye ahklmına göre hareket etmeleri Ye daha 
fazla malumat almak iıteyen!eri 34/1181 Doıya aumaraalle daire· 
mb:e mUracaatlan ilin olunur. (80) 

Devlet Oemiryollar~ ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnlan 

Hayvan nakliyatına mühim tenzilat 
Yeni tarife 1 Mayıa 1935 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

Ehli, Yabani ve yırtıcı bil'umum kanatlı ve kanat11z hayvanlar, 
bu tarifeye dahildir. Dört ayakh ehlt hayvanlar tam vagon hamu'" 
leaile nakledildikleri takdirde nakliye Ucretleri, verilecek Yagoolann 
taban ıatıhlannın beher metre murabbaı herine hesap edaecektir. 

Nakliyat aahlpJerine kolaylık olmak için yeni tarifeyi Ye her 
mesafedeki nakll Ucretlerini g&lerlr haremli tarifeler 1atılacaktır • 
Fula tafallit için fatasyonlara mllracaat Milmelldlr. ..1123., 
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İTTİBAD ve TERAKKİ l 
J 

Yeni Soyadları 

9 fııol kıeım No. 2A4 
Her hakkı mahfuzdur. 

5 • 4. 935 

Na•ıl Doğda ? .• 

Ntı•ıl Y aıadı ? .• 
Na.çıl Ôlda? 

Okurlarım1! .. <\yni ismi 
yorlar. Buna Dikkat 

Sıl<, Snk Alı
Etmelidirler 

Ziya fekiı.c==================== =====-
Istiza h T akririni T alit (Paşa) uyunca 

latanbulda Ve Dlfjer Şehlrlerde 
Sabık muhasebecilerden Bay 

Şevket, eıl Bayan Ayte, kızı 
Bayan Ünaüye, kalQbiraderl Di· 
Yanı muhasebat muraklp muavini 
Bay lh&an, eti Bayan Hediye, 
oğlu Bay Nihat, Bay Nejat kızı 

Bayan Nahide Akkoyunlu. 

Hayretten Hayrete Düş~üştü .. 
8 - Harbıumumlye bili sebep 

glrilmiı ve bu şerefi meı'umo 
nailiyet için Bulgarlara memle
ketin bir cllzlı do terkedilmlıtir. 

işbu fillerin failleri hakkında, 
htıkiimetl cedidenin malumatı 
neden lbaretir?., itin mahiyeti 
hakkında ne tasavvur edilmekte• 
dir? ittihaz edeceği tetbfre, ne 
vakit mttbaşeret edilecekti. Bu 
teklifleri, hftkümetl cediden sual 
eyleriz.] 

Uzun mtışavtlrelerle yazılan 
bu istizah takririoin henıız mft• 
rekkebi kurumadan, bunu haber 
almıf.. lıfn bu kadar ileri gö
t6rllldUğüne ıaıa kalmııh. Garibi 
turaııdırki bu takrir iki gün el
de dolaıbğı halde bunun altına 
biç kim&e imzaıını koymamıtb. 

Artık lttlhatcılar, tam bir 
rlyaıl kat'iyetle anlamıılardı. Bir
birini takip eden bu sert Utiham 
darbeleri albnda barınamıyacalt
lar.. Bundan sonra memlekette 
huzur ve silkWı bulamıyacaklardı? 
Şu halde ne yapmak llzımdı ? ... 
Hep birlikte memleketi terkedip 
çıkmak mı?. O zaman me}dam 
büsbütlln dUımanlarına bırakmıı 
olacaklar.. Vatan haricinde, ıon• 
ıuı bir cidal içinde çırpınarak, 
uğraşıp duracaklardı. 

Son panikten aonra adetleri 
Oç, bet yüz ferde inen ittihat
çılar, ıorada burada toplanarak 
vaziyeti mnzakere ediyorlar •• 
Muhtelif aoktalnazariannı, mer
kez umumiye bildiriyorlardı, Fi· 
kirler, yine ayrılmııtı. 

MUhim bir ekaerlyet; iaimlerl 
etrafında en çok dedikodu 
uyanan zevatın cemiyetten ihraç 
edildiğini il4n etmeyi.. Proğra• 
mı da halka ve muhaliflere 
hoı görOnecek tarzda tadil eyle· 
meyi tavalye ediyorlardı. Bir 
kısmı da, cemiyetten ıon ferd 
kalıncaya.. Ve onun da mukav ... 
met unıurları kırılıp mahfolun• 
caya kadar - Herce badı abad -
mukavemete taraftar bulunuyor• 
lardı. Fakat merkez umumi, 
blltUn bu muhtelif dUtllnceler 
ve tavsiyeler karıııında bocala
dıkça bocalıyor; henüz aalim 
ve kat'i kararını veremiyordu. 

Nihayet, ortaya 1u ıon fikir 
ablmııh; 

- (itti bat Te Terakki) teıek• 
kUlünUn (ıahılyetl manevlyeııl) nl 
bu hakaretlerden kurtarmak.. ve 
onu, kalplerde yaıatmak )Azım· 
dır. Bunun için de bir fedaklrlık 
kabul etmeye ihtiyaç vardır ••• 
Şu halde, evvelA (ittihat • Terak· 

ki) iımini ortadan kaldıralım. 
Artık bu iımi, tarih karıııında 
öldUrelim. Onu, tarihin mezarına 
gömelim. Fakat bb, onun manevi 
Tarlıtını bir baıka kalaba döke· 
Um. Baıka bir nam altında, bpkı 
(gizli bir tarik) gibi, cemiyetin 
eaaa maksadını devam ettirip 
gidelim. 

