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Bahann ilk gününü kutlu la rken hatırlıyallm: 

Bugün Türklin en eski 
kurtuluş bayram1d1r 

"Nevruz, tabiali seven Türkün yeşil ve çiçek/i 
bayramıdır. Anad,Jlu köylerinde "Nevruz, sönük de 

olsa dolaşıyor. Onu biraz da biz söndürdük 

Unutmryalım: 

u "n" evruz!" 
Bu bayraın Tiirklerin 
eıı biiyiih bayramıdır 

Yazan : Muhittin Birgen 

ı 
1 

Türkün en eski Bayramı 

Türkün geniş varlığını Osman· 
lı sarayının dar penceresinden gör 
rneğe al~ml§ olanlar zannederler 
ki •Nevruz• bir Şii bayramıdır. 
HA YIR. Bu i§de din ve mezhep 
alakası yoktur. Tabiatı seven Tür· 
kün o yeşil ve çiçekli bayramıdır 
ki, varlığının dünya kadar geniş 
olan kitlesi sayesinde en eski bir 
dünya imparatorluğuna kendisini 
resmi bir bayram olarak kabul et
tirmiştir. 

22 Mart Türklerin en eald •• en ~ kurtulut ıünüdür. Buıünde 
büyük atetkı' yakilir ve kızıl demirler dövülürdü. Çünlrii etld Türkler B ugünkü bizler, Avrupalılaşml§ Ergenekonduı çıkmak için demirden ~ bu~ fritmi.tlerdi. 

salon Türkleri içın, artık unutul· '--------------------.......,-----
ınuş ve hiç manası kalmamış 
bir şey, fakat, Nevruz, araların· 
da siyasi bir iki çizgi bulun· 

Yazall ı Turan Can 

(Devamı Hergün sütununda) 

Beş bin yıl önce, Dalay gölünden kek soluk soluğa kaçıyorlardı. Başla
çıkarak Amor nehrine dökülen Aryon- rında kısa ve tüylü kalpaklar, arkala-
na ırınağına doğru iki kadın w iki er- (Devamı ll inci sayfada) 

Musul petrollarının 
Membalari 
T opraklarımızda ·mı? 

Atietimiz Ali 
İrfanın Londrada 

bir muvaffakiyeti 
Kıymeti!. Türk at/eti yeni 

bir Universile gü/le 
Bir Fransız kadın muharriri çıkardığı rekoru tesis etti 
kitapta ortaya bir fikir atıyor Londra ı ı (A.A.)- White City'de 

yapılan üniversite atletizm müsabaka. 
İstik1al harbi esnasında Türkiye hak· bulunmuş olan Fransız kadın mu~arri- sı neticesinde Cambridge Ok f d' 

klllda yazdığı makaleler ve kitaplar ile ri Bayan (Nöelle Ro ger) çıkardıgı bir ı 9 • 2 galip gelmiştir. ' s or a 
'l'ürk davasına bir hayli hizmetlerde (Devamı 6 ncı sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 

~ ... .....-.. ....... 
ri) • • • ? 
:J:W.l\1.6MM.~ ~..._.,.. 

Sizin ise " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz _ _, 

b S~n Posta okuyucuları arasında Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
r eglcncc tertıp etti: sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
lier ·· h · b" · d k ı . gun şe rm ır semtın e alaba- yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 

Radyo ile 
elektrik enerjisi 

nakledilecek 
Roma, 21 (A.A.) - B. Markoni, 

kısa radyo dalgaları ile enerji nakli Ü• 

zerinde taharriyatta bulunmaktadır. 
Mikro - Ondlar üzerinde 35 tecrübe

(Devamı 3 üncü sayfada) 
' ____ ..... ·- ... ·~ ............. ·--

(Teyze] nin açtığı anket 

Beğendiğiniz kadın 
ve erkek tipleri 

nedir? 
Her cevap gönderenin hediye aldıtı 

anket büyük bir alaica uyandırdı, ilk 
cevapların neşrine bugün de 8 inci 
aayfada devam ediyoruz. Okuyunuıı: ve 
aiıı: de cevap yollayınııl 

Idare işler.i telefonu : 20203 

Viyanada siyasi hava değişti 

Almanya ile Avusturya 
arasında gerginlik 

günden güne artıyor 
Nazilerln faaliyetlerine set çelımek Için 
Şuşnig umum emniyet işlerini eli altına 
aldı, emniyeti umumiye nazırı aziedildl 

Viyana, 21 {Hususi) - Nazi"lerin 
eon günlerde artan faaliyetleri üzerine 
Şuşnig kabİnesi şiddetli bazı tedbirler 
almış, bu hususta hazırlanan .istianai 
kanunlıtr ihzarına başlanmıştır. 

Şuşnig'in teklifi üzerine Reisicum 
hur Emniyeti umumiye nazırı Neusta 
edter - Stürmer'i azletmiftir. Başve -
kil bu nezareti bizzat idare edecektir. 
Viyana polis müdürü Emniyeti umu· 
miye müst~şarlığma tayin edilmiştir. 

Şuşnig bu suretle emniyet işlerini eli 
altında bulunduracaktır. 

Zannedildiğine göre Neustaedter • 
Stürmer'in aziedilmesinin sebebi Avus 
turya'da komünizm ve Nazizm ile mü 

(Devamı 11 inei sayfada) Avusturya Ba§vekili Şuşnw 

Balıklı Rum hastahanasina 
Atatürkün büstü kondu 

Iki asırlık bir müessese olan hastahanede dün merasim 
yapıldı. Vali Ostünda§ ve hatipler nutuklar söylediler 

Dünkü merasirnde Vali nutkunu söylerken 
Dün kalahalık bir davetli kitlesi hu- Atatürk büstünün açılıt meraaimi Y4 

zurunda Yedikule dışarısındaki Balıldı pılmıştır. Merasirnde latanbul aaylavi 
Rum hastahanesinin bahçesine konan (Devamı 8 inci sayfada) 

Milli Küme Şampiyonası 

Beşiktaş Fe neri yendi 
G. Saray Güneş berabere 

Galatasaray • Güneş maçından bir görünüş teı· bır halk kıtlcsini gösteren t>ir fo· Mesele basit: Seçilen resmin sahib: ida~ 
d ~ra.~ çektıriyoruz. Bu fotoğrafı dör • rcmize müracaat ettiği zaman kendısl· 
ın
4

nc·u noter B. Galip Bingöle göster· ne üç 'liralık bir hediye takdim edile
ln~te, İçınden tek hir simayı ayır • cektir. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf 

ta_} ız. (Devaıw 11 lııci sayfada) 

DUn Taksj stadyomunda milli küme maçiarına çok büyük bir seyirci ka· 
la balığı önünde başlandı. KarşJla~ına lar heyecanlı oldu. ller iki maç.ın taf• 
si)itile Kros şampiyonasma ait yazt ve resimleri bu:ün (7) inci Ayfamızda 1 bulacaksmız. 



2 Sayfa SON POSTA: 

He rgun Resimli makale: 11 Kuvvetin önünde değil, mantığın önünde eğilme/i 

Unutmıyalım : 
Bugün "Nevruz/, 

Yazan: Muhittm Bircea 

(Ba§tuafı 1 inci sayfada) 

masına rağmen, küçük Asya ile 
küçük Asyanın büyük Asyaya yapış· 
tığı sahada, yekpare otuz milyonluk 
bir kitle teşkil eden Türk kitlelerinin 
hiç unutmadıkları bir bayramdı~. 

İstanbuldan çıkmamış, yahut Istan· 
bul kültürü içinde eriyip gitmiş olan 
bir sınıf insan, zanneder ki Nevruz 
bir İran bayramıdır. Halbuki, Türkler, 
Ankaranın şarkından başlayıp H~zer 
denizinin öteki sahillerine, bütün Iran 
hudutlarma, Kafkasyanın şimal ovala
rına vanncaya kadar yayılıp giden 
Türk kitleleri bunu bir Türk bayramı 
olarak tanırlar ve öylece kutlularlar. 

İnsan, tarihinin her devrinde· kuv· Ku\'Vetin önünde eğilrnek bır geri· 
vetin fışıkı, hürmetkarı ve esiri ol . lik, bir karaktersizlik eseridir, İnsa· 
muş, önünde daima hürrnetle eğil- nın kend.isine itimadı olmad1ğım, en 
miş, sevmediği kuvveti dahı hazmet· küçük mukavemet karşısında gerile-
rneye çalışmıştır. yeceğini gösterir. 

?=(];~ö~.z~-

Mütekfunil insan, ilk asrın şuursuz· 
luklardan kurtularak son asrın ter· 
biyesini hazmetmi§ insan, kuvvetin 
önünde değil, mantığın ve muhake· 
menin önünde eğilmesini bilendir. 

DA J Türkün eski bir bayramı, tabiatın u· 
yanış şenliği olan Nevruz- yeni gün
yaklaşırken Türkler de harekete gelir· 
ler. Tıpkı, bizim şeker bayramları gır 

bi: Evler baştan başa temizlenir; insan 
lar kendilerine çeki ve düzen verirler; 
bayramda bayramlılara ikram için ha· 
zırlanırlar; şekerler, tatlılar, şekerle· 
meler yapılır, bütün Türk kitleleri ılık 
bir bahar rüzgarının titrete titrete u· 
yandırdığı tabiatın şenlik ve bayram 
dekoru içinde, serpilerek harekete ge. 
lir. Şii olsun, Sünni olsun; İranlı olsun, 
Kafkaslı olsun ve hatta - kısmen de
Türkiyeli olsun, bu bayram, Türkler i· 
çin, tek bir Türk bayramıdır. Vakıa, 
bizde sörunüştür. Fakat, daha benim 
çocukluğumda İstanbulda bile yaşar· 
dı. Sultan dalkavuklan ona Nevruzu 
Sultam demişlerdi. 

Dünyanın en 
Eski mumgası 
Meydana çıkarıldı 

ıt-H-E_R_G-üN-8-iR_F_IK-RA--..fr ~~~~!~'!:, seurii sefer 

1 

Roman beğeniliyor mu? 
Genç bir romancı yazchp bir ro

manı nası1sa gazetelerden birine 
kabul ettirebiJ.ınqti. Romanın dör • 
diincü tefrikası çıktığı cün, roman· 
eı da pzeteye gitti. ·Gazetenin sa • 
hibine sordu: 

- Bomanım nasıl, acaba beğeni
liyar mu? 

- Bilinmez ki. 
- Romanun hakkında biç bir 

mektup filan gelmedi mi? 
- Geldi; dört tane mektup gel • 

Anadolunun şarkında, ccnubunda di. Sizinle ayni isimde olan dört ki-
Türk ve Türkmen kitleleri arasına so- şi bu romanı kendileri yazmadıkla-
kuldukça bugün bu bayramın izlerine nnı, isim benzerliğinin haklannda 
ve hatta tezahürlerine, derece derece ı yanlış hüküm verdirmiye sebep ol-
kesafetle, hala tesadüf ederiz: Bizde maması için bunun gazeteyle ilanı-
sörunüş, gayri resmi bir halk bayramı m istiyorlar. 
halinde, İranda resmi bir devlet bayra· .. * -« 

Hapishaneler almıyor 

mı şeklinde, Kafkasyada resmi bir hall< Penceresı·z evler Ameriknda yalnız seyrü 8efer suç • 
bayranu. Yalnız Türkler arasmda ve lularına tahsis edilen bir hapishane 
mezhep hudutları haricinde müştere. Ingiliz arkeoloğlarından \V alter Birleşik Amerika hükumetlerinden ı mahkumları istiap etmediği için ka • 
ken kutlulanan bir bayramdır. Smuy dünyanın en eski mumyasını Konsin eyaleteinin Raysin şehrinde as- patılmıştır. 

Bugün bile, şark hudutlarımızın bulmuştur. Bu mumya Sabu isminde. ri mimarinin son tekemmülüne göre Yeni hapi~ane teve~ ed'ilecektir. 
~inde b~ bayram, Türklerin en büyük birisine aittir ve milattan 3200 aene (( penceresiz evle nı yapılmaia ba~lan- Bu hapishane San F ransiskoda yüz el 
ayramı r. · ;vveline tesadüf eden bir zamanda mıştır. li metre yüksekte infa edilmiştir. 

Anadolunun garbına doğru geldikçe olmu,tur. Mumyanın bulunduğu la • Bu evler birer katlıdır. Bütün du- Buranın suçluları azami 24 saat 
bu bayramın tezahürleri de, hatta iz· h'd' .. d k hal' I . varlar camdandır. Evin içi sun'i suret- mahpus kaldıklan için hapishanede 
leri de kaybolmağa başlıyor. Çünkü ı ı~ ıçın e onserve ıne ge mı' te havalandırılmakta ve sakinleri ma- büyük bir hareket mevcuttu. Suçlu -
<ı bayramı, Şah İsmail resmileştirmiş di ve hıç bozulmamıf olan ° zamanın ye kineler vasıta~ile daima temizlenen bir ların ekserisini kadınlar te,kil edi· 
ye, biraz Osmanlı ezmiştir; biraz <b za· rnekleri çıkmıttır. Mumyanın kafası hava teneffüs etmektedir . yordu. 
man -e.zdi: Anadolu Türkü harp etmek- bulunamamıfbr. Kafanın bundan H olandada sütten yu··n 
ten ve ıstırap çekip ezilmekten, bay· 2000 aene evvel hırsızlar tarafından Hapishanede 32 koğu~ vardı ve bun 
ram yapm.aya, hatta ba~ramı hatırla- çalındığı tahmin edilmektedir. istihsal edilecekmiş lardan 22 sini kadınlar dolduru -
maya vakıt bulamadı ki ... Tabiatın u· B Halandada büyük bir süt buhranı yordu. 
yanışını, güneşin ılık, toprag~ın yeşil 0 • elediye reisi mi, çöp d F k Bı·r mebus namzedı.nı"n var ır. a at bu buhran sütün azlı· 
luşunu büyük bir şe\•k ve neş'e ile kar· at 7 d 
şılayan tabiat Türkü, göçebe Türk, gö· Ç an mı ğın an değil, sütün çokluğundan ileri programı 

Mart 22 

Sözün Kısası 

İlaç bahsı 

İSmet BuJiisi -
Adamın biri anlatmış: 
Hastalandım, demiş, hemen doktora 

koştum. Doktor beni soydu .. Öksürttü; 
dinledi. Nefes aldırdı; dinledi. Kırk, 
kırk bir saydırdı; dinledi. Ve nihayet 
masasına oturdu. Ben giyindim. O bir 
reçete yazdı. Ve vizitesinin üç lira ol· 
duğunu söyledi. Parayı çıkarıp ver • 
di.m.. Tabii vereceğim. Çünkü adam 
yaşıyacak. 

Reçeteyi aldım, bir eczaneye gittim, 
eczacıya uzattım: 

- Biri hazır ilaç, dedi, öteki yapı J" 

lacak. 
-Pekala! 
Bekledim. Hazır ilaç geldi. Yapıla· 

cak il<iç yapıldı, sordum: 
- N e kadar vereceğim. 
-Dört lira! 
Parayı çıkarıp verdim.. Tabü veri " 

rim.. Çünkü o da yaşıyacak. 
İlaçlan eve getirdim. Eve getirir ge· 

tirmez, kaldırdım çöp tenekesine at • 
tım. Tabii atarım .. Çünkü ben de ya • 
§ıyacağım. 

* IDra burada bitti. Fakat günün 
mevzuunun bam teline basmak için 
fıkrayı biraz uzatmam lazun: 
Adarnın yüzüne bakıp sormuşlar: 
- Senin yaşaman için ilfıcı içmen la· 

zım değil mi idi. Halbuki sen içmiyor, 
1 

atıyorsun. 

Adam, kendisine bu suali soranlara 
bir ga?e.te göstermiş: 

- Şunu okuyun! 
Okumuş lar: 
cHazır ilaçların bir kısmı matlup ev· 

saftan ayrı yapılıyormuş.» 
Bir gazete daha göstermiş: 
- Şunu da okuyun! 
cBaz.ı eczanelerin ilaçlan pahalı, di· 

ğerlerinin de ucuz yaptıkları görülmek· 
tedi.r. Pahalt ilaç yapanlar, ucuz ya • 
panların ilaçların terkiplerinde bayat, 
yahut ta fena maddeler kullandıklarıil' 
iddia etmektedirler.• 

- Okuduk ne olacak? 
- Okudunuzsa hak vermeniz lazım .. 

Matlup evsafa uymıyan hazır ilaç~a, 
hayat maddelerden yapılmış öteki Hac. 
kullanırsam mı yaşarım, kullanmazsan:ı 
mı?... İsmet Hulfısi 
.._.._..,. ....... 1 .................. • .... __.... ............ 

Biliyor musunuz ? 
1 - Büyük Türk imparatoru Cen · 

gizin asıl ismi nedir? .. Cengiz ne :ma· 
naya gelir? 

2 - Türkiyenin mesaha itibarile e~ 
büyük ve en küçük vilayetleri hangi ~ 
!eridir? 

3 - Polony3 kaç yıl Rusyanın ess ~ 
reti altında kalmıştır? 

(Cevaplan Yarın) 

* çcbelikten yeni çıkan Türk, onu en ı·yi lngilterede Brizaater belediye reısı gelmektedir. Orada halk süte su de-' 
e- ~·ı b 1 k k Amerikada garip hadiselerin ardı 

muhafaza etmiş olan Türktür. Bir çok Rent, evlenmek İstiyen Ingiliz kadın· gı • anyo u sularına süt arıştırrnak. Dünkii Suallerin Cevaplan: 
t d ı S ı d b .. 1 arkası kesilecegv e benzemiyor, geçen- ı ı· k A · ı· ar ' yerlerde, dag· aralarında, orman içerle- I k h a ır ar. on zaman ar a u sut erin - ro ua vrupanın şuna ı Ş . 

arına oca ulmak vazifesile de mü- 1 lerde ı'nhilal eden bir meb'uslug~ a üç kıı 
rinde saklı duran Anadolu köylerinde k ll f Id ziyan o duğunu gören bir kimyager kisinde yaşıyan kırmızı derili se 

e e o uğunu ileri sürerek, beledi· k' · dl.kl · · k 1 B Nevruz, sönük de olsa, halfı yaşıyor. sütten yün istihsaline teşebbüs etmi~- l)lı namze 1 erını oymuş ar. un- grup Avrupalıya verilen isimdir. 
Onu biraz da biz söndürdük~ Bizler, yelerin kadınlara koca bulmaları icap tir. ların içinden Coor ismindeki meb'us- 2 - Octave Feuillet Fransı:r. romatı • 

salon Türkleri, fokstrot, rumba Türk· ettiğini söylemi~ ve bu prensibi evve- H olanda inekleri bilhassa sun 'i yün I uğu kazanmış beyannamesi şu imiş: cılarından biridir. l 821 de Saint-ı,odll 
leril la kendisi tatbik etmeğe başlamıştır. imali için mükemmel Caseine'li sü~ :<.B:n yalnız m~b'.us olmak değil, doğmuştur. Fakir bir delikanlının rO • 

. * Bir kaç ay evvel Brezilyad<ı. ika verirlermis. re sıkara geçmek ıstıyorum. ProQTa • manı, Mösyö Camors, Julia de Tr~ 
G.. .. b d k f vf '-' b 1 Ir '- d b bel d' · cceur· isimli romanlarile şöhret bul umuş ir zarf için e ·i ag ur met eaen Ir ngi ız &a ını u e ı· Bu işi ele alan fabrika günde 13000 mım gaye~ basittir, efkarı umumiye 

kaseden fışkırmış yeşil arpa, beyaz ör· ye reisine bir mektup göndererek ken- kilo su"t 'ıst'ıyormuş. hakkındakı kanaatim şudur: Efkan mu~tur. ıı· cr 1 3 - Khiva şehri, Rus Türkistanı 
u u masanın ortasına yer eşerek tab!· disine bir koca bulmasını istemiş. Be- M umumiye, sağa sola çekilen bir las - • 
atın uyanışını temsil eder. Onun etra· lediye reisi bu mektubu belediyenin illetler Cem~qeli yeni tiktir. Resikara dostlarıma dadır. Eski Khanat veya Khiva eya • 
fına türlü türlü tatlılar dizilir. Bavrarn i k · h l ieçınce Jetinin şehirlerinden biridir. Bu eya. 

