
JAPONLAR ILERL1YOR MU? 

Biı· Çin menbaı otta Şahann 
işgali için Şaııgpeye iki :Mançuri a 
layınm geldiiğini bildirmektedir. 

J-apon-Mançuri krtaatmm Svi -
yuan vilayetine doğru ilerle~eye 
devam etmelerinden korkuluyor. 
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El altından ... ı Dışbakaa ı 

ltalya sulh yolu arıyor 1 
Cenevreden geldi 

Ankaraya gitti 
Cenevreden Parise, oradan Vi

yanaya giden dış işleri bakanı -
rnrz Bay Tevfik Rüştü Aras, dün 
sabahki ekspresle şehrimize gel -
miş, Perapalas oteline inmiştir. 

Belçika kralı üçüncü Leo- Bay Tevfik Rüştü Arasla 
pold- birkaç gün evvel İngiltere - birlikte dış bakanlığı hususi ka
ye gitmiştir. Kral Kent kontluğu lem direktörü Bay Refik Amir de 
içinde bir dostunun malikanesine gelm~tir. Dış bakanımız, dün sa. 
inmiştir. Resmi olarak bildirildi • bah otelde bir müddet istiı-ahat
ğine göre kralın lngiltereye geli- tan sonra, tstanbulda bulunan 
şi burada kısa bir zaman istira -

Belçika Kralı Leopold 
lngiltereye niçin gitti? 

hat etmek icindir. :Bununla bera- Fransa büyük elçisi Bay Kamere-
ber iyi haber alan mahafilde bu ri kabul etmiş ve kendisiyle bir 
ziyaretin siyasi bir takını sebep - saat kadar görüşmüştür. 
leri olduğu hakkında kulaktan ku Öğleden sonra hususi ziyaret -
lağa fısıltılar vardır. Zira kral ü- lerde. bulunmuş ye akşamki eks • 
çüncü Lcopoldun krı: kardeşi pren l P\. ka •t · · 
ses l\fade-J ose İtalya Veliahdinin _ı_>r_es_e_n __ ra_y_a_g_ı _ın_. i§t_ır_. __ 
zevcesidir. İtalya hükumetinin bu 
münasebetten istifade ederek kral 
vasıtasiyle lngilterc kralı beşinci 
Jorj nezdinde siyasi bir teşebbüs 
yapacağı anlaşılmaktadır. 

Dünkü maçta 

Macarlar 
Belçika kralının yapacağı bu 

teşebbüsten maksat Baldvin hü • • . • . • 
kümeti üzerinde tesir icra ederek Pera ıle kuvvetlend1nlm1ş 
sulh için yeniden ttalyaya teklif olan Galatasarayı yendiler 
yapılmasmr kraldan istemektir; 
her tarafı memnun edecek suret-
te Habeş meselesine bir tesviye Sıfıra karşı 4 t. 
tarza bulmaktır. 

Bel~ika Kralı lngilteı·ede (Sonu S a 4 S ii. 3) 

·L· ~'.9 .. 

Kıqılara 4 saffıharp zırhlısı, yeraltı han
garlarına 250 tayyare ve tepelere 

toplar yerleştirilmiş 

Londra, 1, (A.A.) - Daily t~yyareler için 900 tayyareci tah
TeJgra! gazetesine Atinadan bil • sıs olu~1muştıır. Geçen hafta için
dirilci1ğina göre, Yunanistana ge- de Lerıos adasına 300 ton diken
len bir gizli ~~rye, ltalyanlarm li t~l ~ıkanlnuşhr. İtalyanlar üç 
12 Adada lngıhzlerin Mısırdaki telsız ıstasyonu in ~a etmişler ve 
garnizonuna muadil olarak mü- Rodos, Patmos Ye Lcrios adaları 
him kuvvet. tahşit etmişlerdir. Ro- cfağlarmda topçu mevzileri ha • 
dos ve Lerıos adalarında tahmi- zrrlanım~tır. Limanların methali 
nen 50 bin kişi bulunmaktadır. 12 ınayn salıalarr ile muhafaza aıt{. 
adıa suların~a dört sa.ffrharp zırh- na alınmıştır. Askeri makamlar 
lrsr, 17 torpıdo muhribi ve 12 de- tarafından ittihaz edilen bu ted
nizaltı gemisi müşahede olunmuş- birl~rin şunmna mani olmak için 
tur. 250 tayyare kısmen yeraltı Lerıos ve Rodos arasmdaki balık-

.,Eangarlanna yer1cı~tjril~1i~tir_. _B_u_ç_ıl_a_r _or:. lardmı uzakl3~tırrlnu~tır. Dünkü maçtan heyecanlı 
bir en•tantane 

(Yazısı 4 üncü ıayıf amızda) 

Beşiktaş Atinada 
yenildi 

Atina, 1 ( Oezl) - Panatinai
kos takımı, Beşiktaş taknnmı bire 
karşı iki ile yenmiştir. 

Olimpiyakos ile yapılan maçta 
da Beşiktaş 3·2 yenilmiştir. 

Kırkından Sonra 
SeJ'lnet Muhtar Aluı'un yaz

dığı bu güzel roman dünkü •~· 
yımızda bQfladı. Dün okumaya 
lır•at bulamıyanlar için dünkü 
kısmın hüliiıcuını bugünkü tel 
rikanın baı tarafına koyduk 

Kırkından Sonra 
Romanını her gün daha lazla 

Bayan - H emıire ! Kocamla pek liiübali görüıüyorsunuz! Bu artan bir merak ve dikkatle o-
Ln e hal? 

1 

'w ·acahsınız. 

H~ıire - Doktor " Bu hasta yı hiç üzmeyiniz !,, demiıti tle. .. __..111111"!',_....,. ___ ..,. ___ _ 

!ol 
Perşembe 
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ISVEÇTE MATEM 

Stokholm, 1, (A.A.) - Bütün 
İsveç, Habeşistandaki t sveç sağ -
hk heyetinin maııız kaldığı faci
adan dolayı derin bir matem için
dedir. Bayraklar yarıya indiril • 
miştjr. 

Talihliler anlaşıldı 
}i'ılbaşı 11ecesi zengin 
olanların isimleri 

Bay Zeki Bay Vcufi Bay Niko 

Yıl başı piyangosunda kazanan 
talililerden sehrimizcle olanlar 
diin belli olniuşhtr. 

Beş yiiz bin lirayı kazananlar
dan biri Sirkecide Kadıasker ha· 
mnda avukat bay Feyzi ile oğlu 
Zekidir. Baba oğulun biletleri on 
liralık olduğundan hisselerine dü
şen elli bin lirayr dün almışlardır. 

Beş yüz lirayı kazananlardan 
biri de Beylerbeyinde mütekait 
bay Kamildir. Bay Kamilin bileti 
beş liralık olduğundan hissesine 

yirmi beş bin lira düşmüştür. 
Büyük ikramiye talilileıi ara• 

smda dün de yazdığımız gibi Ku• 
leli lisesi onuncu sınıf üçüncü kr
~·ım talebeleri vardır. 55 kişiden 
ibaret olan bu talebell'in hissesine 
230 zar lira düşmüştür. 

Bu biletin yan parçası da Mal-. 
tepe Atış mektebindeki zabit ve 
efrada çıkmıştır. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

hareket 

Talebe bayati Kahire 
tlzerlae ylrlyor ı 

lngiltere Mısırın müstakil bir devlet olmasını kabul 
~decek, fak at bazı askeri haklardan vaz geçmiyecek 

Kahire, 1, (A.A.) - Talebe] deıt 

mürekkep büyük bir heyet Cize üııivcr• 
sitesinden hareket etmiş ve Kahire iızc. 
rine yüriimeğc başlamıştır. Nüma) şçi .. 
leri karşılamak üzere mühim miktıırcı. 

zabita kuvvetleri sevkedilmiştir. 

KABİNENİN İSTİFASI İSTENİYOR 

Kahire, 1, (A. A.) - Milletler :..r .. 
sı cerrahi kongresinin açılışı münasebe
tiyle üniversite talebesi tarafından yapı· 

lan nümayişler sırasında başbakan t!e· 
sim Paşa üniversiteye geldiği vakıt ta .. 

• !ebe otomobilini sararak otomobili r.a il• ':f ~•ırdaki milli hareketi gö•teren ra uğratmı§lardır. Talebe ya siyasi mah• 
ıhı sahne : Yukarda lezahüratta kumlann affını yahut da kabinenin iltl• 

bulunan halk, aşağıda poliain fasını istemi§lerdir. 

tevkif ettiği iki talebe. (Sonu Sa. 4 Sii. 0 ~ 
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ltalgan - Habeş harbi _ 

Askeri vaziyet 
1/1 /936 

Eritı e cephesinde 

Japonya -Almanya aiılaşması üzerine 
83 numaralı ltalyan reımi tebliği, Eritreli bir kuvvetirı, Ruslar evvelce Japonlara teklif ettikleri ademitecavü2 

olduklarını bildiriyorlar T embien mıntakaaında ilerlerken Habqlerle yaptığı keıif mu
harebelerinde 60 kadar zayiat verdiğini haber veriyor. Bu ha
bere/en, ltalyanların T embien havali.ini henüz ifğal edemedik. 
lerini anlıyabiliriz. Bundan #azla olarak 22 Birincikanun muha
rebeıinin merkezi olan Abbi Aclcli'nin Habeflerin elinde olclu
ğunu kabul etmek yanlıı bir düıünce olamaz. Devam edip du· 
ran T embien muharebelerinden çıkan mana şudur ki, ltalyanlar _ 
Mahalleye girclikleri lkincite§Tİn 7 denberi, iki ay zarfında bu 
havalicleki Habeı kuvvetlerini Geva clereıinin cenubuna ~t<ı
matmflarcl ır. 

Diğer cihetten eıki Habeı müdafaa bakanı Mulugheta'nın 
Makalleye yanCJ§makta olduğu Habq kaynaklarınclan yayılıycr. 

Habeıler, umumi bir taarruza geçt!bilecekler midir? Yok
ıa, cephenin muhtelif mıntakalnnda, müıait fıraatlar kollaya
rak küçük taarruzlarla ltalyanları iıial ve yerinde tutmakla ını 
iktila ecleceklerclir? Bu iki laraziyeclen birine hükmetmek için, 
vakayiin bira claha inkiıalını beklemek lazımclır. 

Somali cephesinde 
· Somali cepheaincle, her iki tarafın da cuıl kuvvetlerini 

Jalaa büyük hareketler için gericle tutuyor. Buracla, ltaly1J11 
hava laıvvederi ve ltalyan iıgaline tara/tar çeteler Habqleri 
oyalamaktaclırlar. B o .. J 

Kısa Harici Haberler 
avans faizi de yüzde yedicien altıya 

indirmiştir. 

*Yeni milli Japon istihbarat ajansı 

paktını müzakereye hazır 
Mmkow,l(A.A)-Tasajan-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

sı bildiriyor: ıs-açta it 1 d 1 B. Şigemitsunun, Japonyanm W a •aa ,. 
beynelmilel durumuna dair sövle· J 
diği nutuk hakkında tefsiratta ·bu- 1 i d 
lunan fzvestia gazetesi diyor ki: ••• 1 1 .,.. 1 

Ademi tecavüz paktı tam dört 
sene evvel, Sovyet hükumeti tara-

fından Japonyaya teklif edilmi~ti. Hal'-ın coskunlug"" undan korkulara.k O zamandanberi iş tam uykuya K > 

dalmış ve hiçbir zaman canlanma· it ) 1 · ı·". h f l J d mıstır. a yan e çı ıgı mu a aza a tına a ın 1 
Hükumet bugün de Japonva i-

le bir ademi tecavüz paktı akdi - 'L1 b l . l h . n~ hazırdır. Japonya, Sovyetler na eş er şıma cep esınde ilerliyorlar, ltalganiat 
bırliğinin bir ademi tecay\iz pak- cenuptan taarruz edecekler 
tı akdetmediği yegane komşusu • 
dur. 

Böyle bir paktın imzasr. gene) 
barışa ve bilhas.5a uzak doğu ban
~rna, ve Japon ulusunun menfaat
lerine hizmet edecektir. Eğer, B. 
Şigemitsunun dediği gibi, Japon 
hükumeti buna henüz hazırlanma 
mışsa, bundan uzak doğuda do -
j!abilecek durumun rnesuliyetini 
de deruhte etmesi icap eder. 

Herhalde Londradan bildirildi
ği gibi. Japonyanın Sovyetler bir
liği ve lngiltere aleyhinde Alman
ya ile süel bir mukavele akdine 
kati surette hazırlanmış bulunma
sı bu durumu islah edecek mahi
yette olması gerektir. 

fstokholm, 1 (A.A.) - İtalyan 
elçiliği süvari poliıin muhafazası 
altındadır. Yeni sene tezahürle"'ı 
esnasında kuvvetli bir İtalyan a -
leyhtarı hi11i görülmüttür. Yeni 
ıene arifesinde yapılan birçok di
ni ayinler Dolo' daki bombardi -
manda ölenler için yapılan birer 
iyin haline ıelmittir. Bazı kurum 
}arın bu bombardımanı protesto 
için büyük tezahürler hazırlamak
ta oldukları bildiriliyor. 

HABEŞLER iLERLiYOR 

haldedir. Tayyareler Cibuti - A • 
diaababa demiryoluna kadar ıel· 
mitlerdir. 

imparatorun ıimal cepl;ıeıinde 
seyabatına devam edeceiibildi • 
rilmektedir. 
ITALYANLAR MUHAKKAK 
BiR TAARRUZ YAPACAKAR 

Londra, 1 (A.A.) - Mominı 
Post gazetesi yazıyor: 

Jsk~nd_eriye. ci~a~~nda ~tyof Khar-t 
toum ısmındeki büyük denız tayyaresi 
bir kazaya uğramış ve pilot müstesna 
olmak üzere içindeki yolculardan n 
miirettebattan dört kişi ölmüştür, 

(Domei) 1 kinunusaniden itibaren -------------

Yeni 

disababa, 1, (A.A.) - Habeş 
kıtaatı Eritre cephesinde ltalyan 
bombardımanı altında yavaş ya
vaf, kilometre kilometre ilerliyor. 
Şimdi Şire bölgesinin hemen te -
mamen Habe,Ierin elinde olduiu 
bildirilmektedir. 

Doğu Afrikasındaki ltalyanlar 
yajmur mevıimi gelmeden evve! 
cenup cephesinde büyük bir taar • 
ruz yapmak ve Adiıababa ile Ci .. 
buti arasındaki demiryol münaka
litını kesebilmek için Harar'ı it • 
gal etmek tasavvurunda bulunu• 
yor!ar. 111 Deyli Telgraf gazetesi yakında ya

pılacak harp gemilerinin kendilerini 
tayyarelerin bombalarına karşı hima
ye edecek bir takım aletlerle müceh
hez bulunacaiını vazm111rtJulr,. 

ııc Beynelmilel otomobil ve mot08ık
let sergisi bu yıl da Berlinde 15 şu
battan 1 marta kadar açık buluna
caktır. 