Bu fikir, başta TalAt Paıa 
olmak llzero birçoklarına mOlAyim 
gelıniıti. ÇUnkU • son gthılerin 
hadisatı dolayısile • ıtızüle ıftzüle 
tortudan ibaret kalan (öz ittihat• 
çalar) ın ekserisi, 6tedenberi 11:111 

1 

teıekkUJlere fntiaap etmişler, bu ı 
girliJijln tatlı beyecanlarile ünsl· 
yet kesbeylemlılerdi. Şimdi, (itti
hat ve Terakki, )'e de o ıekll 
vermek.. tıpkı meırutiyetin na
nından evvel olduğu gibi onu 
yine esrarengiz bir tekilde yU· 
rütmek.. bu da, ayrıca bir zeTk 
verecekti. 

Bu meaele mlizakere edildiği 
zaman, cemiyetin bazı eski 
azaları, bu ıon fikrin lehinde 
lradei lltan ediyorlar: 

- Nuıl ? .. Nihayet, bizim de
dfğimiıe geldiniz: mi? .. Meırutiye
tin ilanından sonra, cemiyetin yine 
mahrem kalması için barbar ba· 
ğırmııtık. Fakat ne yapabm •. Dok· 
tor NAzım boy biraderimize ıöz 

dinletemedik. Çırçıplak ortaya a• 
tıldık. Kulllpler yaptık. Kapılarını 
ardına kadar açtık. OnUmUze ıe· 
leni içimize aldık. Baılarımıı:ın il· 
zerine çıkardık. işte nihayet on• 

Bahtiyar 
Bir Genç 

Tutumlu Davranmasının 
Müklf atını Gördü 

Bay Raif lı Bankaııı nznealaden · 
mUkô.fatını alırken 

Senede iki defa kumbara 
sahipleri araaında çekilen 10,000 
lira mllkAfallı Iı BankHı taıarruf 
ikramiyelerinin birinci keıideai 
bu ayın Uk gUnll tarlhlnde An· 
karada Noter huzurunda icra 
edilmiıtl. Bu kefidede 1000 lira• 
lık birinci mliklfah it Bankaaınm 
Galata Şubesinde 22900 No. lu 
kumbara aahibl Bay Ahmet Raif 
ka:ıanmııbr. Bay Ahmet Raif 30 
yatında bir gençtir. Bir buçuk 
iki aenedenbırl pua bfrlktirmek
tedlr. 4 ay kadar evvel 300 lira· 
yı bulan birlkmit paraamı it 
Banka11nın Galata Şube&ine JB· 
brmıt H bir de kum bara almıı· 
tır. Şu aırada Bay Ahmet Raifin 
400 liraya yakın birlkmlf paraıı 
.-ardır. Son ke.tfdede de tutum• 
lulupn mllklfatım görmUı oldu. 

lann açtığı çukura bizde yuvar· 
landık... Halbuki biz, Metrutiyetin 
ilanından ıonrada mahremiyetimi .. 
zl mu haf aza edecektik. Yine eski 
glıli kunetimizle MefrUtiyetfn bir 
bckçlıl olmayı tercih eyllyecektik. 

Ilk teıkilatımızda bizimle beraber 
canla batla çalııan arkadaıları 

gUce.ıdirmfyocektik. Bari, bu hata· 
mızı bilelim. Daha benilz herıeyl 
mahvolmamııkeo, cemiyetin ıu 
enkazından lıtifade edelim. 

Diyorlardı... Bu fikir, bir iki 
gün zarfında bir hayli taraftar pey
da etmlıtJ. 

Fakat .• (ltthat-tarakki) ismine 
damağından bir çerçeve yapan .• 
Ve onu, o çerçeve içinde mukad
des bi.r aUmblU gibi yaıatmaktan 
zevk alanlara, bu fıml feda etmek , 
çok acı gelmişti. Hele (merkez u• 
mumi), derin ve matemi bir ıU· 
kftnot içinde idi. 

~eledlye Zabıta Memurları 
Dahiliye bakaıılığıadan gelen 

bir teskereye göre, belediye zabı
ta memurlara bundan sonra me
mur aayılacaklar, tekaUdlye d~ ala· 
caklardır. 

TEŞEKKÜR 
Halkın rahmetine kavuıan 

MUhenclla Bay Ahmed Aaam'ın 
cenaze meraılmJnde hazır olanlar, 
Mektup •• Telgraflarla taziyede 
bulunmak ıuretlle ıonaua keder· 
lerimize ortak olan ze•ata derin 
••Jiilanmızı aunanz. 

Rabmetllnfn ailelf namına 
HALiT TAHiR 

KUtahya Noterllllnden ı 

Adapazarı Tnrk Ticaret Ban
ka•ının 1Sn 1934 ınn ve 1011552 
aayıh mektubu ile mezkôl' ban
kanan iltizamı albnda bulunan 
Emet ka:r:a11na baih mahyayerl 
gôz or~anların~n banka namma 

mes'ul aıUdUrlUğtloU yapan Sadı· 

kın Adapazarı TUrk Ticaret ban• 

ka11 Kütahya şubealnio 3111/935 

glin ve 111269 Hyılı ist:daalle 

mezklkr ormanlardaki mes'ul mtı· 
dOrlük Yazifeıinden azledilmit 

olduğundan azli tarihten itibaren 
bankanın nam TO hesabına her 
banal bir ııfat ve aalAhlyeti kal· 
mamıı olduğu herkesçe bilinmek 
lb:ore ilAn olunur. 3 Niaan 1935 

