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fl~ tatürk dün 
te rif buyurdular 

Parkoteide Dışbakanımız 
T. R. Arası kabul etliler 

A '"atürk dün akşam şehrimizi teşrif buyurmuşlardır. 
E _,v;lki ge~e 3, 15 de Ank~rada~ ~ususi tr~n!erile hare· 
l·et eden Atatürk Eskişehır, Bılecık, lzmıt ıstasyonla
r.. da Vali komutanlar, Parti erkanı taraflarından karşı- ! 
ı~~ışlar ~e istasyonlarda toplanan ~üyük A halk kütlesi J 

tarafından tezahürat yapılarak saygı ı!e selamlanmışlar· 
dır. . . 
İlk kadın tayyarecımız rek ayni trenle İstanbula 

gelmiştir. Sabiha Gökçen, Eskişehirde 
devam etmekte olduğu As· 
keri Tayyarecilik Mektebi
nin Yılbaşı dolayısile tatil 
bulunmasından istifade ed~· 

lstanbul Var ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ ve kolordu ko. 
mutam general Halis Bıyıktay dün Bızim 

ı A 

yılı ıç n ımar 
lArkası 3 üncüde] 

Romanya 
Dış Baka~ı 

Geliyor 
Atina, 31 (TAN) - ~ Şubatta 

toplanacak Balkan Antantı Konseyi 
on beş şubata tehir edilmiştir. Bunun 
sebebi o günlerde Romanya Hariciye 
Vekilinin Ankara.da bulunacağından 

ileri gelmiştir. Romanya Hariciye 
Vekili Antonesko Ankaradan Tevfik . 
Rüştü Aras ile birlikte Konsey müza-

Afafürk refakatlerincle!ii zevat la biılikfe Kalamı~ vapurunda l 
kerelerine iı:ıtirak etmek üzere buraya 

geleceklerdir. 

10'l7 ~·= \ı'ergilerde rnül<.cll.ef!crin 
Karşılarken f 1 • 

Ahmet Emin YALMAN men aat erıne uygun 
D Ün akşam, gece yarısı ı·sl"h t yapılacak dakikasında 1936 yı- a a 

lını uiurladık. 1937 yi karşı· 1 
~adık. 

ölüm alemine karışan es· 
ki seneyi ıııahmetle anacak 
mıyız? Bu noktada dünya
nın ölçiisile bizim ölçümüz 
bir değildir. 

i936 dtinya için çok yaramaz bir 
~ocuktu. Daima uçurumlar kenarın 
da oynamış, dünyanın yüreğini hop. 
latmaktan zevk olmıştır. Bütün biı-
8 ne, umumi kasırga ha koptu ha 
kopacak endişesile geçti. 

Evvela Habeş harbi... Bunu~ kar. 
tısında asayiş ve emniyet namına 
dünyanın hiç görmediği bir tarzda 
birlik, aslan kesilmiş bir Milletler Ce
miyeti... 

Fransanm korkak, mütereddit si
yaseti, zecri tedbir ve müşterek em
niyet aslanını yavaş yavaş fare ha
line indirdi. İtalya - Habeş lokması
nı perva.sızca yuttu ve hazmetti. 

Tereddüt siyasetinin neticesini u
zun müddet beklemiye mahal kal -
matlı. Fransanın başına Lokarno ve 
Versay muahedelerinin yaprak dö -
kümü fırtınası koptu. Harp başlıyor, 
başhvacak diye dünya birkaç hafta 
lar daha üzüntiUer geçirdi • 

Tam Fransızlar (Ren) işine, Ver 
say muahedesinin gömülmesine alış
mıva başlarken, İspanyada dahili 
bo ~ uşma basladı. Sağ ve sol memle. 
ketleri derhal 'birer tarafı benimse
diler. Dünyanın iki cepheye ayrılma-
11ına ve umumi bir boğuşma başgös . 
tcrmesine kıl kaldı. 

Bu arada büyük blöfler savruldu. 
Silahlanma yarısı şiddetlendi. Bloka 

I karşı di~er taraf korunma tedbirleri 
aldı. Çok şüı'<ür taraflardan hicbiri 
harbi kat'i bir muvaffakıyet ümidile 
göze alacak kadar kendini kuvvetli 

Maliye 
Yıl 

Vekilimfzin Yeni 
için intibaları 

(TAN), bütün Vekillerimizden yeni yıl intıbalarmı 
ve yeni sene hakkındaki tasavvurlannı sormuştur. Bu 
sual geç sorulduğu için bazı Vekillerimiz cevap yazmağa 
vakit ve imkiıl bulamamışlardır. Adliye, Dahiliye, Mali· 
ye ve Nafıa Vekillerinden sualiınize kıymetli cevap'ar al· 
dık. Adliye, Dahiliye ve Nafıa Vekillerimizin cevapla
rı yedinci sayfamızdadır. 

l\ialiye Vekili Fuat Ağralmın Yılbaşı intıbaı, 
mükellefler için hayırlı tebşirlerle doludur. Sayın 
Vekilimiz mektubunda şöyle diyor: 

"1'f~ktubunuzu aldrm. Yeni yıl j. hakkmdaıki talıassüslerirn şunlardır: #.n .......--.a:e ~ 
Yeni yılın Tütk mü fi&..ı~ilr'"'I. 

kellefleri için feyizli l!!!9 
\•e ferahlr bir yrl olmasını, genişliyen 
amme hizmetlerinin iştirak hissele -
rini devlet hazinesine ödetmekte bü
yük kolaylıklara mazhar olmalarını 
dilerken Türk vatandaşı için edası 
çok yüksek bir zevJc ve vazife teşkil 
eden vergilerimizin mühim bir kıs -
ınmda mükelleflerin menfaatlerine 
uygun ıslahatın bu yıl içinde tabak 
kuk edeceğine büyiilc bir ümitle bağ
lı bulunuyorum.,, 

MALİYE VEKİLİ 
F.AGRJlLI 

Otto'nnn Beyannamesi 
Viyana. 31 (A.A.)- Ot~o. dö ~~~

burg, dahili ve harici sulhu ıstedigını, 
mecburi askerlik hizmetinin ihdasını 
tasvip ettiğini anlatan bir beyanname 
neşretmiştir. 

20 
Sl3yfa. 

2 incide: Mümtaz Faik'in C~uıup 

röportajı. 
3 ü.ncüde: Ercüment Ekremiq Fık-

rası. 

6 ıncıda: Spor. 
7 incide: Nafia Vekili, Adliye Ve

kili, Dahiliye Vekflinin 1 

yazıları. 

9 uncuda: Komutanların barp 
hatıraları, Sucıt; ':Oer
vişin röportajı. 

10 uncuda: Yarım mühendit Meh
metler ve m.ijstbaka-

görmedif9J7 ye kalan miras . 
/ KARİ KAT O R 

14 ünci.lde: 
17 incide: 
18 incide: 

" 1 936 ihtiyarlık günlerinde bi -: Bugün zengin mündericatlı !ılb.~
raz daha uslandı. 1937 yılın~ şı sayısını çıkardı. Büyük karika~u

b?raktığı miras çok fena değildir. İs- · t m"hiıf nükteli resimleri sıze 
" 
" 

" " 
"' " 
" 

i. İnönünün 
Türk Basınına 
iltifatları 
İstanbul Basm Kunımonun 

her sene çıkarttığı matbuat al· 
manağmın beşinci sayısı da ba
sılmaktadır. Almanak ba...,ta İ<; 
Bakannruz Bay Şükrü Kaya ol. 
duğu halde birçok seçme i,ınza· 
lann yazılarını \'e fa) dalı bir 
çok malômat ile resimleri ihti 
ediyor. 

Başbakamnu;z General İsmet 
İnönü de almanakta neşredil· 

mek üzere bir ya7.J bedin~ et -
.-ı ı .... u .. , n .. 7ı.a.ıuuıuu&MIAD 

Basın ailesine çok değerli bir D· 
tifat getiren bu yazıyı yılbaşı 
dola~,siyle ahnanak yazılan 

içlndeq ahp okıı.l»Culanımza 

sunu~ onız: . . ·• ·~· 
937 yılı için 'fürit B~ıPDvı 

neş'eli ve verimli 'çıilrşr?Hılar di
lerim. Tü'\ Basını, çıkan yıl 

için biiyük Ulusal meseleleri yü. 
rütmekte, yurttaşlara SP.vinr 
verecek başanlar ,kazandı. Tüm 
Basınının gerek yurt içinde, ge
rek arsıulusal alanda tesiri 
göze ,sarpacak surette artmak
tadır. Vatandaşların her gün 
bir gazete arama '..<ı.n ümit ve 

zevık veren bir şe:ordir. 

14 Birincikanun 1936 

tsMET tNONO 

Komünistlik 
Suçiy'e 
13 kişi 

Tevkif ·.~ildi 
'\ -

~ 

Komünistlr/c 1alırik6tı ya~ iuçi-
le tevkif etlilet1lerJen ıw 

Na11m Hil<met 

Kupon 

1 

DünlJa 

)'ENi ÇOCUK 
Ansikf oped si 

Bu kuponları toplayınız. 10 kupo 
na kartı Yeni Çocuk Ansiklope
disini 7 1 _ kuruf& alabilirıiniz. 

içın harp yılı 

Bulgar Başvekilinin 
yeni sene temennif eri 
İki millet baikan sulhünün 
kuvvetlenmesine çatışacaktır 
Yeni yıl münasebetile Balkan Başvekillerine mektup

lar yazarak bize yeni yıl intıbalarmı bildirmelerini rica 
ettik. Müracaatimizin geç olması do}ayısile bütün Balkan 
merkezlerinin cevabı bu sayımıza yetişmedi • 

1 Bulgar BAşvekili Doktor 
Köse İvanoftan aldığımız 
cevabı aşağıya yazıyoruz. 

Bulgar _ Yugoslav misakı müzake
relerine ve Bulgaristanla Balkan Bir 
liği arasında yakınlığa ait ha"oerler, 
Bıılgar Başvekilinin ıfadelcrine bü -
yük bir eh mmıyet atfettirmektedir. 
Yugoslavya hakkında da Baı;vekilin 

siyasetine en yakın bir gazeteci olan 
ve memleketimızde tanınmış ve se 
vilmiş bulunan M. Sovetoskim'in 
(TAN) ic;in hazırladığı yazıyı 8 inci 
sayfamızda bulacaksınız. 

Bulgar Başvekilinin cevabı aynen 
şudur: 

Yeniyrl münasebetiyle, (TAN) 
gazetesi, dost Türk milletini bü. 

[Arkası 8 irclde: Bulgar Barvkili Köse fvanol 

Piyangoda 500 bin lira 
34412 numaraya çıkb 

Büyük Müsabakamız 

750 ı·ıa 
müllafat • 

verıyoruz 
ar 

Ta· ailit 10 uncu sayfamı.dır. 



C~NUP 
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No. 1 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Cenup hududu hain, 
sinsi bir huduttur 

Burada rüzgô.rlar bila 
kaçakçılık yaoabilir 

Bir adam tanırım ki bütün işini yo- ğım zaman, Nuseybinin tA karşısm
luna koymuştur. Sade masrafı iradi- cıaki Kanuşlıya, Mardiniden Amude
le denk değil, ayni zamanda iradı sar- ye, Derbesiyeye, Resillayne, Urfanın 

!ettiğinden de çodt fazladtr. Kasasında hudut şimendiferi üzerinde iskelesi 
\ 

21 nulyondan fazla altını, ambarla.. olan Akçekaleye, onun hemen karşı-
rmda. milyonlarca tonluk buğdayı, ar- smdaki Telebyaza, Kilisin, kapısında
pa.sı, yüz binlerce denklik tütünü, yi- ki Tibile ve bütün Kilis hududundaki 
ne yüz binlerce balyalık pamuğu köylere gittiğim zaman, gördüm ki, 
v a r d ı r • S al k ı m l a r ı n d a Cenup hududu, bu her işini yoluna 
Kevserin § a r a b ı n ı cısım • koyan adamın yabancılar tarafından 
leştiren blitün üzümler, çatlakların- kasten kırılmış ve açık bırakılmış pen 
dan ballar sızan bütün incirler onun-
dur. Oyle tarla.lan vardır ki, orada 
olgun başlarını biribirlerine dayıyan 

buğday başakları altın bir Okyanus 
g ibi ufuklarda kaybq!ur. Öyle fabrL 
kalan vardır ki oralardan çıkan mal
lar ucu bucağı gelnıiyen tren katarla,. 
riyle yurdun l}er tarafına akar. 