Imi · İ ~ duvarına yapıştırmış ve kadına on a vım azzr ayormuş mevkiler vereceg~im. Evvela kendim lette oturanlara Kiviyeler ismi ver .. il•:: 
ge ştir. Ikram zamanı. Eski stanbu. f ·ı· k d d .. 
]un şenlikli bayramlarında olduğu gi- tane talip çıkmış. ngı ız a ını a Milletler Cemiyeti yeni bir takvim zengin olacağım. Iktidar mevkiinden Sehrin nüfusu 8000, eyaletin nufUS 
bi, şehir veya kasaba halkı harekete bunlardan bir tanesini seçmi~ ve ev- için hazırlıklar yapmış ve proje cemi· düştükten sonra ölünceye kadar bana 700~000 dir. ~ 
gelir. Dini merasim v<>ktur. Yalnız ta · lenmiş. yet azalarına dağıtılmıştır. Azalardan yarayacak servet temin edeceğim» Mahkeme mühürlerini 
biat ve şevk ve neş'e ~amma evlerde, so Bunu gören bir çok zengin dullar, dört ay zarfında cevap vermeleri İs· Rakiplerini büyük bir ekseriyetle 
kaklarda, sadece, herkes birbirlerile daktilolar, hizmetçiler hep belediye tenıniştir. mağlup etmiş... taklit eden sahtekarlar 
bayramlaşır. Takdim veva takaddüm reisine müracaat ederek koca istemiş- Takvimin ne şekilde olacağı, nasıl . . ~ .. _ --------·· ---- Bizim adli tıb müessesemizde ai~l· 
gibi şeyler de yoktur. H~r Türk birbi · lerdir. Bunların ekserisi zabit. sporcu bir taksimatı ihtiva edeceği malum ol- laş etmeyiniz ve dört ay aonra ayınızı lı bir suçlunun deli olduğu hakkın tl 

rini bayramlar. Çocuklar nes'e içinde ve daima kendilerinden küçük deli- mamakla beraber, bu nıalu" matı veren bir rapor verilmiıı ve bu işten dolıı)·.ı 
mendiller, paralar ... Her tarafta kutlu~ k d'l . b gününüzü şaşıracağınızı zannetmeyi· T ş 
]aşma] kanlılar istemişler ve en ı erınc: u· gazete ~unları yazmaktadır: niz. Bu proJ'e ~ı'mdiye kadar a"zalara adli tıb başkatibi zannaltına alınf11ı 

ar, musafahalar, el öpmeleri... ı T 

lunan kocaları da reddetmiş erdir. «Bu havadisi okuduktan sonra te- sunulan projelerin yeclincisidir.» tır. · 
Şeker bayramı? Kurban bayramı? =--~~==~::;::=:::;::;::;;:=====::~~~:.....;;;;;::=:;~ .. ,::::::;::::::~~~:::.;::;:::;:~~~~~~~~~~~~~;~= Buna benzer bir vak' a da Yunan ıs· 

Onlar da vardır; Anado:unu • b r 1 
doğru gittikçe kuvvetleniri: ga.kına ı· ST ER ı· NA N ı· ST ER ı· N 1 tanda o muştur: ··d· 
d - . 'k · ~ar ına AN M A .f Singros hapishanesinde uzun nıı.ı lı 

ogru gıttı çe zay1ilarlar. Ncred N . b ka .. ·· b b e e\ • det sahtekarlıktan yatan iki sa 1 
• .., 

ru.z sonmuşse u ayramlar kuvvetlen· 1 ı•· 
mış, nerede Nevruz canlı kalını b Bir arkadaş an!attı: maktadır. Sigorta kumpanyalan birer ticaret müessesesi· müddeiumumilik ile mahkeme e~e· 
bayramlar sönük yasamıştır. şsa u ı cist:ınbul şehrinde Türk unsurunun elınde bulunan bi- dirler. Ka7an~ görmedikleri noktada tehlikeyi göze ala . mühürlerini taklit ederek hapishanek . 

nalann çoğu ahşap ve sigortasızdır. Halk tehlikeyi mazlar. }.,akat sigorta primleri nin bugünkü seviyesi fs- re yazdıkları müzekkereler ile ar tl 

Tür kün geniş varlığını Osmanlı sa-j görmemis, anlamamış sayılamaz. Binasını sigorta ettire · tanbul itfaiyesinin bugünkü mükelllineliyetten uzak bu· d 1 lI' tt' · ı d' 
ravmın dar pencerelerinden görmeö.... cektı'r, fakat bazı tehlikeli semtlerde binde 20 yi bulan aş arını ta ı ıye e ırmış er ır. 2') yi 
alışmış olanlar zanne er er ki .Newuz ücret o kadar ağır gelmektedir ki buna imkan bulama - de inceleme yapılmadığı için ayni vaziyette kalmı.~tır.• bulduktan sonra işin farkına varılnı•:~ 

d ı tı"' 1 lunduk!arı zaman tesbit edilmiş ve o vakittenberi üzerin. Tahliye edilenlerin miktarı .. • 

bir Şii bayramıdır. Hayır, bu ışde din E rtl .. 
ve mezhep ahikası yoktur. Nevruz, ta- 1 S 'fE R 1 NA N İ S T E R İ N A NMA ! ve bu sahtekarlar hakkında tevki • 

zekkeresi kesilmişse de izleri buhınıJ 
(Devamı 9 uncu sayfada) ,. mamıştır. 
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• 
"Ingilizierin burunları 

uzayacaktır, daha çok 

Radyo ile elektrik 
•• • 

enerıısı 

nakledilecek 
Markon i radyo kısa 

dalgalarile enerji nakli 
tecrübeleri yapıyor 

Sayfa 3 

e Ispanya işleri ve 
madalyanın başka tarafı 

e Avusfuryada meydana 
çıkan son hadise 

ltalganca Mesajero gazetesi, 
tebliğlerine inanan Ingilizlere 

Valansiga hükunıetinin 
şiddetle hücum ediyor 

Yazan: Selim Ra,ıp 

1
• spanyaya karşı beynelmilel bitaraf 

bir vaziyet ihdas edebilmek ıçın, 
evvela, bu memlekette cereyan c.oen 
mücadeleye karşı dış müdahale C're 
mani olmak lazım geliyordu. Aiınan 
kontrol tedbirlerile kısa zamanda, bu 
işin başarılabileceği umuluyor. Pek 
müşkül olmakla bl:!raber, bu netice • 
nin 1ıahakkukuına intizaren colabi.ı.ir• 

diyelim. Şimdi, İspanyaya ait bir di • 
ğer mesele var ki, eğer halledilmezse, 
devletlerin iç İspanya işlerine karşı bi· 
taraf kalmak hususunda giriştikleri 
taahhüdün bozulmasına sebep olabi -
lir. Bu mesele, İspanyadan harice nak
ledilmiş olan altınlardır. Bu altınlar 
ve kıymetli eşya, kısmen Rusyaya, kıs
men ingiltere ve Fransaya ve diğer 

Roma21 (A.A.) - Messagero gazc-l habiri bildiriyor: llardır. Dün beş asi avcı tayyaresilo bir , 
tesi, bazı İngiliz gazetelerinin hala Hükümet kıt'aları Guadalajara c~p· hükumet tayyaresi düşürülmüftÜr. 
Vaıensia büklımetinin neşrettiği tebliğ-I hesindeki ileri hareketlerine devam et * 
t:re inanarak ispanyada hükümetçile- rnektedirler. Bu kıt'alar asilerin ge- M d 'd ?J (A A ) _ M" d f 
tın kazanması ihtimalini mevcut ad- çende yaptıkları taarruzun hareket a ~ı ' - · .:~ . u a ~~ 
addetmelerine hayret ve hiddet et- noktası olan Aragon yolunun 112 kilo- ko~se!ı. tarafından ogle vaktı teblıg 
lllektedir. metresine kadar ilerlemişlerdir. edılmı~!l.r: 

Bu gazete, ezcümle şöyle yazmakta- Milisler mütekabil taarruzlarının Guadalajara cephesinde, hükumet 
dır: bidayctindenberi 38 kilometre kada" i- filoları Siguenza'ya giden yüzlerce 

cFaşist düşmanları Malaganın zap- lerlemişlerdir. kamyondan mürekkep bir kafile ile 
tedilrniyeceğini zannetmişlerdi. Bırkaç Şimdi on iki kilometreye kadar yak- Alagora,dan gelmekte olan bir yardım 
gün sonra Malaga İtalyan gönüllülerin !aşlıkları Siguenza'ya doğru ilerlem~ğe kolunu bombardıman etmiştir. Utane-
tnüessir yardımlarile düştü. Bu yar- devam etmektedirler. de ve Muduex köylerini işgal ettik. 
dırndan Valensia hükfunetinin tebliğ- 800 Bomba Düşmanın çekilirken bıraktığı topların 
leri ve İngiliz gazeteleri bahsetmişier, M d 'd ')1 o·· VI d adedı' _')4 du··r. 
bu gibi vak'alar tekerrür edecektir ve a rı ' - - un Ög e en sonra 
lnisafirleri Tatfarinin burnundan daha hükumet kuvvetleri Brihuega'ya on Aailer ne diyorlar 
lııun olan İngilizlerin burunları daha beş kilometrelik bir mesafede bulunan Salamanca, 21 (A.A.) - Frankİst 
Çok uzayacaktır. Ve 0 zaman burunun Uduez ve Utande kasabalarını zaptet· ler tarafından neşredilen bir tebliğde 
lııarnasına mani altıcak bir gaz maske- mişlerdir. hükumetçilerin Guadalajara, Madrid 
&i de bulunmıyacaktır.• Otuz sekiz hükumet tayyaresi Ala ve Cordou cephelerindeki bütün mu • 

llükumetçilerin 1"\uvaffakiyetleri gora yolu üzerinde toplanan asi kuv· kabil taarruzlarının püskürtülmüş ol-
........._ Madrid 2 ı - Ha vas ajansının mu- vetlerinin üstüne 800 bomba atmı~ • duğu bildirilmektedir. 

Markoni zevcesile birlikte 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
nin yapıldığı rapoallo radyo istasyo -
nunu bir kaç gün evvel ziyaret eden 
Alman profesör Dr. Schneider, ltal • 
yan akademisi azasının radyo ile elek
trik enerjisi nakletme meselesini pra
tik sahada halletmiş olduğunu bildir
mişti. Bazı ftalyan gazeteleri, bu ha • 

Demokrat devletlerle Faşist 
devletler arasında mücadele 

Musolini Trablustan 
ayrıldı, manevralarda 

hazır bulunacak 

beri teyid etmektedir. 
1 Dünkü Popolo di Roma bu hususta 

diyor ki: 

ltalyan muharriri Gayda İtalyanın harici siyasetinin 
ana hatlarını izah ediyor 

\r· Roma 21 - Giornale d'İtalia'daj olmazsa asgari mütekabil bir hürmet
Seı~g~io Gayda, İtalyanın harici siya- te, mütekabil bir anlaşmada ve miite
!Qlının ana hatları hakkında izahat ver- kabil bir müsamahakarlıkta bulunma-

ektedir: larını istiyoruz. 
tr ı - Avrupanın dört büyük devleti- Lokarno misakı hakkındaki İtalyan 
lll Lokarno itiHWarına rucuu. muhtırasından bahseden makale mu-

lll. 2 - Müstemleke sahibi devletlerin har~iri, diyor ki: 
Üşt~ek bir cephe teşkil etmeleri. Halyan muhtırası, halen de Avru-

~· 3 
- İspanya meselesinde İngiltere- pada sulhun ve istikrann en acil zırna

l~rı de iştirake davet edileceği bir an- nı olan dört devletin bu ittihadını ye-
Şma. niden vücuda getirrneğe maildir. 

J: Atakale sahibi, İtalyanın hiç bir isti- İspanya meselesi, bir nizam, sulh ve 
iii. '-'e ilhak emeli beslememekte oldu- mülki tarnarniyet meselesidir. İspanya-
Unu yazmaktadır. da komünizm, Akdeniz ve hatta Bri-

ih ?enıokrasile:r'le faşizmler arasındaki tanya imparatorluğunun büyük yolu
Q lılaflardan bahseden Virginio Gayda, nun kapısına konmuş bir barut fıçısı o-
·.tor ki: lacaktır. İtalya, kendisi için ne arazi 
~ Siz, pek o kadar fazla siyasi tedhiş itibarile ne ~ siyaseten hiç bir §ey is
ap1hnasını, .Avrupa devletlerinin hiç tememektedir. 

'F'i[istinde 
tedbirler 

~·--------------------

Roma, 2 ı (AA.) - B. Musolinı 
bugün öğleden sonra tekrar Pola k
rovazörüne binmiştir. İtalyan do
nanmasının Libya suları ile İtalya 
ve Sicilya suları arasında cereyan 
etmekte olan ikinci kısım manevra
larında hazır bulunacaktır. 

Avusturya 
İtalya maçında 
gürültüler oldu 

Viyana, 21 (A.A.) - <?rta Avrupa 
kupası için Avusturya ve !talya futbol 
takımları bugün 50 bin seyirci önünde 
karşılaşmışlardır. 

Oyun İsveçli Otlossen tdare etmişlır. 
İlk haftayunda Avusturyalılar fa·k 

bir oyun göst-ermişler ve 28 inci daki
kada Jeruselem Avusturyalıların ilk 
golünü kaydetmiştir. Fakat bunun Ü· 

zerine İtalyanlar çok sert bir oyun oy
namağa başlamışlardır. 

B. Marconi tecrübelerinden bahset
mek için kimseye salahiyet vermemiş, 
fakat aynı zamanda neticelerin pek 
yakında alınacağını ima eylemiştir. 
Esasen bu neticelerin, radyo ile enerji 
nakline mi, yoksa seyyareler arasında 
radyo ile rnünasebetler tesisine mi yok 
sa daha başka bir meseleye mi ait ol -
duğunu halen tamamile bilinmemekte 
dir. 

Marcaninin malum olan son tecrü
beleri Santa - Morgherita Ligoure de 
bulunan elektra yatı, Nevyork radyo
yosu ve uçuş halinde bulunan iki tay 
yare arasında icra edilmiştir. 

Varşovada 
hırsızlar mektebi 

meydana çıkarıldı 

bazı memleketlere ihraç edilmiş ve 
bunlar karşılık gösterilerek, mukabi • 
linde silah ve mühimmat ahnm~tır. 
İtalya ile Almanyanın iddiası şudur ki 
bu altınlar, İspanyol milletinin malı • 
dır ve bugünkü şartlar dahilinde, bun
lar karşılık gösterilerek silah ve eşya 
tedarik edilemez. Bunun haricinde, Is
panyada bir hayli yabancı gönüllü var
dır. Bu gönüllüler de, kısa zamanda 
memleketlerine iade edilmek gerektir. 

Bu iddialara en çok muhalefet eder 
görünen Sovyet Rusyadır. Buna sebel 
olarak ta tatbikat müşkülatı ileri sü • 
rülmektedir. İtalya ile Almanya, bita
raflık meselesini bir prensip davası 
yapmak istedikleri için, eğer bu bahiste 
noktai nazarlan kabul edilmezse, bila .. 
raflık hakkında verilmiş olan esas ka • 
rarın bozulması ihtimali baş gösttore • 
bilir. Bu ise, garbi Avrupada, büyük 
bir şurişe yol açar, İspanya işlerine a· 
demi müdahale meselesinin vftSıl ol • 
duğu mühim safha, şimdilik bu mer .. 
kezde bulunuyor. 

* Bir müddettenberi Avusturyada için 
için devam eden anlaşmazlık nihayet 

l~vusturyadakl aon hldlse 

bazı tedbirlerin 
alınması lüzu -
mı..mu jcap etti. 
Çünkü vaziye~ 

~tap ve Yahudilerden mü
~~k~p bir makineli tüfek 

kıt' ası t~şkil ediliyor 

Amerikada 
otomobil 

sanayii tehlikede 

Stadyomda oldukca kalabalık bh· ye
klın teşkil eden faşistler ı_nüthiş bir 
gürültü yapmak Sl;lret!ı.e Italyaniar~ 
teşvik ediyorJ.ardı. Ikıinci haftayımd:ı 
hakem İtalyan oyuncularından Seran· 
toniyi dışarı çıkarınağa mecbur kalmış 
ve Avusturyalılar ıehine bir penaltı v~r 
miştir. Sayılar bu suretle 2;0 şekline 
girince gürültü tahammül edilmez bır 
hal aldığından hakem ikinci haftayı -
mın 28 inci dakikasın~a oyunu tatil ct 
miştir. 

Varşova, 2 ı (A.A.) - Polis Varşo
va'da bir evde hırsıziara mahsus bir 
mektep meydana çıkarşıtlr. Eski bir 
hırsız olan evin sahibi sekiz yaşından 
12 yaşına kadar olan bazı çocukları ta· 
lebe olarak almış ve bunlara yiyecek 
ve içecek vermiş, nasıl yankesicilik ya
pılacağını öğretmiş ve buna mukabii 
bu çocuklar da çaldıklarını kendisine 
getirmişlerdir. · 

mühim bir kütlenin memnuniyetsizlik 
duymasından ileri gelen derin bir mcş· 
kukiyet içerisinde bulunuyol'. Milli 
sosyalistler memnun değildirler. Baş· 
larında prens Ştarhemberg bulunan 
Haymverenler memnun değildirler. Mü 
teveffa Dolfüs zamanında şiddetli bir 
surette muamele gören sosyalist ve ko
münistler elbette ki memnun değildir
ler. Bu arada, hükümet partisinin bir 
kısım erkanı da memnun bulunmuyor
lar. Çünkü, bütün irade başvekilin e -
linde toplanmış bulunuyor. Bu şartlar 

(Devamı 9 ncu sayfada) 

tıı leudüs, 21 (A.A.) - Bilhassa fİ• 
~ı b'·ı . d k' . . k 1 k ir o gel!nn e 1 vazıyetı arşı ama 
~ ~at'i tedbirler ittihaz edilmiştir. 
h~ :Yrş ve müdafaa tedbirlerini takvi
~·· \'e Ingiliz, Arap ve Yahudilerden 
~~t~~kkil yeni bir makineli kıt'a teı 
~·ıçin fevkalade komisere genİf sa -
'ı~et verilmiştir. Bu makineli kıt'a 
~ kaçakçılığıni, baskınları ve ni -
~•ıı trıuhacereti menedecektir. 

f\b Un~an başka 700 kişilik husuai bir 
~ Udı polia müfrezesi teşkil edilecek . 

Stalin bir lspanyol 
~llluharririni kabul etti 

~ll 08kova, 21 (A.A.) - Stalino ls
b tt~I ınuharrirlerinden Rafael Al -
tıj~tı ıle Maria Teresa Leon 'u kabul 

ek bunlarla iki saat görüşmüştür. 

l~bistanda 650 komünist 
\t tevkif edildi 

ı Qtş ~ 
"'cı"-' ova, _] (A.A.) - Lodz ve 
; l~t '.deki komünist mahafilinde tah
;..cıv1cra_ edilmiştir. Lodz'de 150 ve 

de t>OO kişi tevkif edilmiştir. 

Ford, ben sağ kaldıkça 
fabrikalan m 

kapanmıyacak, diyor 
Detroit, 21 (A.A.) - New-york Ti

mes gazetesi içtimal ihtilaflar yüzün
den otomobil sanayiinde tahaddüs eden 
vaziyelin bi.r asırdanberi görülmemiş 
bir vehamet arzettiğini yazmaktadır. 

65.000'ı Chrysler fabrikalanna men
sub olmak üzere ı 00.000 arnele pazar
tesi günü çal~ıyacaklardır. 

Ford kendisine sorulan suale cevaben 
rekabeti ve müsbaka hissini öldürmek 
istiyen beynelmilel maliyecilerin bu 
grev hareketine sebebiyet vermiş ol -
duldarını söylemişdir. Ford şu sözleri 
ilave etmiştir: 

cBen sağ kaldıkca bu adainlar fabri
kalarımı kaparnağa hiç bir zaman mu
vaffak olamıyacaklardır. 

Balkan ekonomi 
Konseyi 

Atina, 21 (Hususi) -. Balkan eko 
nomi konseyi encümenleri dün ak -
şama kadar Hariciye binasında çalış
mışlardır. Münakalat encümeni deniz, 
şimendifer, hava yolları ile posta ve 
telgraf ve telefon işlerile meşgul ol -
muştur. Turizm encümeni de salahi
yeti dahilinde bulunan işleri tetkik et-

Viyana, 2 ı (A.A.) - Avusturya ve 
İtalya takımları. arasında yapılan fut
bol maçını 3/2 ıtalyanlar kazanmı<jtır. 

Mısırın Milletler 
Cemiyetine notası 
Cenevre, 21 (A.A.) - Mısır Ha

riciye Nazırı, Milletler Cemiyeti umu
mi katibi Avenol'a bir nota göndere
rek Mısırın, Cemiyet paktının -birinci 
maddesi mucibince, giriştiği bütün ta 
ahhüdata harfiyen riayet etmiş oldu
ğunu ve Milletler Cemiyetinin silah -
lar hakkındaki kaidelerini kabul etti
ğini beyan etmiştir. Mısır hükumeti, 
Cemiyete girmek için yaptığı talebi bu 
suretle ikmal etmiş oluyor. 

Dük dö Kent 
Londra, 21 (A.A.) - Dük ve Dü

şes Kent Avrupa kıt'asında yaptıkları 
seyahatten dönmüşlerdir. 

;iş;i;:··s~~~~··?~;;;;··~id~~~··i~i~··~~: 
cümenler toplanmamıştır. 

ıı=-[Şalahtan S;baha j 
Yaz 

Her bahar bahçemdeki bademle rin, eriklerin çiçeklendiklerini gördük
çe ben de vaktile bu mevzu üzeri ne ~üzel bir fıkra yazan eski bir ar • 
!kadaşımızın duyduğu acıyı duydu m. 

Yaz geliyor! 
Sevinmelı mi, kederlenıneli mi? 
Tabiat yeniden doğuyor. 

Kış ka ı-ı ve yağmuru ile arzın m ikroplarını öldürmüş, kirlerini yıka • 
mı:;jlır. Ha v:ıda bir ment>kşe ve fü lya kokusu var. Güne~in ısıttığı top -
raktan yeni bir hazine fışkırıyor. Gecenin en hafif hareketleri ıtksetti • 
ren sükuneti içinde uykui.arından uyanan binbir adlı böcekler musiki
Jerine başlıyorlar. 

Çıçek kokuları gergin sinirleri yumuşatıyor. Tabiatin inbiğinden ge
çen ıtırlı hava ciğerlere taze can getiriyor. Su, hava ve toprak hepsi 
birden gençleşiyor. 

Bütün bu zevk verici, iç gıcıklayıcı hareketler, bu yeniden doğuş ka
bil mi ki insanı mütehassis etmesin. 

Fakat düşünüyorum da kederleniyorum. 

Biz daha menekşelerin kokusun a doymadan. bademierin meyvasına 
erişmeden arzın bu güzel parçası nı haşerat kaphycıcak. Önce karasi -
nckler, arkasından sivrisinekler, bir tanzifat arabasından daha ağır pislik 
taşıyan kanatları, mikrop bulaştı ran iğneleri ile taarruza gcçecekler, 
kılıç balığı 3vfıyanlar müthiş naralarile, Karadf'ni.w çıkan 1akalarda 
sinir geric"l motörlerile tabiatin bu bayramını mahşer yerine çevirecek • 
ler. Ve biz daha çayırın yeşiHiğin Et baharın çiçeklerine d oymadan kışı; 
sineksiz, gürültüsüz, mikropsuz kışı özliyeceğız. 

Bürhan Cahit 



4 Sayfa SON POST~ 

ŞBBiB BABIRLIRi iw~~ 
Kambiyo ve Zahire 

.Toprak Bayramı neş'e 
içinde kutlulandı 

Mezariıkiara 
ii it • 

arazı 

Belediye 5 milyon liralık 
yeni bir varidat membaı 

buldu 

borsalarında vaziy et 
Afyon satışlarında geçen hafta/ara nisbette 

canlılık görülmüştür. 

Bütün me:zarlıklara ait arazi ve ar
saların belediyeye geçmesi üzerine Is
tanbul belediyesi mühim miktarda ara 
zi ve arsalara sahip olmuştur. Bu me -
zarlıklardan bir kısmı, şehir dahilinde 
olduğundan kemikler kaldırılacak, ar
la teklinde ifraz edilerek istifade olu
nacaktır. Bu m eyanda Taksimdeki 
Sürpagop mezarlığı, belediye için bü
yük bir varidat membaı teşkil edecek
tir. Belediye bu suretle geçen arsa ve 
arazilerin satış tutarı tahmin edildi -
ğine göre, beş milyon liradan fazla ola 
caktır. Belediye bu gibi yerlerin harita 
v; planlarını yaptırarak şehireilik mü
tehassısı Prust verecektir. Prust, bu 
yerlerin yeni ~landaki vaziyetlerini tes 
bit ettikten sonra Hraz muamelesi ya 
pılacak ve arsalar satılığa çıkarılacak
tır. 

