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dün şehrimizi şereflendirdiler 
telefonu : 20203 

Cumhur Reisi coşkun 
tezahüratla karşılandı 

Büyük Önder gece saat on birde 
Hariciye Vekilini kabul buyurdular 

yılın eşiğind _ , 
1, o:; '( 

ıa•Iı..ü, en gürültülü, hidise 
zengin bir sene oldu 

iki zıd his, korku ve ümit içinde geçti. Toplu, tank/ı, 
toku az, altı üstüne gelmiş günahkar bir sene ... 
günahlarını gelecek senelerin çekmesi mukadderdir 

Son Posta 
Olnıyııcalaruıuı yeni ydlarc • 

ne tebrilr ellerken ba yduı hepl • 
mü, biitiin memlelıet i,in hrzyır· 
lı ııe m..'at olnuuuıı clifer. 

Cumhurreisi Atatürk kalamış vapurunda 

Reisicumhur Atatürk dün sabah aa Ulu Önderin treni güzergahtaki is· 
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at 3 te Ankaradan husust trenle \atan taayonlardan geçerken büyük tezahü· 
bula hareket etmişler vo ak,am aaat rat yapılmıştır. rler 
8,40 da Hayda.rpa' a istasyonuna vasıl Atatürkün refakatinde hemşireleri ine 
olmuşlardır. (Devamı 2 inci sayfada) •o··•" il e, 
-====-===----=-----=======....-''azan da nefret \'e h!ddelle ba • 

Son • 
ta ak• 
daldığı 

Belld 

Hariciye Vekili gece on 
huçukta Atinadan geldi 

Tevfik Rüştü Arasın beyanatı 
Aras Sancak meselesinin Milletler Cemiyetinde 

müzakerelerine iştirak için tekrar Cenevreye gidecek 
Cenevre ve Paristen aonra Atinaya\ Hariciye Vekilimiz hükumet erkanı 

uğr~ıt ~~a~. Hariciy~ Vekilimiz Dr. tar~fınd~n rıhtı.mda.kartılanı_n~ştır. Bir 
Tevfik Ruttu Araa dun gece aaat lO polıs mufr.,zesı selam resmını ifa et· 

30 da Romanya Recele Karol vapuri· mittir. 
le tehrimize avdet etmiftir. (~evanu 2 inci sayfada) 

İlk Milli tren bu sabah 
Edirneye gitti 

Trenin hareketinden evvel Sirkeci garında büyük 
merasim yapıldı, katar alkışlar 

arasında yola çıkb. Edirnede de merasim yapılacak 

yarısı • o~ur -1 .. Fakat, 937 sen:-ıi .. için yaşana~ak üç ~e~ tutıılmuı_ kabil bir musibet şek • 
bıt_m~ yuz altmış beş gunun bunu getirmi • ).inck yakl&,Jtıgına fBhit olan sene, on· 

oldugu • .Yeceğl ne mal!Um? Muhittin Birgen 
Harbl bu kadar yakından gören, onun (Devamı 2 Ind sayfada) 

eni yılın en talihli simaları 

Lirayı bir doktorla bir 
s taeirinin kızı kazandı 
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~eb'ıısu O;.fanidisin oğlu olan doktor "Piyangodan 
ra ile daha geniş im/lanlar içinde çalışmıga deVBill 
n, diyor, küçük kız ;se bebek almak fikrinde 1 

1ınaralar, ve 1 Aldıran yok ı 1 Kıl kıpırdamıyor. 
- 10!>90 bin lira! _ -34732 iki bin lira ... 

l!:dlme • Kara aiaç istasyonu 
.Dün aece yanaına kadar Şark Do - baren devlete geçmiş bulunmaktadır. 

mıryoll~rı tarafından itletilmekte o • \Hat Devlet Demiryolları Anupa hat· 
lan Edırne hattı aece aaat 12 den iti· t (Devamı üncü aayfada) , l Humerler , 4 uncU aayfa"di) (Devamı 3 üncü ,.ytada) 
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Hergün ---

Yeni Hzlzn eşiginde 

--- Yazan: 1\luhittin Birgen 
(&ştarnfı 1 inci sayfada) 

dan kaçmak içın hayli çalışmış olma
ma rağmen, yapılması elzem olan 

, lerı yapmamış olmak itibari!~ bü
tun eskı kardeşlerı gibi, boğazına ka • 
d r gunah ıçıne b tmış bir yıldır: 9 36 
da butün ağabey'ierı gibi, günahkar -
d r çünkü ınsanlar arasında, mılletler 
ç nde, sulhun, refahın en büyiık yayı-

cı ı ve yapıcısı olan hak ve adaletin te· 
rı ın ine ~ a hiç çalı~mamış, yahut pek 
ı tunköru bir el siııüşile iktifa etmiş -

l r. 
Günahkir sene! Kim bilir, belki de 

r. ;,m giın. hlarım gelecek senE'ler .n 
" J.. m~ m kadderd r! 

* tu! kle ha bi yalı ız Afr ka 
malı ş: ki köşe nde !!Or-
orada omdükse de. ö k 

r'b ha tın hıç bı.r dak l;a durn ı -

~. n müc d esmi, ıktısad i mu h r b -
) butün 936 sencsınde en şiddetlı \C 

en korkunç şeklıle yaşadık. MilletlPr 
b rbırlerinP karşı hudutlarını kapa -
makta ısrar ettiler; bir tarafta hangi 
t:- r madde bütün bolluğu ile müşteri-

durup dururken öteki tarafta ay
ı madd n ateş değil, altın pahasına 
, muk es bır y gibı hürmetle 

en cl dotaştığını görmekle devam 
€tt k. Aç rı doyurmıyan, toklnra ız -

bır sene ... İkt1sat bakınun-t p ve!" 
d n da g nahları Kafdağını aşmış o -

n bır yı. 936 bu itibarla da gün h
k r bır s ne olarak gidiyor. 

Allah taksıratını affetsin! 

* 936 sen.,.c;i, kendinden evvelkilerin 
b şlamı.ş o duklar. bir işi, dünyayı ka

'\kta, bayatı buhranlara sal -
ük tesir' olan mühim bir ışi 

" ... n daha ılcn gö ü mekte dc
\am ettı: Para ... FfHuıltika, bu sene .. 
ş klini ve mahiyetıni değişti me :to:: o
lan bu kt adi m ·essesen n istihalesi 
b'r devır daha ilerledi, para bır görn
ı k daha değışti. Evvelce siyaseti para 
değıştırirhn, siyasete para hal{im o -
lurken bu ene gördük ki para siyasi 
h kimiyetın elinde oyuncak olmuştur. 
Sıyasct paraya •yüksel!:. diyor, yük • 
s lıyor; ca'çal!ı. diyor, alça1ıyor; 

·dur!• d.~or, duruyor. Evvelce hıç 

olmazsa •nıçin ?:. diye sorsrken, 
bugun artık paranın bunu sormıya d .. -

hı cesar tı kalmamıştır. Belki o da 
çok giınahkardır, ve çok günah iş!em~ 
o masından dolayı çok mahçup düş -
müştur de, bunun için sorma cesareti 
k lmamı t sıyasetin yumruğu ka~ı -

nda fıcız ve muti bir malılük olmuş -
tur! 

Tarihin en yüksek tahtında oturup 
başında en büyük tacı taşıyan ve ta -
r hın en müstebit ve en uzun ömürlü 
hukümdarlığını yapmış bulunan 7.a -
v llı para! 936 senPSi, seni bir parçn 
d ha rezıl etti! 

Acaba, 936 senesini bundan dola) ı rla 
nahkitr sayacak mıyız? Zanne mı -

~ rum. .• 

* 

SON PO-STA 

'--------------------------------~--·----------~----------~--~~ 
'~esimli Makale: Y•mi yılda saadet yolu •• a 

Geçmiş gün1erimizde hayat bıze 
gliHimsememiş olabilir. Böyle va -
Z\)'etlerde zayıf karakterli adam 
derhai bedbinliğc düşer, düşüncede 
çahş.ma kabiliyetini kaybeder, ar -
tık bir daha kalkınmasının imkanı 
~oktur. 

Londrada bügiih 
Babalar kulübünün 3 
Yıl süren domiııo 
Oyunu 

Mücadele meydanmda galebe ka
zanmış olanları tetkik edimz, hepsi -
nin kuvvetli birer karaktere mali!.t 
olduldannı görürsünüıh Müşkülfıtla 
karşılaştıkları zaman yılmanuşlar, 
bed.binliğe kapılmamı§lar, bir işi ba
şaramayınca yeni bir ümit lle yeni 
bir ışe sarılmışlardır. 

Yaza ız abela 

Mazide muvaffak olmamış olabi -
lirsiniz, fakat kendi lrendinize kar· 
şı vazifeniz maziye baş çevirerek ye· 
ni yıla yeni ümit ile girmekliğiniz -
dir, müşkülnttan korkmıyarak, yıl .. 
mıyarak çalışıD12, ümidinizı kaybet· 
medikçe saadetin yolu sizin için a -
çık1ır. 

Sözün Kısası 
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ge isi aha çev· r 
Hükumet milisieri hücumlarında köpekler kullanTilağa 

başladzlar, Amerikadan 1000 gönüllü gidiyor 
Londra, :n (Hususi) - Cebelütta

rı~t~n geçmekte olan iki Sovyet ge
~ısı, bugün, 1spanyol asi harp gemile 
rı tarafından çevrilmiş Ye• dört saat alı 
konduktan sonra tekrar serbest bırakıl 
mıştır. 

1000 Amerikalı gönüllü 
Nevyork, 31 - Gazeteler hüku

met .kuvvetlerini takviye için Ispanya
ya gıtmek_ üzere bin kadar gönülHinün 
hazır bulunduğunu bildirmektedir. 
== Avilla, :·n (A.A.) - Havas Ajan-

sı muhabirinden: General Varclanın 
Villarde yakininde bulunan ordusu
nun sağ cenahına kar~ı yapılan bir ta
arruz esnasında hükumet milisleri, 
hücumlarında vahşi köpekler kullan· 
mışlardır. 

Kendi mevzilerine ateş 
Madrit, 31 (A.A.) - jigon' dan bil 

dirildiğine göre, Oviedodan kaçan ba
zı asi aSferler hükumetçi hatlara :lti
ca ederek şu malumati vermişlerdir. 

Pazar ··nü, topçu kuvvetleri tara-

fından yanlış haberler le aldanan 13 
asi tayyare Oviedo yanında kendi hat 
larını mitralyöz ateşine tutarak 71 ki· 
şiyi öldürmüş, 80 kişiyi yaralamıı:tır. 

İtalyanın cevabı 
Roma, :n (A.A.) - halyanın gö· 

nüllü meselesi hakkındaki Fransız- İn 
giliz notasma dair olan cevabı pek ya 
kında gönderilecektir. 

Siyasi mahafil, bu notanın Alman 
notasının ayni değilse de o notaya uy 
gun olacağını beyan etmektedirler. 

a ır-ıl Bsışbakanınuzın 
-~, basınına 

lgar ktl ha 
a tebliğ neşredildi 

Belgrad Hükumeti müttetiklerile isfşarelerden sonra 
Eulgaristanın teklifini kabul etmiştir 

: Belgrad 31 (Hususi) - Yugoslav -
\Bulgar anlaşması dolayısile dünya mn t
l buatı uzun mütalealar scrdetmekt(::d~r
'IJ.er. 1923 de müteveffa Aleksandrın ci -
liımündenberi gayri tabii bir tarzda de
vam eden Yugoslav • Bulgar münaseb'l· 
tı aı;ık. tabii bir vaziyete girmektedir. 
Turkıye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Arasın bu anlaşma hakkında Atinarlu 
y~aptı~ı beyanat Avrupa matbuatında a
laka ıle karşılanmıştır. 

:unanistan anıaşma hakkında henüz 
mu taleasını söylernemiştir. 

Bu haber burada hayretle kar§ılan· 
mıştır. Bunun tekzibe bile değer yeri 
yoktur. 

Resmi tebliğ 

Belgrad 31 (A.A.) - Bu akşam, 
Yugoslav - Bulgar dostluk paktının 
yakında imzalanacağını gösterir bir 
tebliğ neşredilmiştir. 

Bu tebliğde ezcümle deniliyar l'i: 
Bulgar hükumeti, bir Bulgar - Yu

goslav dostluk paktının imza edilmesi 
hakkında teşebbüste bulunmuş ve 
Yugoslavya bidayette kendi dost ve 

lı rı 

Bası ./Kurumunun yeni yıl için 
hazırladığı Almanakta neşredilmek 
üzere Başbakan İsmet İnönu bir ya
zı hroiye etmişlerdir. Brujbakan bu 
yazısında Türk basınına şu cümle-

• lerle iltifat etmektedirler: 

937 yılı içinTürk Basınına ııcş'c· 
li ve verimli çalışmalar dilerim. 
Türk Basını, çıkan yıl için biiyük 
ulusal meseleleri yüriitmcktc, yurt· 
tnşlara sevinç verecek başarılar ka· 
zandı. Türk Basımnın gerek yurt 
içinde, gerek nrsıulusal alanda tc· 
siri göze çarpacak surette artmalda· 
dır. Vatandaşiann her gün bir ga· 
zcte arnmaları ümit ve zevk veren 
bir şeydir. 

Yeni yılın en 
Tahiili simaları 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
Vız geliyor . 
- 1500:{ beş bin lira .. 
Kimin um urunda ~ 
- :38128 on bin lira ... 
Millet gene omuz silkiyor. 
- :~0458 on beş bin lira ... 
D udak büken bükene! 
Fakat: 

·>--g<) .. b' ı· - -' 1 • yuz ın ıra ... 
Denilince, aldırmıyanlar, kıllarını 

kıpırdatmıyanlar, umurlamıyanlar, o -
muz silkip dudak bükenler kaynaşıp 
karışıyar lar. 

Ve keşidenin heyecanı, tıpkı en me 
raklı safhası başlamış bir zabıta filmi 
gibi artıyor. 

Eski keşidelerde, 
fıOO lira ikramiye çıkınca, gıptadan 

ıslık çalanlar, bu gece on bin, yirmi 
bin, -10 bin liraya ehemmiyet vermi
yorlar. Çünkü ikramiyeler büyüdüğü 
için, .>O liranın, yüz liranın, ikiyüz li· 
ranın namı geçmiyor. Ve 500 lira, bin 
lira, beş, on bin lira herkese vız geli· 

yor. 
Dolaplar dönüyor ve büyük rakam 

ların çıkmasile artmaya başlayan he
yecan arasında, numara ve ikramiye 
fişlerini okuyanların sesleri yükseli ~ 

yor: 
- 3H:17 beş yüz bin lira! 
Bu ses, salonu, umulmadık bir za

manda hücum emri almış bir tabur gi 
bi allak bullak ediyor. Dinleyiciler hop 
oturup hop kalkıyorlar. lslıklar, çığ • 

lıklar gırla. 
Herkeste bir merak~ 

e Fon Zeklin ölümü 
e Bulgar - Yugoslav 
anlaşması 

H aftanın vukuatı arasında ıroz· 

den kaçması çok mümkün o::m 
kıiçük haberler arasında bır tanesı ,:ar 
dı ki hususi bir ehem:r,nı) et ı e üzerınde 
d urulmak gerekt'. Bu haber, bir i.llü
me aitti. Ölen adam Alman Gene ,ıli 
Fon Zekt'tir. 

Fon Zekt harp içinde Türkiyeyc de 
gelmiş ve Başkumandanlık \'ekfıletı cr· 
kimı harbiye ikinci reisliği. vazifesini 
görmüştür. Büj ük harbın verdiği ma·. 
lum neticeden sonra memleketine dö
nen bu adamın tek emelı, Alman vata· 
nını içine düştüğü hazin vaziyetten 
kurtarmak için müthiş bır mücadeleye 
girişrnek olmuştur. General Fon Zckt, 
bu mücadeleyi, bugünkü Alman 
ordusunun temelini te~kil ey • 
leyen Rayhsver kıralarını kur • 
makla kazanmıştır. Malum ol -
duğu üzere bazı memleketlerde 
olduğu gibi Allnanyada da ordu de • 
rnek, herşey demektir. Ordu, nizarnı 
fıntmenin koruyucusu, milli varlığın en 
yüksek ifadesi sayılır. Büyük harb:n 
maneviyat bozan neticesi karşısında 
herşey yıkılırken, bir parçacık olsun 
mukavemet gösterebılen yalnız ordu 
olabilmiştir. 

Binaenaleyh onun tekrar hayat bul· 
ması, Almanya denilen muazzam var
lığın tekrar canlanması demek olmuş· 
tur. Bu itihatl:a bugünkü Almanya ile 

- Hangi gişe satmış bileti? Kime 
Fon Zekt, biribirine girift olmuş ık: 
mümteziç hüviyet sayılabilir. 

çıktı acaba? 
Dudaklarda dolaşan bu suallerin ce 

vaplarını bulmak üzere keşide salo • 
nundan çıkarken, itiraf edeyim ki, ben 
de meraktayım. Ve, 1937 yılının en 
talil1li adamını öğrenmek arzusu, ben 
de de ayni derecede kuvvetli 1 

* Bayi bayi dolaşa dolaşa öğrenebil-

* Yugoslavyadan akseden haberler 
gösteriyor ki, uzun zaman birbirine 

Bulgar • 
Yugo.slav 

karşı iğbirar He, 
bazan da nefret 
ve hiddetle ba • 
kışan Bulgar -
Yugoslav kom • 

şular, geçmiş zamanın bu müzmin!e -
~manya başvekili ile hariciye veki • 
nın Mösyö Stayodinoviç ile bu 

nıevzu etrafında anlaştıkları söylen • 
müttefikleri ile istişare etmek istedi • İSMET İNÖNÜ 
ği cevabını vermişti. Bu istişareler ni· ._ _______ .....;.. _____ .-

hayete ermiş ve Yunanistan, Romnn- Arşidük ÜttO 
dim ki, talihlilerden birisi, Tarlabaşın 
da, Çarhacı sokağında ll numaralı ha 
nede kain, Anjel nam hatundur. 

şen husumetini ortadan kaldırmak ka
rarile aralarında bir dostluk ahidn3. " 
mesi imzalamayı sözleşmişlerdir. Bul
garların Balkan antantına girme:erini 
temin edebilecek olan bu teşebbtisiı, 
her sulhsever insanın memnunlytle 
karşılarnamasına imkan yoktur. Bi .. 
zim temennimiz, bu mıntnkavi abit • 
nameyi, daha şümullü bir anlaşmanın 
takip etmesi ve nihayet Balkanlar dır
liğine gölge iras eden Bulgar somurt • 
kanlığının bir an evvel bir nihayet buıl
masıdır. - Selim Ragıp 

mektedir. 

Alın~n ajansı, Bulgaristanın Yugos· 
lavya ıle anlaşmasını kendine göre 
tefsir etmekte ve bu anlaşmanın Bul
~~rlann Yugoslavlardan korktukla:ı 
'ıçın yapıldığını Ye maksadın Yugos1av 
husum ~· · . e.ını Romanya ve Türkiyeye 

ya, Türkiye ve Çekoslovakya bir Bnl· 
gar • Yugoslav paktının imzalanması beyanname çıkardı 
tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bunun 
üzerine Yugoslav hükfuneti Bulgar 
hükumetine teklı'ifini memnunivetle Arşidük, Avusturyada 
kabul eylemekte olduğunu bildi;miş- kuvvetli bir Ordu 

Ç€vınnek olduğunu söylemektedir. •• t.ir_.______ ihdasını istiyor 

Hit erin Orduya 
hi tabesi 

" Ezeli parola: her şey 
Almanya için , 

Berlin 31 (AA.) - Hitler yenı se· 
ne münasebetUe, orduya karşı aşağı • 
c:iakı hitabcyi neşretmiştir: 

Balkan Antantı 
Konsey· 

Toplantı ayın on beşine 
talik edildi 

Viyana, 31 (A.A.) - Otto de 
Habsburg, yeni sene münasebetiyle, 
kendisine hemşerilik hakkı vermiş o
lan 1,500 Avusturya komününe bir 
6eyanname göndererek programını i· 
zah etmiştir: 

Atina, 5 (A.A.) _ 5 Şubatta tes- Arşidük dahili ve harici sulhü iste· 
bit edilmiş olan Balkan Antantı kon- mcktedir. Kendisi çiftçilere yardım e· 
seyi toplantısı ayni ayın 15 ine talik decek, işsiziere muavenette bulunacak 
edilmiştir. Antonesko şubat başlangı· ticaret~ :,e sanayii ~imaye ~dec.ektir .. 
cında Ankarayı ziyaret edecek ve son Arşıduk, mecburı askerlık hızmeh· 
ra Rüştii Aras ile birlikte Atinaya ge· nin ve imparatorluk an'anesine tevfi
lecektir. kan bir ordu ihdasını tasvip etmekte-

Akdeniz 
Anlaşması 

dir. 
Bu ordu, Avusturyayı bütün hari-

ci taarruzlara karşı muhafaza edecek 
kabiliyette olacaktır. 

Anjel nam hatunla zevci bana ka· 
pıyı birlikte açtılar. Anjelin zevci Lam 
bo adında bir zat. Kendisi, patates ti
caretile müşteğilmiş. Bana, yılbaşı mü 
nasebetile hazırlanmış olan içki sofra 
sından bir kadeh mey sunduktan son
ra; sekiz on yaşındaki kızına seslen-
di : 

- Sofiya 1.. Bonsuvar desen e Ba-

ya! 
Sofiya, görülecek, öpülecek, sevile 

cek kadar şirin bir kız. Babası: 
- İşte ... diyor ... Ne çıktıysa buna 

çıktı ... Alın karşınıza, sorun soraca
ğınızıt 

Yanıma sokulan Safiyanın çukur çe 
nesi ni okşayarak gülüyoruro: 

- Desti izdivacına talibirn bayan
cığıml 

Zeki yavru da, gülüyor: 
- Bana ne? Ben kumbarama ata-

=-

[Sabahtan Sabaha 1 

····························································• 
cağım paralarımıl 

Babasının söylediğine göre, afacan 
Sofia, kazandığı paraları sayamıya • 
cakmış. Çünkü binden fazla rakam bil 
miyormuş. 

T alihli aileyi sevinciyle başbaşa bı
rakmaya hazırlanırken, küçük Sofia· 
ya soruyorum: 

- Sen dünyada en çok kimi '!lever· 

sin ? 
Az türkçe bildiği için sualimi yan· 

(Devamı 4 ii ncü snyfadn) 

B .. ' ugun .. ---

~ «Askerler, Alman ordusu tar'hın'n 
ınüh:m bir senesi bitmiş bulunmakta
dır. 7 mart 1936 danberi alaylarımlz 
Yen· den Ren kıyılarında bulunmak -
tadırlar. İki senelik askeri hizmet, or· 
dunun yapısını ve Almanyanın emni
Yetini takviye etmektedir.' Vazifeniz -
d~ gösterdiğiniz sadakatten dolay: size 
~eşekkür ederim. Önümüzdeki sene 
,~inde de czeli parolaya hizmet L"<iiniz: 

er şey Almanya için.» 

-------------------
Çank - Kay - Şek'i esir 
eden Generalın akıbeti 

Londra 31 (A.A.) - halyan - fn· 
giliz Akdeniz anlaşmasının 3 veya 4 
Kanunusanide imzalanacağı iyi malu· 
mat alan mahafilde zannedilmektedir. 
Bu anlaşma etrafındaki müzakereler 
müsait bir tarzda ilerlemektedir. 

Hüseyin Cahidin vali aleyhine 
açttg1 dava 

lzmit, (Hususi) - Muharrir Hiise 
yin Cnhidin lstnnbul valisi Muhittin 

arihin hiç bir devri dünyanın 
bugünkü haTine benzer bir 

ıztırap kaydetmemiştir. 

dünyayı Adem e HavYanın se\ i'it ği 
meyva bahçelerı gibi göımekte ıs 
rar ediyoruz. 