Bir kızıl denizi andıran engin haş

haş tarlaları vardır. Bu haşhaşların 
tombalak tomurcukları üzerinde dam
la damla donan uyku, hülya eksirini 
dünyaya satar.Onların getirdiği para 
ile insanların çalışma kabiliyetlerini 
motörleştiren, servetlere oluk hizme
tini gören, makineler, aletler satın a
lır. 

Onun için ökilz artık yalnız deri
s inden, etinden, daha doğrusu cismin
den istifade edilen bir mata olmuştur. 
Oküz, onun kullandığı traktörlerin 
altında ezilerek ağrılaşmış, pastır

malaşmıştır. 

Büyük şehirlerde fabrika bacalari
le gök yUzünün kubbesini çiviliyen, 
r ~maya bile temel atan bu adam, ba
zan maaen kuyularının karanlık del
hizlerine dalarak arzın mihverine 
doğru yol alır ... 

Kara altını bir parmağına, beyaz 
altını öbür parmağına yUzük yapmış
tır. Kolunda bütün sanatların incelik
lerini, zevklerini üstüne ve içine top
laımş murassa bir bilezik, bir maha
ret bileziği vardır. 

Elbette ki böyle bir adam anlayış
lı . zeki, çal.ı§kan ve cessur bir adam
dır. 

Fakat bu adam, evin üst katında o
turur. Evi zaten çok büyüktür. Ya
tarken huzur iiçnde olmak için bütün 
kapılarını sıkıca kapar, fakat neden
se bir yabancı kasten evinin bir pen. 
ceresindeki demir parmaklığı: kırmt.'}
tır. Hizmetçilerin.den de bir kaçı bu 
yabncı ile dosttur, ahbaptır. 

Bu hizmetçi krzlar bazan bu pen
cereden, bu aÇJk kapıdan gizlice, kim 
se görmeden içeri dostlarını alır
lar, onunla alem yaparlar. Ve bu dost 
lar, her taraftan el ayak çekilince, 
?U adamın mallarından, paralarından 

.ellerine geçeni çalıp, yine bu açık pen-
cereden kaçarlar. ı 

ceersine benzer. 
Burada el, etek çekildikten sonra 

yabancı hovardalarla anla.şan hizmet 
çi kızlar, kar§ıdan gizlice bütün Ha
lebin ipeklilerini ve hatta J aponun 
dokumalarını, sigara kağıtlarını, 

çakmak taşlarını, tu7:..ınu ve hatta bir 
vakitler şekerini sırtlıyan sevgilileri
ni içeri almakta ve bunlar bir sürü 
parayı ceplerine yerleştirdikten son
ra yine hududun öbür tarafına sıvış_ 
maktadırlar ... 

Onun için bizim rahatımız, bi -
ziın huzurumuz, bizim emniyetimiz 
ve kazancımız bakımından Cenup hu
dudu başlı başına bir davadır. Bu d.a
vayı er geç halletmP.k nıecbııriyetin. 

deyiz. 

• Ben hayatımda. birçok nudutıar 

gördüm. Polonya • Rusya hududunu, 
Almanya - Polonya hududunu, Bul
gar - Türk hududunu, Avusturya, 
Macaristam, Fransayı, Yunanistanı 
gezdim. Hatta bir evin yarısı Holan
dada, yansı Belçikada bulunan bir 
acaip hududu bile gördüm. Fakat ne 
yalan söyliyeyim, Cenup hududu ka
dar garip olanına ra.stgelmedim. 

Burada hudut mwıtazam mesafe
lerde dikilmiş bir yığın taştan, f arazt 
bir çizgiden ibarettir. Bu taşın öbür 
taraf mda da, bu tarafında da toprak 
ayni, nebat ayni, insan aynidir. Ve 
işin tuhaf olanı şudur ki, iki taraf ta 
Türktür. Ve yalnız Fransızlar, sun'i 
bir duvar vücuda getirmek için bura
lara geniş bir Türk aleyhtarı kitle 
ve onlara müzahir biraz da Arap de. 
po etmişlerdir. 

Kiliste bize doğru dil halinde uza· 
mış bir küçük Suriye parçası vardır 
ki, bunun nereden başlayıp, nerede 
bittiğini derhal kestirmek imkansız.. 
dır. Komşusundan bağını ayrımak i
çiı: araya hiç olmazsa çalı diken in.. 
san oğlunun bu hudutta bu kadarcık 
olsun bir endişesine tesadüf e tmek 
imkan.sızdır. 

Oyle bağlar, öyle zeytinlikler var
dır ki, neresinde bu fuzuli Suriyenin 
başladığını anlamak imkansızdır . 
Çünkü Suriye, buralarda bu kadar 
farazidir. Bağm yansı Suriyede, ya
rısı Türkiyede olduğuna göre, burada 

kaçakçılığın bazan in.san kuvvetine ve 

emeğine ihtiyaç göstermediğini bile 

iddia etmek doğrudur. Münasip bir 

on en1an 
rejimi de 
kalktı 

1931 senesindenberi tatbik edilmek
te olan kontenjan sistemi dün gece 
saat 12 den itibaren tarihe ka~mış
tır. Kontenjan sistemi, memleketin ik_ 
tisa.di ve malt bakımlardan vaziyeti
ni korumak, mahsullerimizi himaye 
etmek, paramızın harice gitmesine 
mani olmak gibi mühim tedbirlerin 
a.lı:nma.sım zaruri kılan bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. Beş senedenberi tatbik 
edilen bu sistem, memleketin her ta
rafında teessüs etmiş yerli, sanayi 
müesseseleri milli ihtiyaçlarımızı az 
çok karşılıyabilecek bir mevkie sahip 
oldukları için, beş ı:ıenedenberi tatbik 
edilen kontenjan usulünün kaldırıla
rak yerine daha geniş ve serbest bir 
rejim konulması kabul edilmiştir. G. 
I. R. nin doğmasında amil olan sebep 
budur. 

BÜTÜN TERTİBAT HAZIR 
Bugün yı1başı münasebetiyle güm.. 

rüklcr kapalı buluna~gı için yeni re
jimin ilk muamelesi yann sabah baş
hyacaktır. Dün gilmrüklerde geçen 
sE:nenin muamelelerini bitirmek için 
hummalı bir faaliyet görülmüştür. 

Cumartesinden itibaren yeni sis -
tem hakkında daha evvelden aldıkları 
talimat dairesinde hazırlanan memur. 
lar, tatbikat için her türlü tertibatı 

almışlardır. 

GEN1Ş İTHAL MÜSAADESİ 
Yeni rejimle birçok maddeler mü

saade alınarak ithal edilecektir. Bu 
müsaadeler ait oldukları vekaletler 
tarafından verilecektir. Bu suretle 
memleketin ihtiyacı olan maddelerin 
ithali hakkında ge~ davranılacak. 

tır. 

Aramızda klering anlaşması bulu
nan memleketlerden gelecek olan ve 
eerbest ithalat listelerine dahil bu. 
lunan maddeler kolaylıkla ve tahdit 
edilmeksizin gümrüklerden girecek.
lerdir. Gümrüklere ait umum muame
lat idare merkezi Çinili Rıhtım lıa

nındadır. Gümrük başmüdüriyeti ve 
kalemleri cumartesi günü orada tam 
teşkilatla ç.alışmıya oaışuyacaıuarwı . 

Gümrük muhafaza teşkilatı merkezi 
de Çinili Rıhtım Hanının ikinci katın 
dG.ki dairelere yerleşmiştir • 

Muhac~r ·erin 

Getirecekleri 
Eşyalar 
Memleketimize gelecek muhacir -

terin beraberlerinde getireceklen eş

ya ve san'atlanna ait mamulat ve 
masnuattan gümrük resmi alınmı -
yacağı malümdur. Memleket;mize 
gele<:ek muhacirlerin san'atla.rma ta

alluk eden her türlü iptidai madde -
!erle mamulat ve masnuatın ancak 
altı bin liraya kadar kıymeti olanla
rından gümrük, muamele, oktrova 
gibi resimlerden hiçbirinin alırn1a · 
ması ve altı bin liradan fazlası için 
muhacirlere kolaylık verebilecek bir 
nisbette gümrük resmi istenilmesi 
hakkında yeni bir kanun hazwlırn • 
rnış ve Millet Meclisine verilmiştir. 

Adamın bahçesinde yaman bekçi • 

ler, kuvvetli, açıkgöz silahşörler var

dır. Fakat hizmetçiler bunların ne za. 

man , ne tarafta olduğunu gözler, öğ. 

renir ve bilirler. Dostlanru da ona 
göre kullanırlar, ona göre ayar eder

ler ve ona göre sevkederler ... 

Çivi 
Fiyatı 

havada mesela Cenup rüzgarlan esti- 1 
ği zaman bir ufak patika yolunun bir Artırı ıyor 
tarafına bırakılan sigara kağıtları, "' 

Bu hizmetçi dostları hovardadır. 

F akat mert hovarda değildir. Bu kız

lara en ze'\iili Zahle rakısı getirir • 
ler . Onları bu raıkı ile sarhoş eder. 
ler. Onlara en güzel, en renkli, en 
boyalı ve en göz kamaştıran kumaş
lar getirirler. Hatta katır yükleriyle, 
deve yükleriyle, kamyonlarla getirir
ler. 

Bunları, onların ayaklarına se.. 
rerler ve sonra o mUkellef evden al
tmlan, paraları alıp, şeytanların yo
lundan gizlice savuşurlar. 

• 
!şte ben. Cenup hududunu Nusey. 

binden ta Iskenderun görf ezine, Pa
·ıasa kadar, bütün şehirleri, kasa.ba

n ve köyleriyle adım adım dolaştı
'll zaman, kafamın içinde tebellür 
'll hayal bu oldu ... 
-ludut taşlarını seke seke atladı-

· kl' k la k k tarafa Çivi fabrikatörleri, Avrupa.da tel 
ıpe 1 umaş r uça~a ar~ .. 1 fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle 
geçebilir. Ve buna ragmen daıma mu- burada imal edilen çivilerin pahalıya 
teyakkız, daima kahraman olan hu- malolduğunu ileri sür€rei< fiyatların 
dut nöbetçileri böyle bir sızıntıya bi- arttırılmasını istemişlerdir. 13,5 ku
le meydan vermemek için ellerinden ruştan satılmasına muvafakat edilen 
ve kalplerinden gelen her şeyi yap- çivi fiyatlarının bir miktar arttırıl · 
makta ve bazan bir kurşun yiyen vü. ması muhtemeldir. !ktısat Vekaleti 
cutlariyle hududa duvarlık etmekte- bu husustaki kararını henüz bildir. 
dir. 