ıe: Fransa bankası iskonto fiyatını 

) iizde altıdan beşe ve esham üzerine 

çalışmaya başlayacaktır. Domei ajan
sı He birleşen şimdiki Rengo ajansı 
faaliyetini tatil etmiştir. 

* Lindberg ve ailesi ayın otuz birin
de Liverpule gelmiş ve otomobille Kar 
.:1:.r. ,_ __ ....................... . 

* Almanyamn Vaşington büyük elçi
si doktor Hans Lutherin yakında va
zifesinden ayrılacağı haberi Berlin
den tekzip edilmektedir. 

• Arnavud kralı 29 siya.si mahku
mun cezasını affetmiştir. 

] Yabancı Posta 1 
Ehli bir deniz 
aygın 

Geçenlerde bir İngiliz İngiltere 
sahillerinde bir plajJa gezerken 
bir deniz aygın yavrusu görmüş
tür. İngiliz, telef olmaması için 
bir çaresini bulup hayvanı yine de
nize atmıştır. Hayvan biraz suda 
yüzdükten sonra tekrar sahile çık
mış, lngilizin arkasına düşmüştür. 
Kendisini takip etmiştir. İngiliz 
hayvanı evine götürmüş, ve birlik
te oynamak üzere kızlna hediye 
etmiştir. 

Garip bir vasiyet 
Geçenlerde ttalyada ölen bir 

zengin kadın kedilere üç yüz bin 
frank miras bırakmıştrr. Bu para
nın on beş bin frankı kadının on 
üç kedisi ölünceye kadar bakıl-
mak şartile Romada bir baytara 
teberrü edildiği gibi on beş bin 
frank da sokaklar da serseri ola
rak dolaşan kedilerin beslenmesi 
için başka bir baytara vasiyet edil 
miştir. Paranın gerisi sadece kedi
lere bakılmak üzere Roma h:rvva
natı himaye cemiyetine bırakıl
nuştır. 

Olen kadının erkek kardeşi ya
siyetname ahkamınm ibtalı için 
mahkemeye müracaat etmi~tir. 

Tuhaf bir ilan 
Son günlerde ( Tayms) gaze

tesinin ilk sayfasındaki ilanlar ara 
sında garip bir ilan çıkmıştır. Bu
nu avnen dilimize çeviriyoruz: 

" i. sev ili bir arkadat ve ni· 

Soğukkanlı 
bir pilot 

Kanadada iki mücrimin elleri
ne kelepçe vurulmuş, mesafenin 
uzaklığından dolayı hapishaneye 
konmak üzere bir gardiyan refa
ketinde bir tayyareye bindirilmiş· 
tir. Tayyare tamamile hali ve buz
lar ile örtülü bir arazinin üstün
den geçtiği sırada suçlu adamlar
'dan biri her nasılsa elindeki ke
lepçeyi kırarak gardiyanı öldür
meğe teşebbüs etmiştir. Bu suret
le iki adam tayyare içinde boğuş
mağa başlamışıtır. 

!kinci suçlu adam bir müddet 
bu hale seyirci kalmış ise de suç
lu adamın gardiyanı mağlup ede
ceğini anlayınca bir çaresini bul
muş, o da ellerini kelepçeden kur· 
tarmış ve suçlu adamın üzerine 
atılmışıtr. Bir taraftan suçlu adam 
öbür taraftan gardiyan ile ikinci 
suçlu adam arasında boğu§ma 
hayli devam ettikten sonra müte
cavizin eline kelepçe konmak 
mümkün olabilmiştir. 

Arkasında müthiş bir boğu.ı;;ma 
olduğunu hissettiği halde pilot 
tayyarenin düşmemesi için soğuk 
kanlılığını muhafaza etmiş ve tay 
yareyi gideceği mahalle yetişti-
rebilmiştir. 

labrador ciminden (Seyç Muni) 
ismindeki köpeği tanıyanlann hep 
si bu zavallı hayyar.ın on bir bu· 
çuk yaımda olduğu halde ölmüt 
olmasından dolayı derin tee11ür· 
ler duyacaklardır.,. 

Bu ilan sahibi (Tayms) gaze 

• 
yenı 

, ___ , _ _. _ 

sene ile 
bir adım 

........... 
temeli atıldı 

Somali cephesinde, hayret P.'1\o 
İtalyan tayyareleri çok faal bir 

Ayni aazete, bu maksatla bir• 
çok yerli kıtaatın Eritr.,1den So • 
maktadır. 

lzmir, 1, (Özel) - Bugün saat 1 1 1 ••ı i ada 
15 de yeni ~hn)l~ ve mühim işi ' er il ço.. a a 
olarak, tzmır Kultur Parkının te- •• 
mel atma ve ağaç dikme töreni 
kalabalık bir halk kütlesi huzu • 
runda yapıldıı. 

Şarbay doktor Uz söylevinde 
şöyle demiştir: 

Bay Eden Mısır meselesini 
tetkik edemediğini söyledi 

1936 yılının ilk gününde, lzmir 
ve Eğe için çok faydalı ve hayırlı 'Al J t l b .. • 1 .. J d• 
bir işe girişmiş bulunuyoruz. Bu- ırılSlTaQ a e e numayışıerı aevam e ıgor 
rada, şu gördüğünüz geniş yan • 
gın yerlerinin 360 bin metre mu -
rabbalık kısmında yapılacak Kül
tür Parkı dıvarlanrun temelini at
mış ve üzerinde ehemmiyetle du
rup planlaştırdığımrz: Kültür Par
kr işine bilfiil başlamış bulunu • 
yoruz. 

Kahire, 1 (A.A.) - Nuhaı Pa
şa Havas Ajansı aylarına demit
tir ki: 

"Fevkalade komiser Bay Miles 
Lampson dün bana Bay Edenin 
telgrafım bildirdi. Bay Eden bu 
telgrafında, Habef meselesinden 
dolayı layiki gibi Mısır meselesini 
tetkik etmeğe vakit bıılamadığını 
ve fakat yeni seçimlerden çıkacak 
Mııır me§ruti hükUıneti ile müza. 
kerelerde bdunmağa hiçbir mani 
görmediğini söylemektedir.,, 

Nuhaı Paıanın fikrine göre, 
Bay Edenin bu diyevinde hiçbir 
kaçamak manevrası mevzuubahis 
değildir. Ve Bay Eden, nasyona
list hedefler çerçevesi dalihinde 
lngiliz - Mısır meselesinin kati • 
surette hallini takip eylemekte -
dir. 

Kahire, 1 (A.A.) - iki bin ta• 
lehe bir alay te9kil ederek teza· 
hüratta bulunmut ve lngiltere a
leyhinde bairıımıtlardır. 

Dr. Uz kültür parkı adının ve
rilmesindeki sebebi izah ederek 
bu parkın içinde halkın yalnız te
miz ve bol hava alması mak~adı 
güdülmediğine işaret etti ve bu 
parkta, bugünün modern ve kültü· 
rel ihtiyacı olan çocuk bahçeleri, 
muhtelif spor yerleri, atış mahalli 
para~ütle atlama kulesi gihi gene: 

liği fizik ve ~oral bakımdan ha· Yeni barp gemileri •I zırlayacak mue~selerle halkın 
sihhatım koruyacak ve fena hasta-
lıkların dehşetli tahriplerini göste 1 ., 
recek bir ~ğhk nıüzes~~in v~ bun ıs•ar 1 voraz 
ların hepsınden daha onenılı ola· J 
rak Atatürk Devrim Müzesinin 
kurulacağını söyledi. 

Sarbay bundan sonra sözlerini 
şöyle bitirmiştir. 

Bütün bu işler hayli zor ol
makla beraber, Cumuriyet Halk 
Partisinin bizlerde yarattığı s.ımi 
miyet, ahenk ve feragatle çalışma 
dolayısile ve biivük önderimizin 
her zaman icimizde dolasan ve 
yanan büyük~ aşkı ve yüksek sevgi 
ve himayeleri. değ-erli ba.cıkanımız 
1smet lnönünün daima gösterdik
leri yüksek vardım ve lfıtuflaıile 
lzmir bu işi de muvaffakiyetJc ne· 
ticelendireccktir. Yaşasın Atatürk 
yaşasın tsmct tnönü~ ,. 

ile dört yüz elli kuruş vermiştir. 

Pariı, (Hususi) - Fransız ga
zeteleri Dıt Bakanımız Tevfik 
Rüttü Arasla Bay Laval arasında 
ki konuımaya çok ehemimyet ve· 
riyorlar. 

Fransız gazeteleriniıı yazdıiı • 
n& göre, Türkiye hüklimeti, do · 
nanmasını kuvvetlendirmek mak
ıadiyle, Holanda tezgahlarına 
10 - 12 büyük harp gemisi ıipa· 
rit etmeie karar vermittir. Ho · 
landa tezgahlarına ıiparit edile -
cek olan harp ıemileri, para yeri· 
ne Türkiyeden verilecek mallarla 
ödenecektir. 

Polinis ile de görütmüş ve ıayet 
Akdenizde bir harp çıkacak olur
ıa Yunanistanın ne vaziyet alacn· 
ğını sormuttur. 

Polinis, Yunan hükiimetinin 
evvelce Londra kabineaine Termit 
olduğu cevabı tekrarlıyarak Ce • 
miyeti Akvamın verdiii ve vere • 
ceği kararlara ballı kalacaklarını 
ıöylemiıtir. Rüttü Araa dahi L~ • 
vale ayni tekilde cevap vermittir. 

KURUN - Zırhlı ınnarlıyac .. 
ftmıza dair Fransız gazetelerinin 
verdikleri haberleri ihtiyatla te • 
lakki etmek lazımdır. 



Doğru bir görüş 

Neşriyatı tanıtma 
ve dağıtma işi 
1stanpul Basm Kurumu tarafından 

her yıl çıkarılan Matbuat Almanağının 
1936 yılı sayısı çıktı ; Almanağın mü
tenevvi münderecatı arasında Basm ge· 
nel direktörü Bay Vadat Nedim Tör 
tarafından yazılmış güzel bir makale 
de vardır ; Bu yazıyı aşağıya alıyo· 

ruz: 

N üfusumu:z.un yüzde kaçı "O· 
kur yazar"? Bunu son nüfus sayı
mının neticeleri tasnif edildikten 
•onra anlryacağız. 

Fakat yuvarlak hesap 17 mil
yon nüfusun tahmini ve asgari bir 
hesapla yiizde 20 sini okur y~zaı· 
larzeJersek, T ürkiyede, 3 milyon 
400 bin "okur yazar" bulunduğu
nu kabul etme.=: icap eder. Bunur. 
da hiç o!mazsa yarısının, yani 1 
milyon 700 bin kişinin gazete ve 
kitap okuyabilecek bir seviyede 
olduğunu da kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Gazete, mecmua ve kitap tiraj
lariyle bu 1 milyon 100 bin raka· 
mını kar§ılaştırırsah, §aşırınz. 

Bunun izahını, ber.ce, neşriya

tın dağıtım ve tanıtım i§lerinin 
bozukluğunda aramalıdır. Okur 
yazar, okunulacak şeylerin neler 
olduğunu bilmiyor, ve bunları i~
tediği zaman ve iıtediği yerde bız. 
lamıyor. 

N eıriyatı dağıtma ve tanıtmiı 
iıini •adece bir ticaret davası ola
rak değil, bir kültür davası ola . 
rak mütalea eden Birinci Basın 
Kurultayı, hiç §Üphesiz ki, en mii· 
him clertlerimizclen birine dokun· 
muıtur. , _., ___ . ···-

nevverlerin bu mü~terek"cl~rcli et~ 
rafında gazete ve mecmualarımız· 
da müsbet rrıünaka§alar yapılsın. 
ve tutulacak yol biraz aydınlcuın. 

Vedat Tör 

Meğer! 

Rum Patriği 
bugün gömülüyor 

[=-Kısa Haberier=J 
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Sıra beklemek 
yüzünden kavga 

-jGezintiler f 
Yeni yıla girerken 

Yeni Patrik yoıtulardan 
sonra seçilecek 

ııı Saylavlardan bir kısmı meclisin 
kış tatili esnasında intihap daireleri: 
ne giderek Türk inkılabına ait mev
zular üzerinde konferanslar verecek
lerdir. 

* Dün sabah Boğaz.içini büyük bir 
sis kaplamış, vapurlar birkaç saat iş
leyememiştir. 

Bir kahveçi ile bir hama~ 
düğüştü 

Arap saçı gibi karışık, çetrefd 
bir yılı arkada bırakarak yenisine 
g:rdik. Omrii olanlar, her yılın so
nunda böyle düşünecekler, böyle 
söyliyeceJ.·lerdir. Gelenin yanında 
geçen kay!Jolur. Zaman, geçmi~in 
yüzüne telli bir duvak örter. Bır 
nun altında çiller, lekeler, vaktiy· 
le bizi o ka:lar üzen bururukla1 
silinir. Gönülde hasretler t:ızelc
nir. Körü badem gözlü yapan ö .. 
lüm, yere serdiği yılı özlenecek 
bir varlık haline kor. 

Uç gün önce ölen Ruz:1 P~~~ 
Fotyosun elinin öpülmesı torenı 
dün bitmiştir. . 

Bugün sabah saat on bırde, Fe-
ner patrikhane kilisesinden cena
zesi kaldırılacak, töre~le Ba~!~I 
kilisesi patrik mezarlıgına gotu-
rülecektir. 

Cenaze törenine iştirak edecek 
ecnebi diplomatik mümesiller ara
sında Yugoslavya, Romany~, Y~
nan konsoloslan ve Habeş ış gu· 
deri de bulunaraktır. 

Patriğin gömülmesinden önce 
son ayini Balıklr kilises~~de ~~pı· 
lacak ve kendisinden once ole.n 
patrik Vasilyüsün yakınında hır 
mezara .gömülecektir. 

Yeni patri~in intihabt . ı~ı!le, 
defin töreninden sonra gınşıle
cektir. 

Bununla beraber yortularm bi· 
teceği 6 kanunusani tarihindıen 
evv~i patriğin seçilemiyeceği sa
mlryor. 

btan.bul Rum patrikhanesinden: 

•Kültür bakanlığı zehirli gazlardan 
korunma çarelerinin mekteplerde ders 
halinde okutulmasını kararlaştır

mıştır. 
*Ayın sekizinde Budapeştede husu-

si bir panayn· açılacaktır. 
* Sofyadaıt bildirildiğine göre Dul

garistanın Ankara sefiri Pavlofun ye~ 
rine kısmı siyasi müdürü Nikonun ta
yini muhtemeldir. 

"' Belediyenin Fatih Çarşambasında 
eski temizlik ahırlarının yerinde yap
tırmakta olduğu çocuk bahçesi ilk ba
hara kadar bitmiş olacaktır. Yeni 
Sultan Selim caddesi bu çocuk bah
ce.~inin alt tarafından geçecektir. 
~ * Kültür bakanlığı bu sene kıdem 
zamı alacak olan lise ve orta mektep 
muallimlerini tesbit etmeğe başlamış
tır. Bunlar kıdem zammı görmeden 
evvel birer teftişten geçeceklerdir. 