Nankin 31 (A.A Mahkeme 
~ank-Kay Ş€k'i kaçırmak suçundan 
olayı Can'T·Sue-Liang'ı ı O sene hap

se mahkilm etmiştir. Maamafih v ni 
sen dolayı ı.e bu hüküm tecil ed ' -
cek tir. 

lznıirde bir komüllist 
Tevkif edildi 
İzmir 31 (Hususi muhabir·m·L -

den) - Zabıta İzmirde komünist pro· 
pagandası yapmakla m znun üç ki i 

Bir yolcu tayvaresi düştü yakalamıştır. Bunlar kunduracı Bay -
J ram, Halit ve İsmaildir. 

ikı· kı"şı· o··ıdu·· Suçlular adliye) e tes im edil;"''s -

Üstündağ aleyhine açtığı davanın ev· 

rakı Adiiye Vekaletine gönderilmiş
tir. Dava evrakı gelir gelmez muhake

ıne başlıyacaktır. 

y .. pte yangı 
Eyüp camiinin karşssında 

8 d ""k kan yandı 
.Londra, : 1 (A.A.) _ Kurlüs n lerdir. Suçlulardan Hn it ve I. nıail 

bıldırildi w· haklarında delil mevkuf \ etlcrır.ı ·c._p e öre altı kişiyi n 1 let - Dun gece saat iki buçukta Eyüpte 
ınekte ol ı ir tayyare dün Afub h ya ettirmedı" in den sPrb b ak ı m ar • d b 
kin i e du·· dır. Bayramın j ·e tevk fı'1 k. ar \ - E) iıp cam: nin karşısın a çarsı. 0

A -

rol irk . . t~r. Iki. ~·olc~. Irak ptt· rilm' *ir. Bayram kahvelerde h ka yunda bir )angın çıkmış, 8 dıkkan 
etın n bır lngılız yuksek me· korr.ıinic;t propa andasın ait bC\ 'n - t mamcn, bir kaÇ dükkan da klf>ID\'n 

O~lur.~ ;,e ny.~i şi.r~etin. ~ir mühe.ndıs~ n mcl r oku~ .. k v, 1 om ün zm H yandıktan ~onra sö~d. rulmüstür. Yan
muştur. Dıger ıkı fhgılız yolcu ıle pı bazı ı isalelcrı o.eye beı ye dagıtm kla gının nac;ıl çıktığı tahkık edilm kl~ -

lot yaralanmışlardır. l maznundur. r. 

Büyük harpte Parisı döven şi~ • 
man bertnları, sıska bir bebek ka • 
dar aciz bırakan bugünün ilahı ö • 
lüm fiıetleri ferdleri, cüz'ütam1 ·ın 
değil, kitleleri ve ülkeleri yerin dı • 
bine indirmek için emir bekL k •n 
in anlar gene o tükenmez ümit ha -
zinesin n önünde yarından şıfa bek
ley p kendi kcndilerıni teselh di· 
yorlar. 

Siv3si E-debiyat kahr manı kesı · 
len diktatörler her sab h zehir 'bi 
nutuklarla ağzımızın t dım kaçır -
dıkl rı halde gene d un) a ı giıl n· 
be örmeğe çahsıyoruz 

Komünizmin kızıl al vii e fJ .• ı · 
min kapkara dumunlar. e~ak f? rk
tan uzak gaı ba kadar ıkı kıt'a) ı a -
te~e veımeğe çalışırken bize gene 

Dün gecenin ikiye böldıiğü dün
le yarın arasmda gözlerini \ uMan 
insan ur r,(.>ride bıraktıkları ha) alın 
b:r ızlırap olrlujundan ş 'ka ı el c> de· 
rek yeni giren yıldan st~.adet b ... kle· 
diler. 

Haklı~·-· Bu ün dt> ·ııl, düm n a
kin, mes'ut ve end· es'z de\•ir n-

de bi e in anlaı qaima \ ı·m 1 ·le
m·~ıe dır. 

n 

mı 

• akt.ı.n n çıı1 k K 
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r ŞE BiR BABIRLBRi 
Komünistlik tahrikatı yapmaktan 
suçlu olanlar tevkif edildiler 

Suçlular 13 kişi, idi mahkemede kendilerine isnat 
edilen suçları red ettiler. Evrak tahkikabn 
genişletilmesi için müddeiumumiliğe iade edildi 

Zabıtanın Komünistlik tahrikatı et ı şu cevabı verdi: 
rafında yaptığı tJthkikat son• ermiş, - Doktor Hikmetten 1 Mayısta tev 
auçlu olarak 1 :i kişi dün saat 16 da Ad kifhanede kitap almadım. Almış ol
liye ye tevdi edilmişler ve ikinci sulh sam bile bu bir cürüm teşkil etmez. 
ceza mahkemesinde sorguya çekilmiş Benim T aksimde buradaki şahıstarla 
lerdir. Bunların haklarında tevkif ka· «kibritin var mm diye anlaştığım ve 

Gümrük kaçakçılığı 
Elektrik 1irketi memurlan 
hakkındaki evrak ihtisas 
müddeiumumiliğine verildi 

Elektrik tirketinin aümrük kaçakçı· 
lığı meselesinde auçları teabit edilen 
dokuz memurdan tekizi hakkındaki 
tahkikatı evrakı dün dokuzuncu ihti -
aas mahkemesi müddeiumumiJiğine 
tevdi edilmif, oradan da iatintak daire 
aine aönderilmiştir. 

Suçlulardan biri halen Yunanistan· 
da bulunmaktadır. 

ran verilmiştir. Tevkif edilenlerin isim bir pastahanede f&pkamın üzerine aa Bankalarm tabi olduğu mali 
leri şunlardır: zetemi koyarak diğer arkadaşlarla an kayitlar 

Bastoncu Fevzi, esnaftan Süley· laştığım aaılsızdır. Böyle birteY vak.i Memleketimizde cari ahkamı kanu-
man, Hasan Basri, Zeki, Mustafa Re değildir. Ben altı gündür polisteyim. niyeye göre tetekkül eden bankalar, 
fik, Bekir Ali, Cenap Şahabettin, lh- Bana bu hususta bir tek sual sorulma sermayelerinden bir kısmı ecnebi mem 
aan, Kemal, Şükrü, Süleyman Kadri, dı. Mevzuu bahis Manifeste adlı ki- leketlerde istimal edebilmektedirler. 
Dr. Hikmet, Şair Nazım Hikmet. tap Babıalide 8atılır. Oradan bu kita- Fakat, bu hususta verilen müsaadenin 

Hakim Salahattİn evrakı tetkik et· bı herkes alabilir. . . . her muamele için alınması icap ettiği 
tikten sonra suçlulara hitaben: Diğer suçlular da kendıler~ne ıs~at ve dışarıdaki işlerde kullanılacak para 

- Komünistlik tahrikatı yapmak, edilen suçla alakaları olmadıgını soy· mikdarının da Maliye ve lktısat Ve -
beyanname neşretmek ve bu işler için lediler. kaletlerinin kontrolünden geçmesi la-
bir cemiyet teşkil etmekle suçlusunuz. Mustafa ~efik - - .~iz. vilayeto ıım aeldiği bildirilmittir. 
Ne dersiniz~ dedi. müracaat ett~k. ye (Endus~rı Do~u .. Ayni zamanda, ecnebi sermayeli o-

Doktor Hikmet- Ben iki sene ev- macılar Cemıyetı} adlı bır cemıyet lup ta memleketimizde icrwi faaliyet 
vel Marksizm Bibliyoteği adlı bir seri k~r~a.k içi~. '?ü~aade aldık. Bu teşek eden bankaların işlettikleri paralar, di 
kitap neşrettim. Bu kitaplardan bazı· kulun komunıatlılde alakası yoktur. ğer memleketlere tevdi olunarnıyacak 
ları burada bulunan kimselerin yastık dedi. . ve bilhassa Türkiye ~raa1arında mu
Jarı altından çıkmı,. Beni polis bunun Maznunlardan Kemal - Benım e- arnele görmiyen esham ve tahvilat Ü· 

için yakaladı. Bu kitapları ben kanun vimde bulunan evrak iki sene evvel Ö· zerine yatınlamıyacaktır. 
dairesinde neşrettim. Bu eserlerin bü- len bir arkadaşa aittir. Benim bu ev-
tün vatandaşların evlerinde bulunma rak ve kitaplarla alak.am yoktur. de-
1ını temenni ederim. Kimseyi Komü- ,di. Neticede mahkeme h~disenin ma -
nistliğe tahrik etmedim. hiyetine ve kağıtların yazısına göre 

Hakim - 1 Mayısta tevkif edildiği ceza usulü muhakemeleri kanununun 
niz zaman Nazım Hikmete kitap ver· 12.) ve 128 inci maddelerine göre 
mişsin iz. 

Doktor Hikmet - Hayır ... 
Nazım Hikmet hakimin suallerine 

maznunların tevkifine, tahkikatın ik
mali için evrakın da müddeiumumili
ğe tevdiine karar verdi. 

------------------~-· Yeni idhalat rejimi 
Bugünden itibaren tatbik 

mevkiine giriyor 

Yeni ithalat rejimi bugünden itiba
ren tatbik mevkiine girmiştir. Rejim 
listesi Resmi Gazete ile ilan edildik· 
ten •onra birçok itiraz vaki olmuş ve 
liateler üzerinde deği~iklikler yapılma· 
11 iatenmif, Vekalete müracaat edilmiş 
ti. Bu itiraz ve istekleri Vekalet tara· 
fından lhım aelen cevap verilmiştir. 

Piyasada bir canlılık ba,lamıştır. 
Tatbik itine gelince, bir kısım e'ya fi
,7atlarında düşüklük sıörüleceği ve re

jimin muhakkak en istifadeli bir tekil 
olduiu meydana çıkacaktır. 

Yerli Mallar Pazarmda yangm 

Bir çiftlik 
tamamen yandı 
Alemdağında Balta.cı ol'manı civa -

rında Halimpaşa çiftliğinde yangın 
çıkmış, ateş aür•atle genişlemiştir. 
Sarfedilen aayretlere rağmen yangın 
ancak bütün çiftlik yandıktan sonra 
söndürülmüştür. 

Şoförler Cemiyeti hakkmda~i 
tetkikat 

Şoförler cei1Uyetinde vlki olan ve is 
tifa eden idare heyeti tarafından Tica 
ret oduına yapılan auüstimal ihbarı ce 
miyetin mürakabe heyeti tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Ticaret odası timdilik müdahaleye 

lüzum 4ıÖrmemiştir. Şoförler Cemiye

tinin mürakabe heyeti keyfiyeti aydın 

latacak ve odaya bildirecektir. Ondan 
aonra oda müdahale edecektir. 

Belediyenin 937 bütçesi 
937 senesi Belediye ve idarei huc

susiye bütçesinin tanzimine devam o· 
lunmaktadır. Şehir Meclisi Daimi E~ 
cümeninin meaaisi netltesinde bütçe· 
nin Ziraat ve Nafia müdürlüklerine 
ait fasılları intaç olunmuştur. 

937 senesinde Ziraat Müdürlüğün 
ce tesis olunan meyve ve ağaçlar fi • 
danlıkları tevsi edilecektir. Nafia tah-
sisatı meyanına da, yol inşaatına ve ta 
miratma kifayet edecek mikdarda meb 
lftğ ilave olunmuştur. --· .... ·-········ .. ···························-········-

MEVLOD 
Merhum General Şükrü Naili Gök

berk'in ruhuna ittihaf e.dilmek üzere 
3 Ikinci Kanun 1937 Pazar günü öğle 
namazından tonra Beyazıt camii şeri
finde mevludu nebevt okutturulaca -
ğından arzu buY.uran zevatın aelmele 
rini dileriz. 

Ailesi 

PERAH 81NEMADA--

Pr. zAT 1 s u·N G uR 
temaili eri. Yalnız aon iki ıfin 
Slnemad• yeni progr•m 

LUI: S0TÇ0 
BOKSÖR 

Ikincikinun 1 

Yeni yılın en talibii simalan 
(B&§ tarafı 3 Uncü sayfada) J rada dursun. Yarım saat evvel be'? lı-

ht anlayan küçük, hiç düşünmeden ce ra kıymeti olan biletin şimdi muıebt'r 
· bir banka çeki halıne girdi. Dilediğ.m vap verıyor: 

p 1 zaman kullanırımı 
- n~rbanayıl. b. t f la Doktor, bize resim vermek üzere 
_ Da a ananı ır ara a, para .. k . 

1
· d k' b nk t ı 

k 1 lı . . . 1 cuzdanını çe tı. çn e ı a no c es-
n hfr tarafa oyaa ar angıaını a ır- telerini görünce, onun ikramiyeyı al· 
aın} 'ı mak için acele etmrıyişinin sırrım an-

Gene hiç düşünmüyor J.adım. 
- Parayı... 150,000 lira kazanan 1221 numara-
Ve ilave ediyor: lı bileti de satan Nimet gişesi sah'bi 
-Fakat bir tarafa da piyango bile- Bay İsmail ve zevcesi Bayan Nimet: 

tini koyarlana, ikisini de bırakır onu - Talihli, Talimhane meydanında, 
alınm ı Dilek apartımanında tüccar Rıza a -

Ben gülüyorum, küçük kızıyor : dında bir zat... diyorlar. Ve terlerıni 
_ Alay mı ediyouun benimle sen} aile sil e ilih•e ediyorlar: 
_ Ne haddime} 50 bin liralık a .. - Fakat mübareki koydunsa bul... 

İstanbul kazan, biz kepç.e olduk. Bi ... az 
damla alay etmek ne haddimd daha dolaşırsak, taksi parası, ikramı -

- Ne yapacaksın paralaını? ye miktarını bulacak! Bayilerin sel:t -
- Bebek alacağım! meti narnma bir tamim çıkarılsa da, 
- Hastayım. ·· Ayağınızın altını Ö· bilet sahipleri, k eşi de günlerinde vl • 

peyim doktoru kaldırın! sun evlerinden çıkmasalar! .. 
Bu sözü, yolda rastlayıp ta peşime Güldüm: 

~en iki gazeteci arkadaştan birisi; - Sizin Bay Rıza, iki defa talih -
500,000 lirayı kazanan biletin bir p~r· liymiş... Hem ikramiyeyi kazandı, 
çasına sahip bulunan doktor Orfanı - hem de evinde bulunmamakla, ziyrı ,. 
disin .hiz:rne.tçisine söylüyor. Çünkü, retçi akınından kurtuldu! 
piyango bayiinin söylediğine göre, is· Naci Sadullah 
ıninin duyulmasını istemiyen dokto -
run, huzuruna girebilmek için, böyle 
basit bir hileye baş vurmak icap edi -
yor. Hizmetçi kadın, bu hileyi yutmak 
gafletini göstererek, bizim ahbabı içe· 
ri alıyor. Ardından ben de kapıya da· 
yanıyoruın: 

- Madam... Aç kapıyı... Bizim bi
raderi ne yaptınız? 

Benim ardundan da öteki meslek • 
daş zile sarılıyor, ve haykırıyor: 

- İnsat yahu ... Bizim halazadedir 
hasta olan ... Ben de başında bulun • 
mak isterim elbet! 

Doktor, üçümüzü karşısında görün
ce, merakla soruyor: 

-Nedir? 
Derhal cevabı bastırdım: 
- Piyangodan muztaribiz üstadım! 
- !!!? ... 
- Tedavisi ccevıap» denilen ilaçla 

mümkündür. Ver ilacımızı gidelim. 
Orfanidis, vaziyeti kavrayınca, ga • 

:fil hizmetçisine dik dik bakıp bize dö
nüyor: 

- Size cevap yerine çokola versem 
olmaz mı? 

- Teşekkür ederiz. 
-Şarap? 

- Mersi! 
- Rakı da içmez misiniz? 
- Bu gece, cevaptan gayri hiç bir 

roliskirat kullanmıyoruz üstadım. 
Ve doktor, bizi ikrama boğarak aa -

vuşturamıyacağuıı anlayınca, dile .,. 
ğiınizi yerine retirmek mecburiyetinde 
kalıyor: 

- Ben, eski İstanbul saylavı Orta -

ilk Milli tren 
Bu sabah 
Edirneye gitti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tı ismini almıştır. 

Hattın müdür vekaletine <<Devlet 
Demiryolları Avrupa hattı dokuzun
cu işletme müdürlüğü» ünvanı ile Şark 
Demiryolları başmüfettişi Salahattin· 
tayin edilmiştir. 

Sirkeciden Edirneye ilk tren bu sa-' 
bah saat 8,:30 da kalkmış ve Sirkeci is· 
taayonunda büyük merasim yapılmış· 
tır. Merasime valinin bir nutkiyle baş
lanmış, bundan sonra İstiklal marşı ça 
lınmış ve tertip edilen hususi katar bay 
raklarla, defne dalları ile süslenmiş ol 
duğu halde alkışlar arasında Edirneye 
hareket etmiştir. Bu trenle Devlet De· 
miryolları umumi müdüründen başka 
Istanbul belediyesi narnma bir heyet 
ve İstanbul matlbuatı mümessilleri do 
Edirneye gitmişlerdir. Tren bütün is
tasyon larda merasimle karşılanacak •. 
her istasyonda duracak ve her istas • 
yopda merasim yapılacaktır. 

Edirneliler de bu mes'ut günü bü .. 
yük tezahürlerle kutlulamaya hazır• 
lanmıflardır. 

Edirnede hazırlıklar 
·. 

nidisin oğluywn. Piyangodan kazan - Edirne, 31 (Hususi) - lstanbul
dığun para, hayatımı değiştirecek de· dan hareket edecek olan Devlet Demir 
jidir. O para ile çok pahalı olduAu yoUarının ilk trenini karşılamak ve u· 
için getirtemediğim kıymetli meslek iurlamak üzere Edirneliler büyük ha· 
kitaplannı satın alacağım. Ve daha ge· zırlıklar yapmışlardır. Edirnenin şehir 
ni1 imk8nlar içinde, çalışmıya devam K w • t ları bayraklarla 
ed w • 1 'Ye araagaç ıs asyon 

ecegıın. B .. ·· h lk t h.. t iş _ Bayün söylediğine göre, kazan • donanmıştır. utun a eza ura ak 
dığınız parayı tesellüm etmekten ka .. tirak edecektir. lstanbul~an tr~n ~ • 
ç~mız? tam üstü. gel~cek, beledıye mıs~fırler 

- Tab it... terefine bır zıyafet verecek, aynı tren 
- Ta:bit mi? sabahleyin gene merasimle Istanbul~ 

Beyoğlunda· Yerli Mallar Pazarında 
•lektrik tellerinin kontak yapması yü 
\rinden yangın çıkmış, fakat derhal ye 
iifilerek söndürülmüştür. 

- Elbette ... Acelesi ne? Bilet ce - aiurlanacak.tır. 
Geb:ıe Sulh Hukuk Biklmlilinden: ~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':l birnde -lllduktan sonra, varsın par~ o· 1 ------... -------· .. 
Gebze mahkemesi eski zabıt kAtibi olup ~ - ............. 

hO.len ikametgAhı meçhul bulunan Salın a

leyhine hazine taratmdan açılan 66 Ura 518 

f'\. kuruş alacak davasının muhakemeslnde Ba-EKSELSVOR ~ lme ll~en tebll~at yapıldı~ı halde gelmedi
llnden gıyap k:arannın da llft.nen tebııtlne 

Büyük elbise mağazası ve muhatemenın 20/1/937 çarşamba guuu 

-... -................................................... _ 

S A H . p L E R l saat ıı e bırakllmasına karar verildiğinden 
l 0 gün gene eelmedltı takdirde veya blr ve-

Sayın mUşterilerinin yeni tn göndermedi~! takdirde vAkıalan "alJul 
senelerini kutlularlar. ve 1krar etmiş sayılarak gıyabında muhake-

~---------------· ı menln b1tırlleceğ1 Uln olunur. 

KOçOk Haberler 
Ölçulü şişeler lerdlr. Dört saat kadar süren bu toplantıda 

Ölçuler nızamnameslnln şlşelere alt fa lı mualllınlerle talebeler samlmt hasblhaller 
buıünden itibaren tatbik edilmeı:te başlan- yapmışlardır. 

Türk • :lsveç ticaret anlaşması 
m::ır~ole u~raşan bazı tüccarlar vekAlete mu Türk - isveç tıcaret anlaşması bugünden 

racaat ederek tatbik işini tehlr etmelerini ı.tı .. ;ba;r~e;n.b;ir;...;s;en~e~m~ü~d;de~U~e-uza-tılm-~~tı•r•.••=-•~!111~~~~~~~~~~~-~~:!~--=~·~:--=~-,------~-------·~~ııı. latemlşlerse de kendilerine henüz ne menfl, ..ıı111 B A R Bugün 
Jlt de müsbet bir cevap vertlmemtştır. Herkesin eğleneceği yeni c o Ş K U N L A R Matinelerden itibaren 

Kı:ı Orta mektebinde çay bir Bar •• 

!stanbul Kız Orta mektcbl talebelen, yıl- Bizde neşelanelim zevklanelim HENRY GARATg~dje~ANN~ar~U~E~Tac~~EıLLE PERRY T u R K 
ba.t1 ve blrlnc1 tnhrirl yoklamalannın sonu V Ib h ft d 1 Sinemasında 
milnasebetıyıc dun ~ıeden sonra metteple- 1 aŞI a asm 8 l MON QUE ROLLAND 

rinde muallimlerine bir çay ziyafet! vermiş- ''---~~~~--------~-----------------------~-----·--------------• 
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HABERLERI. 1 
lrmak taşmas T ars s 

E 
Çor da Kızılay hastanesi 

için felike oluyor 
Köyln her yıl tarlasını hazırlıyor ve ekiyor, fakat 

daha mahsulünü kaldırmadan ekseriyetle sel 
geliyor, her §eyi alıp götürüyor 

. çok faydalı işler görüyor 
Hastanede kısa bir zamanda 2241 hasta tedavi edildi 

Çorlu (Hususi) _ B ad K l 
yın b' &ı ur a ızı a-

ır aetaneai vardır. Bu hastanede 

civarın bütUn göç 
menleri mecca· 
nen tedavi edilir. 
Bunlardan ağır 
hasta olanlar has· 
taneye yatırılır, 

hafif olanlar da 
ayak tedavisine 
alınırlar. Bu sene zarfında muhtelif Tarsusta ekseriyetle büyük zarariara sebeb olan ınnak 

. Çorlu K1nlay has. h • ' talıldardan Çatalcacla ~ya _yardım edt!D yavrular Tarsuo (Huouoi) -Son oel fel&· ya seneler beklerneğe lüzum yoktur. 

Ad 
etın e arsus can a,.uutmemittir. Daha bu senenin mayıs ayında Tarsus 

, tanesi mUdur" U 1389 erkek, 852 dan 68 kız, 114 erkek, frengı ve cıltl k · d T k • .a..._ 

V

• d'l . . kadın hasta teda- hastalıklarından 65 kadın, 123 erkek, ap azar zn zn F-'- T k d' ... 
ı e ı mıııt c· ~at arsus en ı topr;;tgının inan ırmagwının Kulak Hasan ag"'a, Çatalkeli, 

La t l "bır. ıvar köylerin de fak'ır kulak, boğaz, burun hastalıklanndan 
J& s a arı u .. d 

7 

ll k s [ k kuvveti bakımından beklenen mahsul- Özel köylerindeki zararları görmek 

ııurlar M·· mueseese e tedavi olu- kadın, er ek, akli ve asabl hasta· U, mezar ı Ve den yüz binlerce lira zarariara ııinni,_ k&lidir. '1arın zı arınd f . h d 

6 
k O El ki •k • l • tir. Tarsus çiftçisizaten her sene ırma- lrmaktaki su seviyesi toprak sevi· 1~ 1 ba. 

1
uracaat eden göçmen hasta· lıklardan 5 kadın, 3 erkek., idrar yolla· 

a&r h ı kl a rengı, verem gibi rı asıalıkların an adın, ı erkek e rı ış erı ğın böyle taşmalarına ve mahsulünü yesinden alelôde zamanlarda ancak ı 
J3u~la;s~: 

1
h aral tkelsadüf edilmektedir. olmak tizere, 852 kadın, 1389 erk('.k Adapazarı (Hususi) _ Şehire ge- tarlasından silip süpürmesini (mukad- metaie kadar engindir. Zaten dar olan 

. e e er en getırdıkl · I tirilecek ou iıile meıgul olmak üzere derat) diye karşılamağa alıımıştır. 0- ve dibindeki toprak seviyesi aeneler 

1 k tl d 
nst~ ı. arı geldikleri m('m- muayene ve tedavi edilmi~tir . l!ır Mü es . b en an aşılmckta· Çatalca Y avruJıırının Kınla,.a Nafia ve Sılılıa t y ekilietleri buraya iki n un felôketi böyle karş•layışı "Mistik- geçtikçe biraz daha yükselen mecra· 

O . b sesenın aş doktoru 1-ltilil Alakaları l 1 . k ı· sman u. fakir hastaların d tl . su mühendisi 11öndennişlerdir. erin dünya işinden e imızi çe e ım, oında dolaşan ırmak bir kaç günlük 
<lerman olmakta ı,· k ~r erıne Çatalca (Hususi) - Çatalcada Yapılan tetkikat sonunda şehire yemeyelim, içmeyelim, bizi geldiğimiz yağmur sularile de hemen etrafa yayı· 
icarnnın hayati' ır çok marız ve fı- mektep yavruları Kızılaya yardım için getirilecek suyun gene eskisi oibi Sa· gibi ~SÖtürecek günü bekleyelimı> fel- lır. 
r-. arını urtarmaktadır 11 . . • . e· E ~orlu zaten nüfusu k I b lk b" · e erınden geldıgı kadar çalışmaktadır- panca gölünün ayağından alınmasını sefe sistemine uyuşundan değildir. trafında yüksekçe tepeler üzerine 
b ld aa a ı ır kasa- l Ça 1 Kı ı kk"l" d k 1 O çalışır, emek verir, para döker fakat kurulmuş köyleri civarında bı'lhassa 
~ a 

0
b .. ~.ğundan Kızılay hastanesi bura· ~·rt. ta c~ d zı ay teşe ··f~du •

1 
mu- arar a~tırmışlardır. Bu su borulaıla ua utun manasil b' k ı e azamı erecode mu ı o maya şehir içine dağıtılaeaktır. bilir ki hepsi bir gün elinden çıkıverir. nisan ayında üç yakıcı yaz ayı içinde 

.. e ır can urtaran w ak O I k b' b'l k muess,.sesi halinı' l b l k ugraşm taclır. Kasahada ani bir mezarlık tesisi i· nun için Çukurovada çift i ır pno ı e urumayan sular, bataklıklar, bi· 

'..1 a mış u unma ta- 1 kk 'k ' 1 ':'ır. Hastanede tesis tarihinden bugüne Bu şefkatli müesseseye para ile yar· çin belediye tarafından yapılan tetki· işi te ii i edilir. rı ınti er halinde kalır. Tarsusun için· 
l<adar dahilô hastalıkla d 

589 

k d dırnda bulunamayan mini mini yavru· kat ,onunda bu işe en elverişli yerin Bu fikir halkın zihninde öyle gari- de gerek oda dahilinde ve gerekse ha· 
94!) erkek, harici h t~ :~ d · .. 