Fakat ne yapalım ki, bu hudut sin

si bir huduttur, gizli bir huduttur, 
hain bir huduttur. Çünkü Cenubun 
katran kuyusu gibi karanlık geceleri, 
ve güneşi içine yutup insanın gözleri
ni kamaştıran engin çölleri vardır. 
Sizinle bundan sonra u katran kaza. 
nmın esrarına dalat .k ve çöllerin 
kertenkeleleri arasında birer kerten
kele gibi sürünen ye yüzen insanların 

arasına karrşacağız, 

memi§tir • 

iki Çocuk Ceza Yedi 
Diln Sult anahmet sulh birinci ce

za hakimi İbrahim ve Ruhi adlı iki 
çocuğu mahk um etti. Bunlar Ahır • 
kapıda Harap kışlanın önünden 60 
kiremit çalmışlar ve Mehmede sat -
mışlar Hakim suçlarını sabit gördü. 
İbrahim 15, Ruhi de 20 gün hapse 
ve kiremitleri satın alan l\Iehmet bir 
lirA nıırıt ceza.c:ıma ma h kQm ı>dilililer. 

I 

ilk tren -bugün 
merasimle gidiyor 
D Un gece yarısından itiba

ren Şark Denıiryolları 

tamanıile hükumete geçmiş ve 
son ecnebi imtiyazı da tarihe 
karışmıştır. Bu sabah lstanbul 
ve Edirneden ilk trenler mera
simle kalkacaktır. 

Bu merasimde, dün akşam 

şehrimize gelen Nafia Vekili A
li Çetinkayaııın da bulunması 

muhtemeldir. Yapılan progra
ma göre, bu sabah 8,30 da vila
yet, belediye, parti, mat buat, 
halk mümessil ve heyetleri Sir-

keci garına gelerek gösterile
cek yerleri işgal edeceklerdir. 
Merasime Valinin söyliyeceği 

nutukla başlanacaktır. Şehir 

bandosu istiklal Marşını çalar
ken T ürk bayraklarile süslen
miş olan tren hareket edecek-
tir. • 

Edirne ve lstanbuldan kalka
cak trenler, tamamile yeni lo
komotif ve vagonlardan mü
rekkeptir. Trenlerin geçt ikleri 
istasyı011larda da tezalıürat ya
pılacaktır. 

Yeni yıla yiyecek 
maddeleri 0ıo 20 
pahah giriyoruz 

Bugün yeni seneye; yiyecek maddelerinin yüzde 15 - 20 nisbetinde 
pahalılığı ile girmiş bulunuyoruz. Piyasalarımız geçen senenin tesiri al
tındadır. Yiyecek maddelerinden ekmek 20 para, et cinsine göre 5 - 15 
kuruş, zeytinyağı 10 - 20 kuruş, sadeyağ:ı 18 -20, kaşar peyniri 10 • 15, 
beyaz peynir 15 - 20, zeytin 15 • 20 kuruş kadar bir fark göstermiştir. 
Halbuki 1936 senesine girerken bu farklar yüzde beşi geçmemiştir. Fa. 

sulyeler bol olmakla beraber fiyatları yükselmiştir. Toptan ve perrukende 
fiyaı.lar arasında yüzde 30 • 40 kadar bir fark göze çarpıyor. 

Buğday gene yükseliyor 
Dün 1936 senesinin son gününe 

mahsus olarak şehrimize 80 vagonda 
1200 ton buğday, yedi vagon çavdar, 
6 vagon arpa gelmiştir. Buğdaylarda 
5 - 10 para yükselme olmuştur. Pu
latlının ekstra mallan 7.10, 4 - 5 çav. 
darlılar 7, 13 - 14 ç.a.vdarlılar 6.30, 
24 çavdarlılar 6 kuruş yirmi iki bu
çuk paraya satılmıştır. Çavdar fi _ 
ya tlarmda da beş para yükseklik ol -
muştur. Dün çavdar beş kuruş yirmi 
yedi buçuk paraya satılmıştır. Arpa· 
lar ise: Dört kuruş otuz iki buçuk 
paraya müşteri bulmuştur. Dünkü 
fiyat yüksekliği Şikago ve Liverpol 
piyaı:talarrn~" aı'lriiJen 2 - 3 nuvan 
teretfüün ve An<ıdoludaki satrşlanır 

biraz yüJcsclmcsinden ileri gelmek -
tedir • 

Elektrik Şirketi 
Aleyh.nde 
Dava Açıldı 
Elektrik şirketinin yaptığı malzeme 

kaçakçİhğına ait tahkikat fezlekesi, 
dün Istanbul gümrükler b~müdürlÜ
ğünden dokuzuncu ihtisas mahkeme
si mliddeiumumiliğine verilmiş ve da
va açılması istenmiştir. 

Ihtisas r.ıahkemesi müddeiumumilL 
ği derhal davayı açmıştır. Büyük 
dosyalar halindeki tahkikat evrakı ih
tisas mahkemesi istintak hiı.k.imliği. 
ne verilmiş, üıtintak hakimi de ilk 
tahkikata başlamıştır. 

Istintak hakimi, suçlular hakkın

daki celpnameleri hazırlamaktadır. 

Yarın daireler tatil olduğundan cu
martesi günü celpnameler suçlulara 
tebliğ edilecektir. Pazartesi veya sa
lı günü istintak hakimi suçluları sor. 
guya çekecektir. Sorgular bittikten 
sonra evrak mahkemeye verilecek ve 
muhakemelerine başlanacaktır. 

Rakkase Zehra Ahmedin 
Bir Ziyafeti 

Almanyada birçok senelerdenberi 
yaptığı: san'atkarane rakıslarla ve 
çevirdiği filmlerde gösterdiği muvaf
fakiyetle büyük bir şöhret kazanmış 
olan Tiirk san'atkarı Zehra Ahmet 
dün gece TaJtsimde Belvü salonunda 

Seminere 
Anahtarsız 

Giren 
Talebeler 

T alebenln Üniversite seminer -
lerine girmeısi meselesinden 

evvelki gün çıkan hicUseye rağmen, 
üniversit~ idaresi verilen karan şid.. 
detlfl tat.hHc ıf'tırnektedir • 

Hatta evvelki aksanı <>0
-• •

0 
·· - -

e.raıoJmaa, uun ae sabah saat 10.30 da 
yeniden bir kontrol ~·apılnuştır. Bu 
kontrol esnasında seminerlerde an • 
cak evvelden ana.htar almış olan ta
lebeden üç veya dört kişiye tesadüf 
edilmiştir • 

Esasen anahtarı bulunan talebe
den bir kısmı seminerlere girmedik
leri gibi henüz anahtar tedarik et • 
memiş olanlar da anaJıtar atmamayı 
\'e seminerlere ginneme~i tercih et
mektedirler • 

Üniversite idaresi, kontrol mua -
melesine devam edecek ve seminer • 
lerde anahtarsız talebeye rastladığı 

takdirde hunları yine zorla dışarıya 

çıka.rac.aktır 

Tayyareci 
Kast 
Gidiyor 
An.karadan şehrimize dönen meş

hur tayyareci Kost, bugün tayyare 
ile Parise hareket edecoktir. Kost, 
Anıkaradaki intibalarını ve Türk tay
yericiliğinin terakki ve inkişafı hak· 
kındaı.1<i ihtisaslarını soran gamtecL 
!ere: 

"- Çalışmalarını, idari, teknik 
ve fen itibariyle her türlü takdire 
layık görüyorum.,, demiştir. 

matbuat erkanı şerefine bir ziyafet 
vermiş ve rakıslarmı davetlilerine gös 
termiş, büyük bir takdir, hayranlık 
ve hürmet toplamıştır. 

ITAkVi/.\il~HAVAI 
Bugünkü Hava: AÇIK 

Rasat 'llerkezlerinin tesbit ettiğine 
göre; bugün memleketimizde umumi 
hava vaziyeti şöyledir: Rüzgar şark 
istikametinden orta kuvvette esecek
tir. Gökyüzü açık olacaktır. 

Dünkü hava 

Diln hava ekseriyetle açık geçmiş. 

1 inci ay Gün: 1 
1355 Hicri 

Kasım: 55 
1352 Rumi 

Şevval: 18 19 Birincikanun 
Güneş: 7 ,27 - Oğle: 12,18 
!kindi 14,38 - Akşam: 16,51 
Yatsı: 18.29 - Imsak: 5 ,40 

tir. Havıı ta.7.yiki 778, sıcaklık 0.erer.e. si en çok 6, el\ q7 .~ '~aydedilmiştir. 

Geçen yıl ve yeni yıl 

Geçen senenin baştan başa nasıl 
geçtiğini bir tek kel ime ile 

anlatmak mümkündür: Korku! 
Geçen seneyi bütün milletler kor 

ku içinde geçirdi. Herkes korku
yor, ihtilalden ve harpten korku • 
yordu. ihtilal ve harp bugünkü dün 
yanın iki umacısı sayılsa gerektir. 

Her, memlekette sınıflar ve par
tiler biribirinden k.orkuyorlardı. 
Zengin sınıfların gözlerine, bol
şeviklik korkusu yüziinden uyku 
girmiyordu. Kütlelerin ayaklana
rak zenginleri bir hamlede soyma
ları korkusu, kapitalist memleket
leri titretiyordu. Kütlelerse faşist
likten korkmakta ve zengince sı -
nıfların her hareketten şüphele -
nerek her harekette halkı esarete 
mahkOnı edecek korkunç bir dik • 
tatörlük gölgesini sezmekte idi. 

Bu korku ortalığı o derece kap
ladı ki, en iyi idareli, en nıüvaze
neli ve en hür milletlere sirayette 
gecikmedi. Dünyanın en emni
yetli yurdu sayılan lsviçre bile ken 
dini bu korkuya kaptırdı, o da si -
lahlanmıya ve dağlarının geçitleri
ni çelikle · örıniye ba~ladı. 

Milletlerin iç işlerinde sezilen 
bu korku devletler arasındaki mü
nasebetler üzerinde tesirini gös • 
t eriyor ve h$r devlet kendini teh
likeye maruz görüyor, tehlikenin 
kon;ışu milletlerden geldiğine hUk
mederek var kuvvetile silahlanı-

yordu. 
Rusya Almanyadan, Almanya 

Rusya ve Fransadan, Fransa Al • 
manyadan, ltalya lngiltereden. ve 
lngiltere ltalyadan korkuy.ordu. 
Bu korku yüzünden devletlerin 
hepsi de s ilahlanıyor, hepsi eınni -
yet i sil!h kuvvetinde arıyorlardı. 

Hülasa her devlet, mütasavver 
bir düşmana karşı kendini sağlam 
lanıak için silahların ı arttırıyor, 
buna mukabil öteki taraf t a ayni 
şekilde hareket edip silahlanmı -
ya mecbur oluyor bu silahlanma -
lar, korkuları azami derecede bU
yütüyor, ayni hareket ve bu hare
ketin aksülameli her iki tarafta 
vuku buluyor. Ve her taraf rahat 
~l'J}l!.~.Jçin silahlandıkça daha faz-

Bu daırei 
1 
fasidenin içinden çı -

kılmıyacağı şüphe götürmez. Fa -
kat henüz hiçbir taraf bu dairen in 
içinden çıkmak cesaretini göstere
miyor. 

Geçen sene hep bu. korku içinde 
geçti ve bu korkuyu yeni seneye 
devretti. 

Yeni senenin geçen seneden fark 
lı olacağını gösteren hiçbir alamet 
eörmüyoruz. Bununla insanlığın 
aklıseliminden de henüz ümidi kes 
miş değiliz. 

Ümit ederiz ki, en sonunda in
sanların bonşansı galebe çalar ve 
insanlar bu dairei fasideden kur • 
tulmıya imk!n bulurlar. 

Ômer R11.a DO(;RUl 

Fakir halkı 
Susuzluktan 
Kurtarmak için 
Belediye, fakir halkı susuzluk der .. 

dinden kurtarmak için eve kadar olan 
tesisatı meccanen yapmak ve saat pa
rası almamak suretile evlere Terkos 
tesisatı yaptırmak karanru vermiştir. 
Sular Idaresi bu hususta hazırlıkları
nı yapmıştır. Kararın tatbikine bu. 
günden itibaren geçilecektir. 