*Kurubuz usulile yapılmış ilk 
ambaUj niimuneleri lskenderiyeden 
şehrimize gelmi:jtir. Kutuların içinde 
balık vardır; ambalaj TUrkofiste tet
kik edilmektedir. Rum patrikhanesi Se~~?enid 

meclisi İstanbul Rum patrıgı Fot- ------------
yosun Öldüğünü kemal.i t~e.ssüfle Ticaret odasında bugün 
beyan ve cenaze ınerası.m1!1:n ~e- seçim yapılacak 
nerde Rum patrikhanesı kıhsesın-
de 2111936 perşembe günü saat 
11 de icra kllmacağınr ilan eder. 

Vana şimendifer 

!stanhul ticaret odası meclisi 
bugün bir toplantı yapacaktır.\ 
Toplantıda oda idare heyeti ve 
riyaset divanı yenilenecektir. O -
danın yeni muhasebe şubesi ku • 
rulmuştur. Şubenin başına ·zahire 
borsası muhasebecisi Bay Asaf 
getirilmiştir. 

1' t -----· ......... ~----·--
Ankarada toplanan ticaret o -

daları kongrasmda ticaret eşya -
smı kolavlıkla muhafaza icin u • 
mumi mağazalar açılması -karar
laştınlmıştı. Liman idQresi bu işi 
üzerine almak istediğinden tica • 
ret odasrnm bu yoldaki teşebbü -
sünden müsbet bir netice çıkma -
mıştır. 

Ankara radyosunda 
temsiller 

Osman beyde Halaskar Gazi 
caddesinde kahveci Mehmet Rum 
eli caddlesinde çeşmeden su alır -
ken sıra bekleme yüzünden ha -
mal Hüseyin ile aralannda kavga 
çıkmış, hamal Hüseyin Mehmetli 
sopa ile başından yaralamıştır. 
Hüseyin yakalanmıştır. 

BAŞINDAN YARALADI -
Galip dede caddesinde 116 nuına .. 
ralı lokantadla oturan Mustafa i
le Salih arasında kavga çrkm1~, 
Salih Mustafayı başından sopa i
le yaralam1ştrr. 

RAKI MASASINDA - Sişlide 
1kba1 apartmanı kapıcısı Feride 
ile kocası Mehmet ve mişafirleri 
Havva ile Rouf, rakı içerlerken 
Mehmet ile Rouf arasında çıkan 
bir anlaşmamazlık yüzünden ara• 
larmda kavga çrkımş Rouf Meh -
medi çekiçle başından yaralamrş
·trr. 

NARA. ATMIŞ - Taksim"de o
turan Ali adında biri dün sokak 
ortasında nara attığı görülerek 
polis tarafından yakalanmıştır. 

KALBl DURDU - Kuruçay -
lr altmış yaslarında Hasan oğlu 
Aziz Avnalıce~mede oturan hem
şerilerini ziyarete giderken üze -
rine fen alık gelerek düı::üp ölmüş-
tür. Yapılan muayene neticesin -
de Azizin kalp durmasından öldü 
ğü anlaşılmıştır. 

YANGIN - Fenerde Abdi Su 
bası mahallesinde Bav Saidin kü
çük bir evinde oturan· lhsan adın
da birinin dikkatsizliği yüzünden 
yangın Gikımş, yangın ilerlemesi-
u._. U•v.J~UU VC11iun::Ut:ll 'i:>QUUUıUl -

rnü11tür. 
Yapılan araştırmada. yangının 

mangala dil~en bir senbilden çrk
trğr anlaşılmıştır. 

TAŞ DÜŞTÜ - Perşembe pa
zarı: hamallarmdan Zevneddin 
Ş~ir Ziyapaşa caddesinde· tel fab
rikasından arabaya tel yüklerken 
fabrika çatısmdlan düşen bir taş -
la başından yaralanmıştrr. 

Yeni yıl münasebetile 
elçiliklerde kabul resmi 

Dün 1936 yılının birinci günü 
olmak dıolayrsiyle, İtalya elçiliği 
müstesna olmak üzre, bütün ya -
bancr elGilik ve konsoloRluk bina
larında kabul törenleri yap1hm~. 
elçiler, kendi kolonilerinin teb -
riklerini kabul etmiştir. 

Tayyare verg'si 

Bu, belki de gelenin gideni r.r.

rattığına, aratacağına inanqtmız.. 

dandır. Amma zaman işinde böy
le bir hükmün doğruluğuna her" 
kesi inandırmak kolay sayılama%. 
Bir sabah ayna karşısında, §aka
ğından ilk beyaz teli, etrafına bu
ka baka koparan olgun kadına 
göre, değil geçen yıl, dün bi!e 
rüya kadar güzeldir. 

Fakat güzelliği her gün artan, 
vücudü yeni müjdelerle tomur
cuklanan bir genç kız için geçen 
yılın, onu rüyalarına kavufturan 
bir ba•amaktan claha değerli neıri 
var? 

Dün gece sokaklarda, evlerde, 
genel yerlerde dalgalanan ya!'t 

çılgın kalabalığa bakarken böyle 
dü§ünüyordum. Ômüt, çıkılıp ini .. 
len bir dağdır. Eteklerinde çocuk
luğumuz, yamaçlarında gençliği" 
miz geçer. Tepesinde bir solukluk 
dinlenmeye kavuşmadan iniı baf' 
lar. iniş diyorum ... Amma bunun 

60nunda ini§, yuvarlanııa döner. 
Çıkarken yanaklarda kan yangın' 
ları tutuşturan, gerğin derilerde 
sağlık, yüreklerde aydınlık yara • 
tan yokuşu hasretle düşünürüz. 

D;:,,,. ~· g•~ler ara.tına Ytıf' 

lılar da katılmıf, ihtiyarlar da sü 
rüklenmi§ti. Çalınan düdüklerde 
ölüm çanlarının uğultu8Unu du-
yanların (Reveyon) nesine deme
yin. Her azalan §ey gibi ömür d d 

sona yaklaştıkça değerini alabil • 
diğine arttırır. 

Nefeslerinin artık sayılı oldu -
ğunu sezenler, akan gün selinden 
ne kaparsak, elimizde o kalır1 der
ler. Gençlerden daha tQ§kın istek
lerle eğlence riizganna kar§I tit -
rek kanatlarını açarlar. Romati:z· 
mall bacağiyle cazband davulu • 
nun tokmağına tempo tutmağa 

yeltenen JU pinpon, bir ay yatakta 
kalacağını bile bile dansa halkı -
yor. Şu "Yuhan Bin" Donjuanla. 
rına ıakın gülmeyİ.n; hayat! 

S. Gezgin 



• • • s p o • • • 

Uypeşt takımı Galata 
sarayı 4 -O yendi 

Pera ile kuvvetlendirilmiş olan Galata 
SaralJ topa çok hakım oynayan Macar- ' 

Jarın karşısında bir şeq yapamadı 

. Merkezi Avrup~~rn en kuvvet- akınlarını yaptılar. Kuvvetli bir şüt 
lı takımlarından btrı olan ve bir çektilerse de Macar kalecisi hunu 
müdd~t evvel Fransızları yenen çok güze) kurt:ırdı. Galata~aray 
Macarıstamn Uypeşt takımı dün lılar biraz canlandrlarsa da hu 
ilk karş:löşmasını Pera oyuncula uzun sürmedi. Yirmi sekizinci da~ 
ri.y~e ~akviye ~dilmiş Galatasaray kikada Ga ~ata saray k~lesine ya • 
bırmcı takımı ıle yaptl. pılan akın şütle neticelendi. K:ı.-

E vvelce ilan edilen programa leci topu evvela kurtardı ise de 
göre, Uypeşt takımı Pera ile kar- sonra elleri arasında tutamıyarah 
şılaşacaktı. Federasyon gayri fe - kaÇırdı. Gol oidu. 
dere olan Peranm karşılaşmasına 
son dakikada müsaade etmedi
ğinden Galatasaraym çıkmasına 
karar verilmiştir. 

Çok kuvvetli bir takım olan 
Macarların oyunu büyük bir me -
rak uyandırdığından Taksim sa -
hası çok kalabalıktı. 

Saat on beşte, arkalarında be
yaz - eflatun formalariyle Ma -
carlar çıktılar. Halkı selamladılar , 

Macarların üstün oyunu son<1 
kadar devam eai. 32 inci dakika· 
da sol iç Balokun bir şütiyle Ga . 
latasaray dördüncü ve son golü 
yedi. Maçta bu suretle bitti. 

Dün maçta bulunanlar, Macar· 
larm çok hakim ve güze) oyun!~. 
rını seyretmekle hakiki bir zevk 
duydular. Çok noksan kadro ile 
çıkan Galatasarayın hiçbir şey ya 

pamıyacağı ilk dakikada belli idi. 
Nitekim öyle de oldu. alkışlanddar. Biraz sonra da Ga -

latasarayhlar sahaya girdiler. St
hanın ortasında bayrak alıp ver . 
me m rasimi yapıldıktan sonra Modern Türk 
takımlar yerlerini aldılar. Macar
lar şu kadro ile çıkmıılardı: 

Hori, Koto, Ştenberg, Halaci 

• 
resım 

• • 
sergısı 

Soç, Yuoş, Postayi, Viiıdre 
Kallayi, Balok, Koçiş. Moskovada dün açıldı 

Galatasaray ise şu !ekilde çık
mıştı: 

Sabahnttin, Lastardı, t;ıvelek, 
Ange~idis, Toto, Hüreyin, Zaven 
Japoni, Helvacı, Adnan, Antimos. 

Hakem Galatasaraylı Suhpi 
idi. 

Moskova, 1 (A.A.} - Modern 
Türk Resim Sergisi dün burada a
!rırmışnr. _,ergı de .S.S ressama aıd 
78 eser vardır. • 

Serginin küşadm' da Bubnop, 
F, Litvinof, dış tecim komiser mu
avini Eliava, elçiler ve Sovyet v:e 
yabancı hasın mümessilleri hazır 
bulunmuştur. 

Sergiyi V oks başkan vekiH 
Çermia vski açmış ve Sovyet te -
şekkülleri namına selamlamıştır. 

İbrahim Çallı, serginin müret
tiblerine gösterdikleri müsafirper
verlikten doyalı teşekkür etmiş -
tir. 

Selah Cimcoz, serginin türk 
cumuriyetinin büyük dostu Sov . 
yet Rusyanın merkezinde açılışı · 
nm ehemmiyetli bir hadise oldu -
ğunu kaydeylemiştir. 

Artistler koperatifi başkanı 
Slivinski, Sovyet artistlerinin ha • 
raretli selamlarını bildirmiş ve bu 
serginin iki memleket artistleri 
arasında devamlı bir münasebete 

Birinci devre Macarların he· 
men akını ile başladı. Biraz sonra 
Galatasaraylılar mukabil bir ta . 
arruzda bulundular. Kaleye bir 
şilt çektiler. Fakat kaleci kurtardı. 

Top havadan Galatasaray sahası
na geçti. Beşinci dakikadan itiba
ren Macarlar Galatasaray kalesi -
ni sıkıştırmaya başladılar. Doku
zuncu dakikada Macarlar sağdan 
bir hücum yaptılar. Santraforları
nm güzel bir şütü kale direğine 
çarptı. Geriledi. Fakat top Macar
huın sağ açığının ayağiyle tekrar 
kaleye aktı. Sağ açık sağ içe bir 
pas verdi. Sağ açığın yakından bir 
şütünü kaleci Sabahattin çelebil -
di ise de sol açık yetişti ve sıkı bir 
şütle topu Galatasaray kalesine 
soktu. başlangıç olacağı kanaatini izhar 

Macarlar hundan sonra daha etmiştir. 

Fransız c Alman 
dostluğu için .• 

Geçen sene çok hayırlı 
olmuştur 

Berlin, 1 (A.A.) - Fransız 

büyük elçisi Bay Fransua Ponse 
yılbaşı münasebetiyle Berlindek] 
Fransız kolonisini kabul edernk 
ezcümle şu sözleri söylemiştir: 

''Geçirdiğir.:üz sene Fransız -
Alman münasebetlerinde mahsüs 
bir selah kaydine imkan verm;ş
tir. Bundan do~ayı çok seviniyor 
ve hu selahm inkişaf etmesi ve 
kuvvetlenmesi için hararetli te -
mennilerde bu!unuyoruz. 

Berlin, 1 (A.A.) - Almanya· 
nın Paris büyük elçisi Bay Roland 
Köster'in ölümü münasebetiyle: 
Fransız Cumur başkanı, Bay Hit· 
lere bir taziyet telgrafı çekmiş ve 
Bay Bitler bu telgrafa bir teşek -
kür telgrafı ile mukabele eylemi§
tir. 

ltalya el altından 
sulh yolu arıyor 

(Vstyanı 1 nci de) 

Hatırlarda olduğu üzre Belci • 
ka kralının bu maksatla tngiltere• 
ye gidişi ilk defa vaki olmuyor. 
Bundıan evvel birincikanunun ba
şında Londraya bir kere daha git 
mişti. O vakıt da yine bu ziyaret
te siyasi bir maksat bulunduğu du 
yulmuştu. 

!talya hükumetinin Belçika kra 
Iı vasrtasiyle Londrada bu tarzda 
siyasi teşebbüslere girmesi son 
gi.inlerde İtalyanın sıkıştı~r su 
ya dıüşen Laval.Hor teklifinin' ve
ni bir şekilde canlandırrlması 'i -
çin yol aradığmr bildiren ajans 
Feı:lJlr:·ıa~··,.,; tonH· ... .ıı-~ .... l m!:ınhrı:ıL 

Dün gelen telgraf haberleri şun
lardır: 

Paris, "(A.A.) - Oeuvre gaze. 
tesi yazıyor: 

Belcika · kralının halihazırda 
tngilteredeki ikameti bundan ev • 
velki ikametind·2n daha az bir e
hemmiyet arzetmektedir. Bunun
la beraber müşarünileyhin !ngi -
liz hükUınetine izah etmis oldu
ğu tezleri müdafaa etmiş olduğu 
zannolunınaktadır. 

Belçika kr:.ı.h ilk ziyaretinde 
Ingiltere kralına ttalya kralının 
bir mektubunu götürmüş diye hir 
rivayet vardır. Bu meptupta tn -
gilterenin gerek zecri tedbirleri 
tatbik etmek ve gerek İtalvava 
sonsuz bir muharebede kendisini 
tüketmek vaziyetine düşürmek 
suretiyle İtalyayı nevmidane su -
rette her çareye bas vurmak va -
ziyetine düsürmek kaygusu izhar 
edilmekte idi. 