Kambiyo borsasında ehemmiyetli sonunda 4,25-4,28 paradan satı~iar ol • 
bir değişiklik olmamıştır. Yalnız geçen muştur. 
hafta Ünitürklerin birinci tertiplerine Mısır üzerine Karadeniz limanları • 
olan istek devam etmiş ve çok mik • na sevkedilenlerden maada dış mem ~ 
tarda satı§lar yapılm~tır. Haftanın leketlere ihracat yapıldığı duyulma • 
son günü Pariste Ünitürk fiatı 256 m~tır. Geçen sene bu mevsim 6-6,50 
franktan kapanmış, borsam1zda birin- kuruşa kadar satılan mısırlar bu sene 
ciler 19,55 liradan, ikincileri de 18,95 çuvallı olarak 4,25-4,27 paraya kadar 
liradan muamele görmüştür. satılmaktadır. 

Anadolu grupu tahvilatı üzerinde Ketentohumu piyasasında geçen oıı 
az muamele olmuştur. Obligasyon gün evvelisine nazaran biraz canlılık 
40 30 bono 42 55 aksiyonlar 23 lira- görülmuş·· tür. Fiatlar ro 2 analiz do • ' ' ' , 
dan satılmıştır. kuz buçuk kuruştur. 

Merkez Bankası eshamı geçen hafta. AFYON : Afyon yetiştiren mınta • 
Ya nisbeten biraz daha düşkündür. Cu· kalardan gelen haberlere göre bu sene 
martesi günü 94 liradan kapanmıştır. afyon mahsulü bir çok donlara maruı 

Zahire honasmda kaldığından ekserisi bozulmuştur. B\l 
Zahire borsasından bir haftalık faa- yüzden mahsulün az olacağı muhak " 

liyet hakkında alınan haberler, i~lerin kaktrr. 
layıkile inkişaf etmediğini göstermek • Geçen hafta 270 kuruştan Boh·adin 
tedir. Bir çok ihracat emtiamızm sa • malı bir miktar afyon satılımştır. tn· 
bşlarında durgunluk göze çarpmakta hisar idaresinin bu sene bir çok satış ' 
ise de yapağı satışlarında biraz faali- lar yaptığını ve yeni mahsuliin de pe]( 
y~t görülmüştür. iyi surette yetişmediğini gören mü~ ' 

Şehir işleri: 

Belediye kooperatifi genitletiliyor 

DiDkü bayramda b yemeji yiyenlerle aöylev verenler ve davetliler 
Memleketin her tarafında olduğu ihtimam sarkttiğini, tohum enstitü • 

ıibi lstanbulda da dün toprak bayramı leri, ziraat enstitüleri ile ve buna mü
kalabalık. bir çiftii kitleei tarafından masil müesseselerle ziraat sahasında 
Halkalı ziraat mektebinde kutlulan - ı-eniş mikyasta köylüye müfit olmıya 
mıştır. Davetliler istanbuldan 9,40 ve çal~ttğını te1>ari.tt ettirmi~, bayram 
10,30 trenlerile Yeşil köye hareket et- ll"~nasebetile 18 köye toprak hafriyat 
mişler, Yeşilköy ist~onundan hu • işlerini tamamlıyacak olan 18 parça 
susi otomobillerle Halkalı ziraat rnek tırmık tevzi edileceğini müjdelemiştir. 
tebine gitmi,Ierdir. Bundan sonra Yeşilköy havalisinin 

Belediye kooperatifinin büyütül
mesine ve memurlara daha fazla yar
dım edilmesine karar verilmiştir. Be
lediye kooperatİf müdürü Baha, bu i~ 
için belediyeler bankasından 1 00 'bin 
lira istikraz akdi için Ankaraya git
miştir. Kooperatife mensup memurla
ra ayrıca ikişer maaf nisbetinde istik
raz yapılması da kararlaştırılmı1tır. 

BUGDAY :Hafta içinde muhtelif li· tahsiller, bu sene mallannı değeri ıli 
manlar ve Haydarpaşa vasıtasile şeh • satacaklarını ümit etmektedirler. 
rimize 2055 ton kadar buğday gelmiş· AV DERiLERİ: Geçen hafb sansar 
tir. Hafta jptidalannda buğday satış • ve zerdeva derileri fazlaca aranmış "1 

larımıza biraz canlılık alimeti iÖrül • bu cins deriler üzerine ehemmiyetli sa· 
müş ve bir aralık fiatlar beş, altı para tışlar olmuştur. Tavşan derileri de haf· 
kadar yükselmişse de müvaredatın tanm sonuna doğru aranınağa başlan • 
fazlalığı yüzünden fiatlar tekrar dü • mışsa da fiatları 25-26 kuruştan fazla• 
şerek eski vaziyetini bulmuştur. ya çıkmamıştır. 
Buğday fiatlarının yüksekliğinden Zerdevanın çifti 50-55, sansar~ 

Ankara, Eskişehir, Kayseri gibi şimen· 35-37, tilkinin 750, porsuğun 640, ça 
difer güzergahı istasyonlardan şehri • kalın çifti 240 kuruştan satılmL5tır. 
mize mühim miktarda un gelrneğe YAPAGI : Geçen haftalara nisbe ~ 
başladığından değirmenciler buğday ten yapağı piyasasında biraz canlı~! , 
mübayaasında mütereddit davranmak· alarneti görülmüş ve bazı ihracatçı {!r. 
tadırlar. malar az çok mübayaaya başlamıŞ ltJ Ziraat odası Teisi Raşit, Vilayet ida yağ sanayüne yarayacak olan keten 

:re heyeti azası, Bakırköy ve Y eşi! köy yer fıstığı, susam gibi nebatatın zira
kaymakamlan ve çiftçileı\den mürek ate elviri~li olduğunu aöylemiş ve ar
kep büyük bir lcalabalılc saat 12.:10 da zu edenlere ziraat mektebinden yazlık 
mektebin önünde toplanmış bulunu - keten tohumu tevzi edileeeğini bağ -
yordu. Merasime bandonun çaldığı cılığa hevesli olan bağcılara da aşısız 
latiklil marşile başlanmış bunu mü ~ .köklü çubuklar verileceğini bildir .. 
teakip ziraat mektebi talebesi çiftçi miştir. 
ttıartını söylemİftİr. Marştan sonra zi Eski ziraat müdürü Harndi de bir 
taat odası reisi Ra,it bir söylev vere- söylev vermi•, Atatürke, .lsmet İnönü 
tek Türkiyenin her şeyden evvel bir ne, Ziraat Vekiline telgraflar çekil -
ziraat memleketi olduğunu söylem!iş mesine karar verilmiştir. 

Ye toprak bayramının manasını anlat- Müteakıben davetlilere hazırlanan 
mıştır. sofralarda güzel bir kır yemeği ikıum 

Bay Raşit toprak bayramından mak edilmiştir. Yemekten sonra davetlilere 
aat toprağın fenni usullerle işlenmesi mektebin tavukçuluk, arıcılık, to~um 
olduğunu hatırlattıktan sonra Cumhu- enstitüleri gezdirilmi~tir. Saat 15 de 
riyet idaresinin endüstri de olduğu gibi davetliler hususi otomobillerle Yeşil
tarım İflerinde de büyük bir dikkat ve köye avdet etmişlerdir. 

------------------·-~----------------Toplantılar : 
lktısat fakültesinin çayı 

İktısat Fakültesi 27 mart cumartesi ak
Inmı Dağcılık klübünde Fakülte talebele
rinin blrbtrlertle tanı.şmalarını temin için 
bir çay ziyafet! tertıp etmiştir. 

lhtifalci Ziya ihtifali 

Po/iste: ----
Terk edilmi' .bir çocuk bulundu 
Meşrutiyet caddesinde Panaiya kili

sesinin kapısına beş günlük bir kız ço 
cuğu terkedilmiştir. Boynunda bir is • 
tavroz takılı olduğu için çocuğun hıris 
tiyan olduğu anlaşılmış, çocuk kiliseye 
verilerek yetimhaneye gönderilmişti(. 
Kimin tarafından terkedildiği tahkik 
edilmektedir. 

Bir motosiklet kazası 

Merhum ihtlfalci Ziyanın yıldönümü mü
nasebeWe kabrt başında yapılacak lhtltal 
için ~tn et1Uen bir hey'et toplanmış ve Jh
tHal programını tesbit etmiştır. Progı·ama 
göre 27 mart cumartesi cünü saat 2 '30 d:ı 
Köprünün Hallç tskelesinden husus\ ı va-
pur lhtifale gelecekleri alarak Eyübe eot.ü- Bostancıda oturan Kemal motosik-
recektlr. letle Kadıköyde Tahtaminare caddesin 

İhtifal Eyüpte Babariyede Ziya merhu- den sür'atle giderken müvazenesını 
mun tabrinde yapılacaktır. Evvel~ kabrln.;ı 
bir çelenk tonarak bir dakika sukfıt. edile- kaybederek yere yuvarlanmı~. ağır au 
eektir. Sonra nutuklar söyleneee&tir. İhtlfa- rette yaralanmış, imdadı sıhhi oto -
le tlnlversitelller, mimarlar birliği, Güzel mobilile Haydarpaşa Nümune hasta
Ban'atJar blrltfi, Eminönü Halkevi ve muh- hanesine kaldırılmı"~tır. 
telif teoekküller lfttrak edecektir. T 

Mürettipler Cemiyetinin yıllık Kumar oynatan bir kahve 
mühürlendi toplanbsı 

Türt Mürettlpler Cemiyet! senelik toplnn- Dün Arapcamiinde 112 numaralı 
tasını dün Cemiyet binasında yapmıştır Süleymanın kahvesinde Yasef ve İl> 
Kongre eksertyetln lştlrnldle ve samimi gö- rahim isminde iki kişi kumar oynar -
rüşmelerle netlcelenm!ş ve yenı Idare hey·e- larken kumar masası memurlar tara
tı ~ tetılde teşeltkül etmiştır. 

Dr. Hafız Cemal. A. Riza Baskan (Devlet fından yakalanmış, kumarcılar ve kah 
Basım Evi Fen A~irt), İhsan (Lfto Şefi), ve sahibi müddeiumumiliğe verilmiş • 
AzJz (Tip), Satm (In.hlaarlar Matbaası), A., t" K h ı· f d ··h·· 1 
Karnknş (Tipo~af Şem, Mehmet, Ressam ır: • a ve po ıs tara ın an mu ur en-
Mahmut, Mücelllt Bayram, A. Münlr, Hamlt. mıştır. 

Kadıköy dispanseri kaldınhyor 

Haydarpa~ada nümune hastaneler 
mevcut bulunduğundan Kadıköy dis
panserının kaldırılmasına karar veril
miştir. 

Prust geliyor 

Fiatlar: Ekstra Polatlı malları 7, üç lardır. Ezcümle Fransızlar Anad~iı' 
dört çavdarlı ekstralar 6,20, on be!'j Karayaka mallarmdan 400 balyelik .. 
çavdarlı 6,7, mahlfıt buğdaylar da 6 parti 52-53 kuruştan, Ruslar ua 1~ 
kuruştan satılmıştır. Çavdar fiatlar: cins A~dolu mallanndan 500 bal~ 
sabit durmaktadır. 4,3S paraya kadar altmış kuruştan mübayaa etmişlerdır: 

Istanbul şehrinin planını yapacak satış yapılmıştır. Sovyetlerin soruşturmaianna bakılır • 
olan şehireilik mütehassısa Prust bir ARPA : Dahilde yemlik olarak sar • sa daha bir miktar mübayaatta bul\l 
haftaya kadar gelecektir· Prusf un, !edildikten ma ada biraz da ihracat ya· nacakları sanılmktadır. a· 
şimdiye kadar çalışmaları ihzari mahi- pılmak imkanı bulunduğundan fiatlar Yerli fabrikalar da az miktarda Y 
yette idi. Bu seferki gelişinde asıl plan yükselmemişse de müstakirdtr. Hafta pağı mübayaa etmişlerdir. 
üzminde ç~ıp~ktır. Pru~ Ş~rimi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de uzun müddet kalacağından bir a
partıman kiralamıştır. 

Darüliceze memurlan ba~ka i, 
yapmıyacaklar 

Darülaceze memur ve müfettişle
rinden bazılarının dışarıda başka me
muriyetler ve işlerle meşgul oldukları 
görülmüftÜr. Bunlar ya Darülaceze
deki memuriyetleri veya dışarıdaki iş
lerini tercih edeceklerdir. Kendilerine 

Haliçte bir romorkör - sandal 
kazasınin muhakemesi 

haziranın birine kadar mühlet veril- - bit 
miştir. Şah it Hüseyin kaptan, denizde her düdük çalışın 
Ondüle makineleri tetkik ediliyor manası olduğunu, her birinin belli vaziyetlere 

Saçını ondüle yaptıran Melek is- delalet ettiğini söyledi 
mınde bir kadının saçları kısmen yan- ld jtlrı\J• 

1 d Hliçte olan bir romorkör - la.Ildal düdük çalışın bir manası o u et' 
dığından dava açmıştır. Be e iyede, k oo· . da her bı'rı·nı·n bellı· va .. iyetlere delale~.t .. · d"l k. 1 • t ı·matnaın .. ··ı azasının duru,masına, ncı ceza 4 .. 
yenı on u e ma ıne erı a ı ~ bak I k k ın 

b.k k.. . -. d b · 1 1 ı ıyor. tiğini, Salih aptanın, aza.n~n ... ,t~ 
tat ı m ev ııne gırecegın en, u ış e .h k I-._ I _ '- k d le ı• 
alakadar olmaktadır. Belediye makine Durufması yapılan, SaJı aptan • ~a önünü am~ ma P ı ' a;st' 

.. h 1 dır. Kazaya uğrayan sandal, Mahmu - muayyen işaretler haricinde iis~l ifl mute assısiarı saçın ne auret e ve ne E }•sı e 
·b· h al d ' d I h · k·ı dundur. Romorkör çarpınca, sandalın düdük çalarak, vazifesini az 

gı ı at ar an o ayı. angı ma ne- . . . l 
d ıd - t tk.k tmekte bır yanı boydan boya çatlamış, ıçerı- ettiğini i ave etti. kııııtl• 

e yanmış o ugunu e ı e • . f k af K d · d. d 1 Hak 
d. V I k . .. · t ı· sıne su dolmıya başlamış, a at etr - en isıne, ığer san a cı .. 

1 
,o'/ 

ır. arı a~ netıceye gore yenı a ı- k Sal h k d k 1 dıgııı 
t · t b'k t d makinele tan yetişilerek, undalcı Mahmut ur- i aptanın dü ü ça ma h•t~ 

~a namenın la~ ıda ınb a ~~ t - tanimış. leeliğinden bahsedilince, ((Çaldı: bo ' 
rdı~kkmtuaylene erkın e u cı e nazarı Bu duruşmada, Hüseyin kaptan ta- tekrar tekrar çaldı. Benim jetırtldedi· 

ı a e a ınaca tır. . . . . . . 1 d · · t•Jer)> M k . • ıl hıt olarak dınlenıldı ve dedı kı: turnda bulunan ar a ışıt ı 0,Jc:ı 
~zarlı tanfe.ı yap ıyor sandalcı Hakının, arkadafı .~1 

11d&JY " 
- Romorkörün önüne doğru kü - u h Zincirlikuyu'da etrafı çevrilmekte Mahmudun lehine bir teınaY l rJ• 

olan asri mezarlıkta teaie edilecek rek çeken iki sandalcıdan biri, sıya et- muş olabileceğini, esasen aanda cı yerıi 
1 ti ve romorkörün arkasından geçmeyi 1 k ttefl 

makbereler için bir tarife yapı makta- Salih mudun o zaman me~ e e -'ftlcı 0 1 • 
d T .f bel d. li . · . tercih etti. Bekledi. Bu sırada l . h .. . b san~ 

ır. arı e, e ıye mec sının nısan • k k d d Sa ge mış en uz acemı ır kattı· 
devresinde tasdik olunarak tatbikine aptan romor örü ur urmuştu. n- duğunu duyduğunu da bahse ıfatile 
başlanacaktır. Aile kabristanları başlı- dalcı Mahmut da, ~n.ce .bekle~ek lü - Sandalcı Mahmut, davacı 5 se.Iib 
ca iki kısma ayrılmaktadır. Bir kişilik zumunu anlamış gıbı bır vazıyet aldı. duruşmada hazır bulunuyordu. . jti• 

B ·· · k.. k h 1·fad .. •ine hıÇ daimi mezar :{0, üç kişilik daimi me- unun uzerıne, romor or te rar are- kaptan, <<B-u şahidin .,.. 
zarf)() liradır. Gasil ve techiz ve rekfin kete geçti. Fakat, o anda, ihtimal ro- razım yoktur.>> dedi. . . Sadrettifl• 
işini de mezarlıklar idaresi üzerine a- morkörün kendi.~ine yol verdiğini sa- Müddeiumumi muavını acağırıa 

K A R T A L L · A R ... -c ___ ,_ lacağından bu husus için de bir tari fe nan Mahmut, gene ileriye doğru yol kazanın önü alınıp alınanııY rdıı~' 
Fraı:.~tzca J A M E S C A G N E Y P A T 0 8 R ı E N hazırlanmaktadır. Fakirierin gasil, tek- alınca çarpma, ictinahı gayrıkabil bir dair şahide daha bazı sualler 

50ıah"i•, 
ÇEL i K , 

Kara, deni% ve hava kuvvetlerinin Iştirakile ve mılyonlnr •arrile vücuda aetirilen film. d ••artllo 
• fin, techiz ve defni meccanen yapıla- hale geldi. tan sonra, duruşmanın e. 

T 0 R K 'te · k ldı caktır. Şahit Hüseyin kaptan, denizde her katın tekmillenmesıne 8 Yakmda 
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ME MLE HABER 
izmitin her köyünde telefon 

ve elektrik bulunacak 
Alınacak müteaddit sesli sinema makineleri köy köy 

dolaşhnlarak köylüye ziraata, sağlığa ve 
terbiyeye ait tilmler gösterilecek 
• 

İlmittea bir ıöriillüt 
lzmit (Hususi) -Be~ senelik köyıauğu 1örülür. Bunun hütün köylere 

kalkınma programı hazırlanmıf, ik - tetmili uzak bir zaman değildir. 
mal edilmiş, çalışacak elemanlar aeçil- Köylüye sık aık konferanslar da ve· 
miş ve tatbik sahaama başlanmıştır. rilecektir. Bu konferanslar, onların 

lzmit kültür direktörü emrinde ol- anlıy~ğı bir liaanla olacaktır. 
mak üzere sesli sinema makinesi alın- Uzun sözün kısası, ııu ki, köye ve 
mıstır. Bu makineler önümüzdeki se- köylüye verilen bu ehemmiyeti gör -
nel~r içinde çoğlacaktır. Sesli sinemt dükçe insanın köylü olacaiı geliyor. 

makineleri köy köy gezdirilecek, köy· Inebolu Ja kaza ile 
lüyü alakadar eden, ziraate, sağlığa.. « 1 

baytarlığa ve terbiyeye ait filmler he- Bir çocuh yaralandı 
dava gösterilecektir. Inebolu (Husust) - Abana nahi-

Bu filmierin köylüler arasmda uyan yesinin ((Ya.ylas) köyünden Kuru -
dırdığı büyük ve geniş alaka kayda direk oğullarından Ahmet oğlu beş 
şayandır. yaşlarında İlyas boynunun sağ tara -

Her köyde birer telefon bulunacak- fından tahanca kurşunu ile yaralan -
tır. Köylü bu telefonla başka köyde mıştır. Ayni köyden 12 yaşlarında 
ve şehirdeki dostu, akrabası ve tanı- Mehmet isminde bir çocuk flyasın e
dığı ile bedava konuşacaktır. Bir kaç vine gelir öğle yemeği yerlerken saf
senedir her köyde birer telefon bulun- radan Mehmet kalkar ve dışarıya çı -
rnasr arzusu, bu sene içinde ikmal edil kar, llyas da bunu takip eder ve oy
miş olacaktır.) namıya başlarlar. Tam bu sırada bir 

Köy yollarının hepsi en kısa bir za- ailah sesi duyulur ve bunu Mehmedin 
manda yeniden yapılacaktır. Bu mak- eyvah vuruldu. feryadı takip eder. 
aatla, kadın, erkek, herkes çalışacak- llyasın anası ve babası odadan so -
tır. İzmit viliyetini ba.,lıca emelleri faya fırlarlar. Ve zavallı yavruyu al 
arasında köye elektrik getirmek de var kanlar içerisinde görerek hemen bir 
dır. Demiryolu üzerinde bulunan Iz • motörle lneholuya getirirler. İlyas has
Illit köylerinin ekaerisinde elektrik ol- taneye yatırılmılltır. 

Malkara Kızılaycılar~nın toplantısı 

Malkara, (Hususi) - 16 Mart akşamı belediye salonunda Kaymakam 
Nazım Ardanın riyasetinde ve Kızılay müfettişlerinden Ethem Karabuda 
ğın huzurile yapılan toplantıda Kızılay kaza heyeti merkeziyesi intihaba
tı yapılmış ve Mustafa Yüce~ Mehmet Taner, Akşit, Hasan Baykal, fh
san Merey, doktor Enver, doktor Kaaım, eczacı Tevfik ve manifaturacı 
Hefik ittifakla se.çilmi~lerdir. Toplantıda bu sene yapılacak yeni işler üze
rinde görüşmeler de olmuştur. 

Resim heyeti merkeziye azaları ile Kaymakam Nazım Ardayı ve Kı
<:ılay müfetti\'i Karahudağı göstermektedir. 

Bir yılda bir tek 
Zabıta vak' ası 
Olmıyan nahiye 
Kavak nahiyesi köylerin· 
de hastalıklarla uğraşan 
sıhhat korucuları var · 

Sivas, (Hususi} 

Kangal kazasının 
etrafındaki altı 
nahiyeden biri de 
Kavaktır. Kavak 
arazısı kısmen 

dağlıktır. Ziraato 
müsait ovaların -
da buğday, arpa 
ekilmektedir. Yı
lanlı dağ etekle • 
rinde de bilhassa 
koyunculuk gün 

- Sıivasa bağlı 

aeçtikçe inki~af 
etmektedir. 