Belediye Sular Idaresi, meccanen 
yapacağı tesisat için 150.000 lira a
yırmıştır. 

Şube hattı. saat kirası, senelik yol 
v~ saat tamiri gibi işleri Sular Idaresi 
bundan sonra bizzat kendisi yapacak 
ve abonelerden sadece 67,5 kuruş a.. 
laca.irtır . 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

G ümrük memurlarmm kolay
ca tanrnması için bir örnelı 

elbise yaptınlınası dfüsünillmekte • 

dir 

• 
B e:roğhı emniret memunı Fah-

ri, ikinci şube mücliir mna • 
vlnliğine tayin edilmi~ ve \razifesine 
lt>aşlamıştır • ..,.......---.-F,.......,_. ... .....,,...,._. 
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Teşritettiler 

Komünistlik suçlusu 
13 kişi dün 

'fflfK 
ispanyada karşı 
tarafın üzerine 
Köpekler saldın:ıyor 

L:mdra, 31 (TAN) - İs·ı 
panva harbi ile alakadar gü
nünen mühim haberi Ame
rikaJan gelmiştir. Amerika 
Cünpurreisi Ruzvelt bita-1 
rafit kanununu İspanyaya 
veye: dahili bir harbe uğrı· 
yan diğer memleketlere 
mal~me gönderilmemesini 
temı edecek şekilde t adile 
tarafar olduğunu bildirmiş
tir. 

Vas\rtondan bildirildiğine göre. 
Ameri~an gönderilecek tayyareler 
Sovye~irliğine tayyare ve motör 
sevki ıl teessüs eden bir kumpan
ya tarıtıdan deruhte edilmiştir. 

soVY4 NOTASI 1\"EŞROLUNDU 
SoV) Birliğinin İngiltere, Fransa 

hükümi,,ri tarafından yapılan tek
liflere 'abı bugün neşrolunmu,ı
tur. No.Ja İspanya hadiselerinin 
Avrupaılhü için tehlikeli mahiyet 
aldığı atıldıktan sonra İspanyada 
Cümhur,t ordusu ile harp eden a
si kuV\'f.rde ekseriyetin yabancı 
unsurırun müteşekkil lduğu ve 
ls~any?~n bu kuvvette pek ehem
mıyetsızı- rol oynadıkları izah e
dilmekte 

. Sovye\rliği, lspanya harbine iş
tıra.k et~ istiyen vatandaşları hu
dut .hane çıkmaktan mcn'e ama -
dedır. Y\ (1) btlnun fiili bir su
rette tatlni (2) kontrol tedbirle· 
. . b 1 

rını? ça \.e asi generallerden me-

Fransızlar 

Vize 
Vermiyorlar 

SANCAGA GiTMEK 
YASAK MI? 

Ankara, 31 (TAN muhabirin -

den) - Bugün, Pransız konsolosluk

lanııın mantığımıza biç uyınıyan bir 

yeniliği ile karşılaştık. Suıiyeye git. 

mek isteyen Tünklcr, pasaportlarını 

vize ettirmek için konsolosaneye 

gittikleri zaman ilk hamlede şu ceva. 
bı alıyorlar: 

"- Suriyeye gidemiyeceksiniz. Pa 

saportlar Fransız konsolosları tara-
fından vize edilm'iyor.,. sebep sor

mak beyhude oluyor. Çünkü, Fransız 
konsolosluklarının vereceği cevap: 
''Fransız hük(ımeü gitmenizi arzu 

etmiyor.,, dan bruıka birşey değil -
dir • 

lki dost millet arasında pasaportu 

vize etmemek, hukuku düvelin çok 
nadir gördüğü hadiselerdendir. Pa -

saportun vize edilmemesinin sebebini 

Süriyeye gidemiyen \"atandaş kadar 

biz de merak ediyoruz. Dost Fransız 
salahiyettarları, acaba buna ne bu
yuracaklar?. 

zunıyet l\ksızın tatbikini (3) kon 
trolün Ata1ine ait malumatın neşri 
ve efkarı umiyeye bildirilmesi, 
r i) bu ll\elerin derhal mer'iyete 
girebilme in mümkün mertebe 
yakın bir hte bir anlaşma yapıl-
masının U\ini. J>..{ü~ahitler A dgnadan geçerlerken 
VAHŞİ 'BEKLERİN YAPTIGI 

.• ·~ ... nnuz 
Adcuı~. al (Hususi) - Müşahitler 

bugün Toros ekspresiyle şehr:ımız -
den geçtiler. 'Yüzlerce Antakyalı, mu Londra, ~'AN)- lspanya cep-

h~erlnden harp haberleri bu-
gun çok az üklımet kuvvetleri- şahitleri Yenice istasyonunda karşı. 
nin asıler~t1r mühimmat trenini lamış ve buraya kadar kendilerine 
berhava e ı bild' .1. E d'' f . 
1 
.. te d !b ın ıyor. n u- re akat etmiştir. us e mu 

t H A' eler vuku bulmuş- Yenicede Mersin Hatay Erkinli1ı: 
ur. avaş .n d' d - b'r' • 

k' h b ı ıkkate eger ı Ce . t' . "d h . . k b 1 va ayı a eı d' mıye ının ı are eyetını a u e. 

G 1 Va mektc ır. d 
encra nm Villarde yaki- en müşahitler, heyetin memleket-

nindc bulunnnfsunun sağ cena- leri hakkındaki temenni ve dilekleri
hında k:~ı(ı;:et bir taarruz esna- ni de dinlemiştir. 
sın da ah . k~lisleri, hücumla- Müşahitler, Adana istasyonunda 
rın a v şı er kullan""şlar- Val' H ,..... ı adi ta.rafından Jcarşılanmrştır. 
dır. 

:Milisler, ber• . . . lisscli On dakikalık bir tavakkuf esnasın -
ve kurt cinsin~nnde ın c - da gara inen müşahitler, Adana 
h ldc sürüne söpckleri oldugu 
cı~ışlar ve mde mevzilerinden manzaraıarmı ta.~ıyan karpostallar -

.n-ı ı ette ve dan alnu.c:lardır • 
tişti 'imiş terbh-··e sur .r - :; 

lrı m:ııverJ#ilmiş olan hay- -----
vanan ·'· H lar S 
nöbetçi neferıerirır. ayvan • ovyet Bı.r!ig" inin 
mışlar ve onlan \Iaklarına sanl-

h ut hareket eaeJamışlar ve ya- v uvvetı• 

(Başı 1 incide) 
sabah İzmite giderek Atatürkü ora.. 
da karşılamışlardır . 

Atatürkü karşılamak üzere saat 
19 dan itibaren Haydarpaşa istasyo
nuna ordu müfetti.5lerinden Orgene
ral Fahreddin Altay, Askeri Ş:ira a
zasından Orgeneral Ali Sait, Harp 
Akademisi komutanı Korgeneral Ali 
Fuat, General Osman Tufan, Ge•ıe _ 
ral Yusuf Ziya, General Kemal, Ge _ 
neral Rüştü, General Nureddin ile 
İstanbul Emniyet Müdürü Salih Kı
lıç. Devlet Demiryolları Umumi Mü
dürü Ali Rıza Erem, Üniversite Rek
törü Cemil Bilsel ve birçck zevat 
gelmiş bulunuyorlardı . 

Cümhur Hiyaseti treni saat 20.30. 
da Haydarp~a garına gelmiRtir. A. 
tatürk, vagonlarından inmişler ve 
karşılamıya gelen komutanlarla di
ğer zevatın ellerini sıkarak iltifatta 
bulunmuşlardır. 

Atatürk. refakatlerinde hemsire -
Jeri Bnyan Makbule, Nafia Vrldli A
li C.etinka va, meh'sulanmızdan A
li Kılıç, İsmail Miiştak, Mustafa 
Mecdi, Ziya Naki ile muharrir Er. 
cümend Ekrem bulunmaktaydı. 

Büyi.ik Sef Atatürk. istasvonu dol
duran büvük bir halk ~ütlesi tarafın 
dan "Yasa .. diye alkışlanmıst1r. 

Atatürk. Havdarnıışndan KaJamıı;ı 
vapuruna binmişlerdir. Büv\ik Ön -
der. vanurda O~eneral Fahredrliıı 
ve Ali 8ai<li yanlarına alarak görüş
müslerdir . 

Kalamış vapuru doğruca Dolma. 
bah<;e nhtımına yanaşmı!'!tır . 

Atatürk, akşnm yemeğini Panlto
telinde yemişlerdir . 

Atatürk diın gece Park Otelinden 
sonra Tokatlıyanı teşrif etmişler ve 
halk tarafından çoşkun tezahüratla 
ve alkışlarla karşılanmışlardır. 

Atatürk bulunanlara iltifat etmiş 
ve: 
"- Ben size yeni seneyi tebrik et

mek ve aranızda bulunmak üzere bu -
raya geldim . ., demişlerdir. 

Atatiirk muhtelif masalardaki hal
ka ayıı ayrı iltifatta bulunmuşlardır. 

Hariciye Vekilimiz dün geleli 
Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 

nüçtü Aı uı:1, dün gc<X' saat 20,30 da 
Reçel Karol vapurile Yunanistandan 
şehrimize gelmiştir. Doktor Tevfik 
RüştU Aras, gemi nhtıma ya.naı:ıırken 
güverteye çıkmış ve kendisini karşı
lamıya gelenleri selamlamıştır. 
Rıhtımda, kendisinden beyanat rica 

eden gazetecilere şunlan söylemiştir: 
"- Dost ve müttefik Yunanistan 

dan fevkalade mütehassıs olarak dö 
nüyorum. Çok memnunum. Hatay me 
selesi hakkında görüşmek üzere tek 
rar Cenevreye gideceğim.,, 

tevkif edildi 
Mevkuflar Yarın Sorgu 

Veri lecekler Hakimliğ ine 

En Soğuk Yer 
l\leskktaslardaıı bir ooğraf~ a ho

<'.a ı \·ar. l\leJ..1epte talebesinden biri
ne somms: 

- Oğlum! l>ün)·ncla en so~ıık yer 
nne."i '?. 

- Hal efendim! 
-mu mi? 
- E\'et hal ! 
- Jlf'n size hul di~ e mf'mlekef o. 

kutmadım ! Gal mi elemek istiyor -
sun? 

Komünistlik tahrikatı yaptıkları iddiasile yakalanan _ ııa~·ır efendim hiıl! l"emist.elii 
on üç suçlu dün Müddeiumumilig~ e verilmişlerdir. Dör· ı ~. lll •••• 

düncü !stintak Hakimliği, suçluları saat 15 ,30 da Sul- - Ne miinnsf'l)f'f? 
tanahmet İkinci Sulh Ceza mahkemesine vermiş ve sor- - Efendim, bnbamın orada diik _ 
gulan yapılmıştır. kn111 ,·ar cin hn zaman "bu biz.im hal 

Polis, suçluların evlerin- 1 ladığı delilleri teşrih ederek size sor- diin~·anın en f;oğıık ~eridir,, diw 
b rd ı b ·r !>Ö~·hiyor. Ron de ondan öğrendi~. de bulunan kitap ve beyan- mıya mcc u ur. ı:ıtc u vazı emı 

1 · d b b'' .. k yapıyorum. Bunu hir düzme latife sananlar, 
name en e eş uyu pa· s· b' N H.k yan lınkiki, ~arı fnntez.i hir fıkra k ı r d M .. dd . . · ız ır mayısta, azım ı met tev-

1
. :t 1~. ınd e . l~ eıumumı- kifhanede iken kendisine kitap ver- zannedenler \nrtlır. Ru tahminler ge. 
ıge gon ermıştır. mişsiıtlz. rek doAru ol un, gerek eğri, arada 

Sulh hakimi, on üç suçlu- - Ben hiç bir kimseyi komünist- mul~akkak birsf')' var<;a "Har• in 
nun da tevkifine karar ver- Jikle tahrik etmedim. Bir mayısta te\•- hakıkaten diinynnın değilse bile h -
miştir. kifhanede Nazım Hıkmetc kitap ver ta.~bulun _en . oğuk yeri olma,.ıdır. 