Muşta 

Muı, (Hususi) - Merkez ta
pu mUdOrU bay Cemal, baıkatip 
bay Meclt, merkez memuru 
bay hımall Fethi Sengir, 
kAtip CelAl KAtan, Bitlis ta• 
pu memuru bay Dur1un Ergün, 
kiUp bay Abdtılvehhap Güler, 
Bulanık tapu memuru bay Adil 
Aydın, Solhan tapu memuru bay 
Hamdi Ayhan, Çapakçur tapu 
memuru bay Şebci Yavuz, Sasun 
tapu memuru bay Ali Rıza Yıl
maz, Motkl tapu memuru bay 
Lutfl Öge, Bingöl tapu memuru 
bay Necati Bayram, Muı merkez 
tapu odacııı CemU Kotan, Muş 
emniyet memuru bay Iıaıail Gün· 
tay, birinci komiser bay Mahmut 

Lütfi Akont, 2 inci koaıiser 
bay Abdülkadir Erkan, 3 llndl 
komiserlerden bay Mahmut Kara• 
kaya, bay Kadri Akalan, bay 
Hasan Bozkurt, polis memurların· 

dan bay Hamdi Sayın, bay Nazım 
DUndar, bay Y aain Öztürk, bay 
Ismall Oğuı, bay Muammer Mogol, 
bay Refik Salman, bay izzet 
Sayın, bay Yusuf Öz.demir, bay 

( .... ___ s_po_r __ =ı 
Bugün Yapllacak 

Müsabakalar 
latanbul futbol hey'etiuden 
Bu glln yapılacak muntaka res

mt maçlanr 
1 - Beşiktaı "Şeref,, alanın• 

da: alan göıcUatl Saim Turgut 
aaat J O da Beıiktaı, lıtanbul ıpor 
ıonç takımları hakem Nuri. 

Saat 11, 15 de Beıiktaş • lıtan
bul ıpor B. takımları hakem Nuri. 

Saat 13 de Doğanıpor, Su· 
mer1por A. takımlan hakem 
Adnan Akmı 

Saat 14,45 de KaragUmrUk 
Ortak6y A. takımları hakem Sa
im Turguttur. 

2 - Fenerbahçe alanında: aa· 
at 1 1 de F enerbahçe. Haliç ıUt 
maçı. Hakem Halit Galip ..• 

Ulusal takım Galataaaraya 
kartı 

Bu gUn Tak11im •tadyomunda 
ulu.al takım, Galata.araya karıı 
bir ekzersiz maçı yapacakdır. 

Galata&aray kendi kadroaile 
bu maçı oynuyacakdır. Geçen 
cuma Iıtanbu1ıpor, GUneı muh· 

telitinl beı bir mağlup eden ulu• 
tal takımın Galataaaray karıııın· 
da n.asıl bir netice alacağı me• 
rakla beklenebilir. 

lngiJlz antrenörUnlln hakemJiği 
alhnda oynanacak bu maç ıaat 

16 da baılanacaktır. 

iki Boka Maçı 
Pariı, 4 ( A,A) - Fransız 

ALTIN se&LI • ŞEN • OYNAK ve GÜZELLER GÜZELi 

MARTHA EGGERTH: VIY ANA BÜLBÜLÜ 
filmlad• M E L E K ıdnemuında bir harika gibi alkıılanmaktadır. 

~-------• BugUn saat 11 de tenzilAth matine vardır. ~-------r 

Sırrı Oğural, bay Naim Şahin~· 
bay Reşat Özer, bay Haydar 
Alkan, bay Hulusi A11lan, nafia• 
dan mühendiı vekili bay AbdOr• 
rahman Özen, nafia baıkltibi bay 
Reşit Özker, amele kAtibi bay 
ZUbeyr Özer, ikinci amele kAtibl 
bay Fikri Özdal, odacı Selim 
Güler, baytar mUdiirll bay Huluıl 
Ttıser, vlIAyet jandarma kuman• 
danı bay Zf ya Karabey, vUAyet 
J. bölnk K. bay Hakkı Sönmez, 
tnbe reisi binbaşı bay Fuat Yal• 
çın, şube reisi blnbaıı bay lsmaU 
Alpaılan ıoyadlarm• almışlardır. 

Okuyucularımıza cevapları• 

mız: 

Yakacık Haoı Halil ıokağı No,79da 
B.ıy :;;ukrüyeı 

Cengiz tarihte Un almış bir 
Türk hükllmdarının adıdır. Soyadı 
kanunu bu ıekil lıimlerln alınma .. 

ıını menetmiıtlr. Binaenaleyh 
baıka bir aoyadı aramalısınız. 

Bay 1. T ye; 

T onguçun manatı "Kahra• 
man,, dır. 

Hırkaişerif camit mileulnleıindea 
Bay .M. Esada; 

Size Roman oğlu denmeıinln 
ıebebi, herhalde aileniz biiytık• 
lerinden birinin Romanyah olma• 

ımdan doğuyor. Romen, Roman 
yabancı bir kelimedir. Binaenaleyh 

baıka bir soyadı aramanız daha 
münasibtir. 