0

8 
kın, lar vesile buldırlr.ça aralarında para Yorgala mezarlığının bulunduğu saha belerle tecelli eder ki insan böyle dü· riçte teşrinisaninin tô sonlarında bile a ı 48 k as ı ar an 1 a- toplam kt .. 1 . d d b' olduğu anlaşılmıştır. şünenlere kulak misafiri olmak arzu· müsait gecelerde sivri sinekierin tek· 

ın, er ek, göz hastalıklarından b' 1 ·ı a a ... robazekt gun erıln e . e Kır-18 kadın 31 k k ır erı e musa: a eder ereesme ,. Belediye şehrin elektrik ihtiyacile sunu bile çok görür. Fakat onlar; Çu· lifsiz ziyaretleri çok kere ıı:örülür. 
Jından U kader e ' kadın hastalıkla· zılay rozeti dağ>tmaya çalışmaktadır· de yakından meşgul olmaktadır. Türk kurovada ziraat ne demek olduğunu Bütün bunlara mukabil kurak sene-ın, çocuk hastalıkların· lar. Ticaret Bankası ile elektrik mukave- ve onun mukadderatını gören yegUne lerde ektiği tohumu bile alamıyan köy· 

~ Nevc:e • k•• 1 ·•ı lesi bir buçuk sene ııonra hita.ma ere· adamlardır. ler vardır. Irmağın 5- 10 kilometre iki ~ ır oy eri Çocuğunu öldüren cek, bu zamana kadar belediye husu- Öyle çiftçiler vardır ki yüzlerce dö- tarafı boyunca bu en bereketli yerle-
İçı· n J kadın si tesisatı vücuda getirerek bir buçuk nüm tarla içinde senelerce çalıştığı rin toiıun:..:,.,rını seller söküp götÜ!'Ür· yıl sonra kasabayı kendisi aydınlata· halde boş anb..,ını bakıp yarın oğlu ile ken buradan bir iki saat ötede yalnız 

caktır. değirmene göndereceği buğdaymı yağmurdan merhamet uman yerler 

... 

' Beş yıllık bir kalkınma 
programı yapıldı 

lzmir Ağır Ceza mahkeme
sinde muhakeme edilecek 

Bu i~ için Bakanlıkla temas edil- komşusundan isterler. çoktur. 
mektedir. Kışın tekrar alırım ümidile öküzü· 

nü satıp pamuk tarlasının otunu tapa· 

...... :.- ... ~·- ·-----

Tarsuslular 
lzmit halkevi reistiği 

Nev h' -şe ır (Hususi) - K" 1"1 beş senelik b' oy u er 
zırlaya k k ır kalkınma programı ha· 
'd' ra aymakamlığa vermişler· 

İzmir, 31 (Huau•i) -İkinci aorgu 
hakimliği zaruret yüzünden çocuğunu 
denize atarak ölümüne sebebiyet ve· 
ren genç bir kadını ağır ceza mahke
mesine sevketti. 

İzmit, (Hususi) - İzmit, Halkevi 
reisliğine kağıt fabrikası müdürü Meh 
met Ali Kağıtçı seçilmiştir. 

lattıktan sonra Tarsus ırmağının bir 
taşmasile eline balçıklanmış bir tarla

dan başka hiç bir şey geçmeyen çift
çileı-i bulmak için uzun uzun aylar ve-

Adana felaketzedelerine 
y4~rdım ediyorlar 

Tarsus (Hususi) - Belediye A
dana felaketzedelerine yardım olmak 

. üzere bir vagon kömür göndermiştir. 

. Burada teşekkül eden 10 kişilik bir 
yardım komisyonu da felaketzeddere 
yardım için iane toplamaya başlamış, 
yalnız Tar sus mm takasında kısa bir 
zaman zarfında ( 1 135) lira para top
lanmıştır. Bu yıl mahsulün azlığı, ek· 
seriyeti ziraatle meşgul olan halkın da· 
ha geniş mikyasta yardım yapamama
sını mucip olmaktadır. 

ır. 

Bu program .. b lıer kö .. . a gore eş eene !çinde 

ta 
YI un Ihtıyacına göre, ekaıkieri 

mam an k k lerd b' aca ' me tep olmıyaın köy-
e ırer mekt "' ll ep yaptınlacak, bozuk 

,o ar tamir d'l k dil k k e ı ece • camiler tamir e· 
ece uy 1 
ı ' u au arından kurtulup çeş-

rne er ve ok tır. uma odaları yaptırılacak· 

Gönende bir kız kaç1rma vak'as1 
Gönen (U··- A) 

pa k
.. .. ' ~usı - Gökçesu Çır -

n oyunden Ib :ı.... k . . ~ı_ ranım ızl Hayrıyeyı 
açıran Em ll-"- ·ı tb ru wı ı e rahim yakala -

narak adli . . ba yeye verılmışlerdir Kız ba· 
sına teslim edilmiştir. . 

Bilecik ag ... lr ceza hAk' , . ..,. 
Ad cı tm IQI 

apazarı (H A) A-r . . S ususı - gır ceza 
eısı uri B'l 'k -tayin d'l ~ e~ı agır ceza ht\kimliğine 

e ı mıştır. 

Sökeli 26 ya~ında bayan Ayşe al· 
tı yaşında Galip adındaki çocuğunu 
Karşı.>'akadaki Çocuk yuvasına teslim 
etmek istemi~, yer olmadığı için bir 
müddet beklernesi kendisine bildiril
miştir. Kadın bundan müteesair ol
muş, vapura binmiş, çocuğunu fırla· 
tıp denize atmıştır. 

Kadının muhaltemesine pek yakı~ 
da ağır ceza mahkemesinde batlana· 
caktır. 

Muğla tutunculerinin 
yüzleri güldU 

tütün kalmamıştır. Bu yıl yal· 
Muğla, - Muğlada satılacak 

nız tütünden il için de dört milyon lira 
girmiştir. Tütüncülerin yüzü gülmüş· 
tür. Yeni yıl tütünlerinin hazırlığına 
şimdiden başlanmıştır, gelecek yıl ekim 
mikdarlarmın fazla olacağı umuluyor. 

L 
tebrik . ı ' a gud K, 

edeıım Hasan Bey. 

.. . Bilirs:n kı ben elbise merak· 
lısı bir adamım.. 

İzmir kültür lisesi kadrosu 

İzmir Kültür Lisesi muallimleri 

İzmir, 31 (Hususi) - Bu yıl Iz mirde açılan Kültür lisesi talebe kadro
larını genişleterek civar mekteplerde mektepsiz kalan talebderi de kabule 

başlamıştır. Bilha~sa leyli kısımları tamamen dolmuştur. 
lzmirin belli başlı muallimleri Kiiltür lisesinde vazife kabul etmişlerdir. 

Kültür lisesinde kız talebelere askerlik dersi de verilmektedir. 

. . . Aco.ba 19 3 7 de mı. sıl elbise gi

yilecek? 

Hasan Bey - Her seneki gibi 
taksitle dostum! 

Hadiseler Ol 
Karş•sandaWii 

-·· iıkelnm~J blr fikir 
Bir gazete yazıyor: 
«Balıkları fazla tutulmuş olduk • 

ları için demze atıyorlarmış. Bu ba
lıkları denize atacaklarına, bahk a
lamıyan fıkaralara bedava dağıt • 
malıdır lar.• 

Mükemmel fikır do~rusu. Ben de 
be-raber m. Hem bu kc1dar degil. da· 
ha, daha cta başka ~e~ ler yapılmalı
dır. 

?örn ekçi. e5.\'apçı, corapçı, gıye· 
cege dar eş~a sltan dukk[mlaıın 
tezgahlarında bir çok eşya var, on· 

l
lar da dağı.ıimo~ıdır. 

Lokcınta:aıda br a J) vcmek 
müşteı i be k t:yıp, ınu~ter buhmı 
yor, onlar da dağı•ımılıdıı. 

Ve nıhayet bmka kasa! ır.nda 
duran lııdcıklar da "i.:ığıt ılın ılıdıı-. 

Hem bakın ba ıktan kendım h s· 
se ısternem ımma, ötek! vaıdık :ı • 
rımın hepsinden hıssemi ist r•m. 

!MS~ir 
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SiYASET ADAMIGÖZÜ İLE GEÇEN YIL 

Memleketimizde . ' . 

T örkiyomn 936 aeneai eınasin· mür ehemmiyetle aranılan hir madde y . 

rUJtülü bir dünya içinde aükunetle ve ~mandanberi An~dolunu~ kö~ür ~r- LVI. U ıffın ırgen . . . . • 
daki hayatını «kantık ve gü· haline girmit bulunuyor. Halbuki bir 11111 h • ~anB. • '/ 

intizam içinde çalışan bir memleket» fıyatı arasına yenıden yenıye ıtlemege · beynelmılel mübadele lktiaadıyatımız· Bu yepyenı bir saha, bambatka bi1 
diye hülasa etmek en münaaip bir ifa- batlayan linit ocaklan da gittikçe ar- yenin ihracatı miktar jtiba.rile de, kıy- da muazzam bir inkıliptır. Türkiyeele ınevzudur. Bu mevzu ayni zamanc:ı. 
de olur. tan miktarlarla kömür verrneğe bat· met itibarile de tedricen artarak 936 derin bir iktısadt tahavvül var. O ka· ikinci bir mevzu ile birlikte hayat geU.. 

Hakikaten. Türkiye, 936 acneainin lamışlardır. Bu kömür tarfiyatının se- aenesinde en yüksek haddini bulllluş- dar derin bir iktiAdi tahavvül ki ~ yor: 
büyük gürültüleri arasında arzın en bebi, Anadolu ovalarının başlıca süsü- tur. Ötedenberi barielen gelen bir sü- on sene sonra Türkiyenin çehre•i ta· Ucuzluk. 936 bu meselenin yalnı:a 
sakin ve en çalıtkan bir köşesi olmuş nü teşkil eden sülün ,ibi düz ve yük- rü mata vardı ki bunlar bugün mem- mamen değişmit olacaktır. etüdünü gördü, fakat 937 kendisini do 
ve bu son bir 1ene içinde meyd bir sek kavak ağaçları aruına. levent ka- leketimiule yapıhnakta olduğu halde Şimdi de yeni bir hamle yapılmak görecektir. 
yandan birçok müsbet eserler ;on:ıu metlerile onlua benzeyen büyük bü- idhalatımız da gene hiç eksilmiyor, bel- üzere yeni bazı teYlerin hazırlanmakta :tl-
ve bir yandan da gelecek sene ve ~ene~ yük bacaların karışmalda olmasıdır! ki biraz da artıyor. Bu da güzel bir 8- olduğu görülüyor. Bu da köyün lçerdeki işler bakımından kaydetti· 
ler ıçın çıkanlacak işlerin te • yer yer yükselen bu kömür aömürücü- lfuuettir: Türkiye ticari müvazenesini yükse1tilmesi, köylünün iatihsalinin ve ğimiz şu bir kaç müşahede, bize !J~~6-
meUerini kurmUflur. sü uzun boylu devler arttıkça kömür idhalatını azaltmak suretile temin et· bununla beraber alım kudretinin arttı· nın bizim memleketimiz için yük .. 

Karanlık ve tehlikelerle dolu bir havzasının daha fazla çalışması, de- meği düşünmüyor; belki de, ihracatı rılması hamlesi. sek işlerle dolu bir sene olduğunu gös-
dünya içinde Türkiyenin böyle sakin miryollarında marşandiz vagonlarınm gene hep eski ihracat kalınakla bera- İsmet lnönünün sonbahar başlar- terrneğe kafidir. Dış işierimize gelince, 
ve çalışkan bir toprak köşesi oluşunun çoğalması vesaire vesaire ... lazım geli- her, idhalatının mahiyeti değişiyor. ken yaptığı temaalar esnasında anlattı- 936 bu bakımdan da iyi yüklenmiş ve 
muhtelif sebepleri vardır: yor. O zaman görüyoruz ki hükumet Eskiden Türkiyeye Avrupadan hep ta- ğı tasavvurlarını tatbikat aahasına ge- _ frenklerin dedikleri gibi_ <<iyi dö-

Mesela, Türk milletinin sakin ka- Ereğli kömür şirketini satın almıştır. mam olmuş sanayi mahsulleri girerdi. çirecek olan ~ir .. takım projeler. h~zır- ~en miş» bir sene oldu: Montrö kon fe· 
rakteri, tavşan gibi ko~mayıp kam- ve bu müessesenin iatihsalatını arttır- Şimdi bunların yerine Türkiyenin tek- lanmıştır: Koyluler arasında ıstıhsal ransı, Türkiye harici siyaseti için !H8-
lumbağa gibi yavaş, fakat mütemadi- mak için bir proje hazırlanıyor. nik kudretini arttıran, hayır, Türkiye· vasıtalarını islah için teknik kuvvet iş· denberi hiç bir m illetin görmem'ş ol· 
yen gideceği yolda yürümesini seven 1f ye yeni bir teknik kudreti getiren bir tirakleri yapılacak ve köye rasyonel duğu b ir diplomatik muzafferiyelle 
yürüyÜf temposu, bu sebeplerden biri· Başka bir taraftan bakınız: fürki- sürü medeniyet naşirleri giriyor. Bu, bir yoldan makine •okulacaktır. neticelendi. Türkiyenin dünya mil· 

dir. Ikinci bir aebep de Türkiyenin ge- •• Jetleri arasındaki mevkii bu münas~· 
rek dıtarda ve ıerek içerde meselesi az D u N y A D betle umumi bir süzgeçten geçirilmiş 
bir memleket oluşudur. Fakat, bütün · • oldu: Süzgeçin üzerinde bir zerre bi· 
bunların başında en mühim sebep, bu- le tortu kalmamış ve Türkiye aıiyase-
günkü Türkiyenin rejimidir: 1 9 6 ti temiz ve berrak bir au gibi bu s üz· 

Harice n bütün esaslı meseleleri tas- geçten süzülerek kabına oturmuştur! 
fiye edip Türk milletini Türkiye haya· Bu gün ayni Türkiye yeni bir im• 
tının hudut çerçevesi içı'nde ve kendi tihan karşısındadır. Sancak meselesi, 
etrafında toplamış olan büyük insan, beynelmilel münakaşa masasının üstü-
Atatürk, bu memleket için bir emni- B u satırıara göz gezdirdiğiniz şu Yazan: ~ görmekle bahtiyar olacaktır. 

ı 
ne konulmuş yeni bir mevzudur. Bu 

yet ve huzur, bir çalışma ve ilerleme sırada üç yüz altmış beş gün • s [• R * 
timsali olmuştur. Mühendisinden emin lük bir hayata yüz geri ederek bin do- e l m agtp Bir kaç satırla w nisbi bir yazış ko· münakaşada karşıınıula Fransa gibi 
bir fabrika amelesi, kaptanından emin k .. t d' 1 ·ı k k laybğı ile 1936 yılının şu veya bu ha - kuvvetli bir devlet bulunuyor ve bu 

bı·r gemı' tayf .... ı, yahut kumanda"'. ına uz ~uz o uz ye ı yı ı ı e nrşı arşıya yukanda kaydettiğim işte bu uyanık devletin Şarki Akdenizde hayli kuv-_, .• gelmiş bulunuyoruz. w Türk siyasetidir. dtscnin doğuşuna, inkişafına ve şu ve-
inanmış bir ordu ne yaparsa Türk mil- . Ar~~da bırakmış . oldugumuz ko.ca Nitekim, şimdilik muallakta bul u _ ya bu istikamette seyrine şahid olu - vetli bir kıskançlıkla müdafaa ettiği 
)eti ve Türkiye de öyle yapıyor: Ku- b:r muca~ele devresme başınıızı ~evı - nan, fakat ayağımızı eŞiğine atmış ol _ verdiğini kaydetmek zor bir şey de - mühim menfaatleri mevzuu bahsolu• 

rıp baktıgımız zaman, Jl~ııması cıdden ğildir. Fakat bu geçmiş yılın, son se • 
manda işinden dola}'ı yüzünü .. ~vi - - dugwumuz 1937 yılına girerken bir hak yor. 

r-- mi1~ku"l bı'r çok me .. haleler· katet:mı'ş neler içinde şahidi olduguw muz en mu - d 
rip arkasına bakmaya bile ihtiyaç his· -ı w •• .. .. .. • 

1 
• . davası olarak benimsemiş olduğumuz Eminiz ki bu mesele de dönüp o· 

ed·w oldugumuzu goruruz. Bırdenbıre nık - v ırl·daşlarımız leh' e h ıı·nde ıntıs'r azzam tehlikeyi muhtevi büyük bir si- 1 k 937 · · · d bı'zce m~• setm ıgi için, ileri dogw ru yürüyüp gi- b' 1 Ç" ıru· " 1 . e ... ın a ı ı af<lca , senesı ıçın e Q4-ın o amayız. un geçen gun erın w İ yasi ihtilafa vesile vermiş olduğu da 1 1 h 1 kl k 
diyor... hatırası, gelecek olanların muhtemel bulundugumuz. ~tak_ya ve skcnde • muhakkaktır. Bunun neticesi şu ol - up 0 an a şe ine varaca tır. 

* d ı • "lg d"' " " O g"' nın meselesının dılhnhımız daı • muştur kı' bir taraftan Mısır gibi, Su _ Türkiyenin dünya milletleri ara-ay m ıgına go e uşuruyor. un • . d b' ki' k t•• 1 w h kk 
H k'k t T" k' 93{! . .. - " . . • resın e ır şe ı a ı a acagı a ın - . 'b' I k 'b' d k d k Id w • 'b d b h a ı a en. ur ·ıye, u senesın- lerdedir ki, dunya, buyük bır iktısacli da beslediğimiz emniyet de aynı sıya- rıye gı ı, ra gı ı ost ve omşu mem sın a azanmış o ugu ıtı ar an a • 

de bir çok müsbet işler çıkardı ve ye- darlıktan muazzam bir siyasi sıkıntı- sete olan nihayetsiz güve lınwıen il . leketler istiklallerine kavuşurlarken, sederken Kral Edvard'ın lstanbuld yaP. 
nilerini hazırladı. Hangi sahaya tHtkıl- ya düşmüştür. Beynelmilel siyaset uf- ri geliyor ne t:! öbür tarafta Habeş gibi, varlığını id • tığı ziyareti ve Atatürkle tesis etmiş 
sa bu fikrin deliHerini birer birer !aya- ku her zamankinden daha karanlık - M · . tl . k l" d rak ettiği ilk gündenberi istikla~ için- olduğu dostluğu da hatırlamak l5zım· 
biliriz: t emnunıye e ışaret etme azım ır de yaşamış bir memleket de artık tari-

ır. ki arkada bıraktıgırnw yz 1936 yılı, bır h k lıw d dır. Fakat, hepsi bundan ibaret değil: 
Mesela, demiryollarının uzıınıp T hı ·ı.. b ı tl h ta I k ı e karışara w var gm an ayrılmış bu-

e J:Ke u u arı er ra ı ap a - çok şeametli tahminierin tahakkuk Bugün Türkiye Balkanlar ve Şarkt 
mıştır. Bütün dünyayı ateŞe c;almnk is- edememi.ş oldugu· bir devTe olarak ha- lunuyor. Avrupa müvazenesinde en kuvvetli gitme temposu değişmedi; yeni yeni 

yollar işletmeye açıldı, yeni yeni yoUa
rın inşasına devam edildi; bir karınca 
gibi çalışan lsmet lnönü Avrupanın 
ağustos böceği gibi öten bir sürü 

devlet adamları arasında, kışlık yiye
cek tedarikı bakımından en faik bir ha 

t 'd d nı go"steren uzak şarktak' ha~ ·ıe Bu hadise, Mil~tler Cemiyetinin si-
ı a ı 1 ı ' tıralarımızda kalacaktır. Bu bakım - rolü oynayan devletlerden biri olmu~ 

dah ku\'Vetl. m' dı"fa edebı'lmck mal" nesinde ~imdiye kadar patlak vermiş T 
a ı " • dan, g~ış· seneyi, memnuniyetle an- ~ 

d ·ı .. t- k"ll · b' lka nı· -r·· olan ihtilafların en azametiisi olmuş, tur. sa ı e us u u enmış ır vo n ,... • mamız ve arkaımza nefret duymadan 
bir taraftan İngiltere, diğer taraftan İ· 

bi şimdilık zahiri bir sükfınete ermiş, bakmamız lazımdır. 1936 yılı, bir ba • 
b k b·ı İ 'b' b" A talya gibi iki büyük devleti, müsellah una mu a ı spanya gı ı gar i v- kımdan Mısır gibi, Suriye gıbi, Irak 

·· h~ k d k bir ihtilfıfa sevketmek vaziyetini :hdas 
rupanın munte a no tasın a i top · gibi bir takım dost memleketlerin is • 

kı d b.. .. d "' k etmişti. Bu iki hükumet arasında, son 
ra ar a, utun unyayı an ve ateşe tiklallerine ka\11ıc:tuk1arını görmekle 

ı b ı k ·- günlerde imzalanan ve mevcud statü· 
şarma ve yaratma kuvvetidir. Bunun sa a i eec yeni bir facianın acıklı per- balıliyari duyan bir hayat safhasıdır. 

d · ı ko'yu muhafaza esasına istinad eden 
için bir taraftan demiryolları uzar- esı açı mıştır. Eğer bunlardan Suriyenin kazancı, w anlaşma, muvakkat bir te'lifi beyin te-
ken bir vandan da bir iki bu'"yu"k fabr'ı· Şurasını fahrile anmak ve kabul Hatay Türklerinin elemlerı'ni kör~ '< -~ min etmek itibarile mevcud gergmliği 
kanın işe başladığı ve piyasaya. mal etmek lazımdı-r ki bütün bu göz yaşar· lcyen bir müessif hadiseye vesile ver - izale etmiş sayılabilir; fakat 0 kadar. 
döktüğü görüldü: yahut yeniden bir tı:ı vuku.at ar~sında başı ~önmeden, m emiş olsaydı, onların saadetinden biz Geçmiş yılın dikkate değer mühlm 
kaç fab "k t ll . t l b hadısclerı vaktınden evvel gorerck led de kendimize büyük bir memnuniyet hadiseler inden biri de, Fransada hasıl 
1 d O 

rkı adnınk'emd~ erı ~ ı malya ş- birlerini alabilrnek mazhariyetıne e - payı ayınnakt tereddu'"d g" t a ı. a ar ı, ışarı pıyasa ara ya- . . . a os erme1. - olan mühim değişikliklerdir. Bunun 
ı k.. .. "h d b"' "k b ' ren memleketlerden bın ve belkı baş- dik. Maamafih ye'sc knpılmıya lüıum bir neticesi olmak üzere iktidar mcv -

pı an omur ı racatımız a uyu ır ı T "' k c · · 
artma öz d w h Jd . ıcası ur umhunyetı ve 0 • görmeden, nihai zaferin onlarda kala· kiine gelen Blum kabinesi, nisbi bir 

g e çarpma ıgı 8 e b~~ t~~ nun dış siyaseti olmuştur. Bo • cağı emniyetile ve her hakkın yerini sosyalist islfıhatının ilk temellerini at-
rafta.n Zongulda_k . havzamız bugunku ı ğazlar rejiminin memleket mcnfaatle· bulacağı kanaati kat'iyesile diyebiliriz mış bulunuyor. Tecrübe henüz ta -
teknı.k kuvvetlerının en ııon randman rlne uygun bir şekilde hal ve fasle ·ı ki 1937 yılı Hatay davasının Batc.ıy mamlanmamış olduğu için, muvaffa • 
haddıJe çalışıyor da gene piyasada kö- dilebilmiş olmasının başlıea amili, davayi millisi lehinde hall~ild!ğini (Devaım 14 ÜlleÜ sayfada) 

* Hülasa, hangi taraftan bakars:ınız 
bakınız: Türkiye 9:J6 aenesini d olgun 
muvaffakiyetlerle geçirdi. Diyebilirim 

ki, eski senelerde ekilmiş olan şeyle 

rin biçilmeğe başladığı devire girildiği
ni gösteren 1936, şimdiye kadar ~eçir

diğimiz muvaffakıyetli senderin en 
yüklüsüdür. 