Te\'kif eclilen suçlular medim. ı •~un ~·emı-; l!I) n ası ne alem<ledir di-
Tevkif edilen suçlular şunlardır: Zabıt varakasında. Nazım Hikme- ~ e ~radan hır. J:"f'('eeek. ol~~um. Esnafı 
Sultanahmet K o k gı~ tin bu tcsekküle riyaset ettiği ileri ~anp hlr rnzıyette gordum: 11Prkes 

asap sman so a il i 3 ,,u•t - h 
14 numarada Dr Hikmet Cihanofrdc sürülüyordu. lddiaya gore, Nazım 

1 
• uıu aJ.,rzınn ~al'..ashrmış oh-

• • t> H' n·or 'e bo\ nunu imam f · ib" 
l\lühürdaroğlu apartımarunda 7 nu-ı .ıkmet Taksimde bir kıraatan~?'e .. gi- i~ine <:ekir~r • enerı gı 1 

maradn şair ve muharrir Nazım Hik- dıyor, şapkasını masasının ustune t' .. k. • 
k b ·· ·· b !jtımf' ten Pene i atnu~·an birini 

met, Hnlıcıoğlu Cezairli sokak 24 mı. oyuyor ve unun ustune gazete ı. 1 1 1 ..., • • 
rakı B b' 1 • . B m up soruum : 

marada ""'evzi Halıcıoğlunda Ayan yormuş. u ır paro a ımış. un- K . . . 
caddesinde l5 'numarada Hasan Bas- dan sonra kahvehanede ayni şekilde 1 b -k uzum' n; dıye burada hır so. 

ri, Fcriköy Çeşme sokak G numarada 
Zeki, Eyüp Otakçılar Mezarlık sokak 
3 numarada Mustafa Hefik, Fener 
Tahtaminare Yıldırım caddesi 134 
numarada Bekir Ali, Eyüp Defterdar 
Çömlekçili arkasında 24 numarada 
Cenap Şahabettin, Aksaray Safalı so
kağında 13 numarada Ihsan, Feriköy 
Avukat caddesi 158 numarada Kemal, 
Eyüp Otakçılar caddesi 22 numarada 
Şükrü Süleyman, Karagümrük Kara
baş mahallesi Nigar sokağında 42 nu
marada Süleyman J{adri. 

h a ·ıırma7sınıı .. 
arekct edenlerle sokakta buluşarak 1 ıt.ı·· d t . 

Taksim bahçesinde geziyorlarmış. Ze- - n usna. e «' TIU\'or·l·n~. 
kiye de (Manifesi) adlı kitabını ver. - ö~ le ıse bir kalorıfcr ~·apsm -

"lift.kim karşısında olduğunuzu 

unut.ma~·ınız ! .,, 

Suçlulann hi.iviyetlC'ri tcsbit edil
dikten sonra hakim Salahattin Demi. 
relli, şöyle sormuştur: 

- Siz komiinistlik tahrikatı yap. 
maki')., kitap\ ·beyanname dağıtmak 
la ve cemi.} et kunnaJda itham edili
yorsunuz, bunlara ne diyN'.(>ksiniz? 

Suçlulann ortasında yer alan Dr 
Hikmet şu cevabı vermiştir: 

- Ben Marksistim. Seri hnlinde res 

miş. 

Niızrm Hikmetin sorgu.,u 
Nazım Hikmet, bu ithamlara şöyle 

cevap veııniştir: 
- Ben ne Dr. Hikmetten kitap al

dım, ne de Taksim kahvehanesınde 
söylendiği gibi başknlariyle bulu;:. 
tum. Bu hususta ne benim, ne de Dr. 
Hikmetin poliste bir itirafımız yok. 
tur. Ben buradakilerden yalnız Zeki 
ile Hikmetten başkasını tanımam. 

Manifesi kitabım, alenen ve resmC'n 
satılır. Ben bunu Zekiye hediye c~ 

Lm. Hiç bir teşkilata dahil değilim. 

Bundan sonra hakim Pevziye şun
ları sormuştur : 
Di~er sueluliir att'iler şeyi ınkar et

mişlertlır. 

Bundan sonra hakim, hepsi hakkm

da tevkif karan vermiş ve dosyaları

m müddeiumumiliğe inde etmiştir. 

1!evkuflar yarın sorgu hakimine gön_ 
men 14 kitap çıknrdım. Bunlar kitap- d ·ı ki rd' . . en ece e ır. 
çılarda açıkça satılıyor. Bay hakım, . 
sizi~ bizden bu vasıfla b~: s~al sor-ı İzmirde Kommünistler 
ını)a hakkınız yoktur. Çunkil ben bu İzmir, 31 (TAN muhabirinden) _ 
işte bir suçtu değıl, davacı olmam la_ 1 Burada komünistHlr propagandası 
zımdır.. yaparnk suçiyle Bayram, Halit \'e 

- Bır hakim karşısında bulundu- İsmail adında 3 kişi yakalanmıştır. 
ğtınuzu unutmayınız. Siz, hakime bir Suçlular adliyeye tcslin1 edilmişler • 
şey soramazsınız. Hakim pohsin top. dir . 

lar! 
- A~zını OJ>f')'İm efencli amma ne

rede o ha~ır alıibi . 
- Buranın bir miidürü yok mu -

dur? Görnll'z mi ne kadar 'soğuk ol. 
du~ınu ?. 

- l\liicliiriin oda ı sı<'akhr. 
nir fenni mahzur mu vardır? Rir 

mali n•\.ni mi rnt'Httttur? l'ahut 
hunlann hiç hlrl dt'WI dt- t<'~iiften 

ihnn'ftir. Ö~ le<lir amma bu hal, hfUin 
tiikiiriiğii <londurncak kadar soı!tık 
ohnasma \'<' esnafın so~uktan titre
melerine mfıni te5kil etmez. 

Kimseye akıl öğrefmf"k ha<ldimiz 
değil amma '"HiU .. deki esnafın ısm
ması ÇaM'lerini <liişünmek nde hir 
mal sahibi va:ı:ifesi d(•ğil, biraz ela. 
insani bir istir .. 

• • • 
Okuyuculanma: 
Uugiin 193i senesinin birinci gfl .. 

niidiir. Diin ak am çoğ-unuz, eğlen • 
mek i<:in \'esileler, (,.'arf'lt>r aradı, öte
\ e herire gitti, tali OJ un lan oyna .. 
dı. İçinizde hakikaf('n eP;lenmis o
lanlara ne mutlu .. 'im<li hu J"a7Jlan 
rorgun bir ,;irut. birnz. ıjl~mıs bir 
ba la o'lm)·acaksınız. 

Size ~·eni eneniz için, sıhhat, ~ .. 
a<let, senet \C mu\'affak1yet dile -
rim • 

8. FELEK 

Hariciye Vekilimiz, vapurdan rı

kınca, Park Otele gitmiş ve Atatiirke 
mülaki olarak tazimlerini arzetıniş. 

kendilerine Cenevre ve Pariste cere
yan eden müzakere safhaları ve Yu· Bugün de hu 
nnnistandaki temasları hakkında iza-

' --------~~~~~~..---ı 
NA::>IL Y AL.ı YORUZ? 

hat vermiştir. . .. ~ıt .'ın levhayı cvı•clci taacc ıp ı·c 

Atinodoki müzakereler ok u c ı hayret sonra da dehşetle, yani ardar-
Atina, 31 (liususil _Türkiye Ha- uy u ar 1 m a da üç defa o1wclum. - Kı..ra Davut, 

riciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın bu- 31 - 1f · 1996. 
rada bulundugu~ müddetçe Başvekil Sevgili okuyucularım; bir yol giilliik, gi.ilüstanlık deg~il - l Kara Da\'lldun, kara cümlesi yok: 

Londra, 31 (A.A.) Sovyetler ı b General Metaksas ile aralarında yapı- şte lirada da karşınıza çıktım. dir. Yiirüınesinı bılıniyen insanın bir, bir daha Uç eder sanıyor. Birke-
ti 

. 
1 

rd' ek bir hale ge· 1' 
rmış e ır. 

ispanyayı 
• (A "tyare 

Meksıko, 31 ·• 'k dan 
gelen ve lspanyayl Amk er1ı a do

...-ece o an 
kuz tayyare clyevJ• • 

h ..:tkezı tayyare 
ista.syo~unun anı:;'lnda beklc
mektcdır. --

Birlig~i ticaret mümessilinin hareketi Burada d h b h ü ·· 1 • ğ lan müzakerelere dair hükümet resmi · a, er sa a , g nun ıa- aya ıııa en modern (otostrad) da r:o "taaccüp ve hayretle", bir kere de 
münasebetiyle Londranın Sovyet bil. bir tebliğ neşretmiştir. Tebliğ şudur: diselerindeıı, temas eylediğim in - bıle dıken ve taş batar. Bütün nıe- 1 dehşetle, yani iki defa okumuş; "ya-
yük elçisi B. Mainsky dün bir hita. "Dost ve müttefik Türkiye Harici- sanlardan, nazarlarıına çarpan sele en muvafık ezgiyi bulmakta ni ardarda üç defa'' yı nereden çıka. 
be .söyliyerek ezcUmle demiştir ki: ye Vekili Bay Tevfik Rüştü Arasın manzaralardan, kulağıma akseden ve ufak tefek engelleri h.oş gör - rıyor? "Taacci.ip" ile "hayret" i iki 

"S d sözlerden ilhanı alarak, hayatın mektedır. saylyorsa _ aralarında derece farkı 
ovyet Rusya elyevın herhangi bura an geçmesi mtinasebetile iki binbir üzi.intiisile bunalan sizlerle Babıati caddesi bana sizleri ka- l - · 

bir devlet veya devletler grubu ile dost devleti ve aBlkan Antantını ala o dugu ıçın caizdir - : "e,•vela taac-

8 1 a r mücadele edecek ve kendıni onlara kadar eden meseleler samimi bir üç beş dakika hasbihal edip sizi zandırdı. Ben bundan büyük maz- cüp, sonra hayret. daha sonra da deh-

u g l(a n k . tl k h . oyalamıya. avutmıya çalışacağım. hariyet ıstemeın. Herhangi biri - şetle" desı·n. 
, arşı müdafaa edecek kadar kuvvet- dos u avası ıçindc tetkik edilmiş - B' tidir." ırçoğunuz icin yabancı deği - nizın teveccüh ve iltifatı bana ga- Taaccüp, hayret ve dehseti mucip 

Y Si tir. lim. Lakin bu sözümü tevazua me zetecilik yokuşunun biltün ıneşak-

u g O 
ta olan serlevha da ı:ıu: "Hındistan ve rya nafi addetmeyiniz. Ben şöhretten katlerini unutturJnıya her zaman 

değil, eskilikten bahsetmek isti - katı gelınıştır'. lngiltere, kralın taç giyme merasimi-

A ' ~ 
n<' iştirak etmemiye karar verdiler." 

n a Ş "'-7' i yorum. Filhakika çeyrek asırdan Bu itibarla, pek çokların ızla an-• 1 ı. ~ .-ı, ziyade bir zamandır, yer yer, va - !aştık. Mizaçlarınızı az çok öğren- Cidden garip bir haber ama, acaba 
Belgrat 31 (A..A.) kit vakit, gazete si.itunlarında be- diın: duygularınıza tercüman ol _ hangi gazetede çıkmış? .. Kara Davut, 