Kadın, Erkek 
ad ve soyadları 

0.ıılverılt• doçentlerinden Bay Maral 
Okıy ıoyadı yaaa.ına UJg'UD olarak bir 
ıerl eııı ad ve aoyatfı bulup ıırılaıruttır. 
Bunlınn bir kıaıı:unı hergUn bıı 
ılltunlarda 7azı7orıuı ı 

Bu milnuebetlı Bay Mıral Oka1 
diyor ki: 

• - S~blerla blrle9mHlnden yaptıjım 
b'n beı yUz dealU adlarla çalıtırken, 
.. kiden geçen b'r bllget her çai glSzll· 
mlıı. ISnUndı cınb dur11yordu; Tllrkiataada 
okulda iken (Borı Kurt) adında olan 
bir arkada9un, Toııından (birdenbire) 
Ağsam adım abv.rmiıtL 811 ad değl9tlr• 
mı Mokkede olmu .. Araadaııının baba11 
hacda iken onun lçlll de haccı halde 
7apbnaak lıtemlt H Bon adını ya%dı· 

rırkeo orada bu ad kaba bulunmuı Ye 
Ainma çevrllml9tJr.,. 

A9ağıda y111lan TUrkçı adlA.rdaa ka• 
dınlar lçin uygun olanı (k) Ye erkek lçla 
uyııun olanı (e) harfile ııöıtedlml9tir. Yan• 
larında (•) harfi bulunmayan adlar da 
IOyadı Jçln elverltll cllrlllmtlltllr.,, 
Yonlgüç 'rurtverdl Yııctaydın 

Yaılmurtaı Yeniyer Y3nvısrdl 
Yazglln Yoly3n Ye9ilyer 
Yurtıd Yayer (•) Yeıalknpı 
Yadı:ent Yınlköy Yazyol 
Ye•lada Yartkeat Ye,llklJy 
Yasçlçek Ye9ilada Yarkınt 

Yaı.aydın Yıldıs (k) Yen'.yerdl 
Y11rtçJ Yllkaekdai YU~ 1ektepe 
Yetil kent Yıldı:ıtepı Yenlb:\ğ 
Yeılltepe Yurtbağ Yenl\ıalkaııı 

Yenigllıı Yashıp• Yet!lyol 
Yıırter (•) Yenltepe Yolverdl 
Yurttepe Yen yol Yurtçlçek (k) 
Yeıllbağ Yoralma (k) Yenldalga 

SON 

boksörü Dognio, 10 ravundda 
aayı heaa bllo Yung Perez'i yen• 
ıııittlr. 

Madrit, 4 ( A.A ) - Tüy ılk• 
let dlinya boka ıamplyonu Ame
rlkah F reddi Miller, sa bık ispanya 
hafif siklet ıamplyonu, Katalon• 
ya'h Mlko'yu Uçüncil ravundda 
nakavt ederek yenmittlr. 

Dr. BAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütslıassısı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Cumadan maada her 
21044 gün öğleden sonra 
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ESMER GÜL 
Mub.arriri ı A. R. Tefrika N o. : 71 

Meçhul Adam! .• 
Derviı Efendi Anlatıyordu: Tamam Uyuyacalım Sırada 
içeri Bir Hayal Girdi, Yüzüme Sıcak Bir Nefea Değdi 

- Hayır, mevlanA.. O mah· 
rüt taşlanma gecesinden sonra 
sarayı hümayun etrafına gözeliler 
konulup, karakollar gezdirilmek· 
te.. Yabancı ve yaramaı kimse
lerin sarayı hümayuna takrip 
etmemeleri için kati dikkat edil· 
mekte. 

Bu menfi cevaplar lcarııımda, 
kadı Hasan efendi biraz saraıl· 
mış.. Kendi kor.dine: 

- Ben, bu deli Veliyi mut· 
lak saraya gitmiştir; zannetmiı· 
tim amma.. Aldanmıtım. 

Demek mecburiyetinde kal· 
mışh. 

- Y almz, bir mesele aklama 
geldi; MevlAnl ... 

Ztılill zade, dervlı efendi· 
ilin bu ılS:lerinl ltitlr lıltmez, 
adeta uykudan uyanır gibi hal 
almıf.. Helecanlı bir sesle: 

- Ne gibi? •• 
Dedikten ıonra, onun yUzlloe 

bakmııtı. 
Dervlı Efendi, bir mUddet 

tereddüt gösterdikten ıonra sesini 
•lçaltarak anlatmaya baılamııtı: 

- Vakıa, nakleyleyeceğim 
mesele., aarayı hlimayuna alt bir 
ıırdır amma.. mademki emir buy• 
ruldu. Zan ve gtimanimizl huzu· 
runuzda ketmeylemek bt edeblik 
olur. 
i Bu ıGıler, Kadı Hasan Efen• 
dinin gözlerini açmıı.. başını 
eğerek ıol kulağını Denlı Efen• 
diye uzatmııtı. Dervlı Efendi, 
kesik keaik ifadelerle anlatmaya 
başlamıfb: 

- Efendimi. Geçen lsneyln 
aeceal aarayda nöbetçi idim. 
Allah kabul etsin; yatsı namaıını 

cemaatla eda ettikten.. ve.. ağa· 

lardan, aşçılardan, baltacılardan, 

boıtancılardan bazılarının sorduk· 
lan sureti meaeleleride halleyle· 
dikten ıonra. höcrel fakiraneme 
çekilmiıttm. Tamam uyku galebe 
edipte içim geçeceği zaman 
yavaı yavaı kapı açıldı. 
Sanki içeri eeHizce bir hayal 
glrmiı gibi baflf bir ayak 
BHİ peydahlandı. Ve ıonra yO· 
ı:Ume bir nefea çarptı. Hemen bir 
lahavle çekllm. Yerimden sıçra· 
yarak: 

- in mlıln.. Cin miıln, ya 
mubar~k. 

Dedim. Peı perdeden bir ses 
cevap verdi: 

- Ne inim.. Ne cinim.. Senin 
gibi bent Ademim. 

Dedi.. Allah, Allah .• Şaıırdım, 
kaldım. 