Eğer - nazar değmemek için 1 -
bu seneye mutlaka bir de kusur ara· 
mak lazımsa şunu gösterebiliriz: 

O, gelecek senelere nisbetle, mu
vaffakiyet yükü itibarile, en zayJf o
lanı kalacaktır l 

Muhittin Birım 
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Sayfa 7 

t lkincikanun 

1937 Senesinde neler olacak 

• • 
ı uz ıçı Bu haftaki 

li maçlan 
\ 

Fr nsan n meşhur fa cıs ,, 
ar yo diyor 

-----------------* ~ ~ ----------------~ "1937 Senesi huzur ve servet devresinin başlangıcı 

e y 
• Fenerbahçe Güneşi e, Vefa 
1 Galatasarayla, Beşiktaş da 

Beykozla karşılaşıyor 
Istanbul lik şampb'onasınm sonu

olarak telakki edilebilir, Nisan ayında Blum ve 
Baldvin devrilecek yerlerine D~ladiye ile Eden 
geçecek1er, Almanlar Danziği ilhak edecekler, 
F ran ko muzaffer olacak ve İspanya tahbna eski ~ ~ ~ -----------: 

Geçen yzl umumiyetle bütün spor şubelerimizde 
bir kalkznma vardz. B un dan başka Ankarada eşi 

\ az bulunan bir stada sa~ip olduk 

na gelmiş bulunuyoruz. 
Likte başta giden takımlardan iki -

sinin alacaklan neticenin oynayacağı 

. Kral 13 üncü Alfons gelecek, 

Fransanın meşhur bir falcısı vardır. \ 
büyük rol milli kümeye ayrılacak o· Hurafelere inananlar da inanınıyan - . .. 

yazan : Ömer Be lm Ian takımların yerlerinde mühim tadi· lar da maneviyanannın bo~ tarafları · 
Eskidt-rtleri o.çma- kımlarını yenmek lat yapmış olacaktır. nı onun söyliyeceği sözlerle doldur ~ 

------
ğa ne lüzum var} gibi büyük bir mu· Bu haftaki maçlar üzerinde bu iti· mak isterler, zencidir. Ve ismi de Lod· 
19:~6 sene ini arka- vaffakıyet elde etti- barla ciddiyetle durmak lazımdır. yadır. Ekser rivayetlere inanmak la. • 
mızda bıraktık. Biz ler. G~latasaray • Vefa zım gelirse Lodya kral Aleksandr ıle 

· Berlı'n olı'mpiya .. Bartunun vurulacağını evvelden ha -
yenı senenin eskı' L'k · d b' wl .. \b' dul ı şampıyonasın a ır mag u ı .. her vermicm1ic:. ve gene dediko ara 
" ı dından evvel kısa "'r- '#J gun ere nazaran me yet ve bir beraberliği olan Calatasara ı'nanmak lazım gelirse, Lodya Habe • 

ı k 
bir müddet Maoa • m e et sporu için da yın geri kalan bütün maçları kazan • şistan meselesini de evvelce haber ver· 

ha parlak neticeler- ristanda hazırlı~ ~d- ması likteki vaziyeti icabı lazımdır. miş, ve bedbaht Haile Selfısnin taç ve 
le geçmesini temeıa ~lan~ ~a~an Ses rımt Son haftalarda oldukça düzgün maç- tahtından mahrum kalacağını da söy-

. ed I cı erımızın ovye . 1. . l 1 . · · nı e im. R 1' . t lar yapan Vefa da ihma ı caız o mı • em~ ımış. , w 

1936 yılı memle· usr; k~e 0 ımp:!a yan bir kuvvet olduğuna göre bu ma Her yıl sonunda ve diger yılın ba • 
tla ah .. ı artıl kne ıdce. çı haftanın güzel ve heyecanlı oyunla şında Arupada ve bilh~a .Frans~da, 

ket sporu bakımın- er urme e ay e· . . böyle falcıların önümiızdek~ sene .~.çın 
dan büyük ve mes- dilecek dereceler .. rı sırasına koymak rnechurıyetınde .. bir takım şeyler söylemelerı, tefe ul • 

ut hfıdiselerle dolu- dir. • yiz. de bulunmalan adettir. .. 
dur. Basketbol Fenerbahçe • Güneş Gazeteler de, eşhas da bu soylenen 

Türkiye idrnan ce Son senelerin en Bu iki dost klübün maçı büyük bir sözlere çok kıyınet verirler. . . 
miyetl ri ittifakının ~ göz alıcı hareketle- samirniyet içinde geçeceğini şimdiden İşte Exelsior gazetesi bunun ı~ın Lodya 

«Türk Spor Ku- Ömer Besim ri basında da bas. tahmin edebiliriz. Lodya'nm 1937 yılı içinde nel~~ soy- Senenin en büyük ve en tehlikeli 
· k liyeceğini ınerak etmiş ve kendisıle bu hadisesini Danzig'deki taklibi hüku • 

rumuH adını alarak değişmesi, on bi-ıketbolü s yrnak lazımdır. Yal.nız likte şi~diye ·ada~ en. u - hususta komşnuş. . met meydana getirecektir. Danzig na-
rinci Berlin olimpiyadının bize şeref lstanbulda yapılan büyük hazırlık fak bır kazaya u.gramadan lıderlık ~- Parisin en muhteşem yerlerınden zileri hükiimeti devirerek bir emrı va· 
veren neticeleri, nihayet hükumetimi ve çalışmalardan sonra ilk defa Ber • den Fen~r'hahçenın son haftalar~~ bır birinde ve mükemmel bir apartım~~ : ki yapacaklar, ve Danzig şehrini Al • 
z.in spora verdiği büyük ehemmiye - lin olimpiyadına iştirak etmit olan bas- az zorakı . olan ~~~.affa~ı!~tlerını bu da oturan Lodya Exelsior muharrırını manyaya ilhak edecek~erdir. Diğer 
tın bir tezahürü olan Ankara stadının ketbolcülerimiz Şili ve Mısır takımlan hafta tehlıkeye duşurecegını zannet - iyi karşılamış, kendisi ile meşgul ol • devletler, !bilhassa Fransa bundan. 
açılışı, spor tarihimizdeki büyük ve e. karşısında büyük bir muvaffakıyet el mıyoruz. m~, ve fikirlerini uzun uzun sayıp memnun olmıyacak fakat harbetıneğe 
hemmiyetli işler arasında en başta yer de edememişlerse de olimpiyada işti- Fenerbahçe hücum hattı kadar mü dökmüştür. cesaret edemiyecektir. 
alan parlak hadiselerdir. rak ettirilmiş olmak suretile bu spora essir olan Güne~ hücum hattının ~e- MUharrir ihtisaslarını şöyle anlat - Avusturyada bütün ihtimallere rağ-

At\etizm kartı memlekette ileri bir alakanın u- ner m~dafaası?ı kolay olmas__a bıle maktadır. men önümüzdeki sene zarfında krallık 
be lmuslardır lstikba- sarsa:bılecek hır ıkuvvette oldugu da - Eğer Lodyejıın müthiş bir falcı tesis edilemiyecek, ve Aqidük Otto da 

19
°6 · · · d A 1 · · b" yanmasına se P 0 • • hakkak ldugun· u bilmesem u"zen'mde hı'ç bir evlenemı'yecektı'r. 

• ,) senesı ıçın e t etızmın en u 1. . . 'd 1 d b' . d h' .. mu tır. o "k k b ı k ı ıyı gı en apor ar an ırı e ıç şup- tesir yapmıyacak. Evi, çalışma odası, Baldvin de düşecek ve yerini E .. 
yu ay ı o ara atletlerin Berlin o - h . d' ki b k tb ld" Müdafaalarından ziyade hücum 3 • d . . k eııız ır as e o ur. kendisini ziyarete gelenleri kabul et • den'e bırakacaktır. Eden fazla gençtir 
umpıya ına ış.tıra etmemiş olm:ıları· B" "ki t hatları kuvvetli olan bu takımların 

k d d b
'l · B ISI e tig-i daire çok zevkli bir elle süsülen • diye etrafta bazı muhalefet sesleri yük 

nı ay e e ı ırız. u mevsim içinde doksan dakikalık oyun içinde nasıl bir 

d ı Ç
ok eski bir maziai olan bu spor öte miştir. Bana nefis bir Amerikan sigara selecekse de bu işi ondan daha iyi be-

uz.un ve evam ı bir faaliyet yapamı· hisle çalışabileceklerini bilmiyoruz. sı uzattıktan sonra, 1937 senesi için cerecek kimse bulunamadığmdan, E • 
yan atletlerimiz 1500, :3000, 5000, 10 den beri memlekette rağbet gö .. müş Seyrine imkan bulduğumuz iki ta • baktığı falı ~u yolda izah etmeğe baş • den bacuekaletin en uygun bir adaıru 
bin met 1 1 110 400 k ,. bir hareket olarak aöze çarpmaktadır. k h" h 1 d d h f 1 'l' re er e ve mfmia OŞ~.~J e ımın ucum a.t arın a a a aa o· ]adı: olarak o mevkie gelecektir. 
larda, yüksek ve sırıkla atlamada, gül- Berlin o1impiyadında ~ayanı hayret yuncular Fenerbahçede bulunmakta • - Azizim, 1937 senesi 1936 sene • Eden'in iktidar mevkiine gelmesi İn· 
le ve disk atmada 1600 metre bayrak bir derece alan hisikletçilerimiz her se- dır. Niyazi, Naci, Fikret gibi oyuncu• sinden daha mes'ud bir surette geçe - giltere hariciye siyasetinde de t~sirle
yarışında Türkiye rekor listesinde mü ne en ziyade in kip feden bir vaziyet lar la daha cevval olan Fen er bahçe hat· cektir. Hükfunet adamlannın kısmı a· rini gösterecek ve İngiltere Danzıg em• 
him tadilat yapınağa muvaffak olmuş• içinde çalıfmaktadırlar. tı, kar,ılarında Rebii, Rasih, Salahat- zamisi jüpiter burcundadırla~. Mesela ri vfıkiinden sonra Fransa ile çok sıkı 
\ardır. Su sporlari tinden teşekkül eden Güneş hücum. Fransız beşvekili Blum, İngılthere. ~a- şekilde teşriki mesaiye girişecektir. 

Y d' · B . 
1 

kl d riciye nazırı Eden, ve Fransa arıcıye 1spanyada Franko memleket hara • 
e ı ncı alkan oyunlarına iştirak Dünyanın lher tarafında oldugw unun hattı ıle kar~ı afaca ar ır. D lbo ... 't b candadırlar d 1 l Al . h' . b" "k b' nazın e s JUPl er ur , bezara döndükten sonra muzaffer ola· 

e en at etlerimizden Rıza Maksut 5 aksine su sporları bizde bir nevi deniz Oyunda ıa eti ru ıyenın uyu ır ve istikballerini karartan hiç bir leke cak fakat gayelerini tahakkuk ettir • 
bin metrede, Pulat yüksek atlamada sporu şeklini muhafaza etmektedir. rol oynayacağı bu maçta fazla ~ışan yoktur. Yalnız Hitler, Satume bur • rnek için rahat rahat memleketını ida· 
ikincilik almıştır. Yüzücülerimiz bir deniz hamamında kazanacak olmakla beraber ihtımaller cundadır. re edemiyecektir. İspanyollarm asi ru· 

Güreş müsabaka yaparlar, kürekçilerimiz bi· Fenerbahçenin lehindedir. Milletler ka'bil olduğu kadar harb bu, Frankoyu rahat bırakmıyacaktır. 
C ribirine z:ıt akan akıntılar içinde kürek Fenerbahçe mağlup olduğu takdir· yapmamağa gayret edecekler, ve gay· Eski İspanya kralı on üçüncü Alforuı, 

eçen mevsim içinde en bol hare· atarlar. de likte büyük değişiklikler meydana retlerinin semeresini alacaklardır. büyük tezahürat ve müzafferane bir 
ket yapan ve bu har~ketleri irinde en k y ı ha :ı... 1m k d ~·ı .. .. .. ed il tekr M drid d" ek tah 1 k r :ı- Tatlı su ile, tuzlu su farkı da bu a· gelebileec tir. anız ru o ıyaca egı onumuz • a e ar a e onec ve • 
P:U

1 
a ve şerefli neticeler alan güret· Beş ı" ktaş • Beykoz deki sene zarfında .. m .. metıer. arasında tına geçip oturacaktır. 

rı eri . d b k rada amansız bir -kilde yüzücülerimi • mız en urada bir lisanı şü ran· T- ... .. .. ... • • şimdiye !kadar gorulmemış tnrzda İtal ada faşist rejimi devam edecek 
la bahsetmek lazımdır. zi tabiatin bu karışık işi içinde üzer Takım:nda yaptıgı buy~k .degı~ı~lik hakkaniyet de meydana gelecektir. fakat rejim. mühim rükünlennden bi-

letanbulda yaptıkları maçlarda A .. durur. liklere ragmen her hafta gıttıkçe guzel Fen s.lerninde hayli büyük ilitiralar nnın ölümile müteellim olacaktır. t • 
vusturyalıları, Almanları, Finlandiya· Deniz_. suyunda derecelerinl indir • neticeler alan Beşiktaş için bu maç Ü· olacaktır, bunlann en başında motör - talya bu ölümÜ mühım bir k:ayıb 0 

• 

lıları maWlA d .. i1 . . B rneğe ugr~an yüzücülerimiz bu au zerinde fazla durulacak bir vaziyetten süz tayyare gelmektedir. Bugün Pla- larak telakki edecektir. 
. g up e en gur~çı erımız er lm olimpiyadında daha büyük bir mu farkları dalayısile dünya rekorların • çıkmı~tır. neur ismi verilen m.otörsüı tayyareler Önümüzdeki sene zarfında bazı 

vaffak k dan bir hayij uzaktırlar. Ve bu uzaklık Her sene mevsim sonlarında hayli önümüzdeki sene motörlü tayyareler memleketlerde şimdiye kadar tesadili 

ı ıyet azanmak suretiyle mem -ek t f neticesi olimpiyadın bu en cazip mü .. kuvvetten düşen Beykoz eon oyunla· kadar tekamül edecek Vi insanlar pla- edilmemiş olan bir hastalık çıkacak ve 
. e e şere veren galibiyetler elde et· il : ... edikl ri debll tiler. sahakalarında muvaffakıyet kazana - rında bu hislerimizi yeniden tazeleyen neur'ler e ADli e yere gı e • bu salgın hastalık büyük tahribat ya • 

61 kil d Ol' . b' . . . 1 madılar. bir vaziyettedir. ceklerdir. . . pacaktır. 
Y 

o a ımpıyat ırıncısı o an Kild 
1 

lk .. b k 
1 

İ tanbul Ati . A. 1 ... d • Televizyonun radyoy tatbiki umu· Mali buhran azalmakla beraber dll 
aşar ve 7

9 
k'l d lim . .. .. .. e yapı an ye en musa a a arı s etizm ıa.n ıgın an. -" k b .. d . 1 . ı o a 

0 
pıyat uçuncu . . . . . 

1
. . ... . Ş b Ma ııule.§eCe , ve u yuz en sınemacı ar • olmıyacakur, bulıranın dünya yüzün· 

sü olan Ah d b ff k l . na gıden denızcılerımız o ımpıyatta 1 - Kanunusanı, u at, rt, ay· 1 tt t 1 h 1. .. kl ,. 4 ind me e u muva a ıyet erı . . 1 ..ı... • 
1 

a ya ro ar ay 'l zarar gorece er - den kalkması ancak 19"' senes· e o .ı 
dalayısile b d kr k k ilk defa Türkiyeyi temsıl etmı~ oıpu" ları içinde atletlere kıt faalıyet erl yapa dır' 1 ___ ,_..1r. 

k 
ura a te ar te rar teşe • . 1 · · · G ı kl"b" lo · IIU.A:lA~ Ür etmek bir borçtur. lar. . . .. bılme e~ı ıçı~ . a ~tasaray u u 1 Nisan ayından sonra, Blum kabinesi A1ma.nya müstemlekelerini tekrar 

F Olımpıya Yoleve Star Klas musaba nu ternın edılmıştır. düşecek ve yerine Daladier kuvvetli lstiyecek fakat İngilterenin müdaha .. 
utbol kalarına iştirak eden yelkencilerimiz: 2 - 2 Kanunusanide başlayacak. O· bir hükfunet teşkil etmek vazıfesile tesile siyast bir hAdise çıkmadan me ' 

b' Memleketin dört köşesine her sene mühim vesait yoksulluğu içinde şaya lan bu çalışmalar bu hafta cumartesi başvkAlete getirilecektir. Gene aynı ay se le yatıştınlacaktır. 193 7 senesı rahat 
bır parça daha ziyade yayılmış olan nı hürmet dereceler elde ettiler .. En ve salı günleri saat 5 de başlayacak- zarfında askerl dehAsi1e temayüz et ~ hurzur ve .servet devresinin bir başlan• 

u ~porda da 19:i6 yılında mahsUs bir kabarık bir denizde işin şekline bile ya tır. ~ bir kumandan ölecektir. gıcı olarak telakki edilebili't.• 

tekaı:nül devresine girmiş bulunuyo • bancı olan denizcilerimizin gösterdik 3 - Teşkilata dahil biltün atletler b" ü l ni . • t ~b ru.,. y l ut n sporcu ara ye eneyı mes u masına t üs etmiştir, Parti' bu te 
... ugoslav Milli takımına karşı leri bu muvaffakıyetler Berlin o im • bu çalı,malardan azamt surette istifa· . l . . dil k 1937 · · ~bnğlup olmıyan Milli takım Norveç piyadının hatırı sayılır işlerindendir. de edebilmek için 32 dersten ibaret o· gdeç~~~ erını i ~r. en , t aenes~~ın tebbüse muvafakat ederse Türkiyede-r i kuvvetli bir takım karsı~ında o- Inkar edilmez bir hakikattir ki spor lan bu antrenmanları kaçırmıımağa 

1 
e d 

1
' b~poru çı~ m .. u 1 ~e "':\er- ki büyük profesyonel güreşçiler Iz • 

ımFpiyatta mağlup oldu. ' işlerimiz 1936 yılı içinde eski senele. dikkat ve gayret etmelidirler. d~l ~u ır sene o maaını e rar e rar mirde toplanacak ve bu tumuvada kar 
uth I f ab k b' f -· -·" - • ı erız:. tı karşıya geleceklerdir. 

1 
k 0 ederasyonunun bütün mem re taş çıkartacak kadar k arı ır a- . . . k d" l ll l ğ Omer Besim 

.e. ete yaymak istediği Ingiliz metodu aliyetle geçmiştir. ışlenmıze artı ort o e sarı ma a M l"' . bl' 1 . d Geçen seneki Dinarlı - Mülavim 
ıçın Yaptığı teşebbüsler çok yakında Ge en bir yıl içinde sarfedilen para mecbur etmektedlr. U aYlin pe IVan, Zmir 8 kartılaşmuı berabere neticelenm'işti. 
futbol m 

1 
. . . . 

1 
ç .. 

1 
b' h"l" d'l k Spor kalkınmamız için yalnız apor U Ş tur h 1 Di ı .. ' t ese esını de ıyi bir şekılde ha ve emekler şoy e ır u asa e ı ece o- . d "il klü 1 ri 'h ~ 9 re nuvasl azir ıyor o zaman nar ı, ayagının sakat ol-

e ı:nış olacaktır. lursa spor işlerimizde durgunluktan teşkılltınınl eg k' d'pl e. n dv~ nı a lz:mir 31 (Husust) -Yazın \zmir duğunu ileri sürerek bır aralıkMülayim 

E k 
· _ .J •

1 
• d y b" h 1 atılmıf ol- yet sporcu arın en ı erıne u şen va· • k 1 

rr S rım ziylMle ı erı ogru ır am e 'f 
1 

d b' fikir ve bir tek gaye etra- de Dinarlı Mohmetle karşıla~arak be- pehlivanın arşısında fazlaca ezilmit: 
Ot"rl' ı· . . d w .. çarpar. zı e er e ır k 1 M" I . . . . A' . ·i .. ın o ımpıyadında sessız sada • ugu goze . . k d y k 

1 
afında toplanmıt olmalan lazımdır. rabere a an u ayım pehlıvan şehrı- ti. Bu kaı:şılaşmalar muhıtte al~ 

sız ı:nus b k . ·ı k 1 Başarılacak ışlerın ço ve agını o r __ :_..ı b' p-u: 1-- l d .. a a a yapan eskrımcı er aş a . . .. . . ı::::. d w•ı blll'ı1_: Snnr iı:ıleriınizi idare edenlero l::C IIULQC ır onuvan~ turnuvası yapı uyan ırDUfur, 
iO~ arası Yug 1 1 · Mı'll" ta ması bızı umıtsız~e egı • wu& ~P.OT ~- ' , os av ve svıçre ı 



8 Sayfa 

Edebiyatçı gözü ile 
geride bıraktığımız yıl! 

Sinema yıldızlarını 30 dakika 
içinde evlendiren hakim 

Yazan : Nurallah Ataç 

.ri er yılın sonunda dönüp blr kere J 
arkaya bakmak ooett~. ~u bakış ek· 
serıya hüziınlü olur,_ çu~u ınsan dop-ı 
dolu g~tiğıni sandıgı gunlerın.ın bom
boş, hatınla.nımağa değımiyecek kadar 
bomboş olduğunu göriirstinüz. 
Meselfı edebiyat alemimizde... Mat

buat umum müdürlUğümin çıkardığı 
fransızca c Yeni Tiiıik edebiyatı ant o • 
logiası:o az mı müreldtep <lliktürmüş • 
tü? Hıddetın, bır canlılık doğuraca -
ğıau bile ümid etmiştik. Gençler yaş
blara hücum etti, yaşlılar gençlere du· 
dak bük tü ... Bütün bunlarda ri ne kal
dı? cBir hoş seda:o bne değil; hepsini 
unu tuk. 

O kitab etrafmda açılan münakaşa 

edebıyat Memımızın çok iyi bır tasvı
n idi. Ona karışanlarm hepsı de fi -
:kır'lcrini, hatta eserlle.rıni değil, şahıs

larını müdafaa ettiler. cBenım yazıla
nmdan nıçın alınmamış?:a dıye sor • 
du1ar. İşte edebıyatçılanmrzın hali: ~ 
ser vermeikiten ziyade birbırleri ile 
benlik kavgasma girı.şiyorlar. 

O kavgndan sonıra bir de milli ede • 
bıyat :miinakaşası açıl'dı ve bazı kım -
seler bır Ti.iırkün türkçe oblrak yaz -
dMlannın, Ttil'küm ınıilli edebıyatın -
dan sayılmaması !kabil o]dugunu da 
iddia edebıldi.er. Çiınkü hız cmillb 
sıfatmın ancak güzel, iyi şeylerın ya
nına getinlebıleceğıni sanıyoruz. Hal
bt&ı mezıyet gıbi kusurun da mıllisi 
olabilır. cMilli:a, bir kırymet hükmü de
ğU, bır §'enıyet btifi«nüdfu. 

Geçen yıl içinde Türk edebiyatı ve 
dili uç kıymetfiı adamını .kaybettı: Ce -
lll Sahır, Sami Paşa zade Sezai, son 
gun erde de Mehmet Akıf. Üçü de dil· 
lennı ve san'at1erini seven adamlardı; 
guzel eserler verrneğe çalıştılar. Etfu
bıyat tarihımiz, yazıları hakkında ve· 
receği bükuro ne olursa olsun. elbette 
üçıunden de hümıetı}e bahsedecektir. 

Kavgalardan ve ölülerden, yani tat
sn ve gamlı şeylerden sonra tatlı ha · 
nralanmızı areyalım. 1936 da ne yap
lık? .• 

Geçen yıl, çok yazık ki bize namızda 
olsı.m, nesiide olsun, büyük ümıdl€r 
besletecek yeni bir ad tanıunadı. Dir 
iki meomua çıkıp battı; kapanınıyan • 
lar da, eskıdenben tanıdığımız §airle
rm muhanrırlıenn yazıdan ile devnm 

' 
ediyor. Mademki mecmualardan bah -
sedıyoruz, Yedi Gün mağazınınin ge
çen yıl içinde, bilhassa baskı bakımın
dan, hay'li ılerlemi.ş olduğunu kayde 
meoburuz. Onun kadar muvaffak ol -
muş bır de mecmua zikretınek kabil 
olsaydı ..• 

Geçen yıfuı en mühim eserleri, ben· 
ce, Nazım Hrkmet'ın Simavne kadısı 
otlu Şeyh Bedreddin destanı. Saha -
hattin Alı'nın Kağru'sı, Halıd Ziya U· 
şakılıgıl usıadunızın Kırk yıl adı ti'e çı-
kardığı hatırat kitabıdır. Halide E • 
dıb'ın Sinekli Bnkkal'ı, Sabiha Zekc • 
nya'nın Çitra Roy ile babası, Sait 
Faık'ın Semaver'·, Esat Mahmud'un 
Ölünciye kadnr'ı, Peyami Safa 'nın 
(Serv r Bedi) Cuınbadan Rumbaya'sı, 
Nıyazı Dursoy'uın Bağlar arasında'sı, 
daha bir çok roman ve hilkayelerle be -

rabeı, geçen yııl çılktı. Şair Faruk Na • 
fız Camlıbel bu yti Yıldız yağmuru 
ad~ bır roman yaroı; şair Mıthat Ce • 
mal'in ere Oç İstanbul adlı bir romn -
nını .gazete sütıunlannıda okud~ Fa -
kat bunlar henüz kitab halinde çık -
ma dı. 