üçüncü Leopoldun mektubuna 
gelince, bu mektubun gayet kı ... 
sa olduğu ve valmz petrol üzeri
ne ambargo konması suretiyle ya 
pılacak zecri tedbirlerin hali ha • 
zırda zaptediJn1e!'i pek müşkül o .. 

seri ve hakim oynamağa başladı- --------------, lan İtalyan efkarı uınuıniyesini 
lar. Topu ayaklarında hiç tutmı - imnbul Bel~diq~si c:;iledıen cıkarmaınak i~in ya/!mur 
yor, havadan kafa vuruşları ile, Sehir1i"rıaİrosu uu akşam saat lar mevsiminden evvel tatbik e -
güzel paslarla mütemadiyen Ga _ '!J 20 ele dilınemesini ve bu suretle B. Mus 
latasaray kalesini sıkııı.tırıyorlar - lf 111111111111 solininin bi.itün dünyanın istira -~ hatım selbedecek surette bir mu· 
dı. Macarların ıansları yoktu. Bir HÜLLECi kabeleye kalkışmasına meydanı 
kaç gol fırsatını kaçırdılar. Top ı verilmemesini temenni etmekte -
ya direğe çarptı, yahut ta yandan. Yazan: dir. 
yukardan geçti. 111 Reşat Nuri BELÇİKA VE ALMANYA 

Kırkıncı dakikada Macarlar 111111111 Belçika kralının Belçika hüku-
santraforları vasıtasiyle ikinc: metinin • Lokarno muahedename-
gollerini yaptılar. Biraz sonra da Fransız tiqafrosu sini imza etmiş bir devlet sıfatiy-
birinci devre bitti. HALK OPERET' le Almanya ile müzakeratta bu • 

Talihliler 
(Üstyanı. Birincide) 

Beş yüz bin lira kazanan bilet 
sahipleri arasında Sarıyerde otu
ran bayan Kadriye ile Kumkapı
da terzi Aleko ile Niko da varrlır. 

Niko ile Aleko evvelki ak~anı 
yedide i~lerinden çıkmışlar, yfirü· 

-. ._,--...----·--. 
r • 

Yukarda piyango bileti bayii Bay 
Cemal talihli Venturaya ikrami
yesini veriyor; afağıcla ikramiye 
alan gümrük muhafaza memur 

ları görülüyor. 

yerek Eminönüne gelmişlerdir. 
Bıu·ada iki arkadaşın aklına yarım 
saat sonra çekilecek olan yıl başı 
piyangosımdan bir bilet almak 
gelmiş, yüz yirnıi beş kuruş vere
rek Zengin kişesinden iki buçuk 
liralık bir bilet almışlardır. Evle
rine giden bu iki arkadaş tam se
kiz buçukta kendi biletlerinin nu-
Llğ1ı'in cıug1-Jıiil1i~1f t:ıi~~milıoninıe ı°SK 
rar gelerek bir saat evvel aldıkları 
biletin ikramiyesini almışlardır. 

Yüz bin lira, kumaş tüccarı 
Suraski de müstahdem Ventw·aya 
çıkmıştır. Ventura dün bileti al
dığı bayi Tek kollu Cemal kişesi
ne gelerek parasını almıştır. 

İki yüz bin lira kazanan taliH
ler arasında Beyo~lunda Şark ı::i
nemasmda müstahdem Aleko ile 
gümrükcü Yordan, kürkccü Pnri~. 
Kadir.gada Çesme . <'ıkmaz1nrl~ 
Tnr,gut vardır. Eminönünc1r NimPI 
ld~esinden bilet alnır:ın alt1 avlıl, 
bir Rum çocuğu c1 a iki yüz bin lirrı 
ak11lar arasındadır. 

Arnavutköyde Artil! ile Afrik!' 

Kralın 
Beyannamesi 

ikinci Yorgi Yunan mH
letini birleşmeğe 

dav~t ,diyor 
Atina, 1 (ıÜzel) -Yunan kralı 

Yorgi yılbaşı münasebetile Yunan 
milletine hitaben neşrettiği bir be
yannamede milleti birleşmeğe da
vet etmeşte ve ancak bu sayede 
istikbale emniyetle bakılabileceği 
ni söylemektedir. 

anlaşıldı 
hanında bir tüccara da yüz bin li 
ra çıkmıştır. 

Gümrük muhafaza memurla 
rmdan bay Kazım ile arkada~1a 
nna kırk l;in, Kaclıkyünde H:lyt1a 
pa~a caddesinde Tevfik bev an:ır 
trmanmda oturan bavan Bel1d-·e 
otuz bin, Usküdarda .. Doğancılar 
da kasap Veli rnkağrnda 12 numa
rada oturan İsımı.il ismindeki ecen 
ğa yirmi hin. Lang·ada Me~·merci
ler cadde::::inde oturan dökmeci 
Ernda on hes bin. Fenerler idare
sinde Sah"., hacl<lin ile Beyoğlunl'a 
Macar caddesinde Arnavut soka
ğında 23 numarada oturan Onniğe 
onar hin lira crkmrc:;tzr. 

Dünkü sa~·rmrzda yazdığımız 
ve bütün gazetecileri saatlerce pe
şinde gezdiren Ekremin macerasr 
dün anlac:;ı1ımşıtr. Ekrem~ sabah 
erken evden çıkını§, geç vakte ka· 
dar dönmemiştir. 

Büyük ikramiyeyi kazanıp ka· 
zanıua<lığmı öğrenmek istiyenlere 
de şu cevap verilmiştir. 

- Ekrem sabah erkenden çıkrp 
gitti. Bir daha gelmedi. Kazandı
ğını samyoruz. 

Bir lıai ıra 

Geçen yılın büyük 
ikramiyesi 

Geçen 1935 yılbaşında büyük piyan
go çekildiği zaman İstanbuldan çekilen 
Ajans haberi Diyarbekire (9012) nu
marab biletin birinci ikramiyeyi kazan
dığını bildirmişti. (9012) numaralı .bi
letin sahibi de Diyarbekirde idi. Onun 
için derhal her taraftan halk bu bilet sa
hibini tebrik etmeğe başlamıştır. Bir gün 
içinde tebrik için gelen ziyaretçiler <> ka
dar çok olmuştur ki misafirlere verilen 
kahve ve çay parası kırk lirayı geçmiştir. 
Fakat ertesi günü ikinci bir haberde 
birinci ikramiyeyi kazanan biletin nu
cımımış(fr" ki ·gahP 'br "t'el;aCl'llt eft~ı. Olftj11 

rak bu biletin sahibi de gene Diyarbekir· 
de çıkmıştır. 

Bü,tik ikramiyeyi kazanan biletin 
numarasında böyle şüphe ve tereddüt 
hasıl olunca birinci biletin sahibi ikinci 
biletin sahibine müracaat ederek: 

- Büyük ikramiyeyi ya senin bilet 
alacaktır, yahut benimki... Hangimizin 
biletimiz kazanırsa ikramiyeyi yarı yan· 
ya paylaşalım. Haydi, gidip böylece r.o
ter huzurunda bir kağıt imzalayalım .. , 

Demiş ise de muh:ıtabrnı ikna ec'em~· 
miştir. Sonra tekrar 1stanbu1a telgıaf çe
kilmiş, büyük ikramiyeyi alan bletin nıı· 
marasmm doğru o!arak bildirilrr.r.si is -
tenmiştir. Gelen cevapta (9002) nPmara 
olduğu bilclirilrni~tir. 

-l\1İsırda Milli 
hareket 

(ıJstyanı Birine. 'de) 

BaŞbakan bu hareketi protesto içiıı 

kongrede bulunmamıştır. 

1NG1LTERE MÜZAKERATA 
GİRİŞECEK 

Kahire, 1, (A.A.) - İngiliz fevkalA
de komiseri Mısır Başvekili Nesim paşa 
ile dün yaptığı mülakat· neticesinde nrll
li birliğin muhtırasına İngiliz cevabını 
bugün vermesi muhtemeldir. İngiliz ce· 
vahı Mısmn milli davasını sempati ite 
karşılamakta ve hadiseler müsaade eder 
etmez Mısır hükumetiyle müzakerelere 
girmeğe amade olduğunu bildirecektir. 

MISIR VE lNGlLTERENIN VAZI- . 
YETi NE OLACAK? 

Kahire, 1, (A.A.) - Royter muhabi· 
rinden: 

' lunmak suretindeki; Belçika ha-
lkinci devre gene Macarların Bu akşam 20,30 ı' ··iciye nazırmm noktai nazarına\ 

hücumiy)e başladı. Galatasaray TELLi TURNr1 "'Üzaheret etmiş olduğu zanno •-

Atina, 1 (Özel} - Yunan baş
bakanı B. Demircis yakında gar
bi Trakya, Makedonya ve Giritte 
bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 
Bu tetkik seyahatinden dönüşün
de, kralın bu ınmtakaları ziyaret 
edip etmemesi h<!kkmda bir karar 
verilecektir. 

intihabat ne vakit 
olacak? 

Yerli gazetelere göre İngiltere hüku• 
meti , müteallik olan talebine, bu mese
lenin etraflı görüşülmesi için bir müddet 
daha beklenilmesi şartiyle muvafakat 
etmiŞ olduğu bildirilmektedir. 

kalecisi Sabahattinin yeı·ine Vasi- Büyük. operet ıaktadıır. 
li konmuştu. Dördüncü dakikada Cumakrtsstı ve pı Gazeteler dün ölen Alman se-

. . zar a şam arı ı"' 'iri B. Koester hakkında hürmet-
Macarlarm merkez muhacımı to - pazar ma tinedc k d ~~ ,·~me yazılar yazmışlardır. 
pu avuta atarak bir fırsat açır ı. başka her zama Bu gazeteler· müteveffanın ha• 
Galatasaray kalesini mütemadi • zabitan ve talebl' lefinin Hitlerin sa~ kolu vaziyP -
yen sıkıştırıyorlardı. Bu sıralarda ye· tenzilatlr. Pazartesi akşam1 tinde bulunan Fon Rihbenlrop O· 

Galatasaraylılar yegane tehlikeli Kadıköy: Halede Bay - Bayan lucağını kaydediyorlar. 

Bu projeye göre, Mısır Milletler ce-

Atina, 1 (Özel) -Yunanistan- miyeti azasından olmak için lazım gelen 
da saylav intihnb:ıtmin 26 kanunu §craiti haiz müstakil bir millet olacak 
sandedn on b~ş gün sonraya gel ancak İngiltere bilhassa mim müdafaaya 
ri birakılacarn muhakkak o·örülu- müteallik bazr mesulıyetleri üzerinde bu-

b~ ~ . 

yoı·. · . , ' lunduracaktır, . .. 
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( Kırkından Sonra 
~~ Azanı teneşir paklar(atalar sözü) ~ 

~ ~il : 
~ enı~lUltluınll ,, 

SiYASA 

Geçen Yılın Mirası 
1935 yılının başlangıcında Avru- lar, fakat halk verdi.ti rey ile bu ha

pa kara, deniz, hava silahlarını azal- reketi kati bir hezimete uğratmıştı. 

Eşkiga niçin 
tutulamadı? Yazan : Sermet Muhtar Alus 

1 

ta ak . t· w 1 • M • . Lal "'b J :n·-mmınıltl!ll!l······ı··········--··-ı· 2 ·············x-··---a::··········· .. ··--!!!m=-r · emnıye ı sag amamak işı pe- Avusturyada krallığı iade için bir qratiyet ınR a ınuan evvel fttii:H!!in:!.!::i!ft!!::!i!?.5.5ii!!!ifü!i!5ii ! 5i5i:::ın:i::mE:iH.eiiiE!!5!!5ei:!!!!=-
şinde boşu boşuna koşuyordu. Büyük takım teşebbüsler vukubuldu. Yuna- Rumeli vilciyetlerimide karıılr • 
gayretler, samimi sayılabilecek faa- nistanda şubatta başlayan bir isyan lık vartlı. Billıaaa Bulgar komife-
liyetler sarfedildiği halde mak~da bastırıldıktan sonra isyamn ı. .. aına cil L!! l IUG9 eri ,Wy eri baayorJa. Memle • 
varılamıyordu. Sar havzasında yapı- geçen Venizelos Parise kaçmış ve Yo

Eski Adliye Dairesi 
lan ve hadisesiz geçen plebist ile bu- nanistanda idam hükmü giymişti. keti aaYİf•İz göatererek ecnebi 
ranın halkı kararını vermiş ye Mil- Umumi seçim Çaldarise ekseriyet te- mütlalıaluini celbetmek utiyor • s• k d d t k b• h f 
Jetler cemiyeti martın birinci günü min etmiş. Çaldaris mutedil kraliyet- lartlı. Rumelide ecnebilerden u- ille taŞID an 3 ım 3 ar en lr )fff • 
havza) ı Al manyaya iade etmeyi kes- çilerle mutedil cumuriyetçilerden mü- lahat heyetleri vartlı. HiiHvin 
tirmişti. teşekkil bir kabine vticude getirmişti. Hilmi PGfa da umumi müleltİf n-

Sar meselesinin sevindirici bir şe- Kralr iade işi, plebist ile kararlaştı- /atı ile yüluek idare amiri tayin 
kilde halli sırasında İtalyanın doğu rılacaktı. Pleblsten önce Çaldaris kraAfrlkası ile Habeşistan sınırları tize- liyetçi olduiunu ilin etmiş, Cumur olunımqtu. Eılıiyayı talıip etmek 
rinde vukubulan hadiselerin ehemmi- reisi Zaimis çekilmiş ve general Kon- umumi mii/ett)fin batlıca oazi/eai 
Yeti göze pek çarpmamış fakat daha dilis saltanat naiblifiğ yapmış, ni· itli. Bu aırada Hüaeyin Hilmi Pa
sonra bu hadiselerin vehameti artarak hayet plebist krallık lehinde rey ,·er- ıa qlıi,ayı tutmak i~n kendisin -
başka her şeyi gölgede bırakmıştı. miş ve kral geri dönmüştür. ce bir talimat laazırlamlf, bunu 

lngilterenin silahlan azaltarak em- ispanyada bütiln sene kanşıkhklar talıibala memur olan kıta kaman-
niyeti sağlamamak için vukubulan t~ oldu. Suiistimal yüzünden hükumet
tebtisleri bir takım konuşmalarla baş ler müte~cliyen dü§tlyor ve yerine tlanlanna göntlermİflİ. 