Yugoslav'_ Bulgar d akşam~ Çoc kA sl!'kloped· . nim yazını ve sizin nazarların ız mıya çalıştım; bazan, sıkıntılı bir 30 tarihli "Tan" ın ilk sayfasında 
Yt;,'l.bk1ı1·ng-dnaeşimz1·edaillamnı·aşcatı'r~. !ı~~tı~ir u n 4 ıs 1 karşılaştı. Bazınız o yazının Uze- gününüzde, somurtkan çehrenızi gördüğünü söylüyor. Aradım, öyle bir 
" rinde durdu.. Bazınız da bakıp bir tebessümle aydınlatmıya mu - şey yok; şu var: bilyUk punto ile 

Bu tebliğde ezcümle . B •• 7 J k t geçti. Herhalde, onun altındaki im vaffak oldum; bazan gönlünüze, a- "Hindistan ve lngilterc", altında ko_ 
Bulgar hükfımeti, bir or ~~- ugun ~ uruş ur zayı, görünce aşina çıkacak kadar radığı heyecanı verdım. Uzaktan ca bir çizgi, sonra daha küçiik harf-

goslav dostluk paktının - ~ bellediniz... uzağa. gazete vasıtasıle buluşup terle: "Kralın taç giyme merasimine 
si hakkında teşebbUste ~e- Yeni Çocuk Ansiklopedisinin birinci cüzü bugün Bu benim için iftiharı muciptir. dertleştik. ıştirak etmemiye karar verdiler.'' Ka-
Y~gosl~vya bid~y~ttc kd'~ş ::: çıktı. Bu cüzün fiyatı herkes için 7 1/ 2 kuru§· Yirmi beş, otuz yıl ayni kapıda sa Ben yazıyordum .• Siz okuyor • rn Davut, yanlış icach için, çizgiyi 
ınuttefıklcri ile ıstişa.re e-:;:t . tur. dıkane hizmet etmiş emektarların dunuz. t:eçeci zade izzet Mollanın yaldınyor; yerine - tek cümle hissi-
;;; cevab · tL Bıratedı- d k k I . 

7 
l 12 ku I bu tabii gururunu ben de hak et- Hattat Yesari hakkında dedig· i gi- ni VC'rmek icin - bir virgün koyuyor 

.,. ını vermış ..... 
1 

Bun an sonra çı aca cüzü erı ruıt.a a abil- "K l '' k ı· nıhayete ermiş ve yunanı~re er k . . TAN' b" . . f d b ~1 .... tim itikadındayım. Ve bugün de bi, biribiriınizi ikmal ederek okur ve ra ın e ımesindeki majüskülü 
ya, Türkıyc ve ÇckosiovalqOman me ıçın ın ırıncı say a • a a§ ıgm ya· Tan sayfalarında huzurunuza çı - yazar tek bir şahıs olduk. kaldınyor. 
gar. Yugoslav pa.ktının iıı Bul. nında .bu~unan kuponları kesı~ t?plamaları karken başka hiçbir iddiam yok • işte, burada da karşın ıza cıkı _ Kara Davut, atalarımızın, "hayır 
tnvsiyesinde bulunmuşlardttı'ıası ve bayılerıne 10 kupon verrnelerı lazımdır. tur. yorum. Sizden beklediğim, diledi- dile komsuna, hayır gelsin başına" 
üzerine Yugoslav hüktııne!:un Çocuk Ansiklopedisi her aym birinci, onuncu ve 20 Ekseriyetle meslektaşlımm, Ba- ğim, bu kadim aşinanıza ayni nıü- öğüdünü dinlC'meyip benim gözlerimi 
hOkümetine teklifıni ıncurgar inci giinleri birer cüzü olarak neşredilecektir. bıAli caddesini lsanın güzergah ı ce samahayı, ayni teveccühü göster- çıkarmıya kalktığı için olacak, göz.. 
kabul eylemekte olduğunu~ ikinci cüzü 20 Kanunusanide çıkacaktır. fası (Kalver) ile kıyas ve nıesl84in menizdir. Hepinize sevgilerimi su- lerine zaafiyet gelmiş, çizgiyi, majüs-

- ______ tı:.:.:~:...._ __________________ __:-=====:::::::::;;;;;;;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:..İ-1d~en!.!1.Jn~a~n~k~öL.rhlU~ğuUunildUeunn.Jb~aAh~s~edHe~rJleur~.J__"_a_r_ın_ı~.--------E.....Ek~n.__j~'1.U..~kü~··~ıu=._:g~o~remı===·y~o=r~.--------.'.A ~o~ ·~u 
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Herkesin eğleneceği yeni 1 
bir Bar 

Bizde neselenelim zevklenelim 

COŞKUNLAR BAR 
ma gidelim ... Burada bulunacaklar: 

HENRY GARAT - JEANNE AUBERT MlREILLE PERRIY T Bir kadın 
Evinde 

Kadıköy 
I Cinayeti 
ı Davası 

Yılbaşı haftasında 

, ....... ~~--...................... MmOmNmlQ~U~E~R;O;L;L;A;N;D~ ........ mımm~ımırı~~~~;;;=:.m:~ 
Müessif Bir Ölüm ı---------------... -------ı::ı:ıııam:ı~~~~-:.;;:'~'----~~ 

1 ay hapis 
Edilecek 
D ün, polis müddeiumu n"li" 

Lüsi isminde bir kadın getır
di. Kadın icra kanununa muhalıf ha
reket ettiği için hapse mahkum ol
muştur. Polis te bu cezasını çekmek 
için kendisini müddeiurnunıilığe ge
tirmiş ve alt kataki kapı altına koy
muştur. Lüsi, dizlerinin ve kollarının 
tutmadığını iddia edivor ve müdd . 
iumumiliğin katına kadar çıkamıya
cağını söylüyordu. Müddeiu numilık 
tabibi adil raporu göndererek kendi
sini aşağıda muayene ve hakikaten 
hasta olduğunu tesbit ettırdi. Veri 
len rapora göre, Lüsi hastadır ve 
cezası bir ay sonraya tecil edılmış

tir. Yalnız ceza kanununun 21 incı 

maddesine göre cezası kendi evinde 
hapsedilmek suretile infaz edilecek
tir. Müddeiumumilik ilk kararı veren 
malı-kemeye müracaat ederek ceza 
sının bu şekilde tatbikini istemiştir. 

Sarhoş Bir Kadın Mahkiim 
Oldu 

1 On ay eV\ 1 Kadıköy kumluğun _ 
da k hvecı Vahidın cesedi boğazm
d ın :ıyı la boğulu olarak bulunmuş 
tu. A - r ceza mahkemesi dün bu 
d \ yı neticelendirdi. O vakit Eyüp 
ve ~unyyıp adlı iki delikanlı poliste 
ıt r f et ıkl ri iddiasiyle. tevkif edi1-
mi 1 rdi. Bunlar mahkemede. itirafla 
rnı n u k nceye müstenit olduğunu 

idd"a <.'diyorlardı. Mah;l<emc bun _ 
1 nn it raflarının doğru olmadığını 
ve bu ein veti i'"'led'kl rl hakkmda 
Vİ<"ianf tatmin edı>r k d .. lil bulama -
dı ~ i n h klarmdn beraet karan 
v rd ' K ndil ri derhal serbest bıra-

L;gor IV'ah~fım 
O'du 
L " r i inde bir delikanlı g"Ccn

Abut hanında Ynninın denk -

mı tı . 

Eminönü eczanesi sahibi Hüseyin 
Hüsnü Onar duçar olduğu hastalık
tan kurtulamıyarak vefat etmiştir. 

Cenazesi bugünkü cuma günü saat 

13 te Şişlide Bulgar hastanesinden 
kaldmlarak namazı ikindi vakti Be_ 
bek ca.miinde kılındıktan sonra Ru
melihisannda:1ti aile mezarlığına gö

millecektir. 

SiLViA SiDNEY GÖN Ü L 
Ve 

GENE Raymond 

\an \e\<.sayt 
eay\ara \azım ~ 6, \10 \2 \ı\<. 

e\erde 1. · 
ecz.an \ da sa\ı\ır. 

Fransızca sözlü 

BUGÜN I p E K SiNEMA DA 

•• Hal hazcrda 
SUMER SINEMASINDA bul n 

FRANSIZKA GAAL 

1 
Kendisini tanıyan ve sevenlerin 

cenazesinde bulunmalarını aile efra
dı rica eder . 

amba.\a.1 ar '\ave\idır. 
\2 \i\<. amba\a1ı ' HANS JARA Y v~ SZOKE SZ 'AL 

Uyuşturucu 
lnhisarın dar1: 

Maddeler 

1934 ve daha evvelki sene!er mahsulünden olup idare
miz satışlarına iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tev· 
di olunan afyonların sahiplerine 1935 - 1936 senesi sa
tışlarımız üzerinden tediyesi lazım gelen yüzde otuzların 
tevzii mukarrerdir. 

Yen· senenizi tebrik i!e saadetinizi di e l 
münasebetle en son filmi ri olan 

ALTfN EL 
(Fraule·n Lilli) 

filmini !"Örmei!e davet e 

~IEEıl-.--111 nz:a En güzel YILBAŞI hediye 

S A A A Y Sinemasının 
Bir seansında bu'unmak ve bu se n • 

EDD I E CAN TOR 'un 

ı Gangsteri r r 
t• En güzel Fransızca ö-.zlü 

t 

Jozefin isminde bir kadın evvel'si 
gece saat 24 te Beyoğlunda sarho 
olarak yaıkalanmrş ve m keze götü
rülmüştür. Jozefin merkezde de po. 
Jis Mustafaya iki to'~at vur u tur 
Asliye dördüncü ceza mahk m · 
dün Jozefini bir ay hap e mahkAım 

etti • 

i V" ryılırken ıfo m" h -
k nı ·o '"lorunda ellerinde kelt:>pçe 
old ~u h dP şahitlerii"n birisinin ka 
f ı n tlat'l'll tı. Dün ~ultnnah 

Tevziat morfin. makbuz numaraları sırası ile aşağıda 
gösterilen günlerde yapılacaktır. 

Alakadarların muayyen günlerde İdaremize müraca lf#j ............ ._ .. ma ..... .-.:ı .... ı:ı::mnciii:r.:i::l=-m~ 

atları lüzumu ilan olunur. '' 3850,, 
1001 ila 1025 2 K. Sani 1937 

SAKARYA S nema.çında 
Cumartesi günü D \NS l\RALI VE KR Ll t 

1026 " 1075 4 
1076 " 1125 5 

m t b'rin · c zn h·~dmi, Ligoru 2 ay 
h mahkum etti . " " Pazartesi 

Salı 
Carşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

,, FRED ASTAIRE ve GINGER RO,..ERS'in 

MEVLÜT 
Merhum General Şükrü Naili Gök-

Adliyeye A 1macak b rk'in ruhuna ittihaf edilmek tizere 

Ki.tipler 3 lkinc·,1{· nun 1937 pazar günü öğle 
Müddeiumumilik mnhkemC'leı 'n n ma mdan sonra Beyazıt camii şe. 

katip ikadrosunu kuvvetlendırm'y 

karar verdiği için dün yem bir mc • 
mur müsabaka imtihanı açını tır. 

rif ndP mevlfıdu nebevi okutturula -

cağmd n arzu buyuran 7.Cvatm gel
me. rıni dileriz 

Ailesi 
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filmini gôr r k y ni s ne l V<.' n ·ı 

" Salı 
" '** -" GOZELLlKLER KRALI 

YILDIZLAR YARA TiCiSi 

z·GFE LD: YILD ZL 
İmtihana (50) kişi girmi tır. İmti

han neticesi bir hafta sonra anla -
!Jilacakt:Ir. Yeni alınac k memurl ra 
onar lira asli maaş verilecektir. 