HUmi Ziya Yirminci asır filosofJan, 
Ali Nibad'ın Şeyhi'sinin rkdnci cildi, 
Mustafa Niha<fın Türkçede roman'ı, 
Sadetıtin Ergun'un ~ık Ömer'i' Türk 
şaırlei (fonna, forma devam ediyor), 
geçen yıl çtkltı. Vasfi Mahir Koca -
tü.r'k'ün Yeni Türk edebiyatı, muhar -
rir n umchığu gürüJtt.üyü uyandıra • 
hıadL 

1936 yılında tıüd<çeye tıayfi kitap 
tere me edı di. Bu bakımdan geçen 
yil z n"·n s y b lir. Ulus gaz t ı, 
Avrupa muha rlcrind n kıymet c
seırler tercüme e ~rıp örıce tef ka, 
sonı a kitab ha nde çı'karmaktn dev m 
ediyor. Bunlard n hiç olmazsa bırıni 
zfkretmeliytz: Rudyard Kipling'm 

Nunıllah Ata~ 

Ccngel kitabı. ~ bir eserin tercü -
me'3ı, bır menilıeketın edebıyatında bır 

hadıse sayılanağa ,ayıktır. 

Hilmı kıUtüphanesi, tercüme kolek • 
siyonuna devam edıyor: Tolstoy'un 
Krcutzer Sonat'ını Mcrı:rıee'nın Car
men'ını. Lord Lytto.n'un Pompei'mrı 

son günleri'mni ve hepsınden muhım 
o!arak Shakespeare'in Yaz ortasında 
bir gece rüya'sıru, Nikola GoguJ'un 
Tarass Bulba'sını verdi. 

cDün ve yarın:. tercüme koleksiyo • 
rttİnda Virgilius'un Aeneas destan., 
Maeterlmc'k'ın K~nnca\ann hay11tı, 
Paudhan'ın İrısan'ı. Piutarque'ın Ce -
sar, Cıooro, Demostenes hayatlan çık
tı. 

Kanaat Kitabevf Anatole France'in 
Beyaz taş üstünde'sini, Uımartine'ın 
RaplıacJ ve Graziella'sını çıkardı. 

Doğrusu 1936 pek de boş bir yıl ol
madı. Bu yılın daha iyi olmasım te
menni edelim. 

Kendisi bu yüzden senede 28,000 lira kazandıktan başka 
bulunduğu köyü de zengin bir şehir haline soktu 

. 
. · d ı· · kıyafetinde Güzel Fransız yıl dızı Simone Sırnon (Foks) stüdyosun 8 P aJ .

1 1 
d"~. 

. . . ::ııe d"rmektedır J doktor Foel Pressman ı e ev en ıgı ~ Sinema yıldızlarının •evlenme me· i senede 600 kıŞlyı ev n ı . d ha" kım· e 1000 dolar vermiştir kJ 
600 k" · · b""yük" bir kısmını Ho- ra a muru• kimdır bılıyor musunuz? A • Bu ışının u . 14oo Türk lirası kadar bir §ey tut • 

merikada Arızona eyaletınde Yuma a- livuttaki artistler teşkil eylemektedır. ktad ' 

dında kuçük bır şehrin hakimidır! Bu Yuma h.akımi huzurun.da evle~e maSine!~ yıldızlannın bu hakim hu .. 
lzmir iş bürosunun faaliye li şehm sooo nüfusu vardır. Hakimin muamelesi y~lnız 30 dakik~cık. sur - .zurunda evlenme merasimleri 250 do• 

evlenme memurluguw yüzünden se • mektedir. Daıre gece ve gündüz açık larlık bı·r ücrete tabı bulunmaktadır. lzmir, 31 (Hususi) - lzmir Dör-
nelik geriri 20,000 dolardır. ~ağı yu- bulunmaktadır. .. ' Sinema yıldızları Yumada hakima 

düncü Bölge Iş Bitrosu, eski Türkofıs kan 28.000 Türk lirasıL. Hakimin sözüne bakılırsa anca~ uç ka~ı kendisinden gördükleri kolay • 
binasında faaliyete geçmıştır. Balıke- ArneFikada derhal boşanmak ar - gecede bir gece gözlerine uyku gıre - ,lıklardan dolayı büyük minnet hisleri 
sir. Manısa., Aydın, Denizli ve Muıila zusunda bulunan evliler hemen Reno ,biliyormuş! beslemektedirler. Her fırsatta sevgtlt 
vilayetleri lzmirdeki iş bürosuna bağ- şehrıne giderler ve işlerini bir çırpı - Evlenclirdiği ba.5lıca sinema san'at .. hakimin hatırını ~?rmak~adı:.lar. . 
lıdır. Büro iş veren müeaaeselerle te· da görürler. Derhal evlenmek istiyen- ,karları şunlardır: On sene evvel ucra .?ır koy halın • 
masa geçmiştir. Beş ve beşten ypkarı ler ise hemen Yumaya giderler ve a- Loretta Yung - Jean Harlov • Meri de buiunan Yuına bugun sırf bu _ev ~ 
işçi çalı,tıran her iş yeri, doğru olarak ,kabınde evlenirler... ,Astor - Rişar Diks • Klodet Kolber - lenm€ kolaylıklannd?n dolayı ~uyüa 
işçi sayısını dağıtılan beyannameleri On senedenberi Yuma şehrinde hA - Gloria Svanson- Buster Crab • v.s. v.s. bir otele, barlara, eglence yerıcrint 
yazacak ve 'bunları işçi bürosuna iade kimlik vazıfesıni gören Earl Freeman Meşhur yıldızlar Klodet Kolher malik bulunmaktadır!.. 
edecektir. Ekonomik mahıyette j~ ya
pan her müesses~ beyannameye tabı· 
dir. Iş yerleri fabrika, mağaza, lokan· 
ta, otel, pansiyon gibi yerlerdir, 

Işçi çalıştıran müesseaelerin işçile-
rin sağlık ve sigorta işlerıne ehemmı
yet vermesi mecburi olduğu için bü
ti.in noksanlar haziran ayına kadar ta
ll)amlanmıf alacaktır. 

lzmitte bir çoban kazaya ugrad1 
İzmit (Hususi) -Çal köyimde 

llyns isımli bir çoban, bir kazaya kur
ban gitmış, kendi kendisıni ötdürmü~ 
tür. 

llyas ormanda koyunlarını otlatır· 
ken, çiftesini çalıların arasına bırak
mış ve kaval çalınağa başlamıştır. Ka
val çalmayı bitirdikten sonra gökten 
bir aürü kuşların geçmekte olduğunu 
görmüş ve hemen çifteaine sarılmış
tır. Çiftenin tetiği çalılara takılmış ve 
ateş almıştır. Çıkan saçmalar sol elini 
parçalıyarak kalbine isabet etmit ve 
lahzede ölümünü mucip olmuştur. 

Nevşehir parti idare heyeti 

Japon sinemacılığı ilerliyor 
Japonlar sinemaya karşı_.fe .. vkalade ?üşkjind~rler, ~inemalara sen:de 40 milyon 
müşteri gitmektedir, hukumet te sıneınacılıgı teşvık edecek tedbırler almışhr 

f·ı· ı · pıyasası malıdut 1867 senesine kadar sürmüştür. Japoıı Japon ıım ermın . 
olmakla beraber Japon prodöksıyonu kahramanlıkları hassatan o devırlcrue 
gayet muntazam bir surette ~iyasaya barikulade bir mertebeye çıkmıştır. 

maı sürmektedir. Japonyada sınemn • Halkın kültürü ve eğlencesi bakı • 
larm sayısı bır hayli kabarıktır. Ja - nundan sinemanın pek büyük bir e • 
panlar sinemaya haftada bir kaç defa hemıniyeti olduğunu hükumet derbal 
gıtmektedırler ... En çok beğendikleri takelir etmiştir. (İçtlmai b uro) ta ra .. 

kendı milli prodöksiyonlandır. Tokyo fından son günlerde yapılmış olan bir 
ve Kıotoda bulunan stildyolar durma-

anket netciesinde, hükumet filim pro• dan filim çevırmektedirler. J apo :ı si -
nemalan programlannı üç dört günde döktörlerıne ve sinemacılam vasi mik· 
bir değiştirirler, Büyük filiml€r ancak yasta yardımda bulunmağa karar ver• , 
bir hafta kadar gösterilmektedir. miştir. 

Amerikan filimciliği orada, bütün Japon turizm ve propaganda büro-
gayret)erine rağmen fazla bir surette su ecnebi memleketlere göndt>rılmek 
tutunamamıştır ... Bu işin sebebi gayet üzere dokümanter filimler hazırlan • 
basittir: Japonlar an'anelerine bağlı - maktadır. Sırf bu gibi Iilimler imal e-
dırlar ve koyu milliyetçidirler. dilrnek üzere iki kumpanya teşekkül 

1934 senesme kadar, Japonyada etmiştir. Ayni zamanda röportaj filım· 
belli başlı bir tek filim şirketi vardı. leri çevirecek olan bu kumpanyalar 
Bu tarihten itibaren bir çok filim şir - büyük Japon gazetelerınden ikisi ile 
keUen kurulmuştur. Bunlar büyük bir bidilde çalışacaklardır. Bundan mak-

Nevşehir .(Hususi) - Kazamız randıman ile çalışmaktadırlar. Ekse - sat, Japon hayatına ait vak'alan yan • 
Parti kongresi bıtmişti.r. Idare hey"eti· rjsının başında Holivutta staj görmüş lış zaviyelcrdcn tetkik ve n c;ı den 
ne General Hakkı, doktor AH Kemal, Japon gençleri bulu,nmaktadır. ecnebi kumpanyaların muhabir eıine 
Nevşehir bankası muhasibi Nazım, be· F,lalen Japon studyoları her cins artık iş bırakmamaktır. 
lediye reisi Şükrü, dava vekili H"hil, f.ilm yapmaktad.ırlar: Dram]ar, tar~hi 
tayyare muhasibi Hamdi, Tıcaret od~- vak'alar, eski Japon efsaneleri, korne
sı reisi Mail, yedek azalığa da Şevket, dılQI", komikler ... 

Sabri, doktor Hayri, Besim, Enver.j Çevrilmekte olan filim~erin yüu1e 
Mustafa. Hasan aeçilmitlerdir. altınışı Tokugava devnne ait bulun -

Yapılan istatistiklere göre bir sene 
içinde sinemalara gıden Japonfarın 

Paten şampiyonu Sonya film(lc sayısı 40,000,000 mi1vnnu buluyor ~ 
maktadır. Bu devir 1603 senesınden muş. 
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Meşhur s1ne1DII ar
tisti Coıı CiJ.ber't 39 
,.aşında iken ka.lb 
sektesindeıt öTdii 

SON POST:A: 

• • n res 

ıfngm.ere kralı beşincl Corç öldü ve oğlu seldzind :Edvmt tabla ceç.ti 

Resim kralın tabutunu Ikilisede göst,eriyor. 

i\!tatilı'b BUikast bazıdamalk suç fle yaka'lananlarm ım,ıhakemesme 
,AJDrada başlandı Btı.IllM 18 fllbatt& 

• 
1 

il'ekirdaiı Metrepo!.di Benyamin 
,.em Rum patrili 

oldu 

Krd ~nUJl m 
kardeşi Abdüfha .. 

midm ~u tie 
eviendi 

Efgan haneiye 
vezir1 memle 4 

ketimi.ıl !!!yar~ 

• ve dostç8 
karşılanıdı 
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Ingiliz Şairi 
Kipiina 

öldü 

i\vukat Fevzi 

Tayyar• Piyan • 

.-undan 60000 
lira kazaııdı 

SU BAT 
beraet ettiler 

.. 

kınbulda Şişhane yotru:şunda mütJııi 1 bir tramvay kazaa oldu. Bir kişi 
~ldü, on sekiz . rPJi yaralandı 

Şubat ortalarına doğru ttalyı:ınl ar Habeşistanda yeniden §iddeU. 
ıwcuma P'i~LiJer . 

Maınıf Yuıı.aB ~ krah 
nbvaıd lk defa 
halk arasmda 

Generali Kon. -
dilis A'tina.da 
kaJb eektesmdell 

öldü 
ıörilndü lmıir ve havalisi feyezan neticesi su artmda kallclı 

{ 

1ngiJterede senelerdenberi gcSiiile -
.-:ı~ büyük br fırlmalan . 

cMd u 

Müthit bir fırtına İstanbulu allüst etti, mavnalar battı, minareler 
ve dam1ar uçtu 

Bu aıy zarfmdaki fı.rtınalar Avırupa· 
nın bid' QOk yerlerilde feyezantara 

sebep oldu 

J'ransız faşist • 
leri başvekil 
Leon B1umu, 
dövüp yarala -

dı lar 



SON POStA 

ç n senenin resimle tarih • 1 
MART L---------------------------------

Almanya gayri askıeri Ren mııntakası nı .işgal et'ti ve bu işgal siyaset ilemini 
aylarca uğraŞ'lıran lbir m~ .oldu 

L>ndrada dünyanın en büyük film 
stüdyolarından biri yandı 

Amerikada feyezamar çok büyüi 
tahribata aebebiyet verdi 

İılgilltere kralı selkizinci Edvard Lon· 
dra radytısurıda ili: nutkunu Yerd.i. 

Nevyoıtia asansörcü1er grevi fehrl 
feb uğrattı 

Xarata fiddetli zelzelel•r oldu çok mühim tahribat yaptı 

!ngilıterentn eııı tanmm:ış amirallanndaD Beattıy ökliü, cenazesi büyük 
merasimle kak1.ınldı 

Ha~ ikiDci payitahtı olan. 
Hamar İtalyan tayyarelerin
cr.ı a.tw.n bombalarla hMr. 

ih yeksuı edmi 

• 

2' mart.ta İin.gilıtere, Fransa 
ve Amerika 60 senelik 

bir .bahri muahede 
:imzaladılar 

~----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------

NiSAN 

l'iiistinde Arapı.arın Yahudilere karşı olan düşmanlık ve tecavüz1erl artınc• 
İngil~z askeri caddeleri dolaşmıya baŞJ.adl&r ve tel örgüıleri kurdular 

l.tanbulda Fonib litıerll' ,trlr.U rezaleti 
meydana fl]carıldı, ~ıorta tirketleri lıakkıada 

uuh tedbirler alıadı 

lagilizler dünyanın on büyük yoleu remill 
olan Kraliçe Mariyi denize ladirerek 

tamamladılar 

Niqll11r lçanyol maganniyeai •• prima 
dooııuı Kooçit:a Supervia öldü S6 ya,ıoda 

idi. Hamile bulunmakta idi. çocuk ta 
ölii olarak dotd• 

8o)'1lelmilel ftSiyetin emıtlyetbaho olmadıfını törerek Botazlan bpatmıya brar nrılik, lııuıtu 
lfia Loza. muahedeaiıai imzalı:p~~ clo-.letlerlo •isakeroyelfirittik 

Bu ayda lspanyada dabilt harp başladı, 
Faşistlerle KomUnistler arasında 

sokak çarpışmalan old~ 

laı!ltarade ıtlaa &Jl içeri•iade )lpa 
Jip•~ br J•tdı 

-
Bntun dünyada silAh yanşının gittikçe 
artbgı görülüyordu. lngilterede halka 

ilk defa olarak gaz maskeleri 
tevzi!ne başlandı 

lniçredeki Alman Nazl 
tatkilitı reiai bir talebe 

tarafındaa öldüriildi 

Sami Pquade Seni 
vefat etti 

•a'iltara mümmleklt nazırı Tomu, bütçe eerarıoı, 
arkada,Jaruıa fatettiti için, ulcbibe utradı 

Ye imfa ~tti. 

Jl,v kralı Faat -..fat etti, yerlDe othı r•çti 

blı: lçanya reisi 
eumhuru Zamora 

aziedildi 

Veni:ı:eloa Pariate 
lildü 

Mrşhur varyete ve raıiyo 
yıldı:ıı Re ne· Hıulon, 

Edinburg tiyatro~uıırlaki 
locallıııiao kaçırıldı 



Ordusunu ve memlf!ket.ini peri§an bir halde bırakıp kaçan Habeş 
İnıpara toru Filistin e çıktı. 

Balka.n. aııtantınm Belgradda yap tığı toplantLil 7 Mayısta bltU 
Resimde Titülesla:>, T. R. Aras, Me teksas, Stoyadinovi9 ıc>rünüyor 

·soN POST~ 

e • 
1 

• es1 

Tayyarecilerimlz İstanbulda gece harekAtı yaptılar ve Atatürk tatbikatta. 
hazır buAundular. 

lıafiltenıda bet ~c:ulda 
bir kadın kocuıaı u... 

ailde ıı:ebirlettifindea 
ldama mahk6• edlll 

Maruf Yunan 
ricaliDden 

Çaldarb 6ldfl 

Rr.dyom Utifl Kiiriala 
koııı Blum blalııesiı:ıda 

Naıı:ır oldw 

ZaJBora İçaııya 
nialnmlıvlaruaa 

MÇildl 

• r 

Hitler Almanyanın muazzam 
tayyare Abidesini açtı 

Kadın tayyareel Ami Mollison 
İııgll'tereden Kap'a uçtu. 

ltıılyaıua C...vra ısi-

H 
~.,. .. ., --~ -ıı. -~ 1 !tal 9 M , .. __ ....J. Milli ~~lli Aloiıl Hab .. aı~'1'"-'_.. ~eı.uc me'lt~ o an yan • ayısta .ı.v.u.:u.ı.""' yetperverler ıdmeuillerl lle Milletlar 

Filistinde kar:ışıklıklar bütün Adisabaha İtalyan bombalarile 1ar Romada MusoHninin 5nünde büyük Reisi Nahas paşa iktidar C.m~athıiıa aralanada 

Umumt .. arpto Fillırtiıı 

ardalan bqkuman• 

iaaı alan reneral 

Alaııbl öldü ~lddetile devam ediyor tahrip edildi. bir geçit r.sım yaptılar mevk!ine aeçti ::;.. 'l::Z.':!;i"..!'!"::i 
--------- -~~-----------------~---------------------·------~---------------------------------------------------------------------~~~~~~==~------------~, 

Bo!azlar konferansı tam bir anla§ma bavasile açıldı 

19 Haziran sabahı 
ıünet tutuld\L 

..ı 

trak Prensesi Atınaoa oli- ufeı Kw 

pıcısına &önül verdi ve evlendi 

Kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçt İstanbuldan Buraaya uqtu ve At&
türk tarafından taltif edildi. 

Ispanyacia cumhwiyetci arnele ilc fapst askerler arasmda çarpışmalar 
bütÜD tiddctile devam ediyordu 

l•riltarada at yarıJJarıada kadıalar tarahnda• 
ye•l modalar tıbnldı 

Zenci bolı:ııör Joe Lois Almıın !:iclıllıdın 'c 
yoaildi. Vebu yenılıti düayada hıı)rct U)aııuırd 



SON POST~ 

çen senenin resimle tarihi 
TEMMUZ 

• 

B. 1\L Meclisi yeni Bolular aaakavelesbd cıotba Wr .. ,ecu ~ 
kabul etti. 

llontrl koDfenmaı bitti 'ft yeni Boğazlar rejiınbıe .W mukavele 20 
teaımuzda tm za edildL 

Mac Mahon Isminde bir Iriandalı 
Kral Edvarda pıjlcascl yapmak üzere 

ikeD •abl•nclı 

Marlene Dietrich 
Pristen Londraya 

yeni bir film 
çeTİnDek bere 

ri di 

Mqlıuı :.ı,aayol 
dauözleriadell 

Arfeatlaa bir blb 
.ut-l.du öldü KahıamaD orciUIIl'U Y• pııb dONDJDIUIIIW ll t.Dm1B •MJu 

P.p.tler Parlite atlmaAJ- ,.aptılu Boiazlara ılrc1l 
~================~~--------~~--------------------

AGUSTOS 

Kahraman ordumaa TnkJa maııevralanlldul Malll IIMU1M •tiJUk 
.. pçid reaal yaptı. 

.,... 

KıJDIIIÜl ~ Yapr Berlhı olimpiyatlanada ll ldloda dtbıya 
pmplyoau old& 

Owens yeni ve şiyinı hayret 
~--etti. 

ı.ileül 

Eski Lehistan reisi cmDhuru piynnist 
Paderefski, film çevirmek üzere 

ı..dDıa Pttl 

lngilten Kralı Seklzind Edvt .ret 
eeyahat. çıktı. Resim Dubrovniltu 

ahıımıstır· 

: h,uıende buharla işleym pmendl· 
, ferl• .. tte 113 mil yaparak yeal 

Wr rekor tesis ettiler 

Rayada Stalla .U. 
lıudi ade .ın- rriil•• Zianiye 

lnuyau dmicii 

1909 da Mallf& ilk de
fa uçarall ~ Luia 

ID leriot 1 Alutost• 
ParilM iWü 

Alman ordu1unJ• ınee· 
IMm lalamet bir buçuk 

Hııecleıa iki HIMIJ8 

tabnld• 

Dil kundtayı açıldı •• AtatUrk toplantılarda bizzat bulundular 



SON POSTA 

• 
a h a ın 36 t 

• y ı ı • 
• • B e e çı de gördüğümüz 

emma eleri a ah 
• • A 1937 ıçın ne a ifade ed·yor? 

Yazan: A. Hamdi Başar 
Ark ya b. ktığunız 1936 yılında ı 

neler oldu? 

Her Yıl değ" şmesinde ticaret he ap
ları pamr; takvım.ler yenıleşır; ol -
gun ad'a.m ar omuırJıerind n bırer se • 
neni ~· · n g.~~~.tigını, çocuk ve g nç'er 
~ayat _ rına b rer yı n d ha eklendi
g_ını d ~ür r. Ürnıtsı r bu de~ · 
şışte b : tesel ı, bır çok arı da yı başı 
gecesmm l'lle:ıiesinden de\ amlı bır saa -
d:t tmı.arlar. Halcikatte b r yıldan ö • 
bür yı a değı.şen, yal!nız böyle izafi 
şeyl rd n baretti.r; hayat bır an dur
madan, seyırıni d ğiŞHmı.cden fasıla -
sız akıp g'itmE>k edır. D n ile bugünü 
ayıran ne ise. 936 yılm n son gu·n·· :ı 
937 u • e 

m 1 gununı.i a ıran fasıla 
da ancak odur. Buna r ğmen geçmış 
?ır yıl, ne 365 gunun yekünu olmak 
ıt~an e yalnız t caret müesseselerirun 
degıl, ayni zamanda cemıyetın bır iş 
~ hesap bHinçasunu görmek için en 
lyı WSi Edır. 

Hay tınmı en çok al'ii adar eden ik
tısadi hfu:liseler itibarıle 936 ~nesin • 
de nel r olduğuna şoy e bır göz gez • 
dJTeceı olursak, bundan evvelki se -
n~ baŞlamış ve bundan sonra'kı se • 
~e zarfında da de\ am edecek ol:ın 
ır buyük dunya tahavvu ı.inde geçen 

Y~~ımızn:. lbazı karakterıstik vasülar 
gosterdigın1 gorüruz. 

Dünya tiısadi vaziy ~·ni p"yasa ha· 
reketleri üzennde mu eelere mu
c.erret rakamlarm muk esesinden ne
tıcc~~ çııkaran bı.r kısım Avrupa fikır 
ve ~hm adarol nna göre 19 36 senesi, 
Yedi )'11 gıbı uzun bır devreyi kapla -
nu~ ol-an, düny buhran n n son s~i 
olmak Fazımd Filha.Jtika dünya piya
salannm diğer ylnara nazaran gös -
terdiği salialı böy e bır ümıde kapıl -
rnıya az çok hak verdı; 936 yılının 
baş'lca karakteri. mı et ep arası tica -
ı:tinde 935 serıesinde p cuz'l olarak 
h~edilen ilerleme hareketinın deva
ını ve ayni şe'kildi eşya fıatlannın 
kısmen ~..:;n.-eJm .. ı.. .. + ............ 