Dünkü tefrikanın hulasası: 

Rumi 131', elrenci 1898 senesi. 
Aylardan haziran. Vakit öğle Ue 
ikindi araaı. Divanyolundan 

Sultanahmet meydanına doğru 

yürüyoruz. Cadde pis, berbat, 
köpeklerle dolu. Kurada beygir
li tranwaylar yokuf Gfafİ& iner
ken yağ gibi kayıyor, çıkarken 

de giaa bucada. Sokakta kah
velerde kalaaı eğik, beli bükiik, 
uguıuk imanlarda çok ... ladı. EnelA Laval Londrayı ziyaret yeni hükOmetler geliyordu. ff iHyİn Hilmi Paıa bu tali • 

etti. Sonra ltalyaya giderek Musolini- Sovyet Rusyada Stalin yoldaş va· matta laülôaa olarak ıöyle diyor
ile konU§tu. Diğer taraftan lngiliz ha ziyete hakim bulunuyor ve Rusya AT· tlu: "Her hangi bir tlaftla qlıiya 
ridye nazırı Jon Saymon Berline gi- rupada emniyeti sağlalftlamak siyase- balatHlaiunu Jıaber alırsanız lnı _ Az aşağıdaki Finızağa camisi 
derek heyetlerle görüştü. Eden Var- tini takviye ediyor. rcaınm efTalını lırıtalr gibi aanmz. harap mı harap; dJş dıvarlan yı-
şova ve Moskovayı ziyaret etti. Fakat YugoslaTyada kanunu ...... ;ye a·· kık kl klan .l. vrik K 
b 

- • Soma mrılacuara ltathnı daralta. ' panna ı uıe • oca 
u ziyaretler ve konuşmalar müsbet det edilmiş. Yevtiç'in istifası üzerine ' k bir netice vermedı·. Daha sonra mayıs s daralta tlağın ıe-.Wne do;;.... laer oca mermerl~r yolun üstünde; toyodinviç iktidar mevkilne gelmiş ,,,_. •·- h "' l" b a d La •-~fan .. .J:...::v;;..n.... Nı·"--t Lı"r a a üyük hareketin ertesi gun·· -nn a val Varşovaya gitmiş ve ve umumi seçimde itimat kazanmış- llCITUI ,, ..... ,,____ ,_T5 1;1 

onun ziyareti sırasında Lehistan dik- tır. Yugoslavya da diğer küçUk ltilif .zaman gelir ki eılıiya el ile tutula- kü halde. 
tatörü mareşal Pilsudski vefat et- devletleri gibi Habsburglarm geri calc derecede aılnfır. O oalıir umu- Sultanahmet meydanının önün
mittf. dönmelerine muhaliftir. Romanyacla mi bir laa:relı.et ile ya diri tliri tu- de millet bahçesi. Boydan boya 

lacUtre, Fransa ve ltalya mümes- örfi idare ve sansör eyUUden sonra bir ıumıs; yahut da tulün olmıyanla- tahta parmaklığın çoğu kopuk, kı 
sllleri Stres& da toplanarak Almanya- müddet için yenilendi. n rJrJTGmu/,, nk. İçinde salkım, kestane, aylan 
nna arsıulusal taahhütleri tek başına Bir aralık Memel de dört Almanın d "' la reel ... - • ı tak mah HallnıL~ t-L:- ı-Lu·lanm-. oz agaç n; altlarmda devrim 

...... eaın bih ettiler ve Millet- Litvanyalılar tarafından idama - m -Af' ao • :• 
ler cemiyeti lngilterenin teklifi ile bu kam olması ortaya bir hadise çıkar- meıH:Utlarına göre bu talimatı tat- masalar, sandalyeler. Biraz geri-
yolda bir karar verdi. Fakat Alman- mış, sonunda bu Almanlar affedil- bilı etmek imlı&nnz itli. de, damının saçaklan ayrılmış ve 
yanın Versay muahedesini bozması, mişlerdi. Naziler DanzigtP. yapılan Bu talimattan bir mütltlet .on- bir yanı basmış, kaplamala • 
bir emri Taki olma§,AlmaaJ& Versay seççimde ekseriyet kazanmak ve bu ra takip taburlarından biri bir _. nnın nohudi boyalan dökülmüş 
muahedesinia askeri Jdaddlerbıl tam- suretle buranın mukadderatını ele ge- ~- •• ·• k ·· kü ·· hşa 
JIU)'Brak harıl hani slllhlanmafa bat- çirmek Uzere idiler. Fakat dandar tenin pqine dÜf1niif, lalud eltle somm ona oş msu, a p bir 
lamıftı. muvaffak olamadılar. etmeie imlıin lnılamamqtır. Eı • bina; yani kahve.Bunun da etra-

Bu yüzden bütün Avrupayı düşün- Fakat geçen yılm en mtlhha bacll- lti7'Jftlll tutalamamaınflan canı fında dört köşe tahta masala!'; ot 
düren Ye altüst eden mesele silahlan sesi İtalya - Habeş harbi idi. Harp sıkdan Paıa talıip taburu kaman- iskemleler. 

~·~i~~~~~ü~hila~nimia~m~a~k~~~i.iA9ı~m~a~n~~~-bb~k·i~M~i~t~~~r~~~~~ubc~un~d~a~~~k~d~L~1~ta;1~- da~t·~,·~~~~ ~~n~n~nbiriki~şr-
d 

a ı 11 ...- oOfllilftr 11c:nehı llİll*ı._......,_.1.. ~.l!Y~~ 
e en Fransa ile ltalya silahlanmağa gün sonra durakladılar ,.e Habeşllle- il . ·-"-'--" Düşeş, sebadtü, ikibk .. Tek tük 
koyuldular, Fransa terhisi lazım ge- rin mukabil hareketlerile karşılaştı- n erı .ru-cımcıcıınız diye sor • sesler: 
Jen efradı sillh başında alıkoymuş, lar. mrıflur. Talıip tabanı lıamamlanı 
ltalyada da kendisine göre tedbirler Harp devam ediyor ve uzayacak pafGllın bu maline fll lııaa cevabı - Bacak mı? .. Alsana dağlı! ... 
alm11tı. gibi görilntiyor. oennifm: - Ver ikiliyi, gelin güvey ede-

Fransanın sili.hlanm ık i i 1 karar Geçen senenin son aylannda Uzak - Efkiya tafalamadı. Çünn liın !. .. 
veremsi, bütçeyi aiır yüklere maruz şarkta da yeniden tehlikeler baş gös- Jaflar çok büyük, insanlar çok Köşede bucakta döıt beş kişi 
bırakıyor ve tasarruf lüzumu hissolu- terdi. Şimali Çin vilayetlerinden bazı- lriiçülr. daha var. Onlar da durmadan es-
nuyordu. Başvekil (Flanden) in tasar larının muhtar bir devlet olarak ilan .. ,, niyorlar, geriniyorlar. Gözleri ha 
ruf yapmak için hazırladığı projl' edilmesi için Tukabulan Japon teşeb- G kt • f k reddolunduğu için Flinden haziranda büsleri Çin tarafından mukavemetle erçe en set1ıyo1 muş apandr, ha kapanacak. .. 
çekilmiş ve Fransa bil'kaç gün yeni bir karşılanmıştır. Mukavemet hAJi de- Genç lıız lıarııııntlaki erkelin Daha aşağı inelim. 
vekil bulamıyor gibi görünmüştü. Ni- vam ediyor. kur yapmaana altlırmıyortlu. Ayasofya meydanı. lki geçeli 
hayet Laval hariciye nazırlığı ile be- Milletler cemiyeti sillhları azalt- s· . L- at kestanelerinin dallan, yaprak • 
rabe b kl.lliğı· d ·· mak ı·,.ı·n teşebiis etti.,_ de bu teşeb- - ızın usni aerNlifinize dün- l r aşve e uzerine aldı "e ,. ~~ arı birbirine gı·rift olmuş. Her a-
şid.a...tli b·r mücadeled büs hJ,.bir fayda -rmemlş, mr·ııetler yada inanamam. ~ ı en sonra mec- ~ .... ğacm altında yine sergi gibi ya • 
listen büyük salahiyetler almağa mu- arasında yeniden silihlanma yarışı Dedi. G~ bay ona lıandırmak 
vaffak olmuştu. başlamıştır. için en lıali delillerini aöylemeye yılmış, uykuda köpekler; çoğunun 

Yeni kabineye Herriyo ile Kayyo Milletler cemiyetinin geçen yıl ver- lüzum görtlü: memelerinde yavrular. 
da almınq ve kararnameler neşri ile diği en mühim karar Habeşistana kar- - lnanmıyormmız laa? Çelrti- Sol taraf Ayasofyanın par . 
bir buçuk milyare yakın tasarruflar şı zecri tedbirlerin tatbikidir. Bu ted- ... • 1.-.-: . • pl maklığı ve türbeler ; sağ taraf ba J 

1 k 
birler tatbik edı·ıı:yor ve bunların °e- gam,_,,_; idira an görmi.yor b laş kah 1 1 1 yapr llU§tır. Bu ararnameler devlet 11 a -L- aşa sa ve er. çeri balık 

la 1 d 
nialetllmesl ı··ı yenı· ·""neye L-'-J.. mruıınıu? Bavunız milyoner, m · t·r· B h memur nnın maaş ann an ve ücret- y "S """ uıuuu ıs ı ı. u ma luklann da hepsi u-

lerinden yüzde on kesildikten başka mış bulunuyor. onan biridir lıızı oltlalrtan sama yuşuk halde. 

:s::.·~~~~·:=ı~::·~::;.:; bir:':°.:!ii:~.~ ~°!7;\;..~/'~= MOmemeltlijimin imlam oar na? Kimi peykelerin üzerine uzan -
nümayişler yapılmış, fakat kararna~ devam ediyor ve harbin bulaşması ih- Kendisini nasıl buluyor/ mı:ş, yüzüne yazma mendil ört • 
meler tatbik edilmiş ve nihayet sene- timali mevcuttur. müş, horul horul uykuda. Kimi ha 
nin sonunda bütçe kabul olunmuştur. Avrupanın dikenli meselelerinden Dolrfor laaatayı muayene edi- caklarmı dikmiş, oturduğu yerde 

Geçen yıl Belçika ile Felemenk fi- biri de balledilmemittlr. yortlu: şekerleme kestirmede. Kimi de u-
nansat hah a ·ı karşıla""tı B 1 · Bununla beraber yeni senenin ıııre- - Nereniden tiL~ve.:_:_ oar? r n ı e -s • e çıka a """ &&n- yanık ama başını tutamıyor; uyu. 
parumı yüzde otuz derecesinde ucuz çenkinden daha hayırlı olmasını te- - Her laraluntlan dolılor. du uyuyacak. 
lattr ve altın esasından ayrıldı. Fe- menni etmekten başka elden ne gelir. B"L- _.ı 

() Öt7relılerimuen, lıaraciierimden. K h 
lemenk ise altın esası üzerinde sebat ~r Rıza Doğrul a velerin arasında yanlan 
etmek )'iizünden güçlüklerle k2rşıla- -F------------ luununtlan, bacaklarımdan, ba • taş direkli, mağaza kovuğu gibi 
şıyordu. ransa Sovyetlere ıımılan miralnm "°'· Sem ııün • kfilıi, karanlık bir kapı; Ayasof -

Portekiz ile Lehistanda esaslı de. bo • tlenberi ne uyuyabiliyorum, ne de ya hamamı .•• Arka arkaya dizil • 
iftikllkler \-Ukubuldu. Portekizde mil. rÇ VerıyormUŞ yemek yiyebiliyonım. miş, beygirlerinin boynuna yem 
H meclis azasından yarısının halk, ya. Gringoire mecmuası, Fransa- - Pelıi, bunlardan baıka?... torbalan takılmış kira arabalan. 
rlSIDIR korporasyonlar tarafından se. nın Sovyetlere bir milyar frank - Kendinizi nruıl bııluyornımız? Arabacılar da uykuda. 
çilmesi kabul olundu "e 1928 denberi lık bir ikrazda bulunacağını ha - ş· m 
yqayan diktatörlük de,·am etti. her vermektedir. Fransız hükUıne- ım , Adliye binasına doğru 

Lehistanda Cumur reisi başvekil- f yüriiyelim; oraya gireceğiz. Fa • 
lik vazifesini de üzerine almış bulunu- ınin doğrudan doğrufa Bolşevik- kat amanın dikkat. Dalıp, boş bu-
yor. Lehistan Cumur reisi askeri kav- lere para vermesi efkin umumi - lunup orta kata göz kaydı mr, sa-
vetlere kumanda ettikten başka nazır- yece hoş görülmiyeceğinden bu raykAri büzme istorlan toz topra-
~an aJil Te tayin ve meclisi toplanma- meblağın yalnız ufak bir kısmını ğa bulanmış, lime liıne olmu.~ 
ga davet vazifesini de üzerine almıs hususı .. bı·r banka e k ] ·· · v rece , ası mu- pen"°rele"e go:·-., ucu 1·1;..,..ı· mı· tan 
bulunuyor. Eylülde ~apılan umumi h · kı :r.. & , ,.. .laJ" . hük ım smmı eşhasla muamelesi tunu boyl""dık gittı'. 
seçun 4metin muvaffakiyeti ,.e l a 
deflfilditfn kabulü ile neticelenmiştir 0 mayan ve belediye, vilayet ve Sebebi mi? 

t.Tlçnnln kanunu esasisinde de umumi müesselerle iş gören bir Vaz ~in, riea ederim bu bah-
deilflkut yapılması istenmiş, faşist- tevdiat bankası hükfunet hesabı- si kapatalım; başka laf yok mu 
lere ve uazfstlere be.nziyen İsviçreli na asıl ikraz muamelesini yapa • h ' H "' ı• · 
Hrontistler bu yolda önayak olmuş- k h 1 .. ----...ııı---..ı.---ıııll ya u .•.• o..,pa a., yıne B<>n1yorsu-ca ususi bankaya ödeyecektir. nuz. Söyleyim ama kimseye du • 

yuıınaym, laf benden çıkmış ol • 
masm allah aşkına ... 

Hani salnamelerin başında, 
(Veziri maali sem irim) diye baş
lıyan 14, 15 sahifelik bir fa~ıl 
yok mu? .. Daha yaklaşın, kulağı
nızı yanaştırın .•. Kanunuesasi ser
nameli fasıl, işte onun mucibince 
1293 de toplanan... Kulağımzı 
ağzıma sokun... tşte o meclisi 
meb'usan, bu yırtık pırtık perde -
li, örümcekler cirit oynayan bu 
toz yuvası salonda toplanmış, mec 
!isi ayan da üstündeki salonda ... 

Başımız öne eğik, potinlerimi
zin ucuna baka baka, yürek güm
bür gümbür, Adliyenin cümle ka· 
pısmdan içeri giriyoruz. Allaha 
bin şükür davayla nizala, ala -
caklı vereceklile, hele kabahat 
veya cünha ile alış verişimiz yok. 
O tarakta bezi olanlar sağı tut • 
sun, biz dte solu tutalım. 

Evkaf ne-uret celilesindeyiz. 
Kapının bitişiğindeki kır sakal 

h pabuçcunun da sıcaktan sinir • 
leri gevşemiş. Kafası bir omuzu • 
nun üstüne düşük, o da uykuda. 

lhtiyan dürtelim. 
- Baba uyan, şunlan al! Di • 

~p eline bastonu, şemsiyeyi, öte
kı avucuna da yirmiliği (yani iki 
onluğu) sıkıştınverelim. 

Ortası biftek ta§ma benzeyen, 
iki yanlı, loş, gözgözü görmez 
merdıivenin alt başındayız. 