Bet Sene İçinde Yapılan 
Yollar 

IEKSELSYORI 
J B i) tik elbise ma;;.azası -~ M T AIM:ti~~~lctfr 

lan refıka un oı a ıra i 

İstanbul belediyesi, 931 den 935 
senesi sonuna kadar son beş sen za 
tında şehirde yaptrrdığı muhtelif 
yollar ha;kkmda etraflı bir istatist"k 
vUcude getirmiştir. Bu i ta ti t' -

Sahip'eri Kardeş er nühım ameliyat yaparak hayatını 
kurtaran ve bızlerı ebedıyen m nn<.'t
tar b rakan Haydarpa.,a Numune 
hastn.han inin kıymetlı op ratl>rlerı 
Feridun Ş vk t ve Zt>ki T .taş ile 
Dr. !ffet ve Raufa ve h stam üze -
ıinde gösterd'ğı derin al· ka ile vic
danlarımızda rf '<r n hi.; eri brrak 
mı~ olan hastan nin kıymetli baş _ 
h k;mi Kazıma ve hastaya gô ter -

göre, bu müddet zarfında 26639 

S ym m·· t<.'ri'erinin yeni 
n l rı i l,utlul rlar. 

:;;t;um rn A ruu:;L 
DRAM Kl~M 

Bu aks m 

1937 Senesini kut u'arken, 
yeni yılı neşe i ve sıhhatli 

geçirmek ıç n Türkıyen n 
en nef s şarabı olan 

metre murabbaı asfalt, 76608 metr 
mürabbaı adi parke, 66113 metre 
mUra.bbaı katranJı şöse. 65793 m tre 
murabbaı adi şöse, 51143 metre mU· 
ralbbar adi ka.ldrrmı inı::a ettirmi ·r. 

n·n rhı 
S{RTÜK UT ik eri nü\ az' en d layı baı hem ı-

ıJ,,11 /\/.AN.· fi() 4t, rı.c•u~ Yine bu beş sene iç'nde 31701 
metre murab'oaı asfalt, 2170 2 met
re mürabbar parke, 4995 t metre mu
rabbaı katranlı şöse, 11546! m tr 
murabbaı adi şöse ve 292120 m ~r 
murabbaı adi kaldırımın tamiratı ) a- ı 
pılmıştır • 

ŞEHiR TIYATROS 
OPERET KISMI 

Bu akşıuo 

ıu.Jo da 

Şarabı ı s-yın müştEr1 er ne 
tavsi~ e ed r er. 

rc. fi tice ve Nıs iye s rv i hem ·re
i V cah t ve go tem, 1 n dıkk t ve 
htimamd n dolayı h t bakıcı Ha _ 
ife, Belkis, Cemil ye muhterem 

iE 
"Hangi işler?,, dedi. 
"Daired k' ·şı t b .. ı e ı ı er a ıı .... ,, 
"Dairede ne iş var?,, 
"Aman Yusuf, pek acaip m lılfıksun D ha g çcn 

g1ln sana bir kitaplık lfıf soylcdık. L! d yınce sen 
ne anlıyorsun? Senin orda oturman d bır i~. ben 
ıana neyle vakit geçiriyorsun d~yorum. Korkarım 
bizim ihtiyarlar seni de namaza ba 1 tacnklar ... ,, 

Yusuf yine hiç cevap verm dı. Biraz sonra eve 
geldiler. 

Evde Muazzezden baska kimse yoktu. Ortalık ka
rardıktan sonra Şahinde geldi. Dort ki ı ses lZL e ye
meklerini yediler. Bıraz sonra kapı çalındı \ e karsıki 
komtu saatçi Rakım efendinin J edi ya ı daki o lu 
geldi. Kapıyı açan Muazzeze: 

"Annem teyzemin işi yok a bizP 'arıv rsin di-
yor!,, dedi 
Şahinde dl.şan çıkıp sordu: 
"Ne var oğlum!,, 
.. Anamm böğrüne yine sancı girdi bir balm•ere -

eekain!,, Şahinde ba9ma bır yeldirme aldı, "şimdı ge
lirim!,, diyerek kar~ııya geçti. 
Rakım Efendinin hastalıklı kansı ikid bir de böy

le kolllfulan imdadına çağırır ve sancıları birkaç da
kika sonra geçince çeneye ve dedikoduya başladı. 
S&Wıaddin Bey ve evdekiler bunu b !dikleri ve Şa 

hindenin de dönmek için acele etmiycee ini tahmin 
ettikleri için bu "şimdi gelirim!,, sözünü duymadılar 
bile. 

Yatsıya doğru Muazzez yatakları serdi. Babıı.sı be· 
vaz entarisile yatağın tistüne oturarak daireden ge
tirdiği bir gazeteyi okumıya b şl dı. A vakları vor -
ganm üstünde duruyor ve krem rengi SelAnik fani -
IA.smm ~an entarinin eteklerinden dı rda kala
rak ayak bileklerine kadar uzanıyordu. 

Yunt mfndere oturmUf, bir ayafnu altma alrıu,, 
lteldat dJJaıek kollarmı anun Ustnne da.ya.ım,tI Cöz 
~ ..,.,._. bat ucunda t tl"l eT"ek vanan llm· 

... eyla ve Mecnun 

MEMLEKE"f ~OMANI -50 - - SA HA HA J"l J l\ı A 1..1 

banın ışığına dikmişti. Düşünceleri bir yerde durmı
yarak seneleri ve kilometreleri ileri geri dolaşıyor

du. 
Muazzez ise odanın boyunca uzanan yüksek se -

dirde, elinde dikiş ile uyuklamakta idi. Hafifçe ara
lanan gözleri ara sıra babasına ve Yusufa çevriliyor, 
fakat onlarda yatınak ali.metleri görmevince tekr:ır 
kapanıyordu. 

Her akşam Salahaddin Bey: 
"Hadi! Daha yatmıyacak mısınız?., 
der ve bunlar ondan sonra yukarıya çıkarlardı. 

Yemeği yeryemez. veya babalan söylemeden çekilip 
gitmeyi ayıp sayıyorlardı. 

Fakat Kavmakam bir türlU elindeki gazeteyi bitir 
miyor ve Muazzez oturduğu yerden yuvarlanacak 
gibi önüne eğiliyor. sonra birdenbire kendini topar -
lıyor ve korkak gözlerle etrafına bakıyordu. 

Bir aralık ba~ını yavaşca sol tarnftaki nencerenin 
kenarına dayadı ve derhal kendinden geçti. 

Bir müddet sonra garip ı.esler duvarak uyandı. O
turduğu verde gözlerini uğarak etraftnft bakındı. 

Gördüğü manzaradan bir şev anltvPmadı. GözlPıoi bir 
andıt yusyuVRrlak acrlmıştı. Dehşetle: 

"B ba" d. ba:ft..A a .... ıve nuul. 

Salahaddin Bey yataihn Ustiinde avakfft cturuvor 
ve sol elile duvara tutunuvordu. Sağ elile kalbini 
bastırmakta ve gözleri dı'8M fırhyara.k a.ra sıra ö -
fQrmekte fdl. YuBUf ta vatafa kotmtHJ. bfr eme bil· 
bunu 'koltufunun altmdan yablımmı. ötAld elinde 
bir tu vardı 

Duvarda asılı duran lamba Salahaddin B yin ar -
kasında kaldığı için yiızunü görmek gtiçtu. ı al ız 

nefes almak için uğraşırken tamamen açılan auzm-
da di. lcri parlıyordu. , 

Muazzez "baba!,, diye bağırdıktan sonra hemen 
yere atladı ve Yusufu kolundan çekerek: 

"Yusuf ne oluyor? .. Babacığım ... Ne oluyorsun?, 
Diye yalvarır gıbi sordu. Kaymakam başını ç virip 
ona b· ktı. Yüzünü bırdenbire müthiş bir ıstırap ifa
desi kapladı. Konuşamıyor ve gözleri derdim anlata
mıyan bir çocuk çırpıntısı ile kızma koşmak istiyor
du. İçleri zaman zaman parlıyan ve etrafındaki canlı 
cansız her şeye, bırakmak istemezmiş gibi sarılan 

bu gözlerden. şimdi soluk bir renk almış olan yanak 
larn doğru. birkaç damla yas siizüldU. 

Yusuf onun ellerini çözdi.i. Gitgide daha gilç nefes 
Yusuf onun ellerini çözdli. Gitgide dha güG nef<'s 

alan ve öğürme nöbetleri artan kaymakam elile ıuzı
nı göğstinden uzaklaştıroı. 

Muazzez ağhyarak kocasına döndü: 
"Yusuf! Annemi çağıralım. Babama nöbet gelince 

ne yapılacağını o biliyor!,, 
Salahaddin bey ka lannı kaldırarak "hayır. de -• 

mek istiven bir işaret yaptı. Sonra müthiş bir gay-
ret s.1arfederek kesik kesik: 

"istemez! .. Bu sefer çok fena ... Bir doktor geti -
rln ... ., dedi. 

Yusuf derhal fırlıtdı. Fakat kapıdan ~ dıYıerek: 
a.wuau.ez ... Sen korkmanrn de® mi? ... ,, dedi. Ba 

bam bl" eev iatenıe c;abuk yetiftir!,, 

"Yusuf! .. ,, diye b 
Annemi yolla!,, Fa t k 
s sıııi duyara ·: 

"Eyvah! .. 1 itmedı !,, d i. 
Salahaddın Bey tekrar oK u 

hafif bir kan g ıyor ve o rı 

hal k yboluyordu. Mu z z 1 
uzattı; fakat baba ı onu dil 

"Çabuk ... Yukard n l 
Muazzez sı r dı Kaı ) 

boğuk bır se le: 
"Evlatlarım! .... dcd' -ıni 

onun yüzü koyun yat •a s 
Geri dönecekti. li'akat h fıf 
kam. gözlerile: "gelme! .... dı o 

Muazz z ne vap ca ·mı 
dutakladı. Bah s nın end · 
gözleri ayni zama d m 
şiddc+I onu çekiyor u kl 

S ı · haddin 8 y a • ı 

te~le: 

"Çabuk &'~tir! dedi. 

ko-
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Iktısadiy,atınela 
• fikirde, __ Yazan: ··-

İsmail Hüsrev Teknik l{lkdip samünl 
· olmaJ• 

M em!eket ziraatinde bir teknı1c inkı"' 
libm milli kurtuluş inkılabından 

sonra tahakkuk edememesi, biri iktisadi, 
diğeri içtimai iki sebebe bağlıdır. 

İktisadi sebep köylünün fakn, içtimai 
sebep bugünkü toprak mülkiyeti şc;killeri 

nin bir teknik inkıliba imkln vermeme
tıi, ve köyde ilerliyen içtimai farkhlqma• 
dan dolayı iş kuvvetinin ucuzlıyarak ma
kineli işe rekabet etmesidir. 

Toprak mülkiyeti tekilleri, memle~ 
te bir teknik inkılaba, başka tabirle, il": 
tihsal kUvvetlerinin inkılapçı inldeafına 
nasıl mini olabilmektedir? 

Türkiye köy iktısadiyatmda 
dört nevi mülkiyet şekli vardır: 
1 - Derebeylik mWJdyeti (Şark 

vlli,etlerlnde) 
.2 - Toprak aia1Jiı 
3 - Kapitaliat ifletmeler. ,.ııut 

k;apltlllat çiftlik ifletmeaL 
4 - Yabancı it k1i1Jl.nml1aa 
~ toprak mlllkJyeti. 

,B}l mtltenevvl lÇtımar çehre cJo. 
laymile memleket ztraatkıde tek -
njğln inkifafı lmklnJan muhtelif 
mıntakal&r\ ve f&rtlara t&bldlr. 

E vve1I. fU'ktaJd clerebe1lik 
mUJldyetbd alalım. 