• J UII\.'S yu u gosu:ı :ı.ue-
8'1 ve ~zlerin nisbeten azalmasıdır. 
b Aca~ bu küçük hare-'ketler salabm 
aşkıdıgınt g rmıye Kafi midır? 
N b"n obn k, b" h yılbasının 

~eşes·ni bozmamak çok ıyi şeydır. Fa-
at tea dü ·· nmek p ederse m ıl· 

letıler ası ·a mı.iba es ndeki n s-
bi f . .. }a b e,qya f rında g ne 
~çük Y'Ukıseli i dun a ekonomisın-

ı biır ı -e a • t gıbr gör -
In_ek ÜÇ ol'Ur. Ümit ve cı gözı.ik n bu 
h_adıselcr yan da b"" un rnılletlerin 
sılalil · H anma yarı :armın ş"ddetlerunesı, 

a beş ve Isp n;y a harp rı gı bi harp 
saa-ıayı ve .ca me yenı ıstihl"k P • 
~-~1 ternın etm h~ d er vardır. 

unya ticare r.doki fa a ığı harp sa-
naYiındclQ an-ormal faaliyetle ölçer • 
Se'k :rnılletlerin normal iktısadi ihtİ -
~açlarına ait mı.ibade enin çoğalm dı
ç:ıru görüriiz. SiliUı1an.marun doğurdu
gu fa a sanayi ve tica t hareketi ise 
01U'tlak hayırlı alfunet s yı amaz. 

Milletııer arası eşya mübadelesine 
~ fiat.ı:ar:r ait olarak i ret edilen sa_-

ernarelerine fıkrım.izce ümit bag. 
1atnak şimdilik ~vs:nısizdir. Bu ha • 
r~tlerin 937 senesinde nasıl bir. is -
ti'kaınet alacağını görmeden evvel bu 
hususta müsbet b"r miıt ea yürüt • 
llıek do&rru orm z. 

Bu ııo'kıtn haricinde 1936 senesin
de bütün dunvay1 a k dar eden ve 
bır sal hn doğru gıdı d • hakıkında 
hafıf r takım uırutler ~ ren bazı ha· 
cf:..seı de t dül ed yoruz. Bunlar 

b"lh libera t sat s te -
k '!m 

ı 
şiıımin genişleme ve müstemleke ih • 
tirası ve harpçu teınayüUeri bütiin 
dünyayı arıdışeye ookmaktadır. Bu ka· 

l tagonye Uzak Şarkta mustemleke ve 
açillt pazar eLde etmek ihtırası dalayı
sile Japonya da ittihak edıyor. 

A. Harndi Bn~ar 

sene .soıtlaxına doğru sukutu. a1'tln blo
kuna her nedense h~iı ısrarla bağlı o
lan Fransayı ve ona uymuş dığer bır 
kaç memleketi para işinde İngilter~ 
Amenka gıbi dunya ıktısadıyatında 
ha ca funıl olan iık.i büyük memleke
tin tuttugu yolu 'kabwe mecbur ettı. 
D -er hadısede mılletler arasında kı 
mubadele de llıl!enng sıstemının 

in1kişafıdır. Bugün dünya ticaretının 

milhim bir kısmı karsırık'lı eşya ve 
hizmet mübadelesi şeklinde, .kl'ering 

he pıari1e tem·n edı e'ktedır. 
Lıberal rejunın iki büyük direği 

vard:ı: Biri altın esaslı miıstakar para 
sistemi idı; <fığeri de böyle bir para 
mevcut olduğu müddetçe her türlü -haksız mü badelle rnarjlarırun do ·,ma-
sına. milletle-m v~ fertlerın ist~an
na, büyülk sermayenin: ve sanayıın 

muayyen 111.€1D!Beketıler ve muayyen el· 
lerde topllanmasma yol açan Se.rbest 
em ·a nrlıbadele;i idi. Son dünya buh
ranı, ya'bnz istihsal fazlasından doğan 
bir piyasa buh:ranı olsaydı, fazla stok
Iann tasfıyesi için geçecek kısa bır 
mlüddet!en, nihayet beş altı seneden 
sonra bıtrnesi ve eski şartların yenı -
den kurnı.m:ısı lAzırnd'ı. Halbtdti bu 
buhran, bır dünya iktısat nızamının 
artı!k dewıni ikrnal etmiş olmasından 
v.e dıüınyarun yeni şart ra doğru in • 
kı "1b zaruretinden dbğmuştu. Bun -
da dolayı. I beral .sis hukuki ve ik· 
tısadi miınasebet er b k m ında n tas • 
fıye edılmıye rnuhtaçn.. Tasfıyeye uğ -
rıyacak pıya alan dolduran eşya stok· 
lan değil. sis~emt.n kendisi idi. 

İ. Fransız frangın n sukutile ta • 
mamlanan liberal rejımin para telak -
k" inin yıkılınaSI ve ldering sistemle
nnin imtışafiie beyn l!rmlel serbest 
mubadcle prens"plerm·n çozu mesı, 
bulıran den"len bu ink} ap devresinde 
tekemmülü zruı.ırl olan hadıselerdı ki 
b~ar 1936 senesınde sarih olguınlar 
göstenniştlr. Bu bak--ımdan gelecek 
yıUar içm daha nikbin o1rnak ve buh
ranm hafifiemesini beklemek doğru 
otur. 

Mustemlekecıliğı reddeden ve ken· 
di mılli \"e ikusadi bünyelenni yeni • 
den kmmak ıçın uğraşan inıkılapçı 
mılletleııle garp kapitalızminin da!m:ı 
ikinci pliı.nda gördüğü müstemleke
den mahrum k\içük mırletlerde, kepdi 
rejımleri ne olw-sa olsun, aralannda 
bır rnu.k.adderat bır1ığı tesis edıyor ve 
bunlar da ayııı bir katageri teşkıl edi
yorlar. Kendı başına bır alem olan A· 
merikayı istisna edersek bu üç baş -
!"...ca katag~mdıen her hangi bırıne ta -
maımen gıremıyen Fransa ise bırınci 
ve tiıçunciı katagoridekı sulhsever mıl· 
let:rer arasıında adeta bir iltisak hattı 
vazıfcsi görüyor. 

Liberal sisternin tasfiyesi ilerledik
çe bu katageriler arasındalti rnenfaat 
çarpışmalan çoğalacak mı, yoksa h3· 
fıfli~rak dünya daha emin bir sı.iktin 
ve refah devnne mı gırecek? Bu bu • 
yük sua1e anca'k zaman cevap verebi
lir. Yalnız şu var kı mılletler bu tezat
ların bir harp ile tasfıye edilemıye • 
C{!ğini, bilakıs bk harbın medenıyeti 
ve imaniyeti nııeş'um bır &kıbete sü
rü:kliyeceğın.i ımutaca'k kadar kendi -
lerinden geçmemişlerdir. Ümit edelim 
ki yı1ıtar geçt.•kQe liberal sisternın ye • 
rine milietler arasında haklı jşJıyen ve 
şuurln tanzim ve idare edilen bır mü
badele mekanı7l!nası kurulması ve 
her memlekett-e refahın çoğalması ve 
yerleşmesi ve dünyanın yenı ve mes'ut 
b'ir deweye gınnesı haıcltında ümıtler 

sönmıyerek bılfıkis kuvvet bulsım ve 
her yeni yıl bıze daha neşeli, daha se
vimli göıiinsün. .• 

A. Harndi Başar 

Kürk manto 

Buınun1a beraber 1937 senesi eşiğin
de arkanuıx:Ia hadiselenin tekemmülü 
bakımından az .çok hayıl'lı telakki et • 
tiğimiz emarcler bırakıl'ken. önüniliz· 
de henüz karanlık bulutlann u:f1ku sa
rili şekilde gürnıı~ mani olduğunu da 
itiraf edelim: Liberal sisternin yıkıl -
ıruy·a mahkUm olması kai"Ş'Jsında dün
ya milletlermin ararannıda mukadde-
rat ve menfaat iştira ri olan muhte
lif katagorilere ayrılmaktQ old'lıklan 
da faııkedıbn -edir. Buyük mtis:tem· 
lek eri delayıs hen liberal siste • 
min esasınd n ayrıl.nwmış gozül{en 
~ re, binncı kata orimn başmda Şık ve lüks bir m nto.. Kürlcten-
ge r. Kafi mtistemlek ı olmıyan Al- dir. Bu senenin modasına göre dar ve 
m a ve t a ise. }"beral rej ın-- etekler lcloştur. Kollann şekli manto
k&r eden otıı.r·ıer bir idaı-e a tında nun güzelliğini arttnmak:tadır. Gece 
ikinci bir kata.gori ~ ediyor. Fa - tuvalctlerile: &)yilir. 

Sayfa 13 

[SEN K SIN?-

1 -ECZAC 
• 

Tık ı tıktık 
Tıkıtıkuk 

Tıkıtıktık 

Tıkıtıkuk 
Tak 
Tak 
Tıkır 
Ta kur 

Bay eczacı hayvan 
dövı.iyor.. Bay ec • 
.:acının bugı.inler -
de ~i çok.:. ].ievsım 
)nun mevsımı .. 
Müşterinin bıri ge • 
liyor, bırı gtdıyor. 

- Şu reçeteye ba
kar mısınız? 
-Bakayım ... 
Yazısı okunmaz 

bir kağıt parçasına 

bakar. 
- Yapanz .. 
- Kaç kuru.5?. 
Parmağ nı ayn 

ayn okunmaz ilaç 
isırnlerinın iızerle • 
rınde gezdırdıkten 
sonra hesablar: 

Yirmi, kırk daha 
altmış, otuz daha 
doksan, yirmi daha yil% on~ 

- Yüz on kuruş! 
- Biraz aşağı olmaz mı?. 
Tekrar reçeteye bakar .. Bakar ama 

okumak içın değil, bakmış olmak içın! 
- Yüz kuruşa yapalım daha aşağı 

olmaz. 
Çamaçar kabul edersiniz .. Kabul et· 

meyıp de ne yapacaksınız? İ1aç bu .. 
Leblebi değil ki mevadı iptidaıyesini 
hesapiayıp fiatının yüksek yahud al -
çak olduğunu kestirebilesiniz .. 

Eczacı doktorun müttemimidir. Ec
zacı oJmasaydı, doktor nasıl iş göre -
rnezse doktor olmasaydı da eczacı iş 
göremezdi. 

Dektorun mütemrnimi dedim .. Dok
torun tedavısını itrnam ettiği gibi dok· 
tor vizitesınİ de tamamlıyan odur. 

Muayene ücreti bir lira olan dokto· 
run eczacısı iHiç için ftzfuni yetmiş beş 
kuruş alır. Fakat vizitesi beş lira olan 
daktorun ec1..acısı da asgari dört lira 
ilaç parası ıster: 

- Aman bu çok fazla .. 
Dediniz mi cevabı hazırdır: , 
- Spesialitedir bayım; biz hususi o

larak getirtiyoruz .. 
Eczaemın terazisi vardır. Terazi de· 

yip te geçmeyın.. Eczaemın terazisi, 
ne şaşkın terazıdir .. Ne de hileli tera
zı .. Şehır şehır, kasaba kasaba, köy 
köy dolaşsanız, onun t~zisinin doğ -
roluğunda bır teraziye rastlamazsınız. 
Elhak eczacı bır tek cihetten, yanı te -
ra:ti cıhetınden minare gibi, yok par • 
don ada' t terazi si gibi doğrudur. Bu 
terazı onun, eli ayağı her şeyıdir. San · 
tıgramla ılaç tartar, miligrarnla zehir 
tartar. Ya1'nız tarımayı ihmal ettiğı bir 
şey vardır: İnsafı!.. 

Neden bir kere de onu terazisine ko· 
yup tartmak zahmetini ihtiyar etrn~ -
mıştır?. 

Her eczaemın dükkanında iki kapılı 
bir dolab bulunur. Kapılar carnlıdır. 
Camın b"ri yeşıle, biri de kırmızıya bo· 
yanmıştır. Yeşilin üstünde: 

cEdviyei semiyei hafife• 

Kırmızının üstünde de: 
cEdviyei semiyei şedide• 

Yazılır .. 
Edviyei semiyei .şedide dolabını aç -

maktan korkmayın, açarsanız hiç za· 
rarlı çakmazsınız. Eczaemın o gün yi • 
yeceği yemeıt bir gazete kağıdına sn • 
rılmış orada durur. Edviyei semiyei 
hafife dolabında da yagmurlu günler · 
de giydiğı altlan pcnçeli lastiklerı var
dır. 

* Eczacı me leğini hem sever, hem de 
sevmez... Se\mez: Çünkı.i bitimi yoktur. 
Senelerc mektE"ptc dirsek çürütmiış 
eczacı ol bı m ştir. Eb aşağı yukarı ya 
rım doktor sayılır .. Hatta bazı şeylerde 
doktorun da fevkindedir nma o bır tez
gahtar vazıyetinde kalmıya mahkürn.-

f dur. 
Bir çorab satan çorabcı. ne ise o d~ 

sanki odur. Halbulti böyle mı olmalı'lı 
Eczacı da doktor gibi bır ıtıbar görme• 
lı!Elinde bir şişe ile eczaneyt: gelip: 

-Eczacı şuraya beş ku ı uşluk ten ' 
türdiyot koy! 

Diyenlere öyle kızar ki elinden gelr 
se böylelerin hepsini birer bırer boğa2 
lıyacaktır. Bu ne tuhaf ıştir. Sanki bal( 
kaldan iki yüz elli gram gaz ıstiyor gl; 
bı ondan da beş kuruşluk tentürdiyod 
isterler. 
Mesleğinin kendisini yük1ediği bu 

taraf hiç ama hiç hoşuna gitmez .. 
Mesleğinin en çok sev d ı ğı tarafım 

da söyliyeyim ... Bir hastanın gelip de~ 
- Bay eczacı, size danışmak ister ri 

dim. Benim mideınde müthış bir ağrı 
var .. 

Demesi, eczaemın yüzünü güldürü!\ 
Çünkü yan doktorluk değil, tam dok4 
torluk etmek zamanı gelmıştır. 

- Karnınız mı ağrıyor, buyrun otu-
run.. 

- Evet karnun ağnyor. 
- Ne valtittenberi?. 
-Dün akşamdanberi. 
- Hn, rnühim bir şey olmasa gerelf. 

Dilinize bakayım .. 
Hasta dilini çıkarır ama o diline baK 

maz, etrafa bakınır.. bakınmasının se
bebi : 
-İşte ben kimim bir göriın! 
Demektir .. Hastanın dılı d şarda kal 

mıştır. Neden sonra farkına varır: 
- Kafi dilinizi gördiım. Öksüruyor• 

dunuz değil mi? 
- Yok karnımda ağrı vardı. 
- Ha, evet, biraz dik durun .. 
Doktorların eczanelerde hasta mua~ 

yene ettikleri zamanı hatırlar. Onlalj 
karnırn ağnyor, diyenlenn ellerile ka• 
rınlarına dokunurlardı. Eczacı da öylt 
yapar. 

- Anlaşıldı. 

-Nem var? 
Nasıl cevab versin, nesi olduğunu 

kendi biliyor mu ki? ... 
-Nem var?. 
- Hiç ehemmiyetsiz mide bozukluı-

ğu. İlaç vereyim .. 
Meşhur karın ağrısı ilaçlarından bi· 

rini verir. 

* Bay eczacı, 

Affet seni yordurn. ecz.ınenden kal• 
dırdım, gazete sütununa kadar get r • 
dım. Şimdilik güle güle .. 

Şişelerin, terazilerin, hav n rın a ~ 
rasında istediğin gibı ya na b k. 

Ben hem bunu ya'7drk n ~eni kas· 
detmedim, hatta komşunun k m u u• 
nu da hayır.. Bu eczacı h n ı eezacı 
bılıy~r musun? Bilir. ın ... S n p ~ :ı 
bilirsin' .• 

fsmct Hulüsi 
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_Dünyada 1936 
·(Baştarafı 6 ncı sayfada) asını layık olduğu ehemmiyetle telalt 

1lbaş1 Piyangosu 
Mükafat, ikramiye ve amorti kazanan 

kiyet ihtimalleri hakkında kat'f bir ki etmekte devam ediyor. Bu iddiayı 
şey söylenemez.se de ilk zamaniann u· karşı ayak direyen, hemen yalnı• 
yandırdığı ihtii..al korkusunun tahak - Fransa ve onunla beraber yürüyeı 
kuk etmemesi itibarile Fransa lehine müttefikleridir. Maamafih hayati za • 
kazançlı bir durum hasıl olmuş sayı· ruretler önünde ila nihaye mukave numaraların listesini veriyoruz: labilir. met göstermenin ne~erece muvaffak! 

Gene aynı senenin vukuatı arasında, yetli bir ntice doğurabilceği, yerind4 
Almanyanın Versay muahcdesini yır· olarak sorulabilecek bir sualdir. Bt 
tarak 1914.1918 harbi neticesinde yük' münasebetle şu noktaya da işaret ey 
lcnmiş olduğu abdi k~yıtl~rd~n kur : !emek lazımdır ki, dünyanın siy~ 
tulmuş olması eh~ıye~lı bır mevkı taazzuvu, bugüne kadar siyast menfa. 
almalıdır. Bunun netıcesı, Almanya · atıeric • beraber iktısadi zaruret1erc 
nın eSki .. müstemlekeleri .meselesile b~ de dayanan bir mefhumu meşahhast1 
raber dunyada mevcuıd ilk maddelcrın B .. b t hh ·h' t' ı 

J20000 Lira kazananı 

215 2000 
Lira kazanan 

7 
Bu numaranın 25 numara yuka • 

,.uından 25 numara aıağısına ka • 
War elli numara onda bir itibarile 
)'Üur, yirmide bir itibarile de elli
••r lira alacaklardır. 

Sonları ( J 7 ) rakamları ile bi • 
~en bütün numaralar da gene onda 
bir itibarile yüzer, yirmide bir iti • 
f,arU. de ellifet lira alacaklardır. 

150000 
Lira kazanan 

2 
100000 

Lira kazanan 

19 o 
70000 Lira kazanan 

-38559 
60000 Lira kazanan 

15068 
50000 Lira kazanan 

27789 
30000 Lira kazanan 

5847 
15000 Lira kazanan 

30458 

500 Lira kazananlar 
19350 4939 22100 28761 38134 
13451 680ı 229-4-4 13227 11095 
20620 6990 3144 14950 4151 
18048 11685 7785 31254 6144 
22259 2155ı 39921 16556 27658 
24777 241ı2 20708 33221 19025 

947 33851 ı 093 22998 14507 
24982 ı8735 25321 ı6985 35590 
22646 8898 27079 19370 9527 
17533 5259 4967 27504 11597 
33966 23256 39337 23467 3ıı2t 
774ı lı263 26284 12522 2663 ı 
1843 35093 33576 1776 15524 
7267 8414 ı5539 l468ı 30681 

15082 10340 24098 13960 38870 
2ıı87 265 2249 12022 30784 
4233 17640 1988 14257 323ı 

32058 27344 1693 26268 2628 

39900 39730 

Lira kazanan 

614 
Bu numaranın 25 numara yuka • 

rısından 25 numara atağısına ka • 
dar elli numara onda b:r itibarilc 
yüzer, yirmide bir itibarile de elli • 
ıer lira alacaklardır. 

10000 Lira kazananlar 

33128 
38120 
7345 

26647 
30849 

30573 
10379 
33557 
12012 
14976 

5000 Lira kazananlar 

8980 ı2313 36562 
3303 24659 14204 
ı79 34845 5085 

28822 30326 39766 
5102 11842 38695 

26ı41 1814 ı5877 
36326 8222 35896 

5362 23077 
27846 35561 
20547 23583 
21535 16263 
33508 34475 15003 3418 
39183 2337 15226 11077 
11744 6529 2467 

9245 
26590 
13194 
21532 

12387 
9364 
1809 

27812 

2424 
32928 
24583 
32794 

8192 20199 522 
37003 18556 37072 
8198 16809 1406 
33ı8o ı7354 14869 

76 8322 27470 
35226 22023 8368 
21876 37123 3812 
27367 9064 3ı63 

18227 35541 26142 

16774 2685 ~~~:o 
23974 2776 324.5 ı ı30S9 
34925 15323 ı425ı 4924 

9823 16414 26564 8786 
14970 ı0919 16763 30276 
ı5340 24S04 32927 24:.101 

27876 30805 
39037 10496 26094 6ı40 15449 
34498 19095 24153 30685 18Q55 

2586 17)88 
23089 25361 
33312 303ı3 

31296 23ı57 

39644 22165 

ıo939 39554 10100 
20489 13135 ı 0205 
12800 14920 37420 
33966 15706 7775 

7944 6227 ı4305 

4075 29ı11 3J50 
4040 5H5 2ı917· 

35211 2ı272 18206 
3391 11471 28364 

15167 5296 24006 
24474 32297 9ı50 

37342 6230 6373 
26585 ı7873 8829 
18689 33296 5180 
23630 29754 18579 
8902 26296 35524 

37069 38909 26037 
32869 31579 4390 
ı5297 

28720 
35631 
13964 
3869 

13730 
38231 
14652 
37605 
10573 
1475& 
16601 
38271 
36712 
7286 

18854 
20558 
39843 

36463 
9287 

22153 

11654 
4140 

25948 
33194 
30331 
39526 
31514 
30823 
38536 
21616 
22122 
17512 
23158 

237 37656 
263;3 16537 
20799 24897 
1 ı 1.35 35952 
17839 6226 
25426 38606 
ı433 ~28ı 

8183 4626 
26668 36431 
30860 187ı4 

1588 15636 
29425 39866 
6028 19783 

21939 26413 
39791 3323 
6096 30275 

21586 
12..c.69 
6594 
3319 

24259 
30433 
3935 

37475 
ı 1664 

7790 
20977 
16818 
l/221 
14350 
15536 
2075ı 

8719 
16057 

1677 
8897 

37824 
2123ı 

32ı91 

3884 
35924 
22048 
30876 

39-445 
32032 
21654 
131-+9 
36362 
34291 
28658 
148ıo 

9668 
2393ı 

7657 
ı9625 

9222 
266ı4 

6005 
13062 
38641 
30372 
18802 
7612 
7501 

20347 
27224 
16664 
22709 
13224 
29595 

25041 
38502 
30040 
10736 
ı4380 

31~ .. 7 
7834 

18031 
30i68 
ıo246 

18001 
32478 
29410 
ı5134 

31278 
7ı83 

29457 
32517 
273, ı 
9512 
136ı 

38359 

9431 
1?658 
ını o 
36300 

. . k ugun, u eşa usun ma ıye ı esas.a 
taksımı davasını te rar ortaya çıkar - b ' tt d - . . t' s· r ı 

So 
.. 

1 
· k r:.t .. t ır sure e egışmış ır. ıyası ya.ınn 

mıştır. n gun erın vu Uct ı gos erı • 1 1 d . • . • 
ki, b 

.. t.. d" b C 'dd ' aşma ar a sıyası ve ıktısadi menfa:ı• 
yor u un unya, u ermen ı ı- b' likl · k h · tl' b' ı ır erı ço e emmıye ı ır ro oy . ·~·· ·----- '""··~-

Amortiler 
Keıideden sonra dolaba sıfırdan 

dokuza kadar 10 numara atılmıf, i
,inden ikisi çekilmif, ( 8 ), ( 3' ) 
rakamları çıkmı§tır. Sonları bu ra • 
kamlarla b 'ten bütün numaralar 
onda bir itibarile befer, yirmide bir 
itibarile de iki§er buçuk lira amorti 
alacaklardır. 

2000 lira kazananlar 
34732 
23785 
6657 

,30ı31 

2152 9730 10696 20702 
3ı553 7806 25760 6~63 

7219 ıııol 25336 38276 

namakla beraber, bugün, bu zümre 
leşmeler ideolojik bir hüviyet almıştJr 
Bir çok noktalardan menfaatleri ayrı 
görünen İtalya ile Almanyanın komü 
nizm davası önünde almış olduklar 
vaziyet, bunun büyük bir delilidir. 
Şu halde: 19 36 yılı mü him bir in kı

la b yaratmış ve siyasi ve iktısadi an 
laşmalarda ideolojik mukarenetlerlı! 

pek mühim bir mevki edinmesine ve 
sile vermiştir. 

Bütün bu hadiseleri pancra .. 
mik bir surette gözden geçir • 
dikten sonra garbın münteha • 
sında cereyan etmekte bulunan \"4 

bütün dünyayı ateşe vermk istidadm· 
göstren haileye bir defa daha temas e 
derek diyebiliriz ki ı936 yılı ile bera 10308 22748 7084 36919 

36ı72 2879 38618 13682 
12063 31026 2472 ı4483 
29767 35289 24185 6756 
37644 17339 30939 28247 
38434 18011 3942 19795 

ı 0640 her bu göz yaşartıcı sayfa da ebedi 
yen kapansın ve 1 9 3 7 yı 1 ınııı 
yırttığınız ilk takvim yaprağı ih 
beraber dudaklarımızda • titreyen te 
menni, hepiniz ve hepimiz içiJ 
neş'e ve saadet dolu bir haya 
tın başlaması olsun ve Türk vatanı da, 
her şeyin üstünde yer alsın. 