Merdivenin heybetini, uçsuz 
bucakm gibi duruşunu görüp sa. 
km gözünüz yılmasın. Çıkacağı • 
mız iki kattır. Basamaklar da yar. 
vandır. İnsan dUz yerde yürür gi. 
bi yüz ayağı bir hamlede çıkar 
da haberi bile olmaz. En f ıraun 
kalp illetliyi getir, hiç solumadan 
çatıyı boylayıversin. 

Karanlığa göz alıştınp trabu • 
zam tutarak kenar kenar, yavaş 

yavaş yürüyoruz. 
Binektaşının sağından ilk ba • 

samağa adımımızı atarken bir 
hnn! .. 

On, on iki yavruyu köğsüne a
lıp kıvnlmış bir kitmir ( •) •.. 

( •) Mübalesa sanmayın. Ben ba 
nu, deiil Evkaf merdivenlerinin 
alt batında, Adliyenin birinci hu
kuk mahkemeai alonuncla, u.mi
in pikelerinin albnda, bu rözle • 
rimle ıörmüfiimdür. 

Çabuk gerisin geri atlayıp sola 
tuttuk. 

Orta kat Nazır paşanın, Mek. 
tubi kaleminin, muhasebei umu. 
miyenin bulunduğu kat; daha çı. 
kacağiz... Çıktık. Soldaki kori • 
dora sapıp ileriliyelim. En dipte
ki iki kapı, Cihat idaresinin bu • 
lunduğu odalardır. 

Köşeden bir horultu daha. ~ 
kahveci iskemlesi üstünde,bap 
arkaya sarkmış, ağzı açık, diş ~ı • 
kartac.:ık vaziyette, kır tıraşlı bir 
odacı. O da dokuzuncu uykuda. 

İkinci kapının tokmağını usul
cacık çevirip içeri girelim ve et
rafa bir göz gezdirelim. 

Küçük evleri kapı kapa•aea 
i~e alacak bir oda. Mescit mi • 
naresi boyunda üç pençere... P.er 
c!e merde arama ve cam1ann f1:. 
çü de inik... ( Ar1cut fNIP.}. 
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Kocamın fl~nnı 
Eli tesbihli, sakallı adam kö

şeye kurulmuş, durmadan dudak
larını kıpırdatıyordu. !ri yapılı, 
koco suratlı bir adamdı. Ellerine 
kalm eldivenler geçinniş, dizleri
nin üzerine bir şal almıştı. 

Tren, süratle ilerliordu. 
Çok geçmeden kondoktör gö

rünü} ve elindeki makası şakırda 
tarak: 

- Bilet: 
Dedi. 
Kocaman adam ellerini ağır 

ağır kımıldatarak biletini uzattı 

ve gözlerini kondoktöriin yüzUnc 
dikti. 

Biletçi biraenbire: 
- Yanlış trene binmişsiniz! 

dedi ve ilave etti: 
Posta treni bu! Erenköyünde 

durmaz ki .. 
Kocaman adam gövdesine ya

raşan bir eda ile: 
- Nasıl durmaz! diye çıkıştı. 

Kondokiör bu meydan okuma 
karşısında adeta şaşırdı. Fakat va 
ziyeti izah etmek istedi. 

- Duı111az, efendim. Çünkü .. 
Fakat kocaman adam hiddetle 

sözü kesti: 
- Duracak, diyorum. Ben Eren 

köyünde ineceğim. Trep beni alıp 
götürecek değil a. Elbet duracak. 

Kocaman adam zerre kadar te
laş göstermiyor ve trenin kendisi· 
ni in<liıınek için Erenköyünde du
ı acağma inanıyordu. 

Bu adama trenin durmayacağı
nı anlatmağa imkan yoktu. Kon· 
doktör \'nzifesini yapmağa ve ko· 
caınan adam gözlerini yumarak 
cludaklnrmı kıpırdatrnağa devam 
ettiler. 

Kondoktör kendi · tdine ~öy
leniyordu: 
- Hele Erenköyünü geçelim de 

1 
göriirsi.in ! Ondan sonra hem ce· 
zayı verir, hem tzmitte iner, ora-

Yazan: ô. S. 

dan geri dönmenin çaresine bakar 
sın ! Ve o zaman aklın başına gc· 
lir! 

Fakat inanılınryacak bir hadise 
vukubuldu. Tren Erenköyünde 
durdu. Ve daha önceden inmeğe 
hazırlanan kocaman adam bir eli
ne valizini, bir koluna şalını ve 
şemsiyesini alarak trenden indi. 

O gün kendisini iftara davet 
etmi~lerdi. Hane sahibi ile istas
yonda birleşecek, bir arabaya ku
rularak eve gideceklerdi. Fakat 
hane sahibinin gelmemsinden bir 
az iizüliir gibi oldu. 

Sonra yaYaş yavaş istasyondan 
çıktı Ye dostunun evine doğru Y.ii· 
rüdü. 

Tren neye dunnuştu? Zerre ka 
dar aldırmamı~tı, bir lahza bile 
düşünmemişti. Once tren, durma
ğa borçlu idi. Duıınamas1, haddi
ni bilmemek olurdu. 

Kocaman adam dostunun evine 
,·ardığı zaman bir süıü kalabalı
ğın toplandığım, birçok insanların 
telaşlı telaşlı konuştuğunu gördü 
ve gözlerini açıp birine sordu: 

- Ne var? 
- Sonna efendim. Zavallı 

adamcağız daha demin sapsağ
lamdr. Evinden çıkıp bir arkada· 
şmr karşılamak için istasyona doğ 
ru gidiyordu. Her zaman yeraltı 
köprüsüne iner, oradan karşıya 
geçerdi. Galiba merdivenleri inip 
çıkmayayım diye bu sefer rayla· 
nn üzerinden geçmiş. Posta treni· 
ni banliyo sanarak ve trenin istas
yonda duracağına inanarak dik
)\at etmeden yürümüş ve trene 
çarpara1< ezilmiş .. Cenazesini eve 
getirdik. 

Kocaman adam, posta treninin 
Erenköyiinde neden durduğunu 
o zaman anladr ! 

938 da neler olacak? 

t;KONOMi 
935 yılında yaptı
ğımız fabrikalar 
Geçen sene endüstri 
hayatımızda müspet bir 
yıl olarak geçti 

935 yılının ekonomik faaliyel· 
leri arasında bilhassa endüstri is
lerimiz batta gelmektedir. 935 se
nesinden 936 senesine beı fabl'i· 
kayla geçmit bulunuyoruz. 

Bu fabrikaların başında, tabii 
dokuma fabrikası gelir, ikincisi 
Zonguldakta açılan Sömikok fab
rikası, üçüncüsü Paşabahçedcki 

cam ve fişe, dördüncü fabrika Ke
çiborludaki kükürt, beşinci fab1·i
ka da lspartadaki gülyağı fahri -

kasıdır. Bu beş fabrika, bet sen~
lik endüstri planının, 935 yılı için
de tahakkuk eden kısmını ifade 

eder. Bu fabrikalara konulan ser
maye 9 milyon liradır. lıledikleıi 
ham maddenin kıymeti 3 milyon 

500 bin lira tutmaktadır. lıtihul 
kıymetleri de 9 buçuk milyon lira
ya baliğ olur. 

Geçen yıl içinde endüstri planı 
mucibince, temelleri atılan f abri -

kalar da ıunlardır: Nazilli, Kon
ya, Ereğli dokuma fabrikalariyle 
Bursada Merinos, Gemlikte sun'i 

İpek fabrikaları, lzmitte kurulan 
kağıt fabrikası gelecek ay içinde 
işe bathyacaktır. 

Bet yıl endüstri planı mucibin
ce, projeleri yapılan fabrikalar da 
tunlardır: Zonguldakta dem\r 

fabrikası, kimya sanayii, Malc1.l
yada pamuklu dokuma fabrikas., 
Sivaıta çimento fabrikası ... 

Bu yıl içinde projeleri yapılan 
bu fabrikaların temelleri açıla • 
caktır. Geçen yıl içinde temelleri 
atılan fabrikalar da bu sene için
de çalıtacaklardır. 

Haıılı, 935 yılı, Cümuriyet ta
rihine endüstri sahasında en müs
bet eserler veren bir yıl olar~k 

kaydedilecektir. 

Kahinler türlü türlü feyezan, SU İkast -;:;;;a:aktır.-•na••••uuwau-•u•nu••• 

ve iğtişaş haberleri veriyorlar! F ranıa: Senenin ba1ınd a ve 
Ağuıtoı ayında birtakım ıaraın -
tılaT geçirecek. Şubat veya ilktt>.f" 

Yıldızlara bakarak ve rakam· 
ları tescil ederek istikbale ait bir 
sürü kehanetler çıkaran kahinler 
1936 ya dair de birçok §eyler ya
zıyorlar. 

Rakamlardan çıkarılan kehl\ . 
netler ıunlardır: 

lrlancla: Yeni yılı tereddütler 
ve kararıızlıklar içinde geçirecek
tir. lhtilôller bekleniyor. 

Amerika: Geçen yılların gay -
ret/erinden istifade edecek ve bir· 
çok yeni engelleri aıacaktır. 

Avuıtralya: Faydalı birçok iş
ler ba14racak. 

Hindistan: '4;tiıa§lar ve ihtilal
ler devam edecek. 

Fransa: Bir devletle ittifak e
derek mevkiini ıağlamlaftıracah, 
clü§manlarını yenecek. Franıa 

kuvvetini muhafaza eclerıe i~leri 

iyi gidebilir; aksi takdirde müthiş 
deği§ikliklere salıne olacaktır. 

Almanya: Bir takım müıkülle
ri hal için kuvvet istimaline giri -
ıecektir. Almanyacla birtakım giz
li tqekküller vücut bulacaktır. 

ltalya: ltalya kuvvetinin z.a
la uğramamaaına dikkat etmeli
dir. Ani bir takım felaketler ve 
tehlikeler bekleniyor. 

Avu•turya: iktidar mevkiine 
göz clikmek yüzünden mücadele -
fer ve z.aTarlar beklenir. Arada 

bir takım iyi fır.atlar beklenirıe rinde Franıanın ittifaklar imz.ala
de bunlardan iıtifade edilmesi 

maaı beklenir. Mali bir buhran 
§arttır. 

Ruıya: Ruıya düımanlarının 

ıüikaıtlerine uğramamak ıçın 

gözlerini açmalıdır. Birtakım itti
fakların Rusyaya :ıarar vermeıin
den korkulur. 

Japonya: Bir ho.ta yüzünden 
zarara uğrayacak ve bir tuzağa 
düımek tehlikeıine ele uğrayacak-
tır. 

Müneccimlik edenler de fU ke
hanetlerde bulunuyorlar: 

lngiltere: Yazın mühim haıta
lıklara uğrayacak. Paralı adam • 
lanndan ve •anatkarlarından mü
him ıahıiyetleri kaybedecek. 

Bunclan baıka lngilterenin bir 
deniz hareketine girmeıi beklenir. 
lngiltere §arktaki ülkelerine/en 
birkaçına kartı tiddetli tedbirler 
alacaktır. 

lrlancla: Şubat, Temmuz ııe 
Ağuıtoı aylarında mühim haJiıe
ler vukubulacaktır. 

Amerika: Sonkanun, Haziran 
ve Sonte§rincle mühim illaılar 

beklenir. 
Hindiıtan: Sonkan~n, Haziran 

ve Birinciteırin aylanncla gürül -
tüler kopacak. Gizli propaıancla
lar ve tahrikat yüzünden ihtilQI -

tehlike•i görünüyor. Haziran a -· 
yıncla bir hükumet dütmeıi muh
temeldir. 

ltalya: Senyör Mu11olini Şu
batta vahim günler geçirecek. 
Şahsını ve mevkiini iyi korumaıı 
lazım geliyor. 

Almanya: Donanmaıını arttc-
tıracak. llktefrinde eıki miiıtem • 
lekelerini geri almağa uğra§acak. 
Mart ve Ağuıtoıta harici mü na -
ıebetleri tehlikeler geçirecek. 

Avuıturya: Dahili iğti§CJ§lar 

baı göıterecek. Bu hadiseler daha 
fazla Ni.an, Ağuıtos ve ıonbahar-

da vukubulacak. lğtifaılardan 
baıka korrt§u memleketlerle de 1 
bir takım didi§meler beklenir. Ba
harda büyük bir adamın hayatına 

ıüikaat vukubulacağı anlaşılıyor. 

Ruıya: Bir takım ıüika.tler 
vukuu muhtemeldir. F eyezanlar 
ve zelzeleler olacak. 

Japonya: Aıkeri ve bahri İfle
rini çok gizli tutacak. Niıan ve 
Eyli.il aylarında Japonlar harp 
tehclitlerinde bulunacaklar_ Şu -
bat ve Birincitqrinde yabancı bir 
devletle çarpıfmalar beklenir. 

Ömer Rıza Do§ruı 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Havada an kovanları etrafın -
dıa işitilen bir vı:zıltı vardı, bu vi
zıltı tedricen uzaklaşarak gayip 
oldu. 

Samime yava~ yavaş etrafında
ki eşyayı seçmeğe başladı. Bir 
pençere, beyaz perdeler, bir göl
ke, bir masa, resimler, koltuk. .. 
Samimenin gözleri ortadaki boş
luğu araştırdı. Tekrar pençereye 
doğru kaydı.. Orada, pençerenin 
önünd€ bir adam duuyodu: Rıf • 
kı! 

ikisi de bir dakika biribirlerine 
baktlar. 

Samime, o esnada Rtfkiyle be
raber yabancı bir odada bulunu -
şunun pek biiyük bir mana ifade 
ettiğini anladı. Müthiş bir vaka 
geçirmiş olacağım tahmin etti. 
Fakat bu korkunç düşünceler ken 
disinde pek hafif bir tesir hasıl 
edebildi. Çünkü Samime, muhake 
mesi vücudünden çıkmış da henüz 
yerine gelmemiş gibi bir halde bu 
lunuyordu. 

Kadın: 
- "N eredıeyim?,, Diye sorarak 

yav~ca doğruldu. 
- "Benim evimdesiniz, hanım 

efendi.,, 

Rıfkmm sesinde bir fevkalade
lik vardı. "Hanım efendi,, yi ga
rip bir seda ile telaffuz etti. Genç 
adam sözüne C.evamla: 

- "Hiç korkmayınız, dedi.,, Na 
sılsıruz, kendinize geldiniz mi?,, 
-"Başımdan neler geçtiğini 

bana anlatnmısınız?,, 
- "Taksim bahçesinde oturur

ken birden bire bayrldrmz. Beni 
çok endişeye dıüşürdünüz, hanım 
efendi.., 

- "Ya buraya nasıl geldim?,, 
- "Sizi bir otom o bile koyarak 

buraya kadar getirdim.,, 
Rıfkı, kadının buna itiraz ede-

ceğini düşünerek başka lürlüha· 
reket etmesine imkan olmadığını 
anlatan bir tavır takındıktan son 
ra sözüne dıevam etti: 

- "Sizi o halde otelinize götür 
müş olsaydım, haliniz dikkati 
celbederdi. Onun iç;in düşündüm, 
taşındım, kendi evime götüreyim, 
bayğınlığı geçtikten sonra ne ola
cağım hanım efendi kendisi ta -
yin eder dedim. Kalkıp yürüyehi
lecek kadar iyileşirseniz sizi ote
linize kadar götürmeğe ha·ıırım.,, 

- "Acaba saat kaç?,, 

-"Saat ild. Gece yaıısmdan 
sonra iki.,, 

- "O halde ben, bir kaç saat
tenberi, burada, sizin odanızda 
bulunuyonım.,, 

- "Evet, hanını efendi. Bu bir 
kaç saat zarfında mütemadiyen u 
yudunuz.,, 

Samime kalktı ve üstünü haşı
m yukarıdan aşaih yokladı. Elbi
sesi ü~tünde idi, hiç bir parçası 
eksik değildi. Ayaklarında ipek
li terlikler \'ardı. Yalnrz o terlik
ler başkasınındı. 