Kavak ıı.ahiye müdiirü 
Man.ur Alpriray 

Kavaktan kazaya giden ve köyleri 
birbirine bağlayan yollar muntazam 
bir şekilde yapılmıştır. Şimdiye kadar 
1 O k?y telefonla Kavağa bağlanmı? -
tır. Önümüzdeki yıl on köy daha ayni 
şekilde birbirlerine ve kazaya bağlan
mış olacaktır. 

Bu arada Kavakta, Zerk ve Eymer 
köylerinde üç köy mektebi yaptırıl -
!r.!Ş!:r. Ancak bu mekteplerden ikisi
nin muallimi yoktur. 

Önümüzdeki yıl içinde 10 kö~de 
misafir odaları ve okuma odaları ya -
pılacak, meydanlara anıtlar dikilecek
tir. 

Kavak nahiyesinde köy köy geun, 
bir köyde çıkan hastalıkları derhal ha-

ber veren (fSıhhat korucusu)) ismi al
tında 1 O bekçi vardır. Bu bekçiler otuz 

köyün sıhhi durumunu çok güzel bir 
şekilde idare etmektedirler. 

Nahiyeye bağlı 3~ köyde tatbikine 
uaşlanan köy kanunundan sonra bü-

tün köylerde temiz içme suyu temin 
olunmakta, köy evlerine aynı renk 

badana vurulmakta, evler ahırlardan 
ayrılmatadır. 

Nahiyenin çalışkan müdürü Mansur 
Alpgiray nahiye ve köy işlerinde bii -

yük bir gayretle çalışmaktadır. Geçen 
yıl içinde nahiyede ve köylerde bir tek 

zabıta vak·ası olmamıştır. Nahiye roli
dürünün teşebbüsü ile köylünün buğ
dayını yerinde almak Üzere buraya ka 
dar da siloya merhut buğday alım lıe 
yetleri gelmiştir. Nahiyenin şimalin • 
de bir sıcak su kaplıcası vardır ki halk 
buraya yılanlr kaplıca ismini vermiş
tir. Bu isim, evvelce temiz tutulmıy.m 
kaplıcada yılanların Üremesinden ki -
nayedir. Kaplrca Kangal belediyesine 
aittir. fvi bakım neticesinde tertemiz 
bir hale gelen kaplıcadan yazın civar 
köy halkı ve Kangallılar oldukça bü -
yük isti~deler temin etmektedirler. 

f Küçük mrm:eket haber;er; f 
Gemlikte bir kaz :Pent'ereden diıııtü 

Gemlik te çoban Ahmed in kızı b •ş ~'aşında 
Miizeyycn evin 4 metre yüksekl!ğlndekl pen 
ccrcslnden duşınuş, yaralanmıştır. 

Gemlikte bu yıl 120,000 
kilo t ··tü n satıldı 

Orhangazi tütün ekicilerinin gelecek yılın rekoltesini 
200 bine çıkarmaları bekleniyor 

Cemlik, (Huausi) - Orhangazi - mezlerde 20 - 25 kuruştan satılmıştır. 
de bu yıl tütün mahaulü çok bereketli Orhangazi tütün ekicileri son iki üç 
olmuştur. Orhangazi tütün ekicileri yıldanberi tütün mahsulü üzerinde çok . 
her yıl olduğu ai~> i bu yıl da 120 bin aemereli çalışmalarda bulunduklan 
kilo tütünlerini Cemlik anbarla.rına için rekoltenin gelecek yıl 200 bin ki· 
derambar etmi,Ier ve yapılan satış ne- loyu bulması muhtemeldir. 
ticesinde 120 b'in kilo tütün fnhisarlar Resim Cemlik lnhisarlar idareainde 
İdaresine tamamen satılmıştır. satış esnasında tütün ekicileri ile In .. 

lyi tütün 60 - 80 kuruştan, Gör - hisarlar eksperini göstermektedir. 

Hacı Rabmanil/ar 
Istasyon istiyorlar 

Manisa (Hususi) - 280 - :jOO evli 
Hacı Rahmanlı köyüne 50 hanelik 
göçmen isktın edilmiştir. Köyde tam 

Mütevelli çiftliği 
f(öylüge veriliyor 

Manisa (Hususi) - Hususi mu· 

hasebeye ait olan mütevelll çiftliği 
teşkilatlı bir mektep yaptınlmakla - tedeyyün kanunu hükmüne göre vila 

dır. Beş sınıflı yatı mektebi olacak yetin tensibi ile civar köyler halkından 
olan bina için şimdiye kadar dört bin 
lira sarfolunmuştur. Hacı Rahmanlı 

köyünün orta yerinde güzel bir park 
yaptırılmıştır. Köyün on beş yerinde 

çeşmeler yaptırılmış ve bu çeşmelere 
menba suları akıtılmıştır. Silahara bu 

sular parkın ortasında yapılan büyük 
bir havuza akıtılacaktır. Hacı Rahman 

araziye muhtaç olanlara dağıtılacaktır 

Bu iş için vali, beraberinde umumi 

meclis azaları olduğu halde mezkiir 

çiftliğe giderek tetkikatta bulunmuş 
tur. 

Abanaya çay dikiliyor 
lı köylüler her yıl 4 • 5 bin çuval çe- Inebolu (Hususi} - Ziraat memur 
kirdeksiz üzüm ve bir milyon kilo - luğunca. tecrübe için istenilen altı yüz 

dan fazla pamuk istihaal etmektedır- adet çay fidanı gelmiş ve Aabana mın· 
ler. Ci var köylerin de transit merke7.i takasma diktirilmiştir. 
vaziyetindedir. Köyün hemen yarım 
kilometrelik yakininden İzmir, 
Bandırma hattı geçmektedir. Bu hat 
yapılırken fshak çelebi köyünde ecnebi 

tebasından bir çiftlik sahibinin hatırı 
için hattı yaptıran ecnebi kumpanyası 
bugün için istasy~n yapmamış, istas
yonu İshak çelebi köyü civarında tesis 

etmiştir. Köylüler kendi köyleri için 
de hat boyunda bir istasyon tesisi için 

Başbakan fsmet lnönünden temenni
de bulunmuşlardır. İstasyon yapılır -

sa köy mahsulleri daha kolay nakle -
dilebilecek tir. 

l(ızılcahamam köy " kalkınma 
planlari ikmal edildi 

KAğıt fabrikasmda bir kaza 
İzmit (Hususi) - Kağıt fabrika• 

sında bir kaza olmuş, bir arnele ma • 

kineye kolunu kaptırmıştır. Arnele • 
nin kolu kopmuştur. 

Gazeteleri~ 
Okurken 

TAN-Apdal mı olmak istersin, 
deli mi? 

- Deveye sormuşlar, yokuşu mu, 
seversin, inişi mi?» .::evap vermiş : 
cDliz yolda su mu çıktı?» 

KURUN - Eşekler galiba şimdi· 
lik kalıyor. 

- Hangi eşekler? Nerede? Niçin? 
AÇIKSÖZ - Kaçan hayvan. 
- Herhalde kaçak insandan çolr 

tehlikesizdir. 
CUMHURİYET - A7.ılı bir ero -

inci. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

Kızılcahamam (Hususi) - Kaza
mrzın köy kalkınma planları ikmal e
dilmiş ve vilayete gönderilmiştir. Bu 
plana nazaran her kaç köy olursa ol
sun aralarındaki mesafe yekdiğerine 
beş kilometreyi geçmediği halde iç -
lerinden vasatta merkez ittihaz edile
cek olan bir köye bağlanacak ve böy
lece ufak sistemde idare kabiliyeti ko· 
lay olacak nahiyeler vücude getirile
cektir. Bu suretle gerek idare ve ge
rek inzibat ve gerekse zirai işlere el 
hirliğile çalışılacak ve bu suretle bu 
köylerin yakın bir atide inkişaf ve re
faha kavuşmaları temin edilecektir. 

- Başkalarını uyuştururken ken
di mi azmış? 

SON TELGRAF - Ada önlerinde 
büyük bir canavar yakalandı. 

ti· - Bak başıma bir şey gel
ı anıata'"ım da dinle Ha-• ·' an bey. 

... En çok sevdiğim bun
ca yıllık dostlarımd~ biri
sine .. 

... Yolda selam verdim de 
almadan başını çevirip geç 
mesin mi?. Neden daı ıl ttı. 
ğımı hatırlıyamıyorum. 

Hasan Bey - İyi dü
şün, belki adamcağızdrın 
bir gün ödünç para istemıs-. 
sindir!. 

Böylece vücude getirilen ve çok isa 
betli bir tarzda ihtiva eden planların 
bütün köylere ve ormanları vesair mü 
him dere ve göl ve şose vesaire gibi 
mühim kısımları cami olmak üzere 
krokisi kazamız orman mühendisi Nu
ri Erkmen .tarafından tanzim edilecek 
resmi dairelere nahiye merkezlerine 

ve hatta bütün köylere birer tanesi de
mir baş olarak tevzi olunacaktır. 

- Sakın şişirilmiş hamsi balığı ol 
masını 

SON TELGRAF - Terkos suyu 
içilir hale geliyor. 

- İçilir hale gelmeden de müba
rek gene iyi su niyetine içilirdi. 

HABER - Dı.inyanın sahipleri in
san1ar değiıdir. 

- Tabii bu kadqr top tüfenk hal
luğunda insanlar nasıl dünyaya sa 
hip olabilirler? 

HABER - Kolsuz kadının mari
fetleri. 

- Kolludan daha fenad•r. Kocası. 
nı tokatlıyamıyacağı için Le"ıncler. 
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Ihtilaller memleketi : Meksika 

'Me s·ka ı 
kalbile 

asil e ve 

eg 
• •• • • 
uşunur .,, ' 

arş1sın 
Altın bilezikliler 

«San'at bilekte altın bileziktir .. » sö· 
züne misaller mi istiyorsunuz, işle: 

Meksikada hemen herkesin hararetle taraftar olduğu bir fikir 
vardır. Rühban alabildijine mutaasaıp ve muhafaıaklrdır. 

KomOnid alabildiğine dinsizdir 

Birinin adı Eleni imiş, ötekinin An· 
na .. Güzel boyanmışlar, güzel giyin • 
miş1er .. Ve takmış takl§tırmış, yapmış 
yakıştiırmış, ikJ dlir'hem hir çekirdek 
sokağa çıkmışlar .. 

Bileklerinde altın bilezik yokmuş 
amma, güzel gi.yinrniz, güzel görün . 
mek san'atinin manevi altın bileziği 
varmış. 

Bu güzel görünenierin peşlerine bir 
alay ~nç takılmışlar. Bu gençlerin de 
bileklerinde altın bilezik yokmuş am· 
ma güzeli çirkinden ayırt etmek san'a. 
tinin manevi altın bileziği varmış. 

Güzel görünen Anna ile Elenı genç· 
lerden kurtulmak için bir kuyumcu 
dükkanına girm~ler. Tabii gençler de 
firara kadem basmışlar. Meğer Aım 
ile Eleninin bileklerinde peşlerine ta· 
kılanlardan korunınayı bilmek san'ati • 
nin de manevi altın bileziği varmış, 

Meksika sokaklannda eksik olm ıyan kargaşahklardan bir görünüş 

Kuyumcunun tezgahtarı bu güzel 
görünen müşterilerine güzel güzel el -
maslar çıkarıp göstermiş. Beğenme • 
mişler ve dükkandan çıkmışlar.. Am • 
ma ve lakin gözle kaş arasında dük • 
kandan iki altın bilezik aşırmayı ih • 
mal etmemişler. Meğer onların bilek . 
lerinde hırsızlık san'atının da manevi 
altın bileziği varmış. Meksiko, 20 mart (Hususi) - Ko- • 

münizm ile var kuvvetile mücadele e
den kıt'a Amerikadır. Cemahi.ri Müt • 
tehidede komünizm hemen hemen yok 
gibidir. Kanadada, herkes bu mezhe • 
bin ismini bilir, fakat cismini bilmez, 
cenubi Amerika devletleri ise, komü· 
nizme hiç taraftar değildirler, ve ek .. 
serisi faşizmi andıran rejimlerle, ko • 
münizm hareketlerLle mücadele ha .. 
Jindedirler. 

Yalnız bunlardan bir tanesi vardır 
ki, orası sosyalist bir hükumetin elin· 
de, marksist cereyanlara tamamile ~ 
çıktır. Hükfunet, 'komünist propagan· 
dasına tam bir serbesti venniştir. Bu· 
rası cenubi ve şimali Amerikaların bir 
birine bağland1klar1 yerdedir ve bll 
memleketin ismi Meksikadır. 

* 25 senedenberi dahili iğtişaşlardan 
bir türlü kurtulamıyan Meksika, her 
gün biraz daha sola meylederek, ferdi 
mülkiyet aleyhtarlığının büyük tecrü· 
beler yaptığı bir saha olmuştur. 

Milli mefkure 
Meksikanın vaziy~ti diğer memle • 

ketlere benzemez, oradaki sosyalist 
inkilabın her yerdekinden ayrı ve mil· 
li bir cephesi vardır. 

MalUmdur ki Meksikada araziler 
gayet büyük parçalar halinde ve ec • 
ncbilerin elindedir. Madenierde ecne
bi firmalarının ve büyük tröstlerin is
tismarından bir türlü kurtulamamış • 
tır. Meksik"a ~illiyetperverler1, hare · 
kete geçerek, evvela memleketlerin • 
den bu yabancıları çıkarmak istemişler 
ve bu bakımdan bunların ellerinde tut
tukları bu büyük mülkiyeti almak sev· 
dasına düşmüşler ve böylece de sol fi· 
kirlere inhimak etmişlerdir. 

Kilisenin muhalefeti 

Meksikanın bugünkü Cumhur 
Reisi General Lazaro Cnrdenas 

karısı ve çocuğile 

Onlar dükkandan çıkar çıkmaz ku . 
yumcu da dükkandan çıkmış ve polis 
noktasının önüne geldiği zaman poli . 
se: 

- Bunlar dükkruumdan iki bilezi:t 
çaldılar, demiş. Kuyumcu da yabana a· 
hlır adam değilmiş; onun da bileğinde 
hırlıyı hırsızı tefrik san'atinin altın 
bileziği varmış. 

Ve nihayet polis Eleni ile Annayı ya
kalamış. 

- Şimdi ne olacak? 
Diye mi soruyorsunuz.. Ne olacağı 

belli! Çaldıkları altın bileziklerin he · 
sabını verecekler? Nelerine lazımdı ne 

' diye çalarlar? Bileklerindeki manevi 
altın bileziklerle iktifa etselerdi de 

' maddi bir altın bilezik yüzünden baş. 
larına bela getirmeselerdi olmaz mıv· 
dı? w 

İMSET .. ._ ....... -........................................ ._ 

kanlar, daima ihtilal yapmışlar, bir • 
birlerini devirip durmuş1ardır. 

1 91 1 de Porfirio Diazın uzun süren 
diktatörlüğünü Francisco Madero yık
mış, fakat kendisi de 1913 de katledil
mişti. Onu öldürten Porfirio Diazın ye

)ıur sözdür. cMeksikalı kafasUc değil, ğenı Felia Diaz idi. 
kalbile düşünürı. derler. Cemalıiri Müttehide hükumeti Felia 

Hemen herkesin hararetle taraftar Diazın hükUmetini tanımamı~ ve Fe-
olduğu bir fikir vardır. Rühban alabil· lia 1914 de istifaya mecbur olmuştu. 
diğine müteassıp ve muhafazakardır. 1920 yılına kadar Carrenza iktidar 
~?m~nis~ alabildiğine ~i~sızdir. Onun mevkiinde kaldı, bu sefer de onu Huer-
ıçındır kı Meksıkalı millıyetperverler, to devı'rdı' ll C • ·ı · . . • ve zava ı arrenzo ası erın 
memleketlennde zıraı reformlar Ya • elinden kaç k . le k k tıed'ld' 

ı k k'l' ·ı d .. h ' b' .. ma ıs r en a ı ı. par ar en, ı ıse ı e e mut ış ır mu· ,Bundan sonr C ll . t'h batı kazan-
d 1 . b . t' d k l a a es ın ı a . 

ca ~ e~ e gırmek mec u rı ye ın e ·a • dı. 192 7 de Gomez ve Lerrano askeri 
mı~9a1r1 ıdr. 

1929 
k d b' . 1 • bir kıyam yapmak istediler ve ikis: de 

, en a a ar ı7.ım an a kurşuna d' 'ld'l 4 ... 

'"'ek 'k ı 1 k 'kl' . 1 d . a 'k" tek b' h"k" ızı ı er. .ı.n. sı a ı ar, sıca ı ım msan arı ıgımız mana a resı ara :r u ·u-
nın bütün hassalarına maliktirler. Meş. met ve devlet gelmemiştir. Başa çı • Carrenza mevkiini Obregona terket-

,ti. Obregon reisicumhur seçildi, fakat 

,----~ .. ----.. ------·---------------.--~--~ 

CONUL ISLERI 
Kimsesiz bir gencin 
Evlenmesi 
Gerçekten güçtür 
Lüleburgazda oturan Bay A. Y. K. 

tahsilini bitirmiş, askerliğini bitir • 
m~, para kazanmıya başlamış, kü • 
çük bir aileyi idare edebilecek vazi· 
yette bir gençtir. Gayesi bir yuva 
kurmak tır: 

- Bekarlıktan bıktım artık, diyor. 
Fakat bu bıktığı bekarlıktan kur· 

tulması kolay değll, bir genç kız bu· 
luyor, anlaşmıy<ı teşcbbüs ediyor, 
fakat bu teşebbüsü yarıda kalıyor: 

_ Kimsem, hısım, akrabam, ai • 
lem olsaydı bu yarım kalan teşeb • 
büsleri onların müdahale.eri neti • 
cesi addedebi1irdim, fakat hiç kim .. 

sem yok, diyor. 

* Ben okuyucumdan tamamen ay • 
rılarak kimsesiz bir gencin evlen • 
mektc kalabalık aileye malik bir 
gençten daha fazla müşki.ilata uğ -
rıyacağı kanaatindeyim: Aile içine 
giremezler, iyi görüp iyi işiteme7. · 
ler, muarefeleri ekseriya sokak, si • 
nema, tiyatro muarefesidir. Bunla · 
rm ise ne derece kıvmetleri olabi • 
leceğı belli. Mahzu~n izalesi çaresi 
muhit edinmekte, o vakte kadar 
beklemektedir. 

* Bu okuyucumun ayrıca gazete 
hakkında söylediklerine gelince, söz· 
lerinı idareye naklettim, fevkalfide 
mütC'hassıs oldular. Gösterdıği ala · 
kaya teşekkür edi) orlar. 

TEYZE 

intihabatı kazanmasının şerefine ver
diği bir• ziyafette bıçakla öldürüldü, 

1929 danberi mühim karışıklıklar 
olmadı, Carrenza ile Obregonun ada· 
mı General Lazaro Cardenas reisicum
hurluğa seçildi. 

Son seneler zarfında hükumetler a
rasındaki mücadel~nin asıl sebeple • 
rinden bir tanesi de kilisenin vaziyeti 
idi. Son zamanlarda kuvvetli olan Mek
.sika hükumeti, kilisenin nüfuzunu bal· 
tahyacak kararlar aldı. 

Evvela ilk mektepleri tamamile ıa • 
yikleştirdi, ve rühban sınıfının rnek • 
tep açmasını menetti. 

Saniyen kilisenin emvaline vaziyet 
ederek bu emvali millileştirdi. 

Arnele kanunları vazedildi, ve ecir· 
lerin ucuza çalışmafarının önüne ge
çildi. 
Şimdi sosyalist bir ruh içinde Mark

sm gösterdiği yoldan giden Meksika . 
lı1ar bütün kalplerile kardeşleri sos· 
,yalist ve komünist İspanyolların, fa • 
şistlerin taarruzundan masun kalma 
lan için dua etmektedirler. 

C. B. 

· Mart 22 

Musul pe rollarının 
e bala 1 

T opraklarımızda mı? 
Bir Fransız hadın muharriri çıkardığı 
bir kitapta ortaya bir fikir a,tıgor 

Musul civanndn petrolün akışı 
(Baştarafı ı inci sayfada) rneğe • tabii yetiştirmek ıçın lazım 

kitabında (Musul petrollarının mem • olan fenni ve makul usullere tamamila 
balarının Türkiye topraklarında ve riayet etmek şartile • kafidir, 
(Van) vilayeti havalisinde bulundu- Şu halde memleketimiz bugünkü me .. 
ğu) hakkında ortaya bir fikir atmakta· deniyetin en büyük servet, refah ve te.c 
dır. rakki arnillerinden olan kömür, pamuli 

Biz, Fransız kadın muharririnin, e · ve demire bol bol malik bulunuyor, 
sasını nereden aldığını bilmediğimiz buna bir de, gene bugünkü medeniye4 

bu fikrine muttali olduğumuzdanberi tin en büyük iktısadi kuvveti, müdafaa. 
daima tatlı ve büyük bir ümit besle • vasıtası olan petrol inzimam edecek 0 4 

riz. !ursa, Türkiye yer yüzünde maddeten 
Musul petrollarının esas membaları en bahtiyar memleketler sırasına geç 1 

hakikaten Türkiye topraklarında ise miş olur. 
memleketimiz için ne büyük bir nimet Türkiye cumhuriyet hükfımetinin 
olur değil mi? bu hakikatleri düşündüğüne ve bu dii"' 

Esasen cumhuriyet hükfuneti de, şünce ile elden gelen her şeyi yapma~ 
Musulda bu kadar bereketli petrol istediğine şüphe yoktur. 
membaları olduğuna göre ona civar o· Biz memlekette bir petrol seferber .. 
lan Türkiye vilayetlerinde bu memba· liği bile yapılabileceğine kail bulunu: 
ların damariları bulunabileceği. ihti • yoruz. Mesela geçen senelerde, (Sinop), 
malini daima düşünmüş olacak, ki me· civarında zengin petrol madenieri 
sela (Mardin) civarında bir hayli pet. keşfedildiğini işitmiştik. Fakat maale.c 
rol tahardyatı yaptırmıştı. sef bu haberin aslı çıkmadı. Öğrendi • 
Şimdiki halde başlıca taharrıyat ğimize göre (Sinop) ta petrol bulun " 

Marmara salıilindeki (Mürefte) de ya- duğuna şüphe yoksa da bu petrol mel1l" 
pılmaktadır. baları istifade edilecek kadar zengin 

Fakat bize kalırsa (Van) vilayeti ta· değildir. Fakat bundan meyus olına • 
raflarında ayni taharriyat ve hafriyat malı. 
yapılmalıdır. Son senelerde memleketimizin Mar• 

mara sahili (Mürefte), Karadeniz sa " 
hili (Sinop), Musul hudutları c!\ al'l 

(Mardin) gibi yekdiğerinden pek u 4 

zak noktalarında petrol emareleri hU" 
lunduğuna göre nihayet bir gün Ti.ir " 
kiyenin her hangi bir romtakasında 
zengin bir memba keşfedileceğine biZ 
hemen kat'iyetle kani bulunuyoruz. Bı.l 
membaın işe, yazımızın başında söyW 
diğimiz veçhile, bilhassa (Van) civn ,. 
rında bulunması ihtimali çok kuvve~ . .c 

lidir, bu fikri hepimiz kabul etmer,·ı~ 
ve o yolda durmadan maddi ve mane .. 
vi çalışmalıyız, bir çok işlerimizde ol." 
duğu gibi bunda da ergeç hayırlı bır 
netice elde etmemek mümkün oımaz. 