34243 
8002 

30867 

19159 1ı299 32875 15770 5694 
10537 3928 23560 64~3 22707 
~8757 21640 7050 8196 8673 

1000 Lira kazananlar 
10990 
39165 
19846 
11687 
25557 
35450 
35526 
28940 
35430 
ı6tll 

29131 
2478 

20242 
20603 
8761 

17861 
3063 

38156 
902 

19956 
2911 o 
33007 

17094 
29017 

9348 
24779 
ı2547 

34608 
1675ı 

27850 
34809 
36446 
12327 
ıo320 

24249 
8548 

27091 
2411 

25539 
32962 
19618 
17880 
35441 
28702 

29679 36293 
8858 16956 

37214 25797 
23677 3452 
23554 5413 

4527 674 
26337 19732 

1253 15159 
33489 14425 

18664 29710 
ı1513 24004 
ı6895 10665 

.38886 
12520 
lı520 

35739 
12439 
6979 

34970 
12001 

19120 
25279 
9048 

30257 
18103 
19364 
37737 
36692 

34591 
ıQJ08 

28231 
19615 

3834 
12579 
27778 

18740 
13311 

37992 
2303S 

600 
16221 
37878 
7052 

3ı485 
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iştiraklle 

PiPiÇA 
Feride İzmitteki hayatından bahae· rünün ortasında durc:rak gülmeye baş· devam etti: 

diyor, kocasının iyi arkadaşlığı yü- ladım. Onu korkutmak için kısa, çü- - Bir kaç ~lafta içinde toplandık 
zünden bu dar mu'hitte sıkılmaktan rük parmaklığını tutmu\' sarsıyor, ses- Hastalığım müddetince kocasını lzmil 
kurtulduğunu m un is bir sesle an lah· leniyordum: «Bu ne telaş F er ide, bak te yalnız bırakıp, başı m dan ayrılma 
yordu. Ben onun bu sözlerle, böyle bana hiç korkuyor muyum}» Birdenbi· yan Ferideyi lzmitte bırakarak lstan 
bir yuva kurmak için beni de teşvik et· re sözüm yarım kaldı. Çürük tahtalar bula hareket ettik. 

Yazon: Perlde CelAl rnek istediğini anlamıştım. çatırdadı. Ellerim boşluğa açılarak, su- Bir kaç gün Şişlideki eve yerleşmek· 
,..- Ahmet Necip iki giin daha ıziyordum. Onun bakışlarından mn1a,.. Avukat Ahmet Necibin beni istedi· ya düştüm. Dibi yumuşak kum oldu· le geçti. Bir zamanlar odalarında neş-
laldı. Yüzüme öyle manalı ma- rı <.ınlamak çok kolaydı: <<Seninle böy- ğini ona anlatınıştı m. F eride bu izdiva· ğu için bir yerim acımadan ayağa kalk- eli kahkahalar çınlayan zavallı küçülr 
nalı, gözleri garip bir şekilde le mi konuşmuştuk Sezah cı çok münasip bulmuştu. Zaten o si· tım. Feridenin karşıda yanıma gelmek evimiz ş:mdi yüreği istıraptan çökmüş. 
"parlıyarak bakıyordu ki onunla bir ar· Beni adeta pişman ettin. Ben sa- zinle evlenınerne hiç bir zaman taraf- ister gfbi suya doğru ilerleyerek yaptı· miskinleşmiş bir kızla, artık yüzü hi~ 
)tadat gibi konuşmakta imkan kalmı • na küçük yak'acıklardan, hayatını ha· tar olmuyordu. <cSeni şimdi cezbeden ğı telaşlı hareketlere gülerek hafif ka· gülmeyen me'yus bir ihtiyarı bağrına 
yor, ve bu yüzden onu bir misafir gi· fif gölgeteyecek şeylerden bahsetmit o durgun hareketli, mahzun bakışlı a· nayan avuçlarımı oğuşturuyordum. basmıştı. Bir çok ahbaplarımız bizı zi
'bi ağırlamak, meşgul etmek bana pek tim .. Sen gittin yüreğini bir paçavra dam, sonra çekilmez soğuk bir koca ~ O gün ıben sırsıklam, kahkahalarla yarete geldilrr ve siz en geç gelen dost 
JÜÇ geliyordu. Için için•bu genç adama gibi boydan boya tutuşturdun. Bu ne lacaktır, diyordu. Sen muhakkak, genç, gülerek, Feride söylenerek hemen çift· oldunuz. 
müııhiş bir hiddet duymıya başlıyor • ifrat ve acele kızım 1 Şimdi derdini aç- cevval temiz kalbii bir adamla evlene· liğe döndük. Fakat ehemmiyet verme· Belli ki bu gelişiniz de zoraki idi. 
Jum. Neyse iki gün sonra gitti. Bir san bile o kadar büyük ki, beni de ih- rek sakin bir yuva kurup, onu unut- diğim bu küçük kazanın acısı sonra Babama karşı aldığınız vaziyete bile 
~ç gün osonra da ba:bam bana, Ahmet tiynr, gün görmüş kafamla elim bö· rnalısın. Her zaman bu sözleri, olmıya· çıktı. T erli ter li ıslanmam, ve çiftliğe hafif bir soğukluk düşmüştü. Benim 
Necibin asıl ziyaretinin sebebinin beni ğürümde bıraktın. Meğerse bir takıl· cak lbir masal dinleyen çocukların İ· kadar o halde yürürnem beni yatağa zavallı sarı yüzümün hiç farkında ol· 
l~ttemek. olduğunu söyledi. Sonra si • dığı şeyden bir daha geçmeyen ne ını:ıt· nanmayan fakat inanmak isteyen şüp-- düşürdü. Evvela grip oldum. Fakat mamış gibi davrandınız. Artık bana 
~:ı yüzünüzden çekmekte olduğum a- çı kafan varmış senin!. Fakat bi.isbii· heli bakışlarile dinlerdim. O gün de sonra zatürreeye çevirdi. bir aile doktoru şefkati göstermekten 
z&i.,ı unutmuş gibi ilave etti: ccTabii tün yanıp kül olacaksın diye, yüreğim böyle konuşarak bir saat kadar yürü· Zavallı l>abacığım ne yapacağını bile çekinir gibiydiniz, gitmek için 
ka. ar senin Seza .. ıı Bu meseleyi bir titriyor, beni de bu son zamanımda müşüz, yorulmuştum, vücudumu ha- şaşırmıştı. Şehirden durmadan doktor· kalktığınız zaman sizi kapıya kadar 
daha hiç konuşmadık. Sade babam dertli ettin, sana ne desem azdır kı- fif ıbir ter kaplamıştı. lar geliyor, Feride baş ucumdan ayrıl- götürdüm. Sizden ne kadar kabilse Q 

günden güne zayıfladığımı, «Yeşil - zım .. >ı Onun gözlerinden bu yüzüme Feride oturup dinlenmemizi söyle- mıyordu. Bir ay yattım .. Biraz ·kendi- kadar geç ayrılmak istiyordum. KaRı· 
çamlığınH bu sefer bana hiç yarama- söylemediği şeylerin manasını sezmek di. Gözlerimizle müsait bir yer aradık. mi toplar toplamaz babam hemen ls- nın kanadını elinizle araladığınız za· 
Clığını tekrar edip duruyordu. Ve sık hiç de müşkül değildi. Önümüzde incecik bir dere akıyordu tanbula dönmeye karar verdi. ccBurası man sanki erimiş 'bir yığın ateş içime 
•ık ağır, düşüneeli tavırlar alarak söy- Son bahar geliyordu. Kocası on beş ve alçak, çürük siyah bir kiprünün sana uğur getirmedi. Bu yaz, büsbü- aktı. Ayrılmadan evvel size son bir de· 
leni) ordu: <eSen hiç bu kadar zayıfla· günlük bir teftişe çıktığı için F eride uzandığı karşı tarafta dalları birbirini tü n fenalaştın.» diyordu. Babama biraz fa bakmak istedim ve o zaman ıniithiş 
mamıştın Seza !.» «Yavrum biraz ken-ı bizim çiftliğe gelmişt~. Bir sabah onun• kucaklayan çam ağaçları doluydu. Iki- itiraz etmeme rağmen içimden ben de şaş~rdım. G~z~=~ini.z. eski günl~rde Ü· 

dine bak, dikkat et, ben bu hali hiç la yürüyüş yapmak için erkenden ((Ye· miz de birbirimize bir şey t6ylemeden İstanbula dönmeyi istiyordum. Çünkü zerırne çe~:~~~ıgı grbı gene aynı ateşle 
beğenmiyorum.» ·ı l k k k. Ek' 1 k 'ld'k h f .... ·_1!,_._ F 'd sizi görecektim yanarak yuzume dalmıştı. Aman Alla· 

şı çam ı tan)) çı tı m er esı ı - emen o tara a yuruauK, erı e «a· · h b ı· . d 1 k ı b 
Lfı'ssedı''-•ordum kı' :ı_abamın yu"zu"me L • :ı_· 1 ab k o k" .. .. "k Dokt akl b' tl t't ım u ne ateş ı, sevgı 0 u er Ct{ <-• r .; ıu • ten sonra uazın 'Dir manzara a an tar· man ç u ,;:,eza, opru çuru suya or parm arı asa ıye e ı re- k l d A k k 
k k .. l d'-. b k I d I I d k 1 k"" .. k 'k d" . d' I .. 1 k . k k' b')' k . ış arıy ı 1. nca seven, ço seven açı açı soy erne ıgı aş a şey er e a arın arasın a ıvrı an uçu patı a- uşerız.» ıye, te aş a arşıya geçtı. yere ım ı ır açıncı aıgarasını ateş- b' . k d k' k d b .. 
d B d d b 1 d d ·· ·· "' b lad k 0 b I'" h · · · K" l k kı .. 1.. k ır ınsan arsısın a ı a ma u goz· var ı. en o, erne en un arı a se· a yavq yavaş yurumege aş ı • nun u te aşı OfUma iltmı,tı. o~ er en 4ıenç z acı acı gu unıseyere I l bak lah·.1. d' (Arkas ) er e ı ı ır ı. . ı var 
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senenin resim le tar· 
LOL 

İngiltere Kralı Seldziod Edvard memlfketiJnlzl dyaret etti ft 

~tatürk'tla mi aafirl oldu. 

Bolandaımı mtıstübel krali~ 
Prenses CUIJUa Alman pl'tlDSleriD· 
Mn BerDJıard VOD Uppe m.terf.old 

... aipnl•ncb 

Pariste Frausa • Suriye muahede sini Jmzabyan Suriye heyeti 
lstanbula celdi • 

ı'larbiyelUer. Aıık anya ıitti 

lnılliz nazırlanndan Çurçil'in kızı 
Sara Çurçil damsödüie bqladı. 

etti 

----------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~# 

Yucoelav,.a Bqbaka•• Stoyac:tiııovl ç lstanbula celdi ve ABkaraya pttl. 

Antakyada Türklen brP tuyik 
• 
baaladı, 20 Türk ..-d -~ .... ,. 

wed~& 

Mefhur İDpliz tayyaredal Mollison 
ll ... l 7 cJa1ri1ıa O. 1'raM AtiaDtık 

liPII• ıtkoi'DII kırA 

Sovyet haft ~ncJam Eydman 
memleketbabe plciL 

lqUterecle miihim fatiat nümayı§lerl 
olclu ve polis tarafmdaD pddetle 

bastınldı. 

Eak'febirde Buna otobiiiii To~ ekspresile çarpıştı, ı 7 kişi öldü, 20 
~· yaralaııdı. 

Loııdnda eekl .ufrajetlerdea Dd bclıa, bildi· 
lerial ilk defa teYkif edeıı polia müfettltl ile 

.. ..ıanlen aoara bulutarak ,.-ık yediler 

Belt!b lualı Avrupa l\1aearistan Baş • 
i1luiıade Belfi.ı.a••• vf'' ·· · Gömbö1 
bitJrraflıtıaı iliD etti ü 

Avusturyada Heimweber'ler teşkilaU 
fesh edildi. 

Kont Ciyano ile Hitler arasın~akl 
ıörüşmelerden sonra AIJDADYI, Iuıl• 

1• im- • ~. u tamilı. 
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eçen senenin resim le tarihi 
iKiNCi TESRIN 

İzmit ldiıt fa brikası aplcb 

1 iNCiKANUN 

Adana .. Seyhan ve Ceyhaa aeliTrlerf 81fU, ~ ..... ..-IIU'iD•• aı:ndl, 
bir çok kimMler öldü, 1200 "7J)Wdı. 

B.tvekil, Alıurada yapılaa ve U..lkanl•nla • buluamıyaJa 
Wlyiik •ta dı .,tı 

Şark pa.ıdiferleri tlevletee ta tm abadı, mubv de AllbradJı 
imaluda 

Atattilk meelllte tarihi aatkuau 
~7ı.tl •• 8ulak me~ele~lae 

......,, ..... etti. 

Geaeral Şnkrll 
Naill aldi 

R•ftlt Aaeribda 
külr bir r-r eberiyetHe 

yealdea roi•icumllar 
olda 

Ankarada bir teeriDJe emumda ifl IÜP Glen paraJütcil Erlbe Icin 
lhtlf.aller 78Pddı. 

Dounmenu:ı Maıtaya gitti. 

-----------------------------------------

Umumi MüfettitJer Ankarada top • 
landa. Resim, Tahsin Uzer'le Kizını 

Diriii cösteriyor 

Sancak davası 
Milletler Ceıni • 
yetine ritti, ce • 
miyet Saııcağa 

bir müşahidler 

heyeti gönderir • 
ken biz de Pa • 
ris'de Fransızlar· 
la müzakere) e 
giriştik. Resint : 
)»aris Elçisi Sua-

dı ıösteriyor. 

Ingiltere kralı Edvard bir qk uJruııcla 
tahtından terapt etti .,.. IOD nutkUDu 
IOflecliJrten sonra Londradan •pıldı 

lnıntere Kralı Se' hlact Bılwıtha 
uinmcla tahtmı feda .... 

JleAem S'"• • 

f'eni lnıiltere Krab .iltuıeı Core, Kraliçe Elizabet " coeak'-n 

Büyük pir Mehmet Akif öldü Ingiltere Kralı AltıDa C.C 
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~-~----------------------------~ ( ı ittihad ve Terakkide on sene 1 1 Hikaye 
- Sekizinci kısım No. 3 __j 
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Eminenin kaderi __ j 

___ KAF_K Yazan:~~~ Tan! ~ş~u~!r~M~!~~!.~~ 
-~nver Paşa Napolyon ve Hindenburg 

gibi zaferler kazanmak istiyordu 

Dişierin ve diş etlerinın 

hayatı dır. 

Diş tırçalannın serti makbuldur. Mesine 
nev'inden en fevkalAdesinden yapılan Hasan 
diş fırçalarlle temizlenen dişlerln ömni uzun 
olur. Dünyada mevcut bütun diş müstnhza
ratınm en mükemmell olan Danto!l diş ma
cunu Ue ve dlş suyu 1le blrllkte istimalinde 
dişler incl gibi olur. 

BASAN VE DA'lii'TQS markasına ve lsmlne 
dikknt ediniz. Hasan deposu : İstanbul, An
kara, Beyo~lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

1934 ve daha evvelki aeneler mahsulünden olup idaremiz satı,larma it
tirik ettirilmek üzere depolarımıza tevdi olunan afyonlann sahiplerine 
1935 • 1936 aeneai aabtlanmız üzerinden tediyesi lizımgelen yüzde otuz
Iann tevzii mukarrerdir. 

T evziat morfin, makbuz nurnarala n aıraaile llf&ğıda gösterilen günlerde 
yapılacaktır. 

Alikadariann muayyen günlerde iduemize müracaatlan lüzumu ilan 
olunur. ((3850n 

ıooı Ila 1025 
1026 " 1075 
1076 " 1125 
1126 " 1175 
1176 " 1225 
1226 " 1275 
1286 " 1300 
501 " 538 
539 " 588 
589 , 620 

2 KP.aıunusani 1937 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

n 
12 
13 

, 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 

, 
" 
" , 
" , 
" 
" 
" 

Cumartesi günU 
Pazartesi , 

" 
Salı 
Çarşanba , 
Per~enbe , 

" 
Cuma 
Cumartesi , 
Pazartesi , 
Salı 
Çarşan ha " 

" 

Uyu orucu Maddele 
In • 

ısarıo a • • 
1934 ve daha evvelki seneler maksulünden olup Idaremiz satışlarına i~

tiri.k ettirilmek üzere depolanmıza t ev di olunan afyonlann sahiplerine 
1935 - 1936 &enesi &ahflanmız üzerinden tediyesi lazımgelen yüzdt! otuz
larm tevzii mukarrerdir. 

Istanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sMiplerinin ellerindeki 
morfin makbuz numaraları ile açık a~lerini bildirir birer mektupla l<Ja.. 
remize müracaatlan ilin olunur. «3873)> 
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IKINCI KlSlM - A. R, 

B. rdenbire hususi odanın kapısı açılmış dışarı yan 
çıolak bir kadın fırlamıştı. Yaralı bir Ceylan gibi 
k~.çan bu kadının peşinde korkunç bir adam vardı ••• 
O anda salonda bir tek kelime dolaşmışb: Rasputin 

Yusupofun gösterdiği yerde, çarçu
buk bir masa hazır edilmişti. Ve ma • 
sanın ortasına da, derıhal bir ~ampan· 
ya k'Ovası yerleştirilmişti. 

Ccmil, böyle bir aleme ilk defa ka
rıştığı için, her tarafı dikkatle göz -
den geçirirken, kısa kısa söylenmekte 
idi: 

- Buranın sönük zamanı böyle o • 
I ursa, parlak zamanı nasıl olur~ ... Bu, 
ne servet .. ne ziynet, dostum ... Son -
ra .. ya, bu zabitler .. bütün dünya, kan 
ve ateş içinde kaynarken, bu efendiler 
burada ne ararlar?.. Hem de böyle, en 
parlak üniformalarile... Bunların cep
helerde işleri güçleri yok mu? .. 

Yusupof, gülümseyerek bunları din
liyor; <> da etrafa göz g~zdirerek kesik 
kesik cevah veriyordu: 

- Azizim 1.. Sen, Roma tarihi oku
dun mu? .. 

-Biraz. 
- Pompeinin son günlerine dair ve

rilen malumat gözüne çarptı mıL 
- Eh .. şöyle böyle ... 
Işte azizim .. manzara, aynı şeydir ... 

Bizim, bu Çarlar ülkesinde, Hcl belde 
vardır ki; bunlar ayrı ayrı birer Pom
peidir ... Biri, mukaddes dinin mukad
des merkezi olan, mukaddes Mosko • 
va ... Diğeri de, Çarlığın merkezi olan, 
işte burası .. Petersburg ... Bu iki şehir, 

tamamile maskefidir. Birinin, dini; 
ve diğerinin de resmi sıfatına rağmen, 
lter ikisinin de maskesi altında çılgın 
bir sefahat çehresi gizlenmektedir ... 
Di.inya, baştan başa ateşlerle yansa .. 
Himalaya dağları, Hind denizlerine yı
kılsa .. denizler taşıp da krunatı dalgala
ra boğsa; bu iki şehirde müzik, kadın 
ve İspirto bir an bile unutulmaz ..• 
Harbden, ve cephelerden bahsediyor -
sun .. <eve (bu efendilerin işleri ve güç

rın, yirmi bin kişi onların boşluğunu 

doldurur... Yirmi bin .. elli bin .. yüz 
bin .. beş yüz bin .. bir milyon .. beş mil
yon .. yüz milyon .. hatta, yüz elli mil
yon ... Çarlar ülkesinde, bu rakamların 
hiç bir kıymeti yÖkıtur... Elverir ki; 
bu efendiler .. bu parlak üniformalı za· 
bitler ve ya verler; buralarda mahmuz· 
larını şakırdata şakırdata, dans edebil
sinler .. şampanyalarmı içsinler .. ve bu 
nefis vüvudlü metreslerine hoş görü • 
ndbilsinler ... Bakın .. dikkat edin. Gö
rüyorsunuz ya, şunların içinde bir kıt'a 
zabiti var mı?.. Hepsinin göğsünde, 
kucak kucak sırmalı kordon ... 

Cemi), buna dikkat etmemişti ... 
Şimdi, etrafına sür'atü bir göz gezdtr
miş; hayretle karışan bir sesle: 

- Hakikaten öyle.. adeta, yaver 
mahşeri. 

Demişti. 
Aradan bir kaç dakika eükut ile geç

mişti. 

Dans bitmişti. Sıra, numaralara gel
mişti. Madmazel Ver;ska tarafından 
yapılacak olan yeni bir ateş oyunu a• 
nonis edilmişti. Ve bütün gözler, san
dalyelerle beraber perde tarafına çev
rilmişti. Fakat tam o anda, Cem il ile 
Yusupofun oturdukları masanın ar • 
ka tarafındaki hususi odadan, acı bir 
kadın feryadı işitilm~ .. koca salonu, bir 
anda derin bir sükut istila etmişti. 

Herkes, be1ecan ile yerinden fırla
mıştı. Odadan gelen feryad, büsbütün 
boğuklaşmıştı. Masalarda oturanlar .. 
dan bir kaç kişi, yerlerinden fırlamış
lar: 

-Ne oluyor?.. 
- Bu, ne kepazelik t .. 
- Kapıyı açıp baksanıza ••• 
Diye bağımiış1adı. 

!eri yok mu)) diyorsun? .. Hayır. Bu e- Kapının önünde bekleyen garson
fendilerin orada işleri ve güçleri yok- lar, binbirlerini i tip kakıyorlar; fakat 
tur... Orada, cephelerde çalışanlar, içeri girmeğe cesaret edemiyorlardı. 
kan ve ateş içinde boğulanlar; hüsbü- Herkes bu heyecan içinde iken bir
tü n ayrı bir unsurdur. Haddi, hesabı ve denbire o husust odanın kapısı açıl
sayısı ibeili olmıyan bir unsur... Bu • mı ş; dışarı, yarı çıplak bir kadın fırla
gün, cephede on bin kişi telef olmuş .. mış; kendini salonun ortasına atmıştı. 
adam sen de: ne ehemmiyeti var L Ya- Fakat; yaralı bir ceylan gibi kaçan bu 
r- , kadının peşinde, korkunç bir adam 
Bir Do torun vardı. Sırtında koyu lacivert uzun bir 
Gün lük Cuma cübbe, ayaklarında., baldıriarına kadar 

uzun bir çizme, saçları sakallarına ka-
Notlartndan (*) rışmış olan bu iri vücutlu adam, kaçan 

{ Sihozis) kadının ~rkasından koşarak onu yaka-

s h 1 h 
lamış .. Önüne gelen bir masaya yüzüs-

a a astalığl tü yatırmış .. çılgın bir el hareketile e-
Berberlerln ıuturalanndnn intikal c

den (Sikozısı yani saka! lıastalı~ı sr · 
sık görüliıyor Bu hastalığın sebebi go?
le görilimiyecek derecede kuçuk bJ,
mantardır. Bu mantar, temiz olmı-

yan usturalarln yuz tıraş edlllrken i..il

hassn sık sık perdah yapanlara tesir c
der. Kılların dlplerinden köklerine girer 
ve her kılın dibinde cernhatll bir t.ane 
çıkar. Sulanır ve dcrhal yanındakine :ıt
lar. Bu suretle bazan bütün yuzü ve b:-
yıkları sarnr, çok uzun surer mti.z'iç bir 
hastalıktır. Tehllkesl yoktur Fakat VPr
diğl ıstırap ve rahntsızlık hastayı son 
derece lz'aç eder. 

(Slkozlsl tirazı görulür görülmez hlç 
lhmnl ctmrd"n hemen mütehassısa kos
mak Uizımdır. Kabili tedavi bir harrt ı
Iıktır Yalnız vakit geçirmeın~>k liıım

dır. 

Diğer taraftan berberlerlm zin u tu
r. larımı ve maknslarına ve tnrnklarına 

a -ami derf' e-de e hemmly et vermcl ·rl 
şarttır. Bu al· t ve cdcvat son derece tr
miz olm lı ve kullanılmazdan evvel 
mıkrop oldtirucu sular Içine batınlmalı
dır. 

teklerini kaldırarak zavallı kadının 
çıplak kaba etlerini hayvanca bir hırs 
ile ısırmaya başlamıştı. 

O anda salonda, bir tek kelime do-
laşmıştı: · 

- Rasputin ... 

. Ve .. Bütün kadınlar, ellerini yüzle
rıne knpayarak, çığlıklarla kaçmaya 
başlamışlardı. 

Cem il; görülmemiş, akıl ve hayal
den geçirilmemiş bir sahne karşısında 
kalan bir adam gibi şaşırmıştı ... Yum
ruklarını sıkmış .. kısık dişlerinin ara
sından: 

- Azizi m 1.. Bu, ne rezalet .. ne du
ruyoruz?.. Ben bu herifi tepeleri m. 

Diye bağırmış .. ileri atı1mak için 
hazırlanmıştı. 

Fakat Yusupof, derhal Cemilin ko
lu ndan yakalamış: 

- Rica ederim, sükunetinizi muha
faza ediniz. 