- E, pekAJA.. Kimsin?. Ge· 
cenin bu vaktinde benden ne 
iıterain ?. Çabuk aöyle.. Yokıa 
timdi bağırır.. Saray halkını 
buraya toplarım. 

Dedim .. Dedim amma, Cenabı 
hakka ayan ki, o anda da kemali 
ba\-fimden yatsı abdestimi kaçı
rıvordim. 

ZtUAli zadonlu merala artmıf .. 
Baıım biraz do.ha uzatarak: 

- Şey'Un actp.. E ıonra? 
Diye mırddanmııtı. 
- Sonra, efendim.. O meçhul 

adam kulağıma eğUip : 
- Korkma, imam efendi. 

Yabancı değilim. Ben Amber 
Ağayım. 

Demez mi? •• 
Kadı EfendJ, gittikçe artan 

merak ve alaka ile aordu : 
- Bu, Amber Ağa kimdir? •• 

( Arkaaı ..ar) 

SON POSTA 

Kim Yardıma 
Çağırmış? 

"Fransıa karlkatllrU,, 

- imdat isti~ on ılı mlyd!niz 
madam? 

- Teşekkür ederim. Fakat 
görüyorıunu:ı ya hncet kalmadı! .. .............................................................. 
Qop&antıler, Davetler ) 

Tütün ikramiyeleri 
Her sene olduğu gibi 

935 setiae dt tütün ikramiye 
defteri y a pılmaktadır: ikramiye 
alacaklardan Kadıköy asker!ik 
şubes:nde kay ıtlı bulunan harp 
ma:ô ü zab;tan ile efrat ve şehit 
yetin:lerbden henüz kayıt iç'o 
ıubcye ge:meyenlerlo Nisanın 
15 ne kad :!r gelmeleri lAzımdır. 

Aksi takdirrie hakları zayi olur. 
Tek aayılı günlerde zabıtan 

ile efrat çift sayıh gUnlerde şehit 
) etimlc ri kaydedilir şubeye res· 
mi senet maaf ve nlifuı cllzdan· 
larile bir fotoğraf getlrilecekt:r. 

Cerrahlar Toplanıyor 
Tllrk Cerrahi Cemiyeti aylık 

toplantısını 1 Nisan Pazar gUnO 
ıaat 17 buçukta GUlhane basta· 
ne3iode yapacaktır. 

Muftla Kadınları 
Şehrimizde toplanacak olan u• 

lusiararası kadınlar kongresine 
halkevinden muğla kadınlığının çe· 
ş~d alanlarda çalışmalarını göste· 
rir muhtelif pozlar ve vesikalar 
yollanmııtır. 

Nisan S 

Yine Verem Derdi 

1 

Kabahati Halkta 
Bulanlar Var ! 

Bir Doktor Diyor Ki: Veremden Kur
tulmamız İçin Halkın Seferberliği_Lazım 

( Baotarafı 1 inoi yüıde ) 

halkın da seferber olması elzemdir. 

Halbuki maaleaef; mesela 
lstanbul Verem Cemiyeti, bDtün 
gayretine, bütün propagandalanna 
rağmen, iki binden fazla aza 
kaydedememiştir. 

Sordum: 

- Hükômet te yardım etmi
yor mu? 

Bu sual nıuhatabımın gözleri· 
ni minnetle doldurdu: 

- Nasıl, dedi, nasıl yardım 
etmiyor. Hlikumet... Htıkfunet, 

her derde olduğu gibi buna da 
Çare düşUnmUştUr. 

Sıtmaya, frengiye, trahoma 
karşı olduğu gibi, vereme kartı 
da amansız bir ıavaı açmışbr, 

Birçok yerlerde • bütün m .. 
deni memleketlerdekf esaslar 

dahlllnde ·, Biri diapanHrler ku· 
rulmuıtur. 

Bu dlıpanserJerln ve ziyaretçi 
hemşirelerin bütün vuifeleri kon· 
di mıntakalarındakl veremlileri 
meydana çıkarmakbr. ,, 

Sözlerini bitiren muhatabımdan 
ayrıldıktan ıonra doktorlarımıı 
ara1ında ayni fikirleri, ayni mllta· 

lea ve kanaatlan besleyenlerin 
ekseriyet teık~ edip etmediklerini 

anlamak istedim. Bu lateğtml 
tatmin makıadile mllracaat ettiğim 
mUtehaS11s doktor general Tevfik 
Sağlam bana, evYelA memlekeU• 

mlzde verem vefiyatının nlabetinl 
verdi ve sonra da verem mUca• 

delesinin lç yiizll hakkında, hepi• 

mizl derinden derine dllflhıdUr .. 
cek ı8zler töyledl, buau okuyu• 
culara yarın vereceğiz. 

lzmire Altın Madalya 
·---·-·--· .. ··----------........... 

Ege Mahsulleri İyi Tanıtılıyor 
•111....,_1 ... JılJlftl•t•lft , ll ıttıııU1111ıllt1 1tııt111 I JIUJlft·•ı&ıMJlıtll ...... I__,_ 

( Baştarafı 1 inci yüzde } 
rlnin gönderilmcsJ husuıunda bil· 
yük bir faalıyet earfetmiıtL Bu· 

nun neticeai olarak SelAnlk pana· 

yırında ayrılan (Eğe toprak mahsul• 
lerl köşesi) ecnebilerin gözlerini 

büyüleyecek kadar iyi bir tHir 

yaptı. 