Haritaya bakıldığı vakit Musul, Ger· 
gük havalisinin teşekkülatı arziyesi · 
nin (Van) vilayetine kadar uzandığı 
göze çarpar. İki merk~z arasındaki me. 
safe ise (300) kilometreyi geçmez. 

(Gergük) ve (Musul) dan Türkiye 
hududuna kadar olan mesafe ise 1 00 
ila 150 kilometre kadardır. Şu halde 
tam huduttan itibaren mesela cÇöle • 
merik) havalisine kadar yer yer. (Son· 
dage) dedikleri araziyi yoklama am e· 
liyesinde bulunmaktır. Ergeç bir ne · 
tice elde etmek ihtimali daima mev • 
cuttur. ' 

Vakıa (Sondage) denilen ve husust 
(burgu) ile yeri delmekten ibaret bu· 
lunan bu ameliye zahiren basit gibi 
görünmk:te jse de hakikati halde çok 
zahmetli ve bazan da pek ziyade kül· 
fetli ve masraflı bir iştir. Fakat bu kül
fetli ve masraflı işten bir gün alınabi • 
lecek neticelerin memlekete ıktisat ve 
müdafaai milliye noktai nazariarından 
temin edeceği fevkalade faydalar gözö
nüne getidiecek olursa hiç bir feda 
karlıktan çekimnememiz icap edece • 
ğinde herkes müttefiktir zannederiz. 

Evvelki geeeki 
Yangınlar 

*** 

Evvelki gece T ophanede ve Sulu~" 
hamamında iki yangın olmuştur. ro~ 
hanedeki yangında bir ev tamamen bı : 
ev de bir dükkinla heraber kısıntıl 
yanmış tır. 

B. · · .. 1 1 tur. Memleketimizde tabit hazineler pek ırıncı yangın şoy e 0 muş 0 ,4 
çoktur, mesela kömür madenlerimiz, T ophanede Hendek sokağında ~ 
cinsi itibarile dünyanın birinci kömür· manın müsteciri bulunduğu ahırda •; .. 
leri ayarında olmasa bile zenginlik iti· at 20 kararlarında. Osman ahıra ... ~11814 
barile Türkiye için büyük bir servet v~ vanlara yem vermek üzere girdısı bir• 
kuvvet membaıdır. Bilhassa bu ma • rada elindeki lamabadan eamanl~r ye 
denlerin sahilde olması, deniz yolla • denbire tutuşmu~, itfaiye . gelınceoı• 
rile naklini kolaylaştırmaktadır, ki bu kadar yangın sür'atle büyüyerek 8 ta" 
da ayrıca kıymetlerini arttırmakta • rın yanındaki mahrukat deposunu ·.,e 
dır. k B d Yanı, m am en ya mıştır. u ara a da" 

Sonra (Karabük) teki demir ma · ait evin damı ile ahırın diğer yanın 
denlerimiz de Türkiye için başlı başı· ki dükktının bir. kısmı da yanmıştır·d 
na bir nimettir. Nihayet başvekil İsmet •J! e 
İnönünün (beyaz altın) diye çok güzel İkinci yangın da gece saat .... ııı 

f w Su1tahamamında Hacıpolo }ıanın .... bir buluşla tavsi ettigi (pamuk) ta .. -
havayici beşeriyenın en lüzumluların. üst katından çıkmıştır. Fakat ate~.: .
dan birini teşkil etmektedir. çağa sarmadan itfaiye yetişerek 50

h00 

Türkiyenin cenup ve cenubu garbi dürmüştür. Yangının çıktığı oda 1 1ş, 
vilayetlerinin toprak ve iklimi ise bu bekçisi Sinana ait olduğu aniaşı ro 
kıymetli mahsulü de bol bol ye~tir • tahkikata haşlanmıştır.t 
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Milli Küme • 
şampıyonası na dün başlandı Kros şampiyonası bitti 

ilk karşiiaşma 
Beyoğlu Halkevi takımı 

şampiyon oldu 
Beşiktaş 2- Fen er 1 lG. Saray 2-Güneş 2 

Fenerbaliçe Beşiktaşın karşısında ı Dün doksan dakika hakim oynıyan 
ahenksiz ve isteksiz oyunu ile dün Galatasaray az kalsın sahayı mağlôp 

ilk mağliibiyete düşmüş oldu olarak terk ediyordu 
Futbol fedeerasyonunun hazırladığı 1 , 

emiili küme maçlan• dün Taksim stad. 
yomunda büyük bir kalabalık önünde 1 

oy nan dı. 
1 O temmuza kadar devam edecek o· 

lan bu büyük şampıyonanın memle
kette büyük ve ciddi bir alaka ile kar· 
şılandığı hem bu işle alakadar klüple· 
rm, hem de halkın gösterdiği heyecan
dan belli idi. 

Bütün varlıklarını meydana koya· 
rak işe başlıyan klüplerimiz evveli 
gün de işaret ettiğimiz gibi milli kü
me maçlarının bütün zorluklarını göz 
önünde tutarak hazırlanmış bir halde 
bu maçlara başlamış oldular. 

Dün şampiyonanın İstanbuldaki ilk 
kai'§ılaşması Galatasaray - Güneş ara
sında oldu. 

Form kelimesinin ifade ettiği bütün 

Dün kofuya ittirali eden atletler hir anda 
İstanbul Atletizm Ajanlıiı tarafı~ .. , 

dan tertip eelilen Kros Kantri ,ampı· 
yonasının be~inci ve son müsabakası 
dün Mecidiye köyü ile Tu ila harman
ları arasındaki yolda bot bin metre Ü· 

nıana ile, dün doksan dakika hakim oy Güne§ kalesi önünde he yecanlı bir görünü' 
zerinde yapıldı. 

Istanbul şampiyonluiu olarak ya • 
pılan bu müsabakaya Galatasaray, Fe 
nerbahçe, Beşikta,, Halkevi takımları 

nayan Galatasaray talihin garip bir de Haşim tarafından üç büyük tol fır· ra sahaya alkışlar arasında Fener • Be· 
cilvesile az kalsın salıayı mağlup olarak satı kaçırmıştır. şiktaş takımları çıktı. Beşiktaşta Hüs· 
terkediyordu. Devre bittiği zaman Güneş takımı nü ve Nazım yoktu. Buna mukabil Fe· 

Nefes ve çevikliğini formunun en yorgunluk alametleri gösterrneğe baş· nerbahçe kalesinde Hüsamettin değil, 
kuvvetli bir noktası olarak kabul eden Iamıştı, buna mukabil Galatasaray ta- Necdet yer almış, uzun müddettenberi 
Galatasaray Donellinin bütün taktikle· kımı da ikinci devrede daha hızlı oyna- sahada görmediğimiz Muzaffer santr-

iştirak etti. 
Ankarada yapılacak Türkiye birin· 

ciliğine seçme mahiyetinde olan bu 
1 

rini altüst edecek bir kıymette oyun yalıilecek bir halde idi. tora geçmişti. 
göstermiş, Güneş takımı da talibin bü- İkinci devre rüzgarı lehine alan Ga· , Oyun, rüzgarı aleyhlerine almış o
yük lCit.fü sayesinde tatlı bir beraberli- latasaray Güneş kalesine bütün kuvve· lan, Fenerbahçenin birdenbire parla
ğe nail olmuştur. tile yüklendiği zaman muavin ve mü- yıp hemen sönüveren akınile başladı. 

müsabaka mevsimin en hararetli bir 
koşusu olarak geçti ve dün bu mev -
sim yapılan bütün müsabakalarda bü
yük muvaffakiyet gösteren Beyoğlu 

Halkevi takımı büyük bir fakla tam • İlk devre Gün~ 1, Galatasaray O, dafaa hattından başka, mühacim hat- ;Beşiktaş oyuncuları, çok kuvvetli ad
ikinci devre Güneş ı, Galatasaray 2 tını da karşısında görmüş ve her hü· dettikleri rakipleri karşısında temkin
sayı yaptı. cumda bütün hatlan bir yerden yar· le, daha ziyade müdafaa oyununa ka-

Futbol mevsiminde tesadüf edileme- mağa mecbur kalmıştı. çan bir sistemle oynuyorlar, Fenerbab-

piyonayı kazandı. 

Halkevinden Artin birinci, İbrahim 

yen kuvvetli bh' rüzgarla oyuna baş- , Rüzgarın kuvvetile iki misli birden ~ ise, (nasıl olsa yeneriz) der gibi o-
ikinci, Hikmet üçüncü geldi. 

Alınan derece: 14.44.6 dakikadir. 
Bu müsabakada birinci olan bu ta

kım gelecek hafta Ankaradaki ~am -
piyonada İstanbulu temsil edecektir. 

büyümüş olan topun sür'ati koutrolü 
tamamile kaybetmiş olmakla beraber 
sağdan ve soldan hücuma geçen Gala
tasaray her dakika sayı fırsatı peşinde 
koşuyordu. 

Danyalın sakatlanmasına mal olan 
bir hücum esnasında Bülendin fevka· 
Iade bir şütü sayı ile neticelendi. Oyun 
1 _ 1 vaziyeti iki dakika devam ettire· 
meden Galatasaray müdafaasının bile 
Güneş müdafaası önüne kadar akma· 
sındnn istifade eden Güneşliler ikinci 
sayıyı pek ani olarak yaptılar. 

Oyunu Galatasaray oynuyor, Güneş 
sabit bir oyun tarzı bulamadan galip 
vaziyette oyuna devam ediyor. 

Bülendin yüzde yüz Necdetin ondan 
Güne!~§ muhacimleri Galatasaray daha büyük bir sayı fırsatı kaçırdtğl sı 
müdafaasını yarmağa çalışıyor rada Haşi.min kuvvetli bir şütü Galata-

saraya ikinci sayıyı kazandırdı. 
layan Galatasaray rüzgar altında çok On kişile 2 • 2 vaziyeti elde eden Ga_ 
ınüşkül bir vaziyette kaldı. latasaray belli idi ki bu gün ne kadar 

Tam on dakika Güneş takımı adeta oynarsa oynasın galip gelemiyecekti. 
bütün hatlarile hücuma geçerek Gala- Nitekim de öyle oldu. Maç 2 • 2 bit-
tasaray kalesini büyük bir tazyik altın- ' ti. 

na aldı. Galatasaray : Necdet - Reşad, Lut-
Kuvvetli rüzgara, kuvvetli nefesle fü • Süavi, Salim, Ekrem - Necdet, Eş

derhal mukavemet eden Galatasaray fak, Haşim, Bülend, Danyal. 
onuncu dakikada SaWıattinin kuvvet- Güneş: Cihad _ Faruk, Reşad - Da-
li bir şütile ilk golü yedi niş, Rıza, İbrahim - Melih, Salahattin, 

En iyi müdafaanm hücum olduğu· Necdet, Rebii, Tanaş. 
nu ve bunu derhal tatbilta başlayan Hakem: Bulgar atletizm komitesin-
Galatasaray kasırga denecek kadar den (Kaçef) 
kuvvetli rüzgAr altında 1 • O mağh1p B •k 
Vaziyette iken oyunu tek kale haline Fen er bahçe .. eşı taş maç 
8okmuş ve hilifsız ikisi Necdet ve biri Güneş - Galatasaı·ay maçından son-

Jı"encrbahçe • Beşiktaı maçında heyecanlı bir safhq 

Brükseldeki müsabakaların 
neticeleri 

Brüsel, 21 (A.A.) -Dün, altı dev 
letin jştirakile 14.000 metrelik bir me· 
safeden yapılan Cross Country'nin ne 
ticelen şunlardır: 

Kotuda Bayoğlu Halkevi takımınİ 
t~kil eden üç atlet bir arada 

menlerinden ve Istanbul Atletizm A· 
janı Ömer Besimi Atletizm F eder as• 
yonu emrine vermşitir. Uzun yıllar • 
dan beri bu sahada çalışan kıymetli 
arkadaşımız Ömer Besime vazifesin .. 
de muvaffakiyet dileriz. 

Yeni atletizm antrenörU Birinci İngiltere, ikinci Fransa, Ü· 
çüncü Belçika, dördüncü lskoçya, be- Atletiz Federasyon u, atletizm işleri 
şinci Cal, altıncı frlanda. için şimal memleketlerden yeni bir an 

O trenör getirecektir. 
mer Besim Spor Kurumu Daha ziyade komple bir muallim ola 
teknik mUşavirligine seçildi rak seçilecek bu yeni antrenör mem • 

Türk Spor Kurumu, teknik müşa - lekette muallim yetiştirmek için bii • 
virlik yapmak üzere Türkiye rekort - yük bir mesai sarfedecektir. 

Fener· Beşikta§ karşılaşmasından .takımının parla~ası ve. h~ç d.e kaybol-ı sikletçilerinden ~~nya şampiyonu An 
bir başka görünüş pıuş addedilemıyen galıbıyetı elde et- dre Raynaud, dun Anvers v~lodro " 

yuna lazım gelen ehemmiyeti vermi· miş olmaları icap ederdi. munda yapmakta olduğu bir yarış es· 

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

yordu. Hemen başlangıçta bir tekme Oyun bu şekilde ahenksiz olarak bit nasında düşerek ölmüştür. 
yiyen Şeref de oyunu terkedince saha- ti \'e Beşiktaş iyi bir şansla maçı 2 - J 
ya zayıf çıkmış olan Beşiktaşın galibi· ,kazanmış oldu. 
yet ihtimalleri büsbütün söndü. Fenerin dünkü mağlubiyetinin muh-

İlk haftayında rüzgarın yardımile telif sebeplerini görüyoruz: 
yavaş yavaş ağır basmaya başlayan Be Bir kere uzun müddet sahada gö- Ankara, 21 (Hususi) -::- Milli küme 
,şiktaş Fener müdafaasının çok ileride rünmeyen Muzaffere en ehemmiyetli maçiarına şehir stadında başlandı. !Vlaç 
'oynamasından bilistifade yaptıg·ı mü- b" ·er \'eı·ı'lmı·ş yerden tutuşları çok G 

ır ~ · ' Cenrler Birliği - Ankara ücü ara • 

Ankarada Gençlerbirliği 
Ankara Gücünü yendi 

•~addı't akınların birinde santrforları f ı Necdet '-·an}ıc: olarak Hüsa· ~ 
IlC' .zayı 0 an .; "' · sında yapılaı. Her iki takım değişili ',Muzafferin, diğeri de sağ içieri Rıdva- p1cddine tercih edilmiştir. Fikret de • 
nın vasıtasile iki gol yaparak galibiyet dün sol açıkta sönük bir vaziyette kal- olarak çıktılar. O~un agır başladı ve 
yolunda kat'i adımlarını attılar. İki gol dı. Lik maçlarında cidden takdire la- ilk devre mütevazın oldu. Bu ~evrede 
yemiş olan Fener takımı kendini topla- yık oyunlar çıkaran Fener yorgunluk- Gençler bir gol atarak 1 - O galıp mev 
yarak dikkat ve ihtimamla oynayacak- tan ve sür antrene bir vaziyette bulun- kiine geçtiler. Ikinci devrede ise Genç 
ları yerde bütün hatlarile ayni bozuk masından, (nasıl olsa yeneriz!) h5lcti ler çok güzel akınlarla, kısa fasılalarla 
ve ahenksiz oyuna devam ettiler. ruhiyesini taşımasından dolayı milli üç gol daha yaptılar. Güçlüler bu va· 

İkinci haftayın kuvvetli rüzgarı leh· kümenin bu ilk karşılaşmasında kay- ziyet karsısında hücuma geçtiler ve iki 
,I erine alan Fenerlilerin galibiyeti her be tm iş oldu. I ' N . d C l B. r w· 
ne pahasına olursa olsun temin edecek- Beşiktaş: Mehmet Ali • Enver, Fa· gol attı ar. etıce e enç er ır ıg1 
lerini düşünenler oyuna başlanır baş· ruk . Feyzi; Hakkı, Fuat, Hayati, Rıd- 2 - 4 galip geldi. 
lanmaz yanıldıklarını anladılar. van, Muzaffer, Şeref, Eşref. Almanlar Fransız milli 

İkinci haftayının onuncu dakikala- Fenerbahçe: Necdet- Yaşar, Lebip · 
rına doğru, pek kısa süren bir canlan· Cevat, Angelidis, Mehmet Reşat • Nı- takımını yendiler 
ma esnasında, Beşiktaş sol müdafiinin vazi, Naci, Muzaffer, Esat, Fikret. l 
bir hatasından istifade eden Fenerin . Hakem: Bulgar atletizm teşkilatın- Stuttgart, 21 (A.A.) - Aman ve 

ff Fransız milli takımları arasında bu • santrforu Muza er takımının ilk ve· .dnn (Kaç;l) .. .. . . . .. .. .. 
son golünü sıkı bir şütle yaptı. 0.. b' 'ki i "Id" gun 16 bın seyırcı onunde yapılan dor 

Bu golden sonra, rüzgarın da pek unya ISI et şamp.yon~ O U düncü futbol maçını Alman takımı 
)tıyınetli yardımına mazhar olan l<"'ener Anvers, 21 (A.A.) -- Fransız bi- kazanmıştır. 
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Ittihad ve Teralıkide on sene 

Posta, nın - On üçüncü k11ım------- No. 4 

MOTAREKE GÜNLERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
Yazan 1 Eski Tanin Batmuharrlrl MuhiHin Birgen 

Fakat, biliyorlar ki lzzet Paşa hükUmeti 
uzun boy u mevkiinde kalamaz! 

PAŞO SELİM 
Yazan : Me/ahat Tezer 

Bitlis deresinin kıvnntı1ı yollarınalları ışık altında parlıyordu. Ah, Gül -
dalan gözleri bir kaç saat evvel giden beyaz onları bir kerecik okşıyabilse ... 
yolcunun hayalini arıyordu. Yanakla - Mektup bitti. Selim yerinden kalktı. 
rmı ıslatan yaşları yemenisinın ucile J Bir sandalya çekerek karşısma oturdu. 

V hd • 1 k d I J sildi. Pencerenin önünden çekilerek l Şerbetini ağır yudumlarla içmeğe baş· 
a ettın mut a a pespaye a am anndan bir saray hükumeti yapacak ve ttihat yukarı kata çıktı. Evinin karşısınd~: iadı : 
ve Terakkiye karşı kat'i bir hücuma geçecektir. Buna karşı ne yapmak lazım? kapı yarı aralıktı. Ağır bir hastayı, ya- - Diyarıbekire tayin edildiğime çok 

hut çok sevilen nazlı bir çocuğu uyan- seviniyorum Gülbeyaz.. Fakat biliyor 
Belki bizzat Tevfik paşa bile bu toplamış olduğum maliimat da bunu dırmaktan çekiniyormuş gibi yavaşça musun, senden ayrılacağıma da baya-

işe alet olmak istemiyor, çünkü na • teyit eder. PBfıl, kendi. kendisine, ser- içeri girdi. Oda bomboştu. Yerlere a • ğı üzülüyorum. Bana çok iyi, bir kira·: 
muslu bir insandır. Bunun için bir hay- bestçe hareket etmiş ve kabine teşkili tılmış kağıt parçaları, kenarda boş bir cıdan ziyade bir akraba gibi baktınız .. 
li müzakereden sonra hükumeti teş- vazifes1ni alınca, İttihat ve Teraklii • karyola, iki sandalya, duvarda küçük Hele senin arkadaşlığın Gül.. Sen ol • 
kil edemiyeeeğini padişaha bildiriyor. nin içinde ve fakat muhalif mevkide bir ayna... masaydın, burada çok sıkılacaktım 

Rahmi Beyin temasları bulunan unsurları da toplayarak hü - Gülbeyaz; bu boş, çıpfak odad11 ne ben .. 
kumeti yapmı•tır. lzzet pa~. ancak tatlı, ne unutulmaz saatler yaşamıştı. 