Diye mırıldanmıştı. 
(*) Bu notları kt' irı s:ıklayını:ı:, yahut Kadın, bayılmıştı. Bembeyaz knba 

b1r albüme vapı tırıp kolieksiyon :rnpınız. etleri üzerinden kızıl birer çizgi gibi 
Sıkıntı umanınızd:ı bo notlar bir doktor uzayan kanlar .. :ı~,_ k d 1 

ı 
. .... au par eye am a-

~ • ı imd dınız:ı yetişebilir. 

;....-------------• mıttı... (Arkası var) 

Yazan: Celal Cengiz 

Tunçay gözlerini açınca, acaba tekrar 
T anzeri sevebilecek mi idi? 

Nar aş, T anzeri sevgilisinin başında görünce " Budala, dedi. Bu kadar güzel bir 
kadın senin gibi bir körün kollarıarasına ablır mı ? , 

Nabo Elam dağmda sığındığı mağa· 
rada üç gün, üç gece uyumadı .. aşkı • 
nın esiri olmaktan kurtulamıyordu. 

- Onu eeviyorum .. bütün memle
keti T un çay uğrunda feda edeceğim. 
Ben onsuz yaşıyamam. 

Dedi. Bu, Elam kralının son ve kafi 
kararı .idi. 

Elam elçisi tekrar Sumer karargahı
na döndü. Fakat, Na'bo'nun söyledik
lerini aynen söylemedi. 

-Kral çok me'yustur. Benim biri
cik gözdemi bana neden iade etmiyor~ 
Eğer onu Sumere götürecek olursa, 
Tunçayaltı ay uyumağa mahkumdur. 
Ondan sonra gözlerini açsa bile, Tan
zer onu göremiyecek. Bu kadar güzel 
bir kız, Tanzer gl>i gözleri 'kör bir a
dama verilir mi? 

Gudea bu cevahdan şunu anladı: 
Demek ki T unçaym gözleri ancak altı 
ay sonra açılabilecek! 

- Pekala, dedi, ben Tunçayı birlik
te götüreceğim. Altı ay sonra, uyan • 
dığı zaman, eğer T anzeri sevmez veya 
Tan zer onu istemezse, kendisini tek • 
rar Suz'a gönderirim. 

Bu suretle yapılan bir anlaşmadan 
bir ay sonra Sumer ordusu Suz şehrini 
boşaltmtştı. 

Sumer kartalları Elam topraklarını 
terkederken, Tunçayın tabutu da bir 
at üstünde as'kerle birlikıte yola çıkarıl· 
mıştı. 

Sumerliler, Elamları yenmişlerdi. 
Suz'dan dönerken, ilk yılın erzakını da 
develere yüklediler .. ordunun arka • 
sından sayısız .katırlar, eşya ve ganaim 
yüklü olarak geliyordu. 

Muzaffer Sumer akıncıları Ur'a dön
düğü zaman, ordunun geçtiği yollar 
hurma dallarile süslenmişti. Şehirde 
büyük şenlikler yapılıyordu. 

* Tanzer sevgilisine kavuşuyor 
Fakat.. 

Bir yıl önce ne kadar mes'ud ve 
neş'eliydiler. Şiı:ruli birinin gözleri gör
müyor .. öteki yarı ölü bir halde tabut 
içinde yatıyordu. 

Gudea, T unça:fın tabutunu yeğeni
nin odasma göndermişti. 

man, Tanzerin odasına uğradı. Tan • 
zer her zamanki gibi ağlıyordu. Nara· 
şın sesini duydu .. ayağa kalktı. 

- Hala uyanmadı, Nar aş ı Hala U· 

yuyor ... 
- Daha çok uyu yacak. Fakat, u -

yanırsa ne yapacaksın~ Onu görebi
lecek misin~ 

- Görmüş gtbi olacağım, Nar aş 1 
Sesini duyarsam, onu kollarıının ara· 
sına alıp sıkarsam, ıztırablarırn bir an· 
da dinecek sanıyıorum. 

Naraş sert bir adamdı.. omuzlarını 
silkerek gü ldü: 

- Budala 1 Bu kadar güzel bir ka -
dın, senin gibi bir kör"ün kolları ara· 
sına atılır mı? Hele şu iğrenç suratını 
bir kere görecek olursa .. 

Naraş sözünü tarnamlıyamadı .. 
Tan zer yumru'kiarını sıkarak hay • 

kırdı: 

şündüıkce, ne yapacağını bilmiyor. 
Ve tabutun üzerine kapanarak tek: 

rar ağlamağa başladı: 
- Ayıldığın zaman benden iğren• 

miyecek'Sin.. beni eskisi gibi sevecek 
ve ateşli kollarını lboynuma dolıyacak· 
sın, değil mi T unçay) 

* [Gudea]nın kızı.. 

Uzun zamandanberi Sumer sarayın· 
da hasta yatan ve hiç ıkimse ile konu~
mıyan, hiç kimseye yüzünü göstenni -
yen Gudeanın kızı son günlerde biru 
iyileşmişti. 

Gudeanın kızının iyileşm~ine E • 
laınJı esir zabitin de yarıdımı dokun • 
mu~tu. (Arkası var) 
...-....... •••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.._ 

• Soa Posta • - O bana Fırat kıyılarına kaçtığı- İstanbul Gelir ve Para 
mız gece söz verdi: ((Seni ölünceye B O R S A S l 
kadar unutmıyacağım 1» demişti. Ben 
onu mabedde ku~an giderken, ölüm· 81-12 • 1936 
den kurtardım. O, her zaman benim· 1------------==-----1 
dir .. ölünceye kadar da benim olacak. Türk Devlet Borçlan 
Nar~ kahkahayla gülerek odadan 

Lira Ltra 

çıktı. ,_ '1,5 T. B. n 21.425 DahUl 1st1tru95,00 
" '1.5 T. B. I 22,75 1 ,r, 5 Hasine B. 00,00 

Tanzer hiddetinden titriyordu. 17• '1. T B m ~ oD • o 00,00 
Alçak.. kıskanç adam! Bu hal • 

de bile saadetimizde gözü var. Günün 
birinde Tunçayın benim olacağını, be
mm koliarım arasmda yatacağını dü • 
~~: · ·==e::·~·=ııll~~_....... 

IRADYO 
Bugünkü Program 

ı :lklncikiinun 1937 

İSTANBUL 

Öfle a~riyatı: 
12,30: Plakla Türk mu.sıldsl, 12,50: Han .. 

dis, 13,05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh
telif plflk neşri:yatı. 

Akşam ne.şrlyatı: 

18.30: PH1kla dans muslkis1. 19.30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şetik tarafından. 20: 

Vedla. Rıza ve arkadaşinn tarafından Türk 
muslldsi ve halk şarkılan. 20.30: Cemal Kd

mU ve arkadaşlan tarafından Türk musildsi 
ve halk §arkıları. 21: (Saat ~yarı). Orkestra. 
22: Ajans ve borsa hcberlcr1. 22.30: Pltlkln 

b. B. Mü. 
a a Hl'l. 10,00 

• • Name 10,00 

Merkez B. D. 92 •oo 

Bomontl 
Terkos 
A. Çimento 

Lira 

9,SO 
14,Jj 

13,SS 

laterıın 
F.hangı 

ÇEKLER 
KJ1. 

62ı.oa ll Dolar 
17,035 Llret 

L. T. L. lçlD 
O,ı9.fS 

15,0\S 

NAKİT 
Kft. 

20 F. Franıı 117,00 ı Mark 
ı Do\ar 176,00 20 Draıunı 
ı 1sterl1n 622,00 20 Leva 

20 Llret 126,00 20 Ley 

Ert. 
28,JJ 

23.00 
23,05 
14,..ıJ 

sololar. 
Tan zer bir haftadanberi sevgilisinin BUKREŞ Kredi Fonslye 

Borsa J>ıımda 
L. K. L.IL 

MübadU Bon. 00,00 
başı ucunda gözyaşı döküyor: 16,15: Askeri bando. 17,10: Plak neşrlyntı. lSSl senesi oo.oo Gayri • • 

- Tunçay, beni bu halde görme • 18;20: Romanya şarkıları. 19.10: Dans musl- 1903 • 103,00 Altın 
O,WJ 

1017 
O li) rnek için mi uyuyorsun) klsl. 20,45: Caz havnları. 21.45:- Dans hava- 1911 • 97,0o Mccldlye , 

Diye bağırıyordu. ları ••••••••••••••• 
T anzerin odası önünden kimeeler BUDAPEŞTE 

geçemiyordu. Bu acıldı sa'hneyi gör- 17,45: Pltık neşrlyatı. 20: Şarkılar. 20,50: r N/.b t i 
rnek değil, işitmek bile insanın tüyle _ Orkestra konseri. 22,20: Çlgan orkestrası. 0 e C 

23: oskestra. Eczaneler 
rıni örpertiyordu. 

Sumor kralı yeğenini affettiği gün
denberi ona çok acıyordu. Sumerin en 
tanınmış Asu'larını saraya toplamış .. 
bütün sihir'bazlara Tunçayı iyil~tir -
meleri için sonsuz hediyeler vaad et -
mişti. 

Tanzer her gece sevgilisinin tabutu 
yanında yatıyor .. ellerini alnından a • 
yırmıyordu. 

Tunçayın nasıl yaşadığına şaşma -
mak kabil miydi~ O, ne su içiyor, ne 
yemek yiyor, ne de ağzını açıp bir söz 
söyleyebiliyordu. 

Yaruna sokulduğu zaman ılık nefe
sini duyan Tan zer, sevgilisinin günle
rini sayımağa başlamı h. 

PRAG 
16,45: Tiyatro. 17,55: Alnıanyadım no.kil 

19,35: Operet. 22,15: Plftk ncşriyatı. 22,30: 

Kazak orkestrası. 
VİYANA 

16,4ı0: Plfık neşrlyatı. 19,15; Opcret. 21,30: 

Dans musikisi. 22,20: Caz havalnrı. ı 

VARŞOVA 

16,15: Orkestra. 19: Orkestra, haberler. 
19,30: Senfont orkestra. 21: Dans muslkisi. 
22: Tiyatro. 22,30: Dans pltıklan. 

1 
YarıDkf proırraN 

2 - İkincikanun - 937 

iSTANBUL 
Ötle neşri;ratı : 
12.30: Plfı.kla Türk muslt1s1. 12 50: Hava· 

dls. 13.05: Pl!ı.kla hafif mOzik. 13.25: Muhte
llf plik ne~rlyatı. 

18,30: Plfıkla dans muslklsl. 10: Şehir •rı-

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

İsf .. nbul cihetindekller: 
Aksarayda: (Sfu"ım), Alemdarda: 

(Sırrı Raslm), B::ıkırköyünde: <Hilıll), 

Beyazıtta: (Cemm, EmlnönUnde: (Meh
met Ktızım), Fcnerde: (Vltall), Kura
gümrükte: (M. Fuad), Küçükpaznrda.: 
(Yorgi), Samatyada: (Teofilos), Şehre

mlnin de: (Nazım), Şehzadebaşında: o:s· 
mnU Hakkı), 

Beyoğlu cihctimlekiler: 

Galatnda: (Yenlyol), (Mustafa 'IT a
U), Hasköyde: (Nlslm Ascor), Kasımpa
şada: (Mueyyed), Merkez nnblyedc: 
(Go.lntasnray), (Matkovlçl, ŞişUde: (A

sım>. Takslmdc: (Ktirkçüyan), (Zafiro
pulos), (Ertu~ru}). 

Elam sihirbazları onun altı aydan 

ı yatrosu komedi kısmı tarafından bir tem~ı. 
önce uyanmıyacağını söy emişlerdi. 

20: Türk musikl hey'eti. 20,30: Miınlr Nuret

Üsküdar Kadıköy ve Adalardakller: 
Büyükadada: (ŞlnasJ) , Heybellde · 

Tunçayın ayılmasına dört ay vardı. tın ve arkada§] arı turatından Türk musikisl (Tnnaş). l{nrt.•' • F. kl İskele caddeslu-
T anzer bu uzun zamanı nasıl bek- . ve halk şarkılo.rı. 21: (Saat ayarı> _ orktıJtru. de: (So tir '.1 • K u köy Yelde~i,nnenln-

liyecekti~ 1'22: A3ans ve borsa haberlerl 22,30 Pldkla sl>- de: <Ü~lerl, üsküdar Ahmcdlyede: \Ah-
Bir sa'bah Naraş saraya geldiği za • lola.r. 

1
, __ m_e_d_ıy;..e_>_. __________ __.. 



BU 

•• 

Değil 

CANLlLlK ve 

Hep beraber ve bir gönülden : 

TOPLULUK 

Kardeşlerine szhhat ve neşe, Büyük Türk Ulusuna da şerefli neticelerle 
uğur ve huzur getirmesini candan dilegen kutluluk hatırasıdzr. 

Eeşlkta M. url Çap 

A Ş E • 

ava l{urumu 

GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3.cu ketlde 11/lklncl k6nun /937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır ... 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık ikramiyelerle 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 

(10.000 

Bilet alan herke; 7 1 Ikinci kanun 1 937 günü akşamına kadar 
biletini dt:ğiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerind ~Id hakkı sakit olur ... 

~----------·--a.--.a ................ ~ Adalar Sulh Hukuk l\lnbkemesi Satış l\le-

murJutundan: 
Ullyanın İstanbul Defterdarlı~ı. Mnr

yanU, Evtedlki, Harakllya, Jak ve Aleko ne 

, vayinn ve mü.ştereken mutnsarnt olduCu 
Biiyükadada eski Nevzad Bey, yeni Kadıyo
ran soka~ında 4 numaralı maa bahçe cv bir 
ay muddet.le açık arttırmaya konulmuştur. 

IJEK KOLLU CEMAL ~ 
Piyango Gişesi Sahibi 

CEMAL GÜVE 

eni 

• ve eşı 
ş er 1 ri 
ı n a 

uarlar 

İzulel.şuyu suretne satılınasma knrar veri

len mczkfu ev, zemin katını havi olm k il e
re Utı knt üzerinde ahşaP olarak ın edU
~ birinci kat zemini mermer duşeli b r t.\~

Jı.k ve sarnıç ve dort oda Uc bir mutt t ve 
bir nbdestbnne İkinci katında bir ofa d•ırt 

·----------------------------~ oda ve yiiklüğu ho. vi dığer bir oda ile cı! •rr 
lkl odayı ve nlaturka bir abdesthane ·1e ı
kinci katın cephesi balkon olarak in a edil
miş ve zemin katında malta taşlı bir sofa 
ve bir oda ve bir mutfak lle di~er bır oda ve 

bir odunluk ve komürluk ve bir mutfa ı ha
vi hane zemini ne bahçe n 171227) m treden 
ibaret olup (11733) Ura 13 kuruş kıyınt-tl 
muhnmmenesindedlr. Dell !lye \1\ f lcarcs1 
ve ihale pulu muşteriye alt olmak u ere m,_ 
hammen kıymetinin e-> 7,5 nisbetinde pey .\X-

cesl !.le beraber talip olanların 2 2 937 tari
hine mlisadlf Salı gunu saat 14 den 1'3 ya 
kadar 933/81 numarasııe müracaatlan ve ar•-

lt o n eli İcra Dalresinden: 

İ anbulda Avukat Sinana borçlu T ka 

nın borcund n dol. yı mahcuz bulunan ~ Hl

ı, r koyu d had:ııda incir )Olu no.mı ı v-

khndeKı tap ı k ydın.ı nazaran 45 d 

ta ı nın :y rım lıl t>:.J için beher d 

m 

Ull 

ıçin o ıbe cr lırn ' ıkl parça ambar aa 

havlu tapu kaydına nazaran sa~ sahl • c-

net damı solu sahıbi senet harman t ası 

urk..'l:;ı harman tarla onu çiftılk Ue m dut 

ı alen samn.nlık ve mısır amban yarım lıis
tırma şartnamesi 20 gün sonra herke in gc
rebUece~lnl ve takdir olunan kı}me-tln ct sesine yuz llril ve kariye derununda ytn t.ı-
75 ini bulmaısa en çok arttıranın taahhurhı pu kaydına gore lamaını 10 donüm olo.n ur

baki kalmak üzere 15 gün daha uzatılıp fn"- kan Emin bey bahçe 1 yolu go.rben ve şıma

Jasınn talip olana 18'2 937 tarihine müsa- ıcn hark cenuben Emin bey bahçesiyle ı :ı.h
dlf perşembe günü ayni saatte knt'i \hale..t dut olup bchcr domimu yüz Ura laymet ' k.
lcra kılına.caıtı ve mezkür gayrlmt.nkulün ü

Artritizm • Romatizma Gr ip Nevralji ağrdsr• Di Ba • - ve -
dlr cd Imiş ol:m tarla ve arsaları açık • r ır-

at zerinde ipotek sahibi alacaklılarin di7•er ald
kadarların haklarını ve hususlle masraf ve mn suretiyle 20/1 937 çarşamba gilnu 

- • ; f • • • ~ .: 4~J 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--
- .JI ~~~ 

. _ .... 

faize dair lddlaJanru evrakı müsbite .te ~1) 114 lle 16 arasında İzmit ıcra da\reslnd sa-

gün z:ı.rfında bUdinneleri aksi takdirde s:ı.- tılacaktır. 

tış bedelinin paylaşınasından hnrlç bıraKı'a

cn{tı Ulin olunur. -------------

CILDINIZI 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lOzumu olnn gıriayı vereM· 
~ini zannedlyorsanız bu tec
rUbe s·ze pek pahalıya rmıl 
olnbilecewni derhntır edi
niz. Hiçbir krt•ın size Krem 
Pcrtev kadar sartık lcalamıtz. 

Doktor 

[brahim Zati Oget 
Bcledıyo kıırşıı;ı ıdd, PıycrJOti 

rnddesinde 21 nurnarnda hcr,;lln 
O~leden sonra ha tahmnı kttbul 

Artırmanın tayin edUdl~i günde tnk r e

dilen kıymetln yüzde 75 lnl bulmadıı;ı tak

jlrde en çok artıranın taahhudü baki • ıl-

I mak şartıyle nrt.ınna onbeş gun uzatıh•-. On 

beşinci 8 Şubat 937 pazartesi g\lnü s.. t 14 

Uc 16 da en çok artırana ihale edile :Ur. 

Ş:ı.rtnnmesl 18 12/936 tarihinden lt 1 u·c.a 

933 141 dış sayılı dosyasında aÇllt olı ) bU 

gayri menkul üzerinde bir hak ve m yet 

iddia eden oldu~u takdirde UO.n tarl~ c en 

itibaren en az yirmi gün zartındn e rakl 

müsbltelerl lle birlikte muracnat et elerl. 

aksi takdirde hakları tapu sicllleri lle ..._,bit 

olmıyo.nlann snt.ı~ bedelinden hariç tutula

caklan ve taklplerln art.ınno.ta glrmeı. Için 

yüzde 7/1 pey akçesiyle mürncnaUarı U n o· 

lun ur. 
(2 i300) 

~~e:;:ı;-mt:ım·• eder. <!!IP~~:::::ı•il" 

IŞlTINIZtl 

S UPLE 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 
İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (snntim) 
sayılır. 

2 - Sahıfesine göre bir santım ihin 
fiatı şunlardır: 

Sahlte 1 - 400 kuru, 

• z- 250 • 

• 3 - 200 .. 

\ 

• • - 100 • 
DICer ~·erler : GO • 
Son ı-ah1te : - 30 D 

3 - Bır ~antimue vasati {h) k eli-
me \ardır. 

4 - İr\!e \'e k:ı'ın yn 'tl ar tu ı ""<>.k· 
ı.~ (ı.ı..·tı.ür 

Yeni fubrlkas) on 

tıraş bıçnklnrı 

dl\n~·a kalit<' 
rekorunu kırdı. 

SELANiK BANKASI - Tesis tarihi 1 888 

• idare merkezi: ·. 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki şubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami)l 
İzmir, Mersin . 
Adana bürosu 
Yunanistandaki fUbeleri 

S •.fın.k, Atımı., Fire . 

• Her nevi lıanka muamelah 
İ<:tnnhul ve Galata subeleri te 

kira 1 ık kas ı .,r 
S,IIJ.a ':ZWtMi s , -



Sayfa 

~- :'fttl ___ A~ s-~.ı --~N-- .·-~ :· · ·. 
r ~--;., _, • •• ,... • • • ! -~-.. . ~ . ·' 
. . ı.J. . . . 

tl e, 

SON POSTA: 

Allahın yarattığı tabii 

Vitamin 
Kuvvet 

-Gıda-
- Kudret 

ve saf çocuk gıdaları 

Kalori - Sıhhat 
- Neş'e - Zeka 

Pirinç-:. Yulaf- Mercimek- Buğday-İrmik-Patates- Mıur- Arpa-Bezelva-Çavdar-Türlü-Badem 

• 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 
Huan özlü unları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmu.. 

Çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalo
risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş' eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi ve çor• 
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLO UNLARI nefasetinl on 
sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden aakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. H A SA N M A R KA S 1 NA D f K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

TUR 
i•VARDIR DA MON • 

1 
l\ıt. küıııJrn ı:-;leri T. A. Ş. llHhçekttpı 'l'a~ Han 'felefon; 2ll95 
GHI t ı : Tlirkiye lş Bankası şubesı Telefon : 44630 
lstıı .bul. Anapuzar 'I'llrl< 'I'ıc ret Ba ıkıtsı. Bahçekapı Taş tian 'J'ele. 22042 
Ankara : Yen iş •h r, Ali Naz•ni npnrlıııııırıı. Telefon 1 l6J 
Ankarıı: Ad p •z r '1 fıı··· ·ı ı tır l Bn ıJ..H'> ı •reı. şube 2'116, MUdfriyet: 2Ht9 

7 
TURYACi 

Türkiye Yağ ve mamulit1 Sa,ayl Şirketi 

Şimdi mevcut ve ilerde ' olacak müşterilc:rinin 

YENİ SENELERİNİ K U TL ULA R. 
Yaz•h•nelerl 

Nur Han 

lst•nbul 

Kartat Sulh llakiml:#'inden: ın~ruhatta mumalleyh Niyazinin ikametgı\-

• Hazine vekUl Zülflkann Kartaıda şofor hı meçhul bulunduğu bUıUrllml.t olmakla 
foritin yanmda sakin Ankarada Sıhhlye lllnen tebliğat lerasma karar verilmiş ve 

{VeklleU slcU müdür1yetl e ki kS.Ubl Bay NI- muhakemenln lerası 1/2/937 tarihine müsa
lt,aaı aleyhine ikame etmiş olduğu 65 Ura iO dlf pazarLesi günü saat 10/ 30 a bıraltılmıo 
ltu~ peşin ~ oldu~u maaşının lsUrda- oldugundan yevml mezk(irda Karta! Eh:lh 

den tahsUl hakkındaki davasının muhaı..e- mahkemesinde hazır bulunması veya blr vc

mell Için müddeaaleyh narnma çık.lı·ı:~n kil gönderme.sl lüzumu teblll matamma k:ı
davetıye zahnna mübqlrt tarafından Yerilen lm olmak üzere 1l1D OlunUI'. 

Fabrlkese 

TURAN 
fz.,.lr 

Doktor Ha faz Cem .d 
Dahiliye muteba .. ı5< 

Pazardan maada hergnn 3 - 8 
Divanyolu(104) No. Telefon: 2'2393 
'I el. Kandilli 3S - Beylerhey ı 43 -···-... ..._........ ........... ~ ............ 

5on Poaia MatbaliSI 

ht:frıyat :..d. : beUm Ra~ap EMEÇ 

e.au PLERblA. Jo~krew UŞAKLJGll. 
-~· s. ~IIIP HMEC 

Pille ri, 
Fenerleri 

ve bilha.ua 

OAiMON 
AmpaUaruada 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

He ı yerde Dalmon markasını ısrarla isteyin iz. 
Umumi depolar 1 Tahtakale 51 No. lu Poker bıçıtklan deposudur. 

lzmlrde ı Hnsnn Öz Ödemişli. Suluhan clvan No. 28129 

-----------------------------------
----------------------------------------------------. ~hisarlar U. Müdürlüğünden: 

Adet 

699 
590 

83 
ı 
2 -1372 

Ciıısi 

İspanya mamulib 

" " D. W. M. markalı 
7. 65 Dreyze marka 
6.35 Valter 

7.65 
6.35 
7.65 

MuhammeD bedeli 
Ura K. 

Brov nıng sistemi 4350. -
2581. 25 

726. 2S 
6. 25 

15. 2S 

, • 

7679. -

Marıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı ((1372n adet tabaD
ca fUtname ve nümuneleri mucibince ll 1 1 1931 tarihine rutlıyan pazarte
ai aünü saat 1 O da pazarlık la aatılacak tır. Bu silihları alıp aatmaia mezun 
bulunan iateklilerin nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve aaatte %7,5 güvenme parası olan H576ıı lira ile IPrlk: 
te Kabatqta lnhisarle.r Levaznn ve Mübayaat Şubeai Müdürlüiüadeki 
Satıt komisyonuna müracaatları • d705» 