Dost Elen hükftmetinin ikbsat 
doktorlarından teşekkül eden Se
laoik 934 sergisi komitesi, Eğe 
köteainin kazandığı rağbet, rek· 

lam huıuıunda aöıterdltt muvaf. 

fakiyetten dolayı lzmJr tfoaret o

dasına birinci sınıf bir albn ma• 

dalya hediye ettJ, aynca birde 

sertlf ika aönderdl. 

lzmlr odaıımn bu muvaffakf• 

yeti, herıeyden 8nce mahıullerl· 
mlzl tanıttığı için memleket hesa• 

hına faydalıdır. Odayı ldare eden· 

lerl tebrik ederiz. 
Ju B. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
- 10 -

1 - Öz türkçe köklerden gelen 
•özlerin karş11ına ( T. Kö. ) beldeki 
(alameti) konmuştur. Bunların her biri 
hakkında ıırası ile uzmanlanmııın 
(mütehassıs) yazılarını gazetelere n .. 
receğiz. 

2 - Yeni konan karııhklarin f yl 
ayırt edilmeıi için, gereıine göre, Fran• 
ıızoaları yazılmış, ayrıca örnekler de 
konulmuıtur. 

3 - KokCl Türkçe olan kelimelerin 
bugiiııkli iılenllmiş n kullanılan ı•· 
kille ri e.lmmııtır. Aslı ak olan hak, 
aslı i.lgcüm olan hüküm, Türkçe "oek,, 
kökünden gelen şekli gibi. 
Ebeveyn - Ana baba 

Örn nek : Ebeveyne htırmet ev· 
IAtların · ilk vazifesidir • Ana 
babaya &aygı çocukların ilk 
ödevidir. 

Ebkem - Dilsiz, epsem 
Ebr - Bulut 
Ebrar - iyiler, iyiciler 
Ebru - Kaı 
Ebter - GUdUk 
Ecdad - Dedeler 

Örnek : Ecdadımızdan kalan 
eserler • Dedelerimizden kalan 
izerler. 

Ecil - için, sebep 
Örnek: Bu edlden - Bunun için. 

Ecir ( Bak: tlcret ) 
Eclaf - Ayak takımı, baldırı 

çıplaklar 

Ecnebi - Yaduyru • Fr. ıujet 
etranger 
Örnek: lstanbuldaki yaduyrular • 
les sujets etrangers a lstanbul 

Eda - Ton (T. Kö.) 
Örnek~ Söyleyişindeki özgtıl ton 
onu öteki sözmeıılerden aym· 
yor • söyleyişindeki asli ( orl-

glnal ) eda, onu diğer natuk· 
lardan ayırıyor. 

Eda ( Şive, cilve anlamına ) -
bayla • Fr. arlce, charme 

Edalı - Baylan • Fr. gracfeux, 
ch.armant 
Örnek: Edalı edalı yllrliyordu • 
baylan bayian yürliyordu. • 

Eda etmek - Ödemek 
Urnek: Edayı deyn etmek isti· 
yordu • borcunu ödemek iıtl· 
yordu. 

Edeb - Edeb 
Edille (Bak: delil) - Kanıtlar 

Örnek: DAva11ını edillesile izah 
etti - Dile'floi kanıtlarile açım· 
ladı. 

Edip - Yazman 
Örnek: BUyDn Ttırk edibi· BtıyUk 
Türk yazmanı. 

Efkirıumumlye - KamusaldOtlin 
Fr. Opinion publique 
Örnek: Bir memleket efkArı 
umumiyeslnl gazetelerinde göre· 
bU:riz • Bir Sülkeoin kamusal· 
düşünUnU gazetelerinde göre· 
biliriz. 

Rer.i im - Gen11loy 
Örnek: Sar'da yapılan reylAm· 
Sar'da yapılan ı•neloy 

Efrat - Erat 
Örnek: Bölfiğe yeni gelen ef· 
rat - Bölüğe yeni gelen erat. 

- efraz - Kaldıran, yükselten 
Örnek: Alemefrbı isyan - Azı 
bayrağına kaldıran. 

• etruz - Parlatan, aydınlatan 

tutuşturan 

Örnell: Dilefrôz - Gönlll ay· 
dınlatan, gönül tutuıturaa. 

Efsane - Masal 
Efsun - Afsun 

Örnek: Bu asırda efsuna kim 
lnamr? - Bu asırda afsuna kim 
inanır ? 

Efsua - Yazık 
Örnek: Efsuı, sadhezAr efsus! 
- Yazık, yüzbin yaııkl 

• efşan - Saçan, dağıtan, silken, 
serpen 
Örnek: DUrefşan - inci saçan 
Etrafa ziya efşan o)m,;kta -
Her yana ışık dağıtmakta. 

• ef za - Artıran, çoğaltan 

Örnek: Meserret eİzA - Sevinç 
artıran, ( çoğaltan. ) 

Efziiyiş - Atma, çoğalma 
Efzfın - Çok, artık, yukarı 

Örnek: Sinni 25 ten dun, 35 
ten efzfın olmıyanlar - Y eıı 25 
ten atağı, 35 ten yukan olmı· 
yanlar. 
Ehadiyet - Birlik 
Ehali, ahali - ElgUn 

Örnek: Ehaliye karşı - ElgUne 
k: rşı. 

Ehemmiyet - Önem • fr. lmpor
tance 

Örnek: Bu itin ehemmiyetini 
anlamahdır> - Bu iıin önemini 
anlamalıdır. 

Ehemmiyetli (mUhlm) - Önemli • 
fr. lmportant 

Örnek: Bu ebemmiyetlJ fikirleri 
ilk önce ondan lıittlm - Bu 
önemli dUtUnceleri ilk önce on· 
dan ltittlm. 
Ehemmiyet vermek - Ônmek, 

önem vermek Fr. attacher de 
l'importance, donner de l'im· 
portance 
Örnek : S6ılerine ehemmiyet 
Yermediler • ı - zlerine önem 
Termediler, ıözlerinl önemediler. 