Ara yerde bu müzakereler esnasın- T y- u kış ı d b b d G··ıb ? 
m~"~ruti ve milli ruhta bir hükumet zun gece erin e a asım uyuttuk- - Ne eıt susuyarsun u eyaz. 

da geçen zaman zarfında Talat pacı:ı ..,. ta k. 1 d b Bak k ı da t d 
y- yapabilirdi. Bu ruh ise ya Ittihat ve n sonra ıracı arının o asma so ayı , aş arını ça ıyorsun; argın 

kabinesi vaziyetİn günden güne fena- ateşlemek, yahut çay götürmek baba - mıyız yoksa? 
)aştığını, düşmanın Musula iİrdiğini, Terakki içinde veyahut, onun dısında nesile çıkar, daktorun ısrarile crada Kırık, sönük bir ses: 
T oroalara doğru yürüdüğünü ve Vii- bi1e olsa, Hürriyet ve İtilafa mensup kalırdı. Bu İstanbur uşakları hiç te - Neden danlayım ki .. 
sona yapılan müracaatlann cevaps~ olmayan insanlar arasında yaşıyordu. kendi memleketinin yağız delikanlı1a- Gülbeyazın içi kan ağlarken dudak-
k.aldığını görüyor. O da bir mütareke Bunun için öte tarafa gitmedi ve git- nna benzemiyordu. Selim, ne kadar ları gülümsemeğe çalışıyor .. Du; onun 
tasavvur ediyor. Bunun için İzmir va- mediği için de Hürriyet ve İtilaf tara- çok hikaye bilir, ne tatlı konuşurdu. Bu ilk çocukluk sevdasının ilk ıztırab ı .. 
lisi Rahmi beyi İngilizlerle temasa fından bilmukabele hayli hücuma uğ- · tepeleri bulutlara karışmış yüce dağ - Derdini küçük gönlünde sağlamağa 
memur ediyor. İzmirde yerleşmiş ve radı. ların ötesindeki günlük güneşlik, bü - muvaffak alamıyor; iri bir damla yaş 

(Arkas! var) yük, kalabalık mcmleketlerden, orada- siyah kirpiklerinde parlıyor: 
kısmen Levanten olmuş bir takım fn- ----------------- ki insanların zevk ve eğlencelerinden, - Sana çok alıştıydıın ben!.. 
giliz tebaası mühim tüccarlar vardı Nnutmıyalım: hele Gülbeyazın rüyasında bile gör - Selim; e.ğilip Gülbeyazın gür saçla-
ki Rahmi bey bunlarla iyi münasebet- mediği uçsuz, bucaksız cdeniz:t deni - nm yemenisi üzerinden okşuyor. Son-
ler sahibi idi. Ittihat ve Teralddııiıı son devrinde Bugün " Nevruz 1 , len mavi su dünyasından - genç kızın ra kınalı parmaklarını serin avuçları 

Talat paşa, bu vasita ile İngilizlerle it başmda bulunanlardau (Ba§tarafı 2 inci sayfada) anlıyabileceği bir lisanla , bahseden içinde tutarak: 
temas edilerek mütareke akti tecrübe- B. Halll Menteıe biatı seven Türkün o yeşil ve çiçekli daktorun ağzuun içine bakar, taze, yo- - Ben de sana çok alışmıştım Gül • 
aine gı·ri~miıı, fakat Rahmi bey bu bayramdır ki, varlığının dünya kadar rulmamış muhayyeTesinde bu anlatılan beyaz .. Soğuk kış gecelerinde, kar bu-

T T Fakat, bu rivayetler fıskufücur İ · · ı k 1 w d b w k b · 1 tecrübede muvaffak olamamıştır. İti- genış o an itlesi sayesinde, en eski şey eri canlandırmaga çalışır •· ram uram yagar en enım ya nız o-
laf devletleri vukuatın inkişafına in- çinde bulunan mahut Hürriyet ve hi- bir dünya imparatorluğuna kendisini Tam bir kış sfuen bu arkadaşlık; git- ·-:ma, yalnız gönlüme ışık, hamret 

lafçılar tarafından çıkanlmıf feylerdir. resmi bir bayram olarak kabul ettir- tikçe Gülbeyazı doktara ısındınyor, .,;erdin sen .. 
tizaren cevap venniyorlardı. Bilhassa, Bu şayialara göre, İzzet pa~ayı bu miştir! Selim onun genç gözlerinde biıyüyor, Gülbeyaz bu sözlerin, manasını pek 
Ingiltere, Türkiyedeki milli unsurtın tand.a harekete sevkedenler de Itti • Tabiatın güzel seslerinden çıkan yükseliyor, All'ab gibi mukaddes, eri - kavrıyamıyor .. Fakat sesi ne sıca~ ne 
ezilmesini istiyor ve karşısına, kendi- hatçılardır. Fakat, çok dürüst bir insan ahenge ctürkü» diye kendi ismini ver- şilmez bir varlık oluyordu. Acaba sev- kadar tatlı .. Belli ki kendisine güzel, 
tine uşaklık etmeyi cana minnet bilen olan lzzet paşa, mevki hırsile bu nevi miş olan Türk, gene tabiatın parlak gü- gi bu muydu? Gülbeyaz kirac;.ları bü- iyi şeyler söylüyor. 
padifah unsurunun çıkmasını bekler entirikalara tenezzül edecek bir adam neşi ve baharın güzel kokularını ufuk- kurnet doktorunu seviyor muydu? }t~ - -Niye ağlıyorsun yavrum? Ben gi· 
görünüyordu. olmadığı gibi istiklalini muhafaza et- lardan ufuklara taşıyan tatlı rüzgarile ğer öyle ise bu çok ayıp, hem de günah dersem evinize elbet başkaları gele -

Zaten, vukuat o kadar sür'atli gel • şevke gelerek bayram yaparsa elbet bir şeydi. Nişanlısının üstüne, Haso - cek .. Yalnız kalmıyacaksın sen ... 
mesini de bilir. Kendisi iyi kalbii bir s· h k 

miştir ki henüz herkes işin ne oldugvu- haklıdır. Biz de unutmuş olursak eı- nun üstüne bir gayriyi sevmek. .. Ha - ıya , sık irpikler yavaş yava~ 
insan, bir vatanseverdir. Ittihat ve Te- k Ik N ı k ·· ı · d nun da farkında değildir. Ittihad ve Te bet haksızız. Hiç olmazsa onu senede yır ... O doktoru sevrniyordu. Yalnız a ıyor.. em i, ara goz erın argın 
rak.kiye hayli dargın, fakat reı·ime düş- b. k b. d h t ı ı · ı · 1 · kt d t bakıc:ı · rakki, orada, henüz, bütün teşkilatı ır ere ız e a ır aya ıın. ona aı ış erı yapma an, o asJnı op- ~ . 

ile durup dururken ne padicıahtn ona man değil, bilakis dosttur. Karşı tarafta Nevruz, Türkler ve Türklerle bera- lamaktan, sabahlan ocağın başında sü- - Ben kimseyi istemirem gayri! 
TJ kimlerin bulunduğunu bilir ve Vah - her şimdi bütün eski şeyleri unutmuş tünü ısıtmaktan çok derin bir zevk, - Neden öyle söylüyorsun kızım'? 

ve onunla birlikte rejime hüc m cesa- dettinin ne yapmak istediğinin de far- olan İranlılar arasındaki gönül birliği- hele onunla konuşmaktan taze gönlü- Ha .. Anladım .. Öyle ya, artı.l{ benim o-
reti vardır, ne de siyaset sahasında ha- ltındadır. nin timsalidir. Bu gönül birliği namı- nü sevinç ve iftiharla dolduran bir saa- dama başka kiracı koymazsınız elbet. 
rekete hazırlanmakta olan lttihatçılık lzzet Paşamn roiU na, bayram yapanlara cmübarek ol- det duyuyordu. o kadar... Güze düğünün olacak.. Seni Hasunun 
düşmanları bir araya toplanmıya mu- sun!» diyelim... * kolunda görerneden buradan gidiyo · 
vaffak olmuşlardır. Benim baştanbaşa okuduğum neş- Muhittin Birgen Bir gün, Selim eve her zamankindc:; rum Gülbeyaz.. 

Padişah, bu defa hükumetin teşlcili- redilme~iş hat.ıralarında, tzzet paşa, daha erken döndü. Gülbeyaz; siyah ör- Boğuk bir hıçkırık.. Gülbeyaz ağlı -
ni yaveri ekremi olan lzzet paşaya tek- Tevfik paşanın muvaffakiyetine md- Avusturyadaki son hAdise gülerini yemenisi altına saklamağa an- . yor .. Bu sefer gözlerini sak1amadan, 
lif ediyor. Orta yerde dolaşan şayia _ ni olmağa çalıştığı, bunu da İttihat ve (Bq:arafı 3 üncü sayfada) cak vakit bulabilmişti. Daktorun yü. başını çevirmeden ağlıyor: 
lara göre Tevfik paşanın kabine te~- Terakki erkanile anl~arak yaptığı altında, bir taraftan bir hükumet dar • zü gülüyordu: - Ben Hasunun yavuklusu olmirem! 
kiline muvaffak olamayışı, kabinede hakkındaki dedikoduları reddediyor. besi gelinesini beklemek tabii olurdu. - Paşo dayı evde mi Gülbeyaz? -Niçin? 
harbiye nazırlıgwını almaya razı olmucı Benim, lzzet paşanın ilk sadaret gün- Bu darbe vuku bulmadı. Fakat prens -Namaz kılır.. - ·.:· 

'" 1 1 Ştarhembergin bazı tasavvurlan mey- - Müjde Gül, beni Diyarıbekire ta- - Oyle ise seni beraber götüreyim 
bulunan fzzet paşanın, entirikalarla, erinde ttihat ve Terakki muhitinde dana çılct:ı. Bugünkü şartlar içinde ya _ yin etmişler .. İki güne kadar yolcu • Gül, zaten kimsem yok benim, genç 
onun muvaffakiyetine mani olmağa --··-- · ~ ... - ·-·- ·- - - ·~ şıyan Avusturyada, bu ve buna ben • yum.. kızın gözlerinde bir sevinç ışığı yanı-

rçalışmasından ile-ri~gelmi~tir. _ l rR A ID~O zer h idiseler, müstab'at görülmernek Genç kız bu sözlerden iyice bir şey yor: 
_ _ U gerektir. Çünkü ahval tamamen gayri· anlamadı~ Selimin sevincine büsbütün - Essah mı deyon? 

tabiidir. - Selim Ragıp yabancı kalmayı da doğru bulmıyarak: - Tabii sahi söylüyorum.. Şimdi ben 

GBiu-~nDiu.'!kktorun Pazartesi Bu günkü Program -~:··········:y;~·i--··N~~~i;~-~-·_j·········-· Diyar:~~~~e ~~i~~n?ka~~~~~:? mı? ~~;~~ı~r:~~~e~a~~~~~;'~!~~~::~ 
22 Mart 937 Pazartesi - Doktor kızın saflığına kahkahalarla olmaz mı? 

Notlarından (*) İSTANBUL Gönüllüterin türküsü güldü: Gülbeyaz hala ağlıyor .. Fakat bu se-
ötıe Ne riT-ltı: 'k ı A k • 

R. Go aP r 111 ın Yazdığı bu altı tabloluk - Senin anlıyacag· ın benim ic:imi bu- fer göz yaşları gülerken çkui'laşan ya-
B .., 12,30: Plakla Türk musJk.isl. 12,50; Hava- ı h lk lerinde m k•~ ~ OgmaCa dls, 13,05 Muhtelif Pliık neşriyatı. pyes a ev ' e ..,p müsamerelerinde radan ka1dırmış1ar Gülbeyaz .. Yerime naklarında ilkbahar ~ebnemleri gibi 
(J oynanncak iyi bir plyestır. Bu eserde İsUk-

ıl.su''ru•'g"iJ Akşam neşriyatı: başka doktor yollamıc:lar .. Beni df-... titriyor .. Mes'ut, sarhoş edici, f.erahla· N 1 ı~ Sa ~ının canlı ve heyecanlı sahneleri -ı: 
Akşam neşriyatı: gayet güzel başlanılmıştır. Piyesln alt.ı tab- Genç kız fazla dinlemedi, yanıanna tıcı bir ağlayış bu! .. 

fatanbulun bazı mıntatalannda ezctım- , 17: Konferans: Üniversiteden naklen losunda da çokgüzel koııu"mala.ra "'e tçtı _ 1 b b k h · · k · - Bak, horozlar ötüyor .. Sabah vak-
le Nlşanta•ı taranannda bo~maca o"lt • h t Esat B " • ge en a asma a ve pışırnıe ıçin .J 

.. 
6 lnkllAp dersleri Ma mu ozkurt, 18,30 mal hayatımızı yakından gören blr gözün tf • do~ ·· .. d.. B · · d laştı Haydi gı·t yat artık y~vnını 

sürüCü vak'alan e-örülme~e başladı. Plfıkla dans musik.isi, 19,30: Ço('uklara :ma- görüşlerine rastııyabUlrtz.. mu aga gru yuru u. aşının ıçın e .. ' " .. 
Botmaca SksürüAü ad! öksuru·· ··k -ldJn- 1 sal .· 1·. Galip Arcan, 20 : Rıfat ve ark"d"'•lan bir çok sesler uğulduyar gibiydi. De - - Uykum yok benim .. Hem bu son ~ro ,._ .. ..., Piyesde seyirciyi sürükleyen vak'alar Yar- H. ık ki 
de başlar. fakat gitglde •iddetinl arttı- ~ tar·afından Tü·rk mustldsl n halk •"'rkıları tl ku rnek doktor artık gidiyordu. Bir daha gece.. ıç uyumasam ne Ç ar · .. 

.. ,. -ro dır. Şnhslye er vvetlldlr. Ve llsaniann - S 
raralr: nöbet nöbet kriz1ttr ~kllnde gel- 20,30: ömer Rıza taratından arapça söyle~ dan henliklerini tamamlle belll ederler. onun işini görerniyecek, sütünü yukarı - eni bir kere öpeyim mi Güibe • 
mete başlar .. Öksürülr: birden başlar, 20,45: Sariye ve arkadaşları tarafından Türk R. Gökalp Arkın bu plyestle bu tarzda yaz- ~tü.remb'ecek, anlatt.ığ\ bildiyeleri yaz? 
sonra üstüste zlfir, yani ne!~ verme mustkist ve halk şarkıları. Saat ayan, 21,15: dığı plyeslerln üçüncüsünü yazm14 oluyor. dinlerken koyu yeşil gözlerine bakamı. 
yapar. Sonra derın ve sesli bir §ehilc lle Şehir tiyatrosu dram tısmı <Kavelerya Riis- t. H. yacaktı. 
öbürük devam eder. Bu derin Te uzun tıkana), 22,15: A)an!l Ye borsa haberlerı ___ .... - ....... - ............... - ..... ' •• 
ve sesıı fehlk horoz ölmesine benzed.; - ' TA K V 1 M Gülbeyaza bütün dünya yı'kılıyor -22,30: PH'lkla sololar, Opera ve operet par-
~inden Horozcuk dahi denUlr. Botmaca- muş gibi geldi. Zorlukla kahveyi pi -

çalan. ·ro 
nın henüz ne mikrobu, ne de qısı maa- Yaranki Pron-am MART şı i. 
leser ke§fedUememiftır. 

2~ Mart !37: Sah 
Çocuk her defa tay ettıtten aonra der- tsTA~UL 
bal yemek nmıek ve tenılz hava alclır- Öl'~ nf'!•rlntı: 
nıat suretlle eörülecek zaafm önünü al- 12.so: Plflkla Türk musikJ~l. 12.50: Randl&. 
mata çalışmalıdır. 13,05: Muhtelif olAk neşrtyatı. 
Botmacanın esas mOddetl üç ay kadar- Ak.-m Ne!P"Iyata: 
dır amma, strayd ve ~ddet devrt nlba- 17: Konferans: Ünt~rsiteden nalı:Ien İn _ 
Yet kırk, kırlr: be§ gOndür. B1r buçuk ay- ktl!'ıp denıleri Mahmut Esat Bozkurt, 111,:!0: 
dan aonra aJrayet vAkl delfldir. PlAkla dans musiklst, 19,30: Eminönü 
Denız havaaı, tır han.s:ı çolr: Iyt gelir. Halkevi sosyal yardım 'uhfo.st namına Ba _ 
Geceleyin pencereyt hafif açık bırak _ yan Şükfıfe Nlhal CCemlyetçutk balr:ımından 
ınak muvafıktır. Maamafih çocuklann sosyal yardım), 20: Belma ve arkadqlan ta
gö~sü hnss:ıs oldu~ndan iyice glyln _ rafından Türk mustklst ve halk şarkılan, 
dirrnek ve üşütmeme~e dikkat etmek lll.- 20,30: Ömer Rıza tarafından arapça söy _ 
ıundır. !ev, 20,45: Cemal KAmil n arknd~ları ta _ 

r~~=---"'!"!""-:--:-o~~----1 rafından Türk musiklst ve halk 4arkıları· 
(') Bu notlan kesip saklayınu, ;,nb•t Saat ayarı, 21,15: Şehlr Tiyatrosu operet kıs

bir albüme )apıştanp kolieksiyon ,apınu. mı (Lüküs Hayatm 2 cl perdesi), 22,15: A _ 
Sıkantı zamananazda bu notlar J.lr doktor jans ve borsa haberleri, 22,30: Pldkla ııololar, 

._ı:t-bı_ım_d,;.;,a;.;;d.;,;ın,;.;,ım;;;..,;;.Ye.;..t~tş.;,;eb;;,;;D;;,;;lr;.;,. _____ •1 opern ye operet parçalan. 
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* Yatsı namazını kıldıktan sonra baba
sı ocağın karşısına yapılı yatağına u
zandı. Ona da yatması için izin verdi. 
Gü1beyaz; mutfakta bir bardak \işne 
şurubu hazırlıyarak tepsiye koydu. 
Selimin odasına çıktı. Doktor masası • 
nın başında yazı yazıyordu. Sarı saç -
ları alnına dökülmüştü . Lfunbanın ışığı 
yüzüne titrek gölgeler çiziyordu. 

- Bana şurup mu getirdin Gülbe -
yaz? Gel, otur .. Şu mektubu bıtireyim 
de seninle konuşahm. 

Genç kız; biç tınmadı. Alnına dökü
len kara perçimlerini örtüsünün altına 
sokmağa çalışarak sandalyeye i1işti. 
Doktor tekrar yazısına eğilmişti. Saç· 

* Gülbeyaz, uzun yıllar dönmiyen Se-
limi bekledi. Her gün (Kurubulak) ta
ki evinin penceresinden birbirine s:ı. • 
rılmış yüce dağların sonsuzluğunda 
kaybolan yollara bakar, Diyarıbekir -
den gelen kamyonlarda onun hayalini 
seçmeğe çalışırdı. 

Seneler birbirini kovalıyor; kasvetli, 
uzun kış geceleri bitiyor, yamaçlarda
ki kar eriyor, Bitlis deresinin donan 
suları yeniden hüzünlü §ırıltılarla ak
mağa başlıyordu. Çıplak ağaçlar yeşil
leniyordu. Fakat bir türlü Gülbeyazın 
öksüz kalbinde solan ümit çiçekleri 
yeşermiyordu. Gergin yanakları çöktü 
Gözlerinin etrafını siyah elem çizgileri 
h?..lkaladı. Bir zamanlar gür bir ırmak 
gibi omuzlarında dalgalanan s<'lçları 
tel tel ağardı .. Döküldü. O, hala bekli
yordu. Bitlisi her güzel ve iyi şeyden, 

(LUtfen ~yfaya çe.'lririniz) 
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"Son Posta " n1n tefrlkası: 49 

marah şehi 
(Ertuğrul fa ciasına karışan aşk macerası) 

Yazan : A. R. 

SON POSTA: Mart 22 

Bu sırada torpido memurunun gözüne birşey ilişmişti. 
Parmağının ucunu bir karnaranın kapısına uzatarak: 

- Bu ne? •.. diye bağırdı 

Yazan : Celal Cengiz 

Ertuğruldakil:r·. bu filoyu do~ruca ı parmağının ucunu bir karnaranın ka· 
Muharipler: -Hepimiz ölmeğe hazırız. 
•• 

(Singapur)a gıdıyor zannetmışler, pısına uzatarak: 
ehemmiyet bile vermemişlerdi. Fakat, -Bu ne?.. 
filo, sekiz on mil uzakl~ır uzaklaf • Büyük h ir hayret ve taaccüp içinde: 

Olümden korkanlar, geride, karılarının 
koynun da kaldılar! diye bağırdılar maz, vaziyeti değişmişti. Filo, bir ta- - Bu, neL 

kım ma nevralara girişmişti. .• Fakat Demişti ... Herkesin sözleri, oraya 

bu manevralar o şekilde idi ki: bu fi- çevrilmişti. Ve çevrilen ıözler, mavun Sihirbazlardan en yaşlısı elleriniJ Güneş yükselmeden ordusile bera· 
lo nun (Ertuğrul) u takip için emir al· renkli ka mara kapısına, ucu sivri bir göğsünün üstünde kavuşturarak bir ı ber yola çıktı. 
dığı hissedilmişti. şeyle çizHmiş olan bir deniz kızı resmi şeyler okumağa başladı. Naraşın yıl- At üstünde giderken kendi kendine 

Ertuğruldakiler; bu lüzumsuz ih • üzerinde birlefmişti. d ·ı k .. 1 · d ızı e onuştu. . 
1
soy enıyor u: 

tiyata, katıla katıla gülmüşler; Bu karnarada yatanlar; mülazim Tanzer, Gudeanın yanmda ayakta - Akad kralı Nara~ı serbest bırak· 
-Yazık .. boş yere kömür yakıyor- Asaf ve mülazim Ali de dahil olmak duruyordu. mak için, yirmi talan altın istemiş, 

lar. Keşki o canım kardif kömürünü üzere altı senç zabitten ibaretti. İhtiyar sihirbaz başını önüne eğdi: Surneriilere hem bu altınları kazandı· 
bize verseler. Şimdi; kamara kapısının öniinde, - Sordum, mellal dedi. Naraş bu racağım .. hem de saray muhafızile 

Diye hasret çekmişlerdi. karma karışık bir muhavere ve müna· saatte Akat kralının esiri imiş: Kral bahse tutuştuğumuz altın kemeri ben 
Gün, böylece geçmitt.. crecenin aa- ka•a baııgöstermişti: k d · b b k k · · · · k ~ B · lt d k' b '~' • '~' '~' en isıni ser est ıra ma ıçın yırmı azanacagım. enım a ım a ı u 

atieri de epeyce ilerlemişti. Vardiyada - Aziziml.. Bu, resim el ile çizil- talan altın istiyormuş. (Uğurlu at)ı elimden kimse alamı • 
bulunanlardan başka, herkes kamara· mıf. Cudeanın canı sıkıldı: yacak. 
sına çekilmişti. Her tarafı, sene derin -Al bundan da, on paralık ••. Re- _ Naraş hu altınları nerden bula-
hir sükun istila etmişti. sim, elbet el ilo çizilir. Ayakla çizile- cak} Demek ki Akad kralı bu suretle Tanzer yolda giderken bir deveciye 

Güverteden, dört kampana sesi işi- cek deiiJ a... beni de tehdit ediyor} 1 Altınları gön- rastladı. 
tilmişti. Vardiya değişecekti .•• Işte 0ı - E, deniz kızının eli mi var.. dermezsem, ne olacak?.. Sor bakalım.. Devecinin Akadtan ieldiii belliydi .. 
zaman tav1undan, zabit kamaralarının - Eli var ya 1.. Kulaklarını kiraya Sihirbaz bir kaç dakika konuştuk- develer in üzerinde Akad eşyası var-
bulundug-u taraftan korkunç bir aes mı verdin .. Ba.ksana, imam efendi ne dı. tan sonra: k 
Yu .. kselmı'ş·. diyor .. omuzlarına dökülmüıı sarları- d d · · l Tanzer devecinin yolunu esti: 

T .. - Sordum, e i, yırmı ta an altın 
- Destur .. destur, ya mübarek ••• nı fil di"'i bir tarakla tarıyordu, diyor. Ak d h · · - Nerden geliyorsun, baba} 

T iiç ay içinde a azınesme teslim 
Diye bag-ır m ayı mu" teakip, bir ta • - Ay ol, fil di"' ini de nerden çıkar· l N b Ihtiyar deveci nerden &'eldiğini sak-

T edi mezse, araşın oynu vurulacak-
~ım dua sesleri iaitilmişti. dın} lamadı: 

T mış.. d 
Kamaralarından fırlayan zabitler, - Canım; bırakın alayı .. şimdi şu Gudea olduğu yerde titredi.. - Akadtan geliyorum, edi, biraz 

gördükleri manzara karşısında birer işi halledelim .•• Bu resim, deniz kızı- _ Peki.. yeter artık. kumaş aldım Ur'da satmaia gidiyo • 
adım geri çekilmişlerdi... Zavallı nın değil .. senin, benim gibi elli ayaklı Diye mırıldandı. rum. 
· Al' f d" t d b hil""l' b ' · VI elı'nden çıkmı t Tanzer devecı'nin sözlerini hayretle ımam ı e en ı, sır ın a eyaz a ı ır ınsan og unun ş ır. Tanzer bu konuşmalara d udak bü-
gömleğini topuklarana kadar inen uç- - Ne malum canım~ .. Altında., res- kere k geriye çekilmişti. T anzerin si- karşıladı: 
'- 1 ki · k d ki d · · · } - Akadlılar seni nuıl serbest bı-KUr u u pat ıs a onu.. aya arın a sarnın ısmı mı. var .. h t birbazlardan yılgınlığı, onun sihir -

ı 'kl '1 k 'd 1 k Ca acet} n raktılar. Kral, Sumer kahramanı Na-şıpşıp ter ı erı e, orı or arın ena- - nım, ımzaya ne " r.s~ baziara karşı inanış kuvvetini zayıflat· 
rına dayanmış, baygınlıklar geçiriyor .. oğlundan başka, hangi mahluk resım 

1 

mıştı. Fakat, Gudeaya bir şey sezdir- raşı esir almış .. sınırlarda develerle 
- ·ı k 'd nı'haye- yapab'ılı'rı. dola"'mag-a nasıl müsaade ediyorlar) parmagının ucu ı e, orı orun r. • rnek istemiyordu. T 

t . d k' k " t · d Bu da dogvruya Deveci birdenbire şa"'aladı: ın e ı apıyı go s erıyor u. - ' "· Cu dea o geceyi ıztırap ve uykusuz- T 

Zabitlerin hepsinden evvel kendini - O halde).. luk için d\! geçirdi.. - N ara ş Akadlılara esir mi düş-
toplayan Tevfik kaptan, hemen Ali - O ha.ldesi, şu ... Eğer bu ıf, bir • • • müş?.. Fakat, ben orada böyle bir şey 
efendinin yanına koşmuş: arkadaşın muzipliği değilse... ( d duymadım. 