Rıfkı onun bu halini uzaktan 
seyretti. lkisi de bir kelime bile 
konuşmadılar. 

Samime tamamile kendisine 
gelmişti, yalnız, başında boğucu 

bir ağırlık duyuyordu, fakat mü
f ekkeresi yerinde idi. 

Kadın odanın içini gözden ge
çirdi. Bulunduğu oda asri eşyalar
la dö~enmiş mükellef bir bekar 
odasıydı. Mefnışatm intihabı, 
hüsnü tabiate delalet edıiyordu. 

Alçak bir divanın üzerinde bir 

GECESl . 
Bölem: 21 

yığın yastıklar duruyordu. Ve bu· 
nun üz;eri kırmızı bir ipekli ör -
tü ile örtülüydü. Samimenin çan· 
tası siğara masasının üzerine 
konulmuştu. Şapkasınr, mantosu .. 
nu ve kunduralarını da gözleriyle 
aradı, fakat bulamadı. 

Rıfkı, onu bir müdi<iet seyret • 
tikten sonra dedi ki : 

- "Hanım efendi, müsterih o· 
labilirsiniz. Ben, ben ... ,, 

Rıfkı sözünü bitirme~-.=- muvd· 
fak olamadı.,, Ben, ben ... ,, Dedik .. 
ten sonra asabiyet içinde öksüre
rek sustu. 

Samime dedi ki: " 
- "Ben baygın bir halde ya -

tarken halimden istifadıe etmiye
cek kadar er olduğunuzu mu an .. 
latmak i~tiyorsunuz?,, 

Rıfkı sesini ç;ıkarmadı. Yalnı7J' 
yarıya kadar eğilerek sorulanı tas 
dik etti. 

Samime divanın üstüne otur • 
du:. 

- "Rica ederim, dedıi. "Tak • 
sim bahçesinde geçen şeyleri ba .. 
na anlatınız. Ben bayılmadan e\' .. 
vel neler oldu, neden bayıldım?,, 

Rıfkı ona doğru yaklaştı. Kol· 
tuklardan birisini yanına yaklaş • 
tırdı, kadmm karşısına oturarak 
dedi ki: 

- "Ben pek büyük bir sersem .. 
lik ettim. Bir budala gibi konuş .. 
tum. Buna f ev kala de müteessi .. 
fim. Söylediğim sözlerin sizi bu 
kadar müteessir edeceğini dü§ü .. 
nemediın.,, 

Samime söylenen sözleri iınC:d ı•;Ju 

birer birer hatırladı Ye düşünceli 11 

bir tavırla Rrfkıya dedi ki: 

- ''Hayır, bir budala gibi ko -
nuşmadmız. Hafif meşreblik h'F .. 
lerine kapılarak attığım bir adım 
dan beni geri çeviıınek i5tediniz. 
lş işten geçmemiş olsaydı hakkı -
nız \'ardır, diyecektim.,, 

Rıfkı derin bir hayrete düştü. 
kadının ellerini tuttu. Dedi ki: 

- "Hanımefendi, ne demek i~ 
tediğiniz;i anlıyamıyonım. Biraz 
daha açık konuşur musunuz?,, 

Samime kederli bir tavırla ona 
baktı. Ortada tüyler ürpertici bir 
sır olduğunu, bu sırrın kendisin • 
den gizli tutulduğunu hisseder gi
bi oldu. Onun için Rrfkıya şunla 
rr sormağa mecbur kaldı: 

- "Siz kimsiniz, Rıfkı bey! 
Benden ne istiyorsunuz? Peşime 
takılmanızın hakiki sebebi nedir? 
Birdenbire kend~mi evinizde bu -
luyorum. Bana karşı tuhaf bir va
ziyet alıyorsunuz. Bana ağır laf -
lar söylüyorsunuz, pek yorgun, 
pek bitap olduğum için bu laflar 
bana çok tesir ediyor, bayılmama 
sebep oluyor. Ondan sonra ka~ı
ma geçip budalaca konuştuğunu -
zu söylüyorsunuz. Neden beni bu 
kadar üzdün Uz, neden ... ?,, 

Rıfkı hemen onun sözünü kes • 
ti. Ellerini okşıyarak öedi ki: 

- "Rica ederim, o bahsi ar • 
tık kapatınız. Farzediniz ki üze • 
rinizde biı· tesir husule getirmek, 

• 
kendimi size enteresan göstermek 
için aklıma gelen şeyler, ulu orta 
ağzımdan çıkıverdi. Farzediniz 
ki, HulUsiyi kıskanıyordum ve 
her türlü vasıtalara müracaatle 
onu gözünüzden düşürmeğe ça .. 
lışıyordıum. Bir erkeğin kendisi .. 
ni birkadma hoş göstermek ister
se onun her şeyini affetmek la • 
zımdır. 

(Arkam var) 
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-~ Ajans Haberleri il l 
Hitler: 

ve 
"Almaya yeniden hür 
kuvvetlidir,, diyor 

Göbbels de Almanyanın herkesle sulh içinde 
yaşamak istediğini ve kuvvetlenen Almanyanın 

Avrupa su/hüne yarayacağını söylüyor 

Berlin, 1, (A.A.) - Hitler oı• 
duya ve bahriyeye aşağıdaki yıl 
dönümü beyannamesini neşret . 
miştir: 

Alman ordusunun tarihind·3 
kat'! bir Y.~l geçmiştir. Almanya 
yemden hur ve kuvvetlidir. As . 
~erler~ ve ordunun yeniden tesi • 
sıne .~~nı~t ~de.n!erin hepsine te
şekkürumu. bıldırır ve geçen sene 
ya~tıkla~r ışlerden dolayı kendi
lerıne mınnettarhğımr arzederim. 
1936 se~~si için parola şudur: 

~~l~ ıçın, milletin şerefi ve kuv 
vetı ıçın dalına ileri. 

GOB·BELSlN NUTKU 

tarım alanlarındaki başarıları sa
yesinde model bir Sovyet cumu • 
riyeti haline geldiği bildirilmek -
tedıir. 

, Gazeteler, bir milyondan fazla 
Azerbaycan i~cisi tarafından im • 
zalanmış olarak B. Staline gelen 
bir mektubu ne~redyiorlar. 1şciler 
bu mektupta ekonomi ve kültür 
alanlarındaki başarılarını say -
maktadırlar: 

Ağır endürstri 1913 e nisbetle 
yüzde on fazla vermiştir. Tama -
men veniden kurulan petrol en -
di.istrisi her gün 56 bin ton pet -
rol vermehi.edir. 1913 dıe 20 bin 
ton çıkarılıyordu. kültür, bilgi, e-

. Berlin, 1, (A.A.) _ Propağan.. debiyat ve milli sanat alanların -
da b~kanr Gobbels yeni sene do . da da terakkiler elde edilmiştir. 
lay~~11l~ bu akf3am radyoda söy - Frar.senın 936 bütçesi 
ledıgı hır nutukta demi~tir ki: 

"N 1 " k d ? •v• oe. rortularmda da kaydet.. ne a ar 
bgım gıbı geçen sene tali Alman- Paris, ı (A.A.) _ Saylavlar 
yaya çok gülmüştür. Avrupanm kurulu, bu sabah saat sekizi yir -
her ne tarafına göz atsak millet- mi geçeye kadar uzayan bir ge.c~ 
leri ve hükumetleri ic ve dış siya· celsesindıen sonra 1936 bütçesım 
s~. krizlerle mücadele halinde gö.. kabul etmiş ve toplantılarım _ 14 
ruyoruz. Günün ağır zararlarını k"' · h. t · f 
ka_ rşilamak i"in elzem olan azmin anunusanıye te ır e mış ır. 
b k " Bütçe miivazenesi şu suretle 
ır ço - memleketlerde mevcut ol- teessüs etmistir: . 

matlığı müşahede edilmektedir. "Varidat: Kırk milyar dört 
Bu memleketlerin hükfımetleri se .. . · 
n~ nihayetinde mevkilerinden e. yuz otuz yedı,. mılyo_n. .. .. 
rnın bulunnnyoı·Iar ve bazı mil _ Masr~f: ~ırk mılyar dort yuz 
letler de kanlı h:ırpler içintlP. ·-?~~!.0~?.! .... ~~~~.?..~.:. ....... _."'"'"'"_, ___ _ 
yuvarlanryorlar. 

Bu karmakal'I~ık alem içinde 
Almanya sahin bir ada gibi duru 
yor. Ve hariçte olduğu gibi dahil

wııu~A~ 9e sulhü tadıyor. Bu tesadlü .. 
fı!:l:.ıı ı 'ffl.,=mı ~ dleğild' . Faka ou 

Almanyanrn mukadderatım ida -
re eden tek bir azme dayanmak -
tadıır. Bütün dünyanm bizim doı;r 
tumuz olmaması tabii ahvalden ~ 
dir. Çünkü dünya karşısında Al
ma~yayr zayif ve kuvvetsiz gör • 
m~ge o. kadar alışmıştır ki şimdi 
muttehıt ve kuvvetli bir milJetle 
karşılaşmak onun hoştma gitmi
yor. Böyle herl<esin dostumuz ol
mamasına çok müteessifiz. Çün
kü Almanya herkesle sulh içinde 
yaşamak istiyor. Nasyonal sosya .. 
listlik kendine baslıca vazife Ô1a
rak millete devamlı bir çalrşma 
ve hudll.ltlarm emniyetinin temi -
nini bilmektedir. 

1935 senesini 3 mühim hadise 
tebarüz ettirmektedir: 

Sar zaferi, Almanyanm silah .. 
!anma husus?~daki hakimiyetinin 
tesisi ve !ngılız-Alman deniz an -
!aşmasının imzası. 

Bu suretle Versay müahedesiy
le acze mahkUın edilmiş olan Al -
manya tekrar mukadderatma ha
kim devletler arasında yer almış
tır. 

Bayramda 
Minçikof lbrahim Torna 
lbrahimi niçin öldürmüş? 

Şurası şayanı kayıttır ki bu ha- iz.mirde tutulan katil lbrahim 

ml"L~.(;MiZ Dfil~ 
Gaziantep müdafaasında ölen 

kahramanlar için anıt 
Şehitlerin 

nasıl 

kemikleri saygı ile 
olniuştu? - Şahin 

Gaziantep, (Özel aylarımız -
dan) - Şehrimizin 14 üncü yıldö
nümünün büyük törenle kutlulan
dığmı telgrafla bildirmiştim. Say
lavlarımız Kıhç Ali, Nuri Conkeı-, 
Ömer Asım Aksoy ve Hafız Şa . 
hin de burada idiler. Merasime 
yirmi beş bin halk iştirak etti. 

Savgada şehit düşmüş altı bin 
şehitten bulunabilenlerin kemik
leri lhsanbey camiinde tabutlara 
konulmuş ve bunların üzeri bay . 
raklarla örtülmüştü; Yılmaz Do . 
kuz Oğuz tarafından verilen man· 
zum söylev herkesi ağlattı. 

Oradan gene ayni kalabalık, 
heyet ve elli tabutla Gaziler cad· 
desinden geçilerek aziz tehitler 
için dikilen anıt önüne gelindi. 
Kemikler, bir manga asker tara 
fından havaya silah atılmak su · 
retiyle selamlandıktan sonra abi
denin altındaki mahzene konul -
du. Antep kahramanı ve değerli 
mücahidi Bay Ali Kılıçla Nur1 
Conker, Ömer Asım Aksoy tarafın 
dan söylevler verildi. Herkes ağ 
ladr. 1lbay kurdelayi keserek anı
tın açılışını yaptı. 

Gece Halkevinde Vedat Örfi 
tarafından hazırlanan Antep piyesi 
oynandı. Altı yüz seyirci müda · 
f aanın heyec;a Jarmı bütün tidde· 
tiyle yatadılar. 

Tören, filme çekildi. 
Antep müJalaaıı tarihimize onur 

veren hadiselerden birisidir 
Antep müdafaası, Türk tarihi

ne cidden onur veren değerli biz 
hadisedir. Bu değeri en büyük 
Fransız komutanları bile gizliye
memiş, Anderya tarafından yazı . 

nakledildi - Müdafaa 
Beyin hatırası 

lan kitaba (Türk Verdüm.1 Gazi . 
4 

antep) ünvanı verilmiştir. \ Gaziantepte yapılan törenden göriinü§ler: Yukarda anıt, ortada tabut-
Antap, Anderyanın yukarıda- lar, aşağıda tören alayı. 

ki tavsifine ve milletin kendisin~ nüyordu. Fakat, bir zerre bile yıl-ı !is yolu kuvvayi milliye kumandanhiı 

d. v. ')'k .. 1 A ')· gınlık gösterilmedi. Ve Antep bu ıle ulusal sava~a ko§muştu. ver ıgı gazı 1 unvanına ay\ • ' , H .. k k b' h · h k .ı:_ 
h b. h' · B d 1 d' k' 1 · b' 1 em yu se ır atip, em mu teWI'" ka raman ır şe ırdır. unu o . suret e ır ı, ııç ır şey o maması- b" ab" hakik f da'-~- b' '--L 

. . ır z ıt ve aten e ~ ır a.ıuıra-
kuz ay süren müdafaa sırasında na rağmen son sıstem makınelerle man olan Şahin, milli vazifesine baılar-
en canh ve güzel şekilde gösterdi mücehhez olan hüy!.ik düşman ken arkadatlanna "düşman arabaları ce

Müdafaada gazi yurdun yalnız kuvvetlerini püskürterek hürriye - sedimi çiğnemedikçe Fransız kuvvetleri 

erkeği değil yedi yatındaki çocu- tine ve ana vatana kavuştu. Antebe giremez.,. demitti. 
ğu ve yetmit yaşındaki ninesi de Bu kılıklar içinde , ıahılmaz una 

1 ŞEHiT ŞAHiNiN HATIRASI ve iradesi ve kahraman p.hsiyeti ile 
iş gördü. Bun ardan cephede ça 

d Şehit Şahin gazi yurdun kah- civar köylerden milli kuvvetler teıkil 
lışanlar var r. Birisinin on düş • etmit ve bunula Kilis - Anteb yoluna 

1 d. v• .. "Jd·· raman bir çocuguw dur. Onu, bir a· man tepe e ıgı goru u. kesmiş, Antebte mahsur Fransız kuvvet• 
Çınarlı nanıiyle maruf olup bu· rada çalıtmıt olmak itibariyle AH lerine yardıma kotan dütman kollarım 

gün yerinde altı bin tehidin azi?: Nadi yakından tanıyordu. Şöyle birkaç defalar geri püskürtmüg. ve mili 
hatrralarına sayğı için dikilen a - , anlattı: iman dolu göğüslerin toplar , süngüler 

aiseler bir çoklarınca korkıldu!hı 
gibi Avrupa sulhüni.i. bozmam~ş 
bilakis bu sülhü tarsın etmiştir. 
Filhakika Avrupa kuvvetıerj ara
sında büyük devletlerin elinde ar-

ı b 1 d w k' d' o b. da çal J k ·tib ve kur§unlarla nasıl delinmiyerek onlara İzmir, (Özel) _ Bayramda nıt arm u un ugu mev ı, üş nu, ır ara ıtmJf o ma ı a-
man tarafından aylarca bomhar ~ riyle Ali Ndi yakından tanıyordu. Şöyle karşı koyacağını bütün cihana bir kere 

tık bir oyuncak olmaktan çıktık. 
'.Almanya yeniden siyasi benliği -
ni elde etmiş bulunuyor._ Ve bunu 
~utmağa azmetmiştir. ~ılle~ ~eni
den şerefini ve mevcudıyetını biz 
zat kendi kuvvetleriyle koruya . 
cak vaziyettedir. Büyük ve yeni 
yazifeler bizi bekliyor ıni~li mü -
dıa.faa takviye edilmektedır.,, 

Azerbaycan cumuriyeti-
nin on beşinci yıh 
Moskova, (A.A.) - Tas ajan

sı bildiriyor: Sovyet mümessil • 
leıi bugün Azerbaycan cumuri -
yetinin 15 inci yYldönümünü kut -
layorlar. 