Ehli - evcil 
Örnek : Ehli hayvanlar - evcil 
hayvanlar 

Ehli~ettirmek - Evctlleştlrmek 
Örnek: Yırtıcı hayvanları bile 
ohlileıtirmeye çalıııyorlar • yır• 
tıcı hayvanları bile evclllettir• 
meye çahşıyorlar. 

Ehlivukuf, ehli hibre - Ayırtman 
Örnek : Ehlivukufun verdiği 
raporda • Ayırtmanların Yerdiği 
raporda 

Ehliyet - Erdik 
Örnek: Ehliyetsiz adamlara lı 
vermem~lidir - Erdiksiz adam· 
lara it vermemelidir. 

Ehven - Ucuz 
Örnek : Bunun fiatını ehven 
bulmadmız mı? • Bunun paha· 
ımı ucuz bulmadınız mı ? 

Eine (Bak; aziz) - Erenler 
EkAblr - Büyükler 

Örnek: Eklbirl Kureyf - Ku
reyt büyükleri. 

Ekal - En az, en . aıağı 
Örnek: Ekalll mücazat • Çeza· 
ların en au EkalH llç aaatte 
oraya vAsıl olabiHr, ondan evvel 
gidemez - Eoaz Uç satte oraya 
varabilir, ondan önce gidemez. 

Ekalliyet - Azmbk -Fr. Minor&te 
Örnek: Kamutayda Hınlık par
tileri yoktur, bat"ınıız saylayJa• 
rımız vardır • Buyuk Ml'.let 
Meclisinde akalliyet f arkaları 
yoktur, müstakil meb'ualarımıı 
vardır• il n'y a paı de partie 
de mloorite ala Chambre, maia 
il exiıte des independantı. 

Ekseriya - Çoğun, çok vakit, 
çoluk (Bak: aleleksor) 

Örnek 1 Eseriya itine 't'aktlnd• 
gelmez • çoğun itine vaktinde 
gelmez. 
Ekseriya onu ça1ııırken gördllm • 
çok vakit onu çalııırken gördüm. 

Ekaerlyet - Çoğunluk• Fr. Ma· 
jorlte 
Örnek : Önergenlı çoğunlukla 
kabul olunmuıtur • Teklifinlı 
bOyük bir ekseriyetle kabul 
olunmuıtur • Votre propositlon 
est acceptee i. une grande ma· 
jorlte 

Eksibe - Kumul 
Ekaoiml aelAıse - Üç tsrkOmler 

Örnek: Ekanlmi selise, hıria
tlyanbk itikatlarının esasıdır • 
Qç örkUmler, bırlstlyanlık inan• 
larımn temelidir. 

Ekber - Ulu 
Ekul ·Obur 
El' an - Daha, henU:ı 

Örnek : Gönderdiğim adam 
el' an gelmedi • gönderdiğim 
adam daha (henüz) gelmedi. 

ElAstikl - Esnek· Fr. EJaatlque 
Örnek: ElAstikl cisimler• esnek 
dıimler. 

Elastikiyet - Eıneklik-fr. Elaaticit6 
Örnek: Bu ciımln elastikiyeti 
azalmıt - Bu ciımin esnekliği 
aulmış. 

Elbet, elbette - Kesin olarak, 
Uzkes 

Örnek: Elbet ( elbette ) onun 
dediği olacak• Üzkes onun d ... 
diği olacak. 

Elb:se - Giyim, uruba 
Örnek: Elbiseler~ni çıkardı • 

Giyimlerini çıkardı. 
'Devamı 11 İD4:i 1üzde) 
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Her ağrıya KATAGRiP All 

lraş IJ1çağını 

ver. 
Satış erleri • ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin, 

Y • MERSiN : Hakklk zade Rahmi, 

Cep Fenerleri 

gelmiştir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
ar&J mız ve taklitle
rinden eakınız. 

IZMIR ı HOseyin HUanU 
SAMSUN : Tursun Eıref 

Satılık Eşya 
lstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğü Satıf Komisyonundan : 
928 aenesinden enel gtımrli• s•lmif ve aahipleri tarafından alınmaması > fizOnden ambar:arda 

toplanan aıağıda miktar Ye kıymetleri yazıla eıya hlzalannda ıöaterilen tarihlerde sablacakhr. . Sataş 
2490 No. lu kanuna Ye bedava verilen ıartname dahilinde yapalar. Satılan eıyanın miktar Ye cinslerini 
gösterir cetvela Batmldilrllkteki Ula tahtasıaa aaalmıtbr. Bu e9yayı almak latiyenler hizalarında göate
rilen kıymetin % 7,5 olan teminat akç .. nı mtlzayede aaatlnden bir ıaat evvel vezneye yat ırmaları 
lazımdır. fatekliler sabt ıaatine kadar komiayona mtıracaat ettikleri takdirde iatedikleri bilıiyi alabil;r 
ve efYaları da 16rebilirler. 11 1724,, 

Kap Muhammen Kıy. Teminat Mllzayede a-On& •• Cinai eıya 
L. K. L. şekil 

137 4126 68 

720 -4965 

132 728 84 

310 

373 

4S 

22/4/935 aaat 15. Tranait 
açık arttırma 
29/4/935 aaat 14. Traoalt 
açık arlt1rma. 
29/4/935. saat 16. Traaıit 
açık arttırma. 