- Kendine gel.. ne oluyorsun, ya- Hesap memur muavım mülazim Tanzer Aka ) Y lunda Tanzer zaten Ur'dan ayrılırken de, 
hu~. Necip efendi, aöyleyenin sözünü kes· Gudea ertesi günü Tanzere hemen Naraşın esir düştüğüne inanmamıştı. 

Diye sormuştu. Ali efendinin çene- mişti. Daha hala, yudum yudum su i- yola çıkmasını ve her şeyden önce Eğer Akad kralından gelen mektup 
leri birbirine çarpıyor~. heyecandan çerelt lleyecanını teskine çalışan inıam Naraşı esatetten kurtarmasını ernret- sahte değilse, bu habere inanmak la-
hiç bir şey söyleyemiyordu. Ali efendiye seslenmişti: ti. zımdı amma.. gelgelelim, Tanzer, 

Bölük kumandanlarından Nuri e • (Arkası var) Tanzer hazırlanmıştı.. Akadtan Cudeaya gelen bu rnektuba 
fendi, bir bardak su koşturmuştu. Ali ==-=====:::o:::=======~~~========================='======== 
efendi, bu sudan bir kaç yudum içtik
ten sonra, artık kendine gelir aibi ol • 
muştu. O zaman, korka korka anlat
rnıya başlamış: 

- Helada n geliyordum. Tam bura
ya gelir gelmez, ne görsem beğenir • 
sinizL Deniz kızı, değil miL Müba
rek, şöylece kapının önüne serilmiş .. 
bir elile göğsüne dökülmü~ saçlarını 
tarıyor .. öteki elile de, HGel.. gel...l) 
diye işaret ediyordu ... Hasna mı, has
na, rnüstesna mı, müstesna ... Fakat 
korkudan mübareği tamaşa edeme -
d im ki ... Ben çığlığı basar basmaz, bir 
anda sına kadem bastı. 

Diye mırıldanmıştı. 
Neferlerin sözlerine, kimse inanma

mak istemişti. Fakat; Ali efendi gibi, 
aklı başında, -sözünü sohbetini h ilir; 
şimdiye kadar 1atife şeklinde bile hiç 
bir yalanı işitilmemiş olan bir adamın 
bu sözlerine karşı ne denilecekti}. 

Bu sırada, torpido memuru Kemal 
efendinin gözüne bir şey ilişmişti. 
-· ~ • 4 ..... 1..::::>1:::::.< • • • • • ~-- -

her türlü ümit ve sevinçten ayırıyor 

gibi yükselen bu birbirine kenetlenmiş 
zalim dağiann ardından be!deciiği yol
cu gelmiyordu. 

* Gülbeyaz; babasına ölüm oöşeğinde 
verdiği sözü tutmak için yıllardanberi 
kendisini ümitsiz bir ümitle bek:iycn 
Hasonun karısı oldu. Dokuz ay sonra 
doğan yavruları bu güneşsiz saadeti çi· 
çek~ edi. 

S imdi Gülbeyaz: ulu cevizin gi"llge
sindc babasile oynıyan küçük oğlunu 
söyle çağırıyor: 

- PJşo Selim!. 

Yarınki nushannzda: 

Bazı kadınlar 
Yazan: Peride Celal 

o 

KU SARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

., .. 

da inanrnıyordu. 
Deveci ile konuşmağa bafladı: 
- Çoktanberi Akadta mıydın) 
-Evet, mellal iki aydır (Kalde)de 

bulunuyordum. 
- Naraşı oraya esir olarak setir

mediler mi? 
- Hayır. Ne ben sördüm onu. nt 

de birinden işittim. 
- Harp nasıl gidiyor} 
- Kalde d~ harp yok. Bab cihetin-

de (Sama) ~üyük yararlıklar söster· 
miş diyorlar. Akadlılar bütün kuvvet· 
lerini o tarafa gönderdiler. 

- Demek Sama oralarda bir varlı~ 
gösterrneğe başlamış).. 

-Evet. Hatta Akad kralının amca
sını da esir almış diyorlar. 

- Ne diyorsun} Böyle haberler de 
duydun demek) .. 

- Kral çok merak ve heyecan i ~ 
çinde bağırıp çağırıyormuş. «Amca .. 
mı kurtarana bir talan altın vereec .. 
ğim 1» diye ilan etmiş. 

- Kralın amcasını kurtarmak iati· 
yenler meydana çıktı mı) 

- Herkes Samadan korkuyordu. 
Iri boylu bir köylü geçenlerde Kald~ 
ye geldi.. kral ile görüştü. Kendisine 
bir at verdiler .. yola çıktı .. 

- Bir kişi Samayı öldürmeie mi 
gitti? 

- Bu adamın vücudüne ok C:leğmez 
ve etini kılıç kesmezmiş. Atım sürdü .. 
yola çıktı. 

- Bir haber gelmedi mi hali~ 
- Onun arkasından ben yola çık , 

mıştım. Samayı öldürüp öldürmediği· 
ni bilmiyorum. 

Tan zer başını sallıyarak mırıldandı· 
- Zavallı Sama.. sana kıyadarsa, 

çok acırım. 
Deveciye başka bir şey sormRdı. 
- Haydi yoluna git 1 
Diyerek atını sürdü .. 
Tanzer ordusunun başında gidiyor 

du. 
Deveci bir hayli korku geçirdikteL 

sonra yoluna devam etti. 

Tanzer harpte gözile görmediği hiç 
bir şeye inanmazdı. Devecinin verdiği 
malumata da inanmamıştı. 

Acaba bu adam Akad kralının hafi· 
yesi olmasın} •. 

T anzerin içini kemiren bu tüph• 
pek de yersiz ve manasız değildi. De
veoinin sözler? birbirini tutmuyordu. 
Yalnız şurası muhakkaktı ki, Saına 
Akadlıları epeyce sarsmış ve titretmi~· 
ti. 

Mademki Sama batıda Altadlarla .... 
çarpışıyordu.. Tanzer de, kuvvet 
itibarile çok zayıf olduğu aniatıları 
merkez üzerine yani KaJdeye cJoirU 
yürürneğe karar vermişti. 

-
NIJbetçl 
Eczaneler 

(Arkası var L. 

Bu recekl nöbetçi eeaaeler ........ : 
İstanbul cihetindekUer: 
Aksarayda: (Sfırlm>. Beyazıtta: (ceınll· 
Fenerde: (Vltali). Şehremlnlnde: (Nl • 
zım). Karagünırükte: (Fuat>. saınaty&· 
da: <Erofilos). Şehzadebaşında: (l ~~~ 
lll). Eyüpte: (Hikmet Atıamaz). znıtrdn . 
nünde: (Bensason). Küçüt:pazll •· 
(Hikmet Cemll). Alemdarda: (E§ref Ne· 
şct). Bakırköyünde: (Hllll). 
Beyoğlu cibetindekiler: 1 Tünelbaşında: (Matkovlç>. Yütsetlt~er: 
dınmdn : (Vingopulo). Galatada: ( ış· 
kez). Tnkslınde : <Kemal • RebuJ). ş an 
Ilde: (Pcrtev). Beşlktaşta: (Siileyın 
Recep). 
Botaziti ve adalarda: rcıe: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan>. ~11 _ 
<N url). Büyükadada: (Halk)· ;rıx;7.,... 
de: <Halk). 



22 Mart SON POSTA Sayfa ll 

Viyanada siyasi 
Hava değişti Türkün en eski Bayramı 

22 Mart Türkietin en eski ve en biiyük kurtulut günüdür. Bugünde 
büyük atqler yakılır ve kızıl demirler dövülürdü. Çünkü eaki Türkler 
Ergenekondan çıkmak için demirden daiJ.an bugün eritmitlerdi. 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
cadele için yapılan istisnai kanunları 
tetkik etmeğe memur koroitede çıkan 

Geçen haftaki 
bilmecemizde kazananlar 

büyük güçlü.klerdir. 
·--------~Y~a-z_•_n_: -:T:-u-r_a_n_c~.-n--------...J Almanyada aiDsler 

Berlin, 21 (A.A.) _ Siyasi mah _ 6 §Ubat tarihli bilmecemizde hediye 
(Baştarafı ı inci sayfada) ni ağızlarına alarak bol bol emdiler ve 

karınlarını doldurdular. 
kazanan okuyucularımızı aşağıya ya -

filler .. Neustaeder - Stürmer'in .. a.zlin~ zıyoruz. Taşra okurlarımızın hediyeleri 

1 S 1 Kemal Sayman, İstanbul 2 incl 
mektep 51 A dan ı8 Nureddin Kızıl .. 
tuğ, Ankara Cebeci Eriç sokak 2 6 da 
Rıdvan, Fatih orta mektep 11 A dan 
300 Hasan Özenç, İstanbul erkek lisesi 
S/A dan Ekrem, Tarlabaşı Aliye apar. 
1 92 de Bayan Selına, Ankara İl tekin 
ilk mektep 460 Sabiha Batıgün, Sa -
matya 52 nci mektep 1/A dan 80 HS.. 
dayet. 

rmda kara gömlekler ve ayaklarında 
uçları sivri papuçlar vardı. Esmer yüz
leri, çekik gözleri, büyücek ağızlan ,.e 
çıkık elmacık kemiklerile, kendilerinin 
Türk olduklannı ilk bakışta anlatıyor
lardı. 

Bu geyik artık onları her gün em
ziriyor, besliyordu. 

Dört arkadaş ilk zorluğu kolaylıkla 
atıatmış bulunuyorlardı. 

teessufle karşılamakla e bu hadıseyı posta ile gönderilir. İstanbulda bulu -
Avusturya Nasyonal - Sosyalistlerine. nan kazananların hediyelerini pazarte
indirilmiş ağır bir darbe olarak telakki si, perşembe günleri öğleden sonra biz
etmektedirler. Bu mahfiller Nasyonal zat idarelıanemizden almaları lAzım -

İkisi .de ancak yirmi, yirmi beş yaş
larında görünüyorlardı. Kadınların da 
yaşları onlardan ancak bir kaç yıl ek· 
sildi. 

Orada ekin ektiler; bol bol olan d .. ·, 
keçiler.ini, yabani koyunları ve ya· .ıl 

öküz1erle atları kendilerine al~ .rdı
lar. 

KOL SAATI 
sosyalistleri tenkile memur edilmiş dır. 

olan ve Avusturya Nazilerinin dü~ -
manı a.ddedilen Skubl'in Emniyeti 
umumiye müsteşarlığına tayinini gay Kumkapı orta mektep talebelerin - KART 

Erkekl~rden biri kadınlardan birini 
sırtına almış, yorgunluktan şişen ayak
larile ilerlemekte pek güçlük çekiyor
du. Diğeri daha dincti. ve geriden geli
yordu. İkide bir korkulu gözlerle arka
sına bakıyor, insafsız bir düşman tara
fından kovalandığım gösteriyordu. 

Çocukları oldu, büyüdü. Çoğaldtlar. 

Eski göreneklerinden istifade ederek 
mcs'ut bir hayat kurdular. Dört tarafı 
yalçın dağlar ve kayalarla çevrilmiş 

olan bu büyiik ülkeye, kayalık manası
na olarak Ergenekon denildi. 

ri müsait bir şekilde karşılmakta ve den 778 Necati Güvenç. Uşak orta mektep ı S 3 Asa! Gürgüç, 
44 üncü mektep 3/A dan 504 Mazhar, 
Fevzipaşa şube S 1 şefi Adil kızı Şük .. Başvekil Şuşnig'in harici siyasette bir PtiUHTIRA n·~EF11'!'',.,1''1':'1ERnt 

Öndeki genç adam bir aralık dur. 
du ve arkaya dönerek yorgun bir sesle 
sordu: 

- Kayan geliyorlar mı? Ben artık 
bit tim. 

Sırtındaki genç kadının başı onun 
omuzuna düşmüş ve gözleri kapanmış
lı. 

Arkadaki cevap verdi: 
- Artık görünmüyorlar, Tonguz, fa

kat dişini sık ... Şu ilerideki geçidi aşa
lım. 

Ayni zamanda koştu. Tonguz'un sır
tmdaki kadını yanmda'ki genç kadının 
da yardımile sırtına aldı: 

- Artık ben taşımalıyım. Sen gerı
den gel! ... 

Tonguz ikide bir yere çömeliyor, 
kulağını toprağa koyuyor, uzun .uzadı
Ya dinfiyordu. Hiç nal sesleri duymu
Yordu. Demek ki artık kurtulmuşlar
dı. 

Arkadaşına müjdeledi: 
- Kayan, kurtulduk artık! Arkaınız· 

dan gelen yoktur. Yemin ederim. Biraz 
dinlenelim şurada ... 

Geçidi geçtiler. Küçük bir kaynağın 
kenarına oturdular. Baygm kadının yü 
züne su serptiler. Kendi ayaklarını yı
kadılar. Sırtlarındaki torbadan ik!şcr 
ı>arça kara ekmek çıkardılar. Bunlar 
ancak el .ayası kadar kadardı. Dört kişi 
taksim ettiler ve yediler. 

Kayan şöyle diyordu: 
- Mademki kovalayan kalmadı, y:

Yecek aramak için de vaktimiz olur. 

* 

aksülamel tevlit etmiyecek şekilde mu 
tedil bir surette nüfuzunu istimal ede 
ceğini ümit eylemektedirler. 

Paris, 21 - Berlin ile Viyana ara..
Aradan dört yüz sene geçti. Türkler sındaki gerginlik Fransız gazetelerinin 

bu kayalı toprak parçasında o kadar ço nazarı dikkatini celbetmektedir. 
ğaldılar ki sığmaz oldular. Artık orada Ami du Peuple, diyor ki: 
geçinemiyorlardı. Taşmak, başka ül- Alman gazetelerinin Avusturya 
kelere gitmek •lazımdı. Kayanla Ton· aleyhindeki ani taarruzları, Alman 
guz'un, çocuklarına anlattıklan ve · o- Harjciye nezaretinin Şuşnig kabine _ 
ğuldan oğula geçen eski vatan hatırala-
n da onları kİşkırtıyordu. sine Avusturya siyasetindeki tebeddül 

Fakat dağları bir türlü aşamıyorlar- den ne derecede gayrı memnun oldu -
dı. ğunu göstermek için ittihaz etmiş ol-

Bir gün bir çoban yamaçta koyun· duğu bir bir vesiledir. Ancak Avus -
ları otlatıyordu. Sürüsüne yaklaşan turya Başvekili, bu nümayişlerden hiç 
boz renkte bir kurt gördü. Boz kurl o- de müteessir görünmemektedir. 
ralarda o zamana kadar hiç görülme- B. Şuşnig, B. Neusttader'den kur
mişti. Çoban hemen hükmünü verdi: tulmak suretile memleketin is6kbalıni 

- Bu kurt dışarıdan geldi. Madem teyid etmiştir. 
ki gelmek i çın yol buldu, gitmek için Petit 1 1 d' k". 
d ı d 

. . . ı· urna, ıyor ı. 
e yo var ır. Bız o yoldan nıçın ıs ı· ş· d"k· L' h k" b h 1 d 

fade etmivelim? ım ı ı ou ran, es ı u ran ar an 
Kurduvn arkasından gitti. Uçurum- çok daha vahimdir. Hitler, bugün her 

lar aştı, oyuklardan geçti. Nihayet o- zamankinden daha ziyade haristir. 
nun büyük bir kayalığın dibindeki kü Ihtimal müşterek tehlike karşısında 
çük bir delikte kaybolduğunu gördü. küçük devletlecin yeniden bir araya 

Geri döndü. Gördüklerini reisleıine gelmelerine şahit olacağız. 
anlatlı. Mü&takil Avu5turya için 

Bir meclis kuruldu. Çobanın göster- Viyana, 21 (A.A.) - Müstakil bir 
~i~ Y?ldan gidildi, kur?un girdiğ i ~e- Avusturya lehinde ibhamdan ar! bir 
lıge dıkkatle bakıldı. Eger orası genış- imana mu··51 'd t 1 . . . . enı va anperver er cep -
letılırse başka bır memlekete çıkuabı- h · · t" k · · k' 1 k 1 I · 
1 -· . 1 d 1 esıne ış ıra ıçın va ı o aca ta ep erı 
eoegını an a ı ar. k 'k . 

- Bozkurt bize yol göstermek için tet ı a memur bır komisyonun ihdası 
geldi. pek yakındır. 

Dediler. Avusturya Rei5icumhurunun nutku 
Fakat dıığlar demirdenciL Viyana, 21 (A.A.) - Maria • The-
Dağın dibine büyük odunlar yığdı- yesa harp akademisi talebesi önünde 

lar. Yetmiş körlik birden çalışmaya bir nutuk söyliyen Reisicumhur B. 
başladı. Demir dağlar eri di ve YOl açıl- Miklas bilhassa demiştir ki: 

U zülmeıneliyiz! dı. Hepsi birden o yoldan geçtiler. Eski * memleketlerine saldırdılar. Orada yer- Başvekilimiz, ordumuzun kuvvetli 
Altay dağlarile Çin arasındaki geniş leşen düşmanları darmadağın ettiler ve ve aşılmaz bir kale haline gelmesi için 

Ü1kedee Türkler oturuyorlardı. Burada yeniden Asyada eşsiz bir millet olda- sarfettiği mesaiyi takibten asla vazgeç 
l>ek rahat bir çobanlık hayatından baş- lar. Dünyaya yayıldılar. miyecektir. 
ka o vakte göre mü him bir medeniyet İşte o demir d~ dağların erimesi ve yeni polia müdürü ne diyor? 
te kurm~lardı. Topraktan demir çı- yolun açılması 22 martta, yani o za- Viyana, 21 (A.A.) _Eski Viyana 
kannasını, eritmesini, işlemesini bile manki takvime göre yılın son gününde 
bıliyorlardı. Fakat bir gün büyük Çın olmuştur. polis müdürü ve yel ni emniyeti um u -
Orduları bütün Türk ülkesini taradı. Türkler her 22 martta 0 büyük ku:-- miye nazırı Miche Skubl Neues Wie 
kendilerinden yüz misli daha büyül~ tuluşu kutlulamak için büyük bayram- ner Jurnal gazetesine beyanatta bulu
olan düşmana karşı kahramanca dövii· lar yaparlar. Kendilerine kılavuzluk e- narak demiştir ki: 
Şen Türkler ma.ğlfıp oldular. den Bozkurt'u takdis ederler. Her ta· ccProgramım Avusturyada sulh ve 

Çin orduları önlerinde bir tek canlı rafta demireBer büyük ocaklar yakar· asayişi temin etmekten ihaTettir. Bir 
t_rürk bırakmamaya karar vennişlerdi. lar ve kocaman çekiçlerini kızıl demir- memur için bir tek parola vardır: 
'Ve ööyle yapıyorlardı. Analarının klr ler üzerine indirerek kurtulu§ gününü Tonada seyrüsefer 
hındakl çocuklar, can çekişen ihtiyar- yaşatu·Iar. 
lar bile sağ bırakılrnıyordu. Günlerce İranlılarda Nevruz adı altında kır Viyana, 21 (A.A.) - Avusturya, Çe 
Ve haftalarca sür-en kılıç şakırtıiarı bu bayramı yapmaları Türklerden alın· koslovakya, Macaristan, Yugoslavya 
&eniş ve mes'ut Türk ülkesini bir çöle mış bir adettir. Turan Cnn demiryollai'i ve Tuna seyrlse!ain ida-
Çevinnişti. resi arasında bir anlaşma akdi için bu-

Türklerin arasından yalnız dört ki- Bu resim sizin mi? rada müzakerelere başlanm.ı!j ve bir 
~i kurtulabilııılılti. Bunlar da Kayan !le (Baştarafl t inci sayfada) proje de kabul edilmiştir. 
l'onguz'du. Eşierini beraber almışlar- Ünivcı-sitc bahçesinde çeldlmiştir. Çeh- Bir Alman gazetesi ne diyor? 
dı. Kendilerini kovalayan atlıların ön- resi çızgi dahiline alınmış olan ve bu- Berlin, 21 (AA.) - Beriiner Börsen 
lerinde günlerce koşmuşlar, yürümüc;-: nun büvütülmüş şekli ayrıca yuvıu· _ Zeitung, Avusturya gazetelerinde Al
ler. en sonra Aryonna dağlarına kadar lak içinde gösterilen Bay matbaamıza 1 manyaya karşı başlıyan mücadeleyi tet 
Relebilmişlerdi. Şimdi burada kendile- müracaat ederse hediyesi derhal t~k _ k ik ederek bunu Avusturya hükfıme
:ti için yeni bir vatan bulacaklar, orada dim edilecektir. tinin düzgün siyaseti ve bunu ihtimaın 
Yerleşecekler, yaşamaya çalışacaklardı. Bundan evvel ncşrettiğimiz fotoğraf- la takip eden resmi organlarm neşriya-