B. Stalin ve Molotof, parti mer 
kez komitesiyle işçilerini selamla
~!§lardır. Telgrafta bu on beş yrl 
ıçınde Azerbaycanrn, endüstri ve 

şehrimizde bir cinayet olduğunu 1 daha isbat etmiıti. 
dıman edildigwi halde yarılama - an atb: 

bildirmiııttim. Hadisenin sarhot - Şah' A b ah'ka ')be ı•w• ~ 25 Marta kadar devam eden bu kah· 
~ mıııth. Burasının gösterdiği rnuka- m, nte 1 1 sınm 1 Y ıgı og d f ı A ku 

luktan başka hiçbir sebebi yoktur. ~ l Ju yuvasmda doğmuı, asker olarak git- ramanca mü a aa, mira ay zıdurya • 

ıb h vemet, akıl ara hayret verecek de- mandasında üç tabur piyade, iki bölük Katil kasap Minçikof ra im, tiği Yemen illerinde vatanı için kanat 
recededl'r süvari ve bir batarya topundan mürek-maktul da T oma İbrahimdir .. Ha- · gennit, gösterdiği yararhklarla zabit 

O b. h d k 1 kep koca bir kuvvei seferiyeye üç gün 
d kk n ır ay mu asara a a an olmuıtu. 

dise Minçikofun ü anının ö • üç gece daha karşı koymuı ve en nihayet 
1 Antep, çok acı günler yaıadı. Aç- Büyu""k cihan harbinde Çanakkale, nünde o muıtur. Elmalı sırtlarında son hat müdafaasının 

lık, insanları öldürdü. Fırınların Romanya, Fılistin cephelerinde çalışmı§ T oma lbrahim, Eskişehirli Hü-
önü mahşer halini aldı. Cepheler- ve son bozgunda esir düşmüştü. 336 ıe· 

seyin ve Çolak Ahmet namında- d ku d d w•ı 1 kt ··ı.. nesi ikinci kanununda idi. Şahin bey esa · . h I e rşun an egı aç ı an o u· 
kı arkadaşları ıle sar oş o muş ve nıırıım•ınmııımmınıııı-ımıınnııı-11111111111111111111"""'""''"m"-"nımıa. retten dönmüı, hür ve yücelerde dalga. 

bunlardan Ahmet, yolda . Osman lar da sarh~f.. Janır görmek istediği ıanh bayrağına 
namında birine rastgelerek elh Her üçü de dıtarı fırlamıtlar, burcu kokulu toprağrna kavuşmak için 

kuruı alacağı için kavga çıkar · ve Minçikof: koımuı, fakat ana yurdunun Fransız zu· 
mak istemiş, Hüseyin mani olmuş, - Nedir bu benim dükklnı - lüm ve İfgali albnda inlemekte olduğu-
fakat bunu müteakip Ahmetle 1~ mın önündeki rezalet? nu görmüıtü. 
rahim tutuşmuştur. Diyerek elindeki kasap bıçağı· Asıl adr Sait olan bu kıymetli genç, 

Ahmet, lbrahimi tutarak Min· nı T oma lbrahime saplamıştır. ber vaJat yiicelerden uçmak isteyen asil 

çikofun dükkanının kepenklerine: lhrahim biraz sonra ölmüttür. ruhuna adını da uydurmuı, Şahin laka-
bmı alnuı, daha esaret yorgunluğunu çı 

çarpmıştır. Minçikof da kardeşi Hüsnü ve Hüseyin de hafif ya- karmadan , hatta ~luk çocuğunu 
Hasan ve arkadaşı H:.isnü ile İçe- ralıdırlar. Katil adliyeye verilmiı- bir eve yerleıtirmeden Müdafaai Hukuk 
ride rakı içiyorlarmı§. Yani, on - tir. c:emyetince memur edildiği ~Jei. 

da çözüldüğünü görünce evvelce verdiii 
sözünde dunnu~, tek başına bir koca or
du ile &Üngüleninceye kadar arslanlar gi
bi döğüşmÜ§ vç hakikaten dü§man ara 
balan o mübarek c~sedi çiğnemeden Ao
tebe gİremerniıti. 

Muhterem şehide bir köylü 
tarafından ya:z:ılml§hr 

Fransızlar toplan beş göze kurd11 
Attığı mermiler Antebi vurdu. 
Şahin bey uğruna gem gibJ durdu 
Ü nün Ankara ya gitti Şahin bey 
Açılmıyor bağın, bahçenin gülü 
Öttişmüyor yamk yanık bülbülü 
Her köşe başında on, on beş öJü 
ttnün Ankaraya vardt Şahin bey: 

• • • ,J 
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Istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
satınalma komisyonundan: 

ltlafi far ameliyatında kullarmak üzere 25 ton toz kükürt eksilt 
me ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 27 kuruştan 6750 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıhh iye Merkez; 

Levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 10 - lkincikfınun - 936 Cuma günü saat 15 de 
Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhi 
ye Merkezi satınalma komisyonu~ da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 507 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olar ların 935 senesi Ticaret odası vesi 

kası göstermeleri lazımdır. 

G - isteklilerin saat 14 e kadar teklif mektuplarını Komisyona 
vermeleri lazımdır. (8076) 

Jandarma genel 
satına ima 

komutanlığı 
komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit ve miktar; yazılı iki çeşit yiyecek eksiltmeye 
konulmuştur. 

A - Bir kilosuna 110 kuruş değer biçilen 10150 liralık sad~
yağının ilk teminatı 761 lira 25 kuruştur. Şartnamesi parasız olu o 
kapalı zarf eksiltmesi 3 - 1 - 936 Cuma günü saat on beşte. 

B - Bir kilosuna 22 kuruş değer biçilen 6000 liralık pirincin 
ilk teminatı 450 liradır. Şartname&• parasız olup kapalı zarf eksiltmes; 
3 - 1 - 936 Cuma günü saat on da. 

2 - Eksiltme Ankara Janda t ma Genel Komutanlığı kurağmd a 
yapılacak, şartnamelet buradan ahnacaktır. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

28/1211935 vaziyeti 
AKTiF Pt\SIF 

Kas11ı • 
\hın sali kilo~rn lb.567,527 1 L.23.303.601. ı2 
• anknor. ..................................... .. 6 201.873 -

'faklı' ........................... ............ .. 288.815. 35 

Oahildeki Muhabirler : 

r .. k r ur ırası . ............................ f L 428.915.32 

Hariçteki Muhabirler ; 
Altın San kilogram 4.401,270 6.190.752. 0I 
~!tına tahvili kabil Seı best dövizle 9712.992. 9o 

Hazine Tahvllleri = 

arşıltjtı L.158.748.563. -

Lira 

Sermaye .......................................... ................. . 
Ibtiyal akçesi ...... .................... ............................... . 

29 794289.47 
T edavUldekl E •nknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye ıL 158.7-4-8.56;:1.
Kınunun 6 ve 8 inci madde· 

428 915.32 f b 1 erj ıı e tev i il an azine tara 
fmdan vaki tedivaı I0.907.985 

Deruhte edilen evra ı nutiye 

Kar~ıh~ ramımen altın olarak 
15 903 744.971 ba~uyesi ................................... 147 840.STS 

Lira 

1 !; 000.000. -
1 026.750.61 

l 
Deruhte edil en evrakı naktiyc 1 
Kanunun tı ve 8 inci mad-
delerini' te~fi ~ an. Hazine tara- 10.

907 985 
_ 

tedavülf' il!veten vazedilen ı ı. l 8.000.000. 
Reeskont mukabili tedavüle 

' vazedilen 4.000.000. - 169 840 :578 _; 

tından vıkı tediy:a.ı " • · ·-----Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları --·········· ............ , L. .619.500. -

I 47.840 578 -
TUrk Lirası Mevduatı : 

~::~:z :::::::::::::::::::::::::::::: ı I 7. I 72 7 I 4 86 17.t 72 71 4 SS 
fıcarl senetler •·········· ........... ~. ,, 24 9~3.8J 5.57 

Esham ve Tahvilat CUzdanı ~ 
25 553 315.57 Döviz Mevduat. : 

{ 

Deruhte edilen evrakı n•k· ı 
.\ t i ye~in karşılığı esham Te . 34 384 !i67.56 

tıhvıUr 1 İtibari kıymetl e l 

B ı S('ıbest F.:sham "" T ahvlU.t 1 .. -4.42S.34S.80 

'ı lıın \ e döTiz üzerin e ı.v.ıns 
r ah\ilAt üzerine avans 1

... 26.5t7.49 
4.541.473.47 

38 809.913 36 

4567.99096 
Hissedarlar··: ................................... ~... . . . .. . .. . . .. "'soo ooo -
muhte:if ı ı om ggR cı~ 

Vadesiz 
Vadeli 

Muhtel it 
: : : :::: :::::::~:.':::::::::::: J 

12 2!~~~~~~ rn 33 ı .ooo 53 

................................................................ 6304100054 

, ' 

3 - Eksiltmeye girmek isttyenlerin teminat makbuzu veycı 
banka mektuplarını eksiltme saatin den bir saat evveline kadar komis 

YekGn YekQn 'l784J2.l-l6.b0 2 78.412.140 tJU =-
2 · f'art 1833 tarihinden itib~ren ; yona vermiş olmaları. (7959) 

lsko nto haddi ylizde 5 1·2 - Alhn Lzerıne avans yUzde 4 1·2 

llllı 111 

Sel inik 
111~1111~ 

Bankası 
Tesis tarihi : 18RR 

:;ıdare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)~~ 
Türkiyedeki Şubeleri: ~ 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) ~ 
lzmlr, Mersin 

Yuoanistandakl Şubeleri : 
SelAnik . Ati na . P!re 

Her nevi Banka muamelatı. 

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

!~I! 

Cağalofltı Hilaliahmer caddesi Keçlgö ren apartımanı kat No. (1 ) Tel: 22033 
1.'l': Kadıköy Bahariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60791 

CAY cUV..:N c;. Gi o~-o · o ı 

A l. T IN C.ÔlDl . .. , -

<::::--:.:;.;..ol ~tur 

• 

. ,,. . - . 
~t ı.tK 1-<.öp R,uy E V~PO• 

KAR~ I OA Mİl.'VONLA~ VARO• 

jp-- • ,. DUN ve YARIN Külliyatından '\ il 
Denizyolları , · YENtKt~APLAR 1 

Basın Kurumunun çıkardığı · 

• 

fl iKft 
P.A . KROPOTK1N 

Ahmet Ağaoğlu 
3-14 sahife 100 Kuruş 

D. Y. No. 38 

Yeni çıktı 
Iliç'in ölümü 

Nefes bir hikaye 
La. Tolstoıı 

Haydar Rifa t 
50 Kuruş 

r -lml!l!ll!!!-1111!1!~~---" Göz Hekim1 
Dr. Şükrü Ertan 

Bır.bıiJi, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22666 

Salı günleri meccanendir •. 

iŞ L ET M ES i 
AcNteleri: Karakiy - Ki,riibıaf 

l ' tl . ıt.2.18? • Sirk.ci Mlbirdar zatlt' 

I•-- ti :ut ftl~f•n : 227 tll --•I 
lmroz Yolu 

ASYA Vapuru 2 lkincika~ 
nun PERŞEMBE günü saat 16 
da IMROZ'a kadar. (8159) 

mınm""'~nPmi""""tnnıı""Nnnı•t·n•ıııu•ııHHırnntn•ıı.....,,1mt111t• 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Paza rdan başka günlerde öğleden 

Yeni Adam 
F. STROVSKI 
Haydar Rifat 

75 Kuruş 
.No, 47 

irsiyetin tesirleri 
Tercüme 

Remzi Türker Nihat l{ip 
75 Kuruş 

No. ·18 

Tevzi Merkezi: 

V AKIT Matbaası 
lstanbul 

sonra saat (2 lı 2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda Divanyolunda (1<).1) numa . 

ralı hususi kabinesinde hastalarım 

kabul eder. Sah, cumartesi günleri ... 

sabah "9 1/ 2 • 12" saatleri hakiki fı - •---------•-••• 

~:;:)~u::!ıse°:~::·ur.~~:;:~:h::::: ,D .... ::mımM::m::::-h.::::::::::::l::::::.A·:::::I:~:, 
ev telefon: 22.398. Kışlık telefon :21044 ii r • e me 1 ~ 

.. B ı· .. t h ·= --·------ ~i ev ıge mu e assısı 5: 
Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası :!Köprübaşı: Eminönü han Tel: 21915P. 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil
0 

lır.:::::::::=::::::::::::::::::::=mam:m::d 

1936 Almanağı 
En güzel bir yılbaşı armağanıdır . 

Bütün saylavlcuımızla gazetecilerimizin resim albümü içincleclir 

Ç · ı K T 1 

-------· 50 kuruş 

Türk .Hava Kurumu 
Büyük Piyao·gos~ 

·Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm1ştir. 

3. cü keşide 71' 2. ci Kanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca : 20 000, 12.000, 10.000 · liralık ·ikramiye

. lerle ( 20.000) .I~r:a~ık bir mükafat vardır .. . . . 