4154 kllaur kilo ıaldetinde muhtelif fabri
kaJar mamullb toz ve tablet sakkarln 
Muhtelif cins pek çok ecza muıtabzarat 
maden sulan tuYRlet eşyaıı ve aaire 
Adreali kiitt, mukavva, etiket mantar, 
kapıül ve Hlr muhtelif eıya. 

57 12126 33 

Ti 

910 

187 

815/935. aaat 14. Tranıit 
kapah zarf 

S.11iz dolu ıinema filimleri. 

65 2222 6/51935. aaat 15. açık 
arttırmL 

Bıaaklet, otomobil, bunlara ait akaam aalr 
makineler ve muhtelif eıyalar. 
imhaya aynlmıı cep fener pilleri tahta 
parçalan kAtıt ve aalr eıya 

821 ..,. 78 • 6/5/935 aaat 17. açık 
arthrma. 

----------------------------------------------------------------------------
YBRLI MALI 

GISLAVED ....... .. 
Dla7anıa en ••ilam 

LA&TIKLllRI 

GISLAVEO 
••rlne INltlm 

lll8l'ka ,,.,.,_ .... , 
Altlan ..... ... 

GISLAVED 
Markaaına 

dikkat ediniz. 
Ttlrkiyenin Y erU Mallar Pazarlannda ye umum kundura ıatan 

aıatazalarda arayınız. 

Belediye Sular idaresinden 
E•velce 3/Nlaan/935 Çarpmba pnll aaat ikide lbalul illa 

olunan kortun boru ve broaz mualuk mllaaka1Au 16rtılen ltlzum 
tızerine 8/Niıan/935 Pazarteal ,Unll aaat ikiye ltırakılmlfbr. "1698,, 

aOvOK 

TAYYARE. PiYANGOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekiıi 11. Nisan 1935 de'1ir. 

Buyuk ikramiye 2 O O •·O O O Liradır. · · 
Aynca ı 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, S.000 liralık 

ikramiyeler ve 50.000 liralık milklfat Yardır. 

Şlnlrlerl kuvvellendlrdll)I 
gibi dlm•O Uzerlnde de 

tesirini göstererek, uzvly• 
·.tin umumt fulfyeUnl arbr1r 

200 

: ': '. : : . '~ \ 1 ,. 1 \ ' ! ". 1 l ; ', \ : 
ECZANESi SIRKE:O 

VAPURCULUK 
TORIC ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENTAUCI 
u.. .. Hu, Telefona-· 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR npuru 1 

Niaaa PAZAR aaat 10 da 
Merala• kadar. 

TRABZON YOLU 
GONEYSU Yapuru 7 Niaan 

PAZAR aaat 20 de Rizeye 
kadar. 

Etyaa wıDk bahar için 

KNAPP 
•IHH•••I••• temldetlp boyatmıa. 
Kuımpqa • T•pebqı-Talulm • Şltli 

8plller .......... 

Mehnızı yayıp te,hlr ederken gelip geçenlerin gözlerlnl 
lmma,bracak ve •tranızın teferruebnı 98rmealne mani 
olac•k çıplak llmbelerd•n aakınınız. 

Elektrlk ,ırketlnln mUhendlslerl, mUeaeeaenlzln te11vlrat 
teala•bnı tetkik etmetl meccanen deruhte ederler. 

Kendllerlne 111Ur11caatta tereddUt et•••lnlz. 011lann bir 
t.v•l••lerl, alzl, zaman ve paradan kazandıracaktlr. 

Beyoğlu, Tünel meydanı, Metro Haa ~
dahllt No. 34 'l'e. 4•800 

lllSAM 

SAÇLARI 
Be1ler • Kuvvetlendirir • 

Döklllmcsinl keaer • Uzatar. 

PETROL NİZAM 
Tecrtıbe edilmif en iyi uç illcadır. 

-----·~~~---------~------·~-------------------

KELEPiR OTOMOBiLLER! 
34 modeli F ord ( Kapbkaçtı ) 

ucuz fiyatla aatilıkbr. Karak6y : 

Gebzeli Ali Riza. TeL 49UM 

Doktor 

HORHOFIONi 
Emillönl Valide kıraathaııeai Janıııda. 

Telefon ı 24131 

KUtahra icra lle111urıuıun· 
danı Otomobilci Ahmet uıtaya borçlu 
kltlkcl latanbullu Niıamettialn iıbu 
borcu lsia Kltab1a l1ta11oununda 
in••cut S1 adet •• tahminen 15 ton 
mlktuıadakl culs klltltl açık art
tırma ıuretlle toptan 1atalaeaktır. 

Satıı' 1 MaJıı perıembe 1aat 10/11 
ara•ı•da Kltab1• lltaayoaunda kGtlk· 
lerla bulundut- mahalde icra edile
••tl•d•• alıcı elanlaraa muanea 
••att• lauır bulunmalan fasla tafılllt 
almak iıte1enler icra ilalr11lne mira· 
... ... llA•• WWlrlllr. 

SMANLI BANKA& 
TÜRK ANONiM ŞlRKE11 

TESiS TARİHİı 1863 

ermayeai: 10.000,000 İngiliz lir .. 

'l'ürkiyenin bathoa ıe'lıirlerile 
Paris, Marıilya, Nil,Lonclra •• 
Mançeıter'de. Mısır, Kıbmı, Irak, 
lran, Filistin n Yunaniıtan'd• 
Şobtleri, Yagoala.ya, Rom&n)'llt 

Suriye vı Yunııniıtan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUılU banka muameleleri 
yapar 

So• Poata M•tb•••• 
Sabibl ı R. Klkçl 

N .... lll4ilrlıT.W. 