İki arkadaş ertesi sabah erkendeı1 larda kendilerini tanıyan okuyucula . tı ile mütenakız buluyor ve diyor ki: 
eşierile beraber yollanna devam etti- rıımz matboamıza müracaat ederek cDoktor Şuşnig'.inı Budapeşte seya-
ler. Yalçın tepeleri, dar gcçitleri, sık hediyelerini almaktadırlar. hati başka türlü hiç bir izaha müsait 
ormanları aştılar. Nihayet geniş, ye~ll . . . . • . . . . değildir. Bu arada, Viyana matbuatı, 
\re güzel bir ovaya geldiler. Beledıyede ıkı teşkılat b~~le~tirılıyor barış düşmanlarnun hertaraf etmek 
l3urası diziere kadar otla dolu idi. Ya- Belediyeye merbut murakabe teş- istedıklerı bir hattı hareket ihtiyar et-
lllaçlarda kaynaklar, vadil~de berrak kilatile, gene muhasebeye rne.xbut tah- mişe benziyorlar. 
derelE:'r vardı. sil v.e tahakkuk müfettişliğinin birleş- Ru51ara göre 

Fakat ne yiveoeklerdı? tı'rı'lerek bir kontrol hey'eti şeklinde i- M k 19 B ş · •· B d 
E · . . os ova, - . uşnıg ın u a-

.. t.raflarıno bakarken bır ala geyık daresine karar verilmiştir. Bu ~ekilde · t' h kk d t f · b 
gordu·ı M 1 · 1 b"ld v • • • peşte zıyare ı a ın a e sıratta u -er. erne erı a a ı ıgıne şış- ı k 1 ·· ak be · 1 · d h ··h 
lllişt · S" t d ı Id - ı ı d ontro ve m ur a ış en a a su u- lu nan lzvestiya gazetesi şu satırları 

ı. u o u o ugu an aşı ıyor u. 
1 1 

1 1 kt 
,., ld t . ..t.. .. . et e yapı mış o aca ır. 
n..avcın onu e e e meyı, su unu ıç- . h 

lhc>vi düsünüvordu. Buna muvaffak 0 _ 675 Lıralık senet ırsızı 
lllh:ı~ simdilik hiç bir ölüm korktısn Tophanede Luvit apartımanında 
kaı~ıvacaktı. Şükrünün yanında çalışan Ihrahim 

1 
lTmjt C'lmediklE'ri halde bu gevik on Şükrü ()i.) liralık bir borç senedini 

~~d :-ın knr>mwordu. Hatta ;ki arkada~ ı çalarak kaçmış, fakat bir müddet son
s tırı '\ . .,.,,n::ı c:nku~rlular. Önce esler!, ra suçlu polis tarafından yakalan -
'>nra da kendıleri aJa gPviğiıı mPme~i- mıstır. 

yazıyor: 

Almanyanın, Habsburg hanedam -
nın dönmesinden sarfınazar edilmesi 
hakkında İtalyanın müzaheretile vaki 
kat' i talebi, Fon Nöyratın Viyana zi
yareti esnasında Hitlerci delikanlıların 
nümayişleri, Macarİstanda bir Hitler-

Adapazarı Ulus caddesi No. 37 de ran, Eskişehir Millizafer mektebi 20 
Sahahaddin Şentürk, İstanbul erkek 11- Hayrünnisa, Ankara 2 nci orta mektep 
sesi ıjB den 452 Abdullah Teber, Ed~ ı3ı Nevin Aybars, Tokat orta mektep 
remit orta mektep ı ;A dan 66 Hüsnü 191 de Şevket Keskin, Kabataş erkek 
Günay, İstanbul erkek lisesi 3/B den lisesi 724 Tuğral Baskan, Kayseri lisesi 
631 F. Begeç Aslan, Ankara Kavaklı • 1142 Cabir Güner, 49 uncu mektep 43 
dere No. 1 73 de Hayri oğlu Ayhan; İs • Muzaffer, Lüleburgaz berber Reşat ya
tan bul ticaret lisesi 1144 Cemaleddin, nında Galip, Konya Pörçüklü mahal • 
Ec1irne Kazancılarbaşı caddesi 39 da lesi 2 7 de Semahat, Tosya Fevzipaşa 
Sadiye, İstanbul erkek lisesi 62 Ah - 'mektebi 'Ürgün Direnç, Çankın orta 
met Güler. mektep 3/ A dan t31 Hfımit, İstanbul 

ALBüM 2 nci mektep 4/ A dan 2ı8 Yaşar Öz -
Çorlu polis memuru Hikmet kızı Se· duran, İstanbul erkek lisesi 1/B ~en 

vim istanbul Yenibahçe Arpaemini Abdi Kızıltuğ, İstanbul erkek liscst 
' yokuşu Rezan Osman, Ankara Ha - 1248 Ferruh, Tarsus Duatepe ilk mek-

mamönü Öksüzcc sokak 12 de Necip, tep 378 Abdüsselim Helvacı, ' Uşak or
Cibali gümrük muhafaza memuru oğlu ta mektep 2/ A dan 231 M. Kemal, An· 
Azmi Özcan, Eskişehir D. D. Y. kısım kara Hamamönü '!\ıran mahallesi En • 
ı32 şefi ş. Aydoğan kızı Sacide, Kum- gin sokak 9-1 1 Zelıra Tahran, İstanbul 
kapı orta mektep ı IL dan 284 !'lursia kız lisesi 2/E den Feyziye Tezcan, Ka· 
Sivas, Ankara Uğuz mahallesi Öz so - dıköy erkek orta mektep 2/A dan 210 
kak 18 de Uınıia, Kumkapı orta ı.nek- Ali, Konya erkek orta mektebi 1/B 
tep 504 İrfan. den Mustafa Kemal, Uşak orta mektep 

'ntş 1\IACUNU 2/ A dan 216 Arif, Fatih Fethiye 16 ncı 
rnektep 208 Zeren, Konya Gazipaşa ilk 

İstanbul erkek lisesi 3/ E den 256 mektep 206 Akife Tutan, Zara inhi· 
Kemal, Samsun ticaret mektebi 48 Ah· sarJa.r müdürü Seyit Tarhari kızı Ney
met Aydın, İstanbul erkek lisesi 1595 y..ir, Istanbul erkek lisesi 2/C den 1587 
M. Ali, Antalya lisesi 4/B den 692 Sa- Kemal, Mardin Gazipaşa ilk mektep 5 
;kip, Cağaloğlu ÇatalçeŞ'me Gözen a • den 236 İsmail Onur, Tokat orta rnek
partımanı V. Güray, Sivas emniyet tep 37 Muzaffer Yıldız, Uşak orta rnek
müdürlüğü II No. lu polis Edip oğlu tep 2 B den 134 Şemsi Ünlü, Adamı S 
Nazif Kırıcı. kiınunusani mektebi 3/A dan 406 Na-

DİŞ FlRÇASI hide, Edremit orta mektep 94 Keına!, 
Gerede baytarı Hayati Sağlam oğlu 
Fatin, Mardin Sakarya mektebi 2 den 
Necdet, Tokat orta mektep 1 05 Ş. 
Knynak, Ankara İnönü mektebi ı /B 
den 89 İhsan Özbey, Ankara Baydo
ğan mahallesi Andaç sokak 12 de Pa
kize, Ankara Atatürk erkek ilk mektep 
3 de 3 7 Zişan, Ankara İnkilap rnahal • 
lesi Samsun sokak 24-26 da Mahrr.ut 
Ulusay, Kocaeli İzmit orta mektep 
l /C den 787 Celal Erdi. 

İstanbul erkek lisesi Tevfik Musta
fa, Ankara Cebeci İltekin mektebi 3 
den Kadir Ural, Samsun Cumhuriyet 
ilk mektep 166 Hikmet Danişman, A
dapazarı ilk mektep 4/ A dan 22.f Zer
ırin Alp, Sultanahmet No. 5 1 de Lfıtfi 
Dernek İstanbul erkek lisesi 724 Ali. 

' 
MÜRFMKEPLİ KALEM 

İstanbul 49 uncu mektep 149 Fat -
ma, Ayvalık Mektepliler pazarı Cafer 
Öcal çırağı Ali Tolon, İstanbul kız or -
ta mektcp 1/A dan Bedia Sezen, An· 
kara divanı muhasebat mürakiplerin -
den Seyfeddin kız,ı Mecdude Tulgar, 
Fatih K.ırkçeşme mahallesi Kenevir 
sokak 5 de M. Zeki Esene.r, Ankara Ce· 
beci litekin ilk mektep ez Süheyla 
Sarp. 

KALEMTlRAŞ 

İstanbul 49 uncu mektep 4 den 9 

.............. - ...................... -·--······• .. •....-ıll 

hıın•ııı ltırlltlflll 

ıchir 1i"yzıfı.oıu 
Şehir ·rtyatroau 

Tepebaeı 

dram lnamında 

oyun yoktur. -
Franaız UyatroJ~u 
Operet kısmında 

akşam saat 20,30 da 

SAZ CAZ 
Feyzi, İstanbul 2 nci mektep 51 A dan ~.ıı•IIJII•--------••-ıllıl 
18 Nureddin Kızıltuğ, 43 üncü mektep 
52 Ömer Faruk, İstanbul c.:rkek lisesi ; 
803 Nihat. Pertevniyal lisesi 4/C den 
12 7 &ermet, İstanbul erkek lisesi lj"D 
dan 1337 İbrahim dökmeci. 

KÜÇÜK SULU BOYA 
Ankara İsmet İnönü mektebi 2 den 

Metin Kunt, 48 inci mektep 4 de ı 79 
Sı1kı, Ankara Ulus mektebi 347 Ruki- j 

ye üner, İstanoul 48 inci .mektep t b4 1 
Zeki, Adapaıan Sabihanın okulu 5 den 
360 İlhan Tjryaki. 

BÜYÜK SULU BOYA 

-İstanbul erkek lisesi A. Tür~ay, An
kara Ulus mektebi 4/ B den 577 Kemal 
Karaoğlu, Mersin ithalat gümrüğü mu
hasebe birinci katibi Esat kızı Suna, 
Kurtul~ Hacı Ahmet 45 No. da C. 
Gülsen, Antalya mul:ıasebe~ hususiye 
masraf memuru Nevzat oğlu Vedat. 

KİT AP 

İstanbul erkek lisesi ı248 Ferruh, 
Büyükada Nevruz mevkii 17 de Mih -
rinnisa, İstanbul erkek lisesi 2/C den ___ , ... _.,._...._._. ___ _.=--------
ci hareketinin keşfi, bütün bunlar A
vusturyadaki endişe ıhi9ini arttıracak 
mahiyette idi. 

Işte Par - Prag - Viyana mihvcri 
ve bunun Budapeşteye kadar uzatıl -
ması hakkındaki imaların ve görüş -
melerin aebebi budur. 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. 1\f. B. H. IIAl\IBURG 

Doyr>e Levant Linye Hnmhurg A. 
G. Hamburg, Allns Levant Linye 

A. G. Bremen 

Hamburg, Brem, Aııvers, Istanbul 
ve .ı:suhıisiyalı arasında azimet ve 

avdet muntazaın postalan 
lstanbulda beklenen vapurlar. 

Andros vapuıu 30 Marta dobrru 
Mani~.sa vapuru 7 Nisana do~ru 
Delos vapuru 12 Nisana doğru 
Burgaz, . Varna, Köstenc~ için li-
manımızdan hareket edecek 

vnpurlar 
Mnnissa vnpuru 10 Nisana do~ru 
Yakmda Hamburg. Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için 
hrıreket edecek vapurlar 

Kythera vapuru 20 1\larta do~ru 
Angorn vapuru 26· 27 Marta do~ru 

}<"'azla tafsilAt için Galnta 'da Ova-
kimyan hanında Doyça Levnnte 
Llnye vapur ncentolı~nn mnrncnnt. 

'l'elefon: 44760·44769 

Wiüstamel B u z 
makinesi aran1yor 

Ellerinde bulunup ta satmak 
isteyenler Galatada Mahmudiye 
caddesinde No. 44 e müracaat
lan. (824) 
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12 Sayfa SON POSTA 

Güzel havalara aldanmayın ! 
Soğuk algınlıkları ihtilatlara yol açabilir. Fakat 

, .. Kaç yaşmda ., 
görünüyorsun uz? 

rK e Gripi 
Muhtemel rahatsızlıkların · 

hepsini önlediği gibi nezle, 
grip, bronşili de kısa bir za
manda izale eder. Harareti 
süratle düşürür. 

Gripin ağrıların amansız 

düşmanıdır. Diş, baş, sinir, 
adaJe, romatizma, mafsal 
evcaında kat'iyetle tesir gös 
terir ve günde üç taneye ka• 
dar emniyetJe alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 

• 

. . . . - . ı • - ·' ... ~ .. : . .. .... . 3 

Dahilife V ekiletinden: 
1 - Vek&letçe yaptınlacak yazıhane, Masa, koltuk, sandalya ve müma

sili mobilya açık elailtmeye konmuttur. 
2 - Eksiitme 24/3/937 tarihinde çutamba aıünü saat 15,30 da Anka

nda Y enitehirdeki V ekilet biDUı içinele toplanan Satmalma Komiayonun· 
ca yapılacaldll'. 
3- Muhammen ketif bedeli 2680liradır. 
4 - Muvaldcat teminat 201 liradır. 

5 - Istekliler bu ite dair fUlnameyi V ekilet Lenzim büro~undan parasiz 
alırlar. 

6 - lateldilerin 24/3/937 ıünün de muayyen ~&&tte teminatlarını bi
milen komisyon& müncaatlan iliD olunur. (<504n ((1234» 

N E R .. V • 
1 N 

Sinir ağriiari, asabt öksUrükler, asabt 
zay1fhk, uykusuzluk, bat ve yar1m bat 
ağr1s1, bat dönmesi, baygınlik, çarp1nt1, 
veslnirden Ileri gelen bütün rahats1zhk· 

ları glderlr. 
~ünde 2 • 3 kahve ka~tğı. Her eczaneden arayınız. 

ŞARK iSPENÇiYARI LABORATUARI 

İstanbul Belediyesi hanları ı 
Hepsine 25 lira kıymet taJunia olunan Topkapıda DeDizapdal maballeainin Top

kapı caddeainde eski 315 yeni 337 N.h diikkinın ankuı açık arttırmaya konut • 
muttur. Şartnamesi Levazun Müdürlüiünde cörülebilir. latekli.ler 188 kufUJluk ilk 

teminat makbuz veya mektubU. beraber 23/3/937 aah cünü aaat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1298) 

* * Hepsine 50 lira lnymet tahmin olunan Kadıköyünde Rasimpap mahallesinde 
Tepe sokağında eski belediye mevki ankazı aatılmak üzere açık arttınnaya konul-

mu§ ise de belli ihale rününde iatekliai bulunmadağından pazarlığa çevrihni§tir • 
Şartnamesi levazım müdürlüiünde rörülebilir. İsteldiler 3 lira 75 lrunııluk ilk temi

nat makbuz veya mektubile beraber 23/3/937 aalı cünü aaat 14 de daimi encümen· 
de buJunmalıdırlar. (B.) (1481) • 

* * 
Ketif bedeli 20773 lira 56 kuruJ olan Tepebatı bahçesi arkasındaki Toikopa • 

ran yolunun inıast kapall zarfla elailtmeye konulmuttur. Ketif evrakı ve tartnamesi 
104 kui'UJ mukabilinde Jevuım müdürlüğünden alınabilir. Eksittmeye 29/3/937 

Pazartesi pnü saat 15 de Daimi Encümende yapalacaktır. İstekliler 2490 No.lu 
kanunda yuılı veaika ve 1558 lira l kUI'Ufluk ilk teminat makbuz veya mektubi

le beraber teklif mektuplannı havi kapala zarflaranı yukarıda yazılı giinde saat 14 de 
kadar Daimi Enc:ümene vermelidirler. (B.) •( 1408). 

------------------------------------------------------
M AZ ON MEYVA TUZU 

İNKIBAZI, IIAZIMSIZLIGI, 1\IİDE EKŞİLİK 

ve YANl\1ALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil ma~'desi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MIDE ve I3AR
SAK.LARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi latif, tesiri kolay 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir mürnasil müstahzar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

Tecrübe gösteriyorki 1 

~~~\~~~~~::·~si F, }~.... yoşlarından 
~ 1 daha Ihtiyar 

~ ~ ı gö;:·::::··· 

~ 
Irasında 2 si ı 

J~, ~, kendi Y~.ş~~
rında goru· 

nUyorlar. 
(Yalnız 1 kadı ., _ t daha genç 

- \ g6rUnOyor. 
"""~:3A~" Sebebini okuyunuz : 

İhtiyarlamakla yaş meselesi 

mevzuubahis değildir. Belki 

cildinizdeki "Biocel.. tabir edi· 

len tabii ve sıhhatli cevherin 
mevcudiyeti rol oynar. Cildieri 
Biocel cevherile zengin olan 

kadınlar 60 yaşlarında olsa 

bile yine genç görünürler. Cil· 

diniz, Biocel cevherini kaybet· 

rneğe başladığı vakit 25 yaşın· 
da olsanız bile ihtiyarlamış gö
rünürsünüz. Kederler ve dü
şünceler Biocel'i kurutur. Bu· 
nun için cildinizi, genç hay
vanlarda gizlenmi~ cilt hücey
rab merkezinden istihsal edilen 
taze ve aaf Bioct-1 ile besleyi· 

niz. Bu cevher, cildinizi kuv· 
vetlendirmek ve gençlettirmek 
bassasma maliktir. Tabii Biocel 

ihtiyahnızı uyandıracak ve cil· 
diniz • burutukluklar, çizgiler 
siyah benler gibi • ihtiyarlık 
alametlerinden kendi kendine 
kurtaracak ve hakiki devamlı 
bir gençlik temin edecektir. 

Halihazırda Biocel cevheri haiz 
yegane bir cild unsuru vardır. 
O da penbe rengindeki T okalon 

kremidir. Hemen bu akşam 
yatmazdan evvel tatbik ediniz. 
Sabah da beyaz rengindeki 

Tokalon kremini kullanınız. 
Şayam hayret bir netice ile 
ile karşılaşacaksınız. 72 yaşın~ 
daki kadınlarda buruşukluklar 
zail olacak 50 yaşındaki ka
dınlar ancak 32 yaşında gö
rünecek ve genç kızlar ise hiç 
görmedikleri cazip güzellik.Je 
bir tene malik olacaklardır. 
Muvaffakıyet muhakkak ve te
minatlıdır. Tecübe ediniz. Mem· 
nun kalacaksınız. 

Binlerce T okalon müş· 
terisinden müessesemize 
mektub yazanlarm müşa · 
hedeleri, kendiliğinden ge· 
len en kıymetli delillerdir. 

(Yüzı1md• •rg•nllk ue 
kilçük delikler lç6ri•inde 
bir t~ım slullctJIMr oldu~ 
lundan i gl bir ci lde malik 
değil im dir. Birçok krem· 
l•r kullandıktan $Onra 
nihayet Tokalanda karar 
kıldım.) 

D. S. No. 4 M... İzmir 
( Cilelim çok arıztılı u• 

•arkık.tı, bıı hal, he11l 11a• 
1ımdan daha f•zla göst•r
mekt• ldl, l,t• altı agdır 
Tokalon lcııll«nıgorum. 

Memnunlgetl• Itiraf ed~
rim Jel brı müdd•t zarfın· 
da dilrgün, b•gaz u• taz• 
bir ci/de sahib oldum ..• ) 
S. Caddesi, D. Tüccarı 

Y. A. M. Eskişehir 
Bu mektupların asılları 

dosyalarımııda saklıdır. 

Mart 22 

Meyvalardan ve meyvalann özünden yapılmıştır. Şekeraiz mera 
tuzu tertibi ve tekerli limonlu tampanya tertibi enfeai nefaia nevileri 
vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 
yerine dünyanın her tarafında bu nefis tertipler kullanılmaktadır. 
Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefi1 
olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdu. Kava· 
noz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Huaıı deposu. 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Eskişehir, Beşiktaş. 

'öAiMON Fenerleri 
1 Meraklılarına Müjde: 

000 A &Oi mM '''öreN 
fenerleri gelmiştir. 

Iri •t•k elmatc lflll yelntz 

DA İMON Plllerl 
ile 

DA 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markuına dikkat edininz. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. c1 ketlde 11/ Nls•n /1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: 2 00 • 000 liradır.-
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.00() 15.00l, 10.000 Liralık ikrami· 

yelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan be;ku 7 1 Nisan 1 937 günü aktamına kadar 

biletini değittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten 1onra bilet üzerindeki 'hakkı aakıt olur ..• 

'---------------~------·--------r 

K K 
Okstlrtlll ,araba 

Göğiis nezlelerile had v~ mü-ı • 
min kasabat iltihablarmda, zatür
ree, zatülcenp ve boğmaca öksii -
riiklerindc çok faydalı bir iJaçbr. 
Göğüsleri zayıf olanlara ayrıca 

tavsiye olunur. 
İNGiLiZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • İSTANBUL 

Dr. SUPBI ŞBNSBS' 
ldrar yollara haatehklara 

mUtehassaaa 
Beyo~lu Yıldız ııinemııııı kıır,ıııı l.elrlerııo Apt. 
muayene 4 den 1oora. ~umartc1i fokiriere 

~--· paraaıı:. Tc:l, 43924 ~--" 

POKER..PLA~ 

----------------------------
Ademi iktidar 
Bel gevtekllğln• .........,. 

en tesirli bir ilaç SERVOİN'dir. r• 
gençlik, yorpnlara dinçlik V~· -r;:ed 
posta ile 185 kurup cönderilir· 
~erkez Eczane1t -----................................................. --
Son Posta Matbaası ______ ..... ____..,..,....,..... 

Neşrivat Müdürü: Selim Ragap _EME:~ 
~ ~ A. Ekrem uşAKLIG 

SAHlPLEhİ: s. Ragıp EMEC 

·~ 