Burada derebeyi zati tktllat.ça 

Bilail. HUSJ;'ev memlekette köy ilttısa· 
tt üzerindeki tetkilderile tanmmq .. 

art :vekilin ziraat aabasmda ve köy_ 
.. tında yapılmasını dütflndü~ bü~ 
yQ \ft hayırlı inlallp dıitıasebetile, t .. 
mal ilusrevin "Türkiyede Kôy ~
~· unvalih eserin.__, günü mesele
lerini •Ydınlatnuya ~ edecdlt büı 
parçalara~ faydalı bulduk. 

~ tatthpl tekDiğinin alreye ..... _ &JAkUlllJk .,...-rir. 
l81&bmda ne faıda. görebilir! -ora •--
~la t.emuı oJmı)'aD, binaen- K6y\tl tarıaamı, baimlt b&hçesbıl 

a 1 e y h a e r m a y e y l n e - keDdl mWkll oı.nk gördUğtl mUd
m & 1 an d t r ar ak k l l"' t e. detçe ~ JSlabma, zira.atin 
m i n ı ~ tee..U...... verimIWi1D1 aıtırmıy.a hevea du "' 
miş oldup bir llUNQ lf1etmellD. yar. 
de iatlhal ~ .._ .emek 
zarurethıbı dofDuiama hillll1l ta • 
8&\Mll' edilemeL Bıı ~ 1ilr 
umanlll' bam beylerin (farı> vlll
;votıcriııtlek\ • eri t ede-

• 
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erlin Olimp ·yatlarında yaptık 
1936 senesi arkamızda kalıyor. ı 93~ 

senesine girerken geçirdiğimiz günlere bir 
daha bakarak mühim spor hadiselerini ha· 
tırlamak ve müsabakaların hülasaların
dan bir fikir edinmek fay dalı olur. 

1936 nın mühim spor hadiselerini tes
bit ederken, spor kısımlarını alfabe sıra
siyle tetkik edeceğiz. Bu itibarla muvaff a· 
kıyetler elde ettiğimiz sporları kazanclan 
sırasile dizmiş olmıyacağız. ~ 

Alfabe sırasiyle sporlara başlarken ilk 
merhalede atletizmi tetkik etmek mecbu
riyetindeyiz. Malumdur ki, bu kısım ana· 
spor addolunduğu halde, faaliyetimiz 'l:e 
temaslarımız maatteessüf güreste ve fut
bolde olduğu nisbette değildir. 

\tletizmde ne yaptık? 
1936 senesinde Türkiye birinciliği ve Istanbul birin

cilıkleri olimpiyat dolayısile yapılamadı. 
Iştirak ettiğımiz bellibaşlı beynelmilel mü!'labaka 

olara_k Atinada yapılan Balkan oyunlannı sayabiliriz. 
Atmada yapılan Balkan oyunlnn beş millet istirk 

etmişti. Müsabakafarm umumi tasnifinde miİlet _ 
ler kazandıklan puvanlar ve derece • 
leı ·ıe şu şekilde sıra aldılar. 

yaptılar. 

Fenerbahçe: 1 - Hakova: 5 
Güneş: 2 - Hakova: 2 
Haziran ayında milli futbol takımı 

Millet Kazandığı puvan derecesi 
Yunanlılar 153 Birine= 
Yugoslavlar 71 ikinci 
Romanyalılar 65 üçüncü 
Ttirkiye 28 Dbrdüncü 
Bulgarlar 13 Beşinci 
Balkan oyunlarının ferdi muvat • 

fakıyetleri olarak 

Macar 

Buçkay 
Tak·miy.e 
yapılan 

1 

mrzın olimpiyada iştirak etmesi mev
zubahsti. Federasyon futbolü kuv . 
vetli olan üç mrntakanm seçilmiş fut
bolcülerini bir arada görmek vesilesi 
ni hazrrlamak üzere BoGkay Macar 

10,000 metro koşuda Rıza Maksu
dun ikinciliğini, yüksek atlamada 
Pulyosun ikinciliğini ve gülle atma 
müsabakasında İrfanın üçüncülüğü

nü hatırlatırız. 

ti ik/effe ne yaptık? 
Bisikletçilerimiz olimpiyat hazırlı

ğı olarak Romanyaya gittiler. Sonra 
Bcrlin olimpiyadına iştirak ettiler. 
Berlin olimpiyadında 100 kilometro • 
l:.ık yarışta ferdi muvaffakıyet ola -
rak Talatın onuncu geldiğini görü • 
yoruz. 

Berlinden sonra bisikletçilerimiz 
Rusva sevahatine çıktılar. Orada; 
Moskovada, Leningratta ve Kiyefte 
üç müsa"oaka yaptılar. Üç mü .. abaka 
da tnkım itibarile birinci oldular. Fer 
di müsabakaların ikisini birinc:ılikle, 
ürüncü ünü de ikinc·ilikle bitirerek 
Rus bisikletrilerile olan temaslarında 
temayüz ettiler. 

Ba ketbol 
Basketbol işlerinde daha çok ça -

Jışmıımız lazım olduğunu Bertin mü
sabal·alanna gönderdicl-imiz tnklmın 
ta !iyeye u;ramasile gözüktü. 

Deniıcilik 
Denizcilikte 1936 senesinin tstan -

bul birincilikleri yapıldı. Yüzme ve 
kürek müsabakalarının birincilikle

rini umumi tasnife nazaran Beykoz 
kli.ı bü aldı. 

Denizcilikte Berlin olimpiyadının 

tek tayfalı iki yelken yarışına işti -
rak ettik. olimpiva vole denilen yel
kenli yarı lannda 21 inci olduk. 
Starklas denilen sınıfta da 8 inci ol· 
duk. 

Eskrim 
Eskrimcilerimiz Berlin olimpivııdı

na hazırlanmak üzere MaC'aristana 
git'"il r Or da bir ay çalıştılar. 

B lin müs~bakrılarmın yalnız kı • 
lı<:' in rnına girdik. l{ılıc müsabakala 

t l·ım h linde ikinci devrede 
Y - dık Ferdi mi.isabaka . 

· e ilk d vrede tasfiye edildik 

muvaffafııyefli ve ~ereffi 

b ·, sene geçirmiştir 
f'r ı 

Finlandiya takınır kuvvelli ve beyne] ı ( f [; / l · d / f t. 
milel derecesi iyi idi. 1 ° şu •m t. ne: er yap IK. 

Bu müsabakalardan sonra BerliT F~tbol ~~?eı:uzin 1936 bılançosunu 
olimpiyadında serbest ve grekoru . c.etk:k ettı~ıınız zaman b:ynelmil~l 
men güreşlerine iştirak ettik. mm affakı; et tarafından bıraz zayıf 

Olimpiyatta seref dire!!ine Türk fak~t hareket ve müsabaka adedi iti
bayrağım ilk d~fa çektir~iye niuvaf b~:ıle zengin görüyoruz. Bilhassa 
fak olan şampiyonumuz Mersinli Ah klup takımlarımızın ec~ebi temasları 
mettir. Mersinli Ahmet en çetin ra- u:dukJa çoktur. Ecne?ı. takrmlarile 
kiplerlc çatır çatır güreşerek, kura y ... p~ıı:ıımız. maçlar ~e~sıne geçen se· 
talii pek yaver olmadığı halde her nenın K~nunusan_ısmde başladık. 
milletin takdirini kazanan bir üçüıı- 1. 4, 5 Kanunusanıde Galatasarav 
cülük elde etti. Bu suretle olimpiyat Pera ~~teliti Macarların Uypeşt 
şeref direğinde ilk defa Türk bavra- takımıle uç maç yaptı ve şu neticele. 

ğınrn dalgalandığını serbest gllres ri aldı: 
yüzünden göğsümüz kabararak sey : Galatasaray - Pera muhteliti _ o 
rettik. M. Ahmette bir altıncılık aldı. Uypeşt takrmı - 4 

Serbest güreş takımımız umumi Galatasaray takımı - O 
Lasnifte 11 inci oldu. Uypeşt takımı - 5 

Grekorumen güreşinde ise muvaf. Galatasaray - Pera muhteliti - 1 

fakıyetlerimiz daha parlaktır. Gre _ Uvpeşt takınır - 2 
korumen takınılan arasında Türk ta· Galataı:-aravla Pera futboküleri bu 
kımı 6 ıncılığı temin etti. rada Macar UyJX'st takımile çarpışır· 

Bu güreşte. Yaşarın diinya birinci larken Beşiktaş taktmı da Atinaya 
liği bütlin Türkleri SC\'indirdi. Ve ~itmişti. 
güre~teki beynelmilel kıymetimizin Beşiktaşlıl::ırın Yunanistanda Ka . 
ecnebiler nezdinde dikkati celbetme • nunusaninin 3. 4 ve 6 smda oynadık· 
sine sebep olan başlıca amillerden ol larr üç mac;ta elde ettikleri neticeler. 
du. Beşiktaş: 2 - Apollon: 2 

Grekorumen güreı:;indeki ferdi mu Beşiktaş: ı - Panatinaykos: 2 
vaffnkıvetierdcn. Çoban Mehmedin Beşiktaş: 2 - Olimpivakos: 3 
dördüncülüğü ve Nurinin altıncıtığı Nisanın 23 ve 26 mc1 günleri Fe -
ftiharla k:ıvdE:'d"lecek spor muvaffa. rıerbahçe ile GUnes takrmlan Avus· 
kıyetlerimi:ı:c1endir. luryanın Hakova takımile birer maç 

takımı ile First Vienna ismindeki A
vustur ·a takımlarının tstanbula gel • 
melerinden istifade etti. 

7 haziran: lstanbul muhteliti: ı 

First Vienna: 1 
8 haziran: İstanbul muhteliti: 1 

Firt Vienna: 1 
9 h::ı?:iran: Ankara muhteliti: O 

First Vienna: 4 
27 haziran: Muhtelitimiz: 2 Boç • 

kav: 2 
29 haziran: M uhtelitimiz: O Boc . 

kay: 3 , 
1 temmuz: Muhtelitimiz: 5 Boç

kav: ı 
Boçkav ta.kımr tstanbuldan sonra 

Ankarada yaotığı iki maçı aşağıdaki 
neticelerle bitirerek memleketine dön 
dü: 

Eskişehir Demirspor: i. 
Macar Bockay: 3 
.A nkara~icü: 2 
Macar takımı: 3 

Yugoslavlarla yapılan maç 
Olimpiyad için seçilip Kadıköyün -

deki kampa yerleştirilen oyuncula -
nmızr son defa tecrilbe için federas· 
yon Yugoslav takımını lstanbula ça
ğırdı. Yugoslavlarla biri muhtelit na 
mı altında, ikincisi milli maç namile 
iki müsabaka yaptık. 

İki müsabakada Türklerin attıkla· 
n üçer gole mukabil Yugoslavların 
attıkları üc;er golle beraberlikle neti· 
C'elendi. 

Berfine giden oyuncularımıı 

Berline gönderdiğimiz milli futbol 
takımımız kurada pek tatili değildi 
Dünya birinciliğine iştirak eden ta . 
krmlar arasında kuvvetlilerfnden o
lan Norveç milli takımına ilk maçta 
düsmüstük. 

Oyunun birinci devresinde düzgün 
oynıvarak rakiplerine iyi davanan 
ve ilk devreyi 1-0 gibi ufak bir fark
la bitiren milli takımımız ikinci dev 
rede Uç gol daha kaydeden Norvec
liler önünde 4-0 mağlup olarak ilk 
devrede tasfiveve uğradı. Bu maç 3 
ağustosta yapılmıştı .. 

Berlinden dönen futbolcülerimiz 
Halkevi tA.kımı halinde Rusya seya -
lıa tine çıktılar. 

Rusyada dört maç oyniyan Halke· 
vi takımı dört maçı da kavbetti. Ya -
pılan dört maçın neticeleri: 

Dinamo 4: Halkevi: O 

IlilcAye 
1 

• 
Yılbaşı gecesı ... 

Yazan: Kadircan KAFLI 
- Gene mi bu kravat.. - Gıderim. 
- Canım, ne va.r bu kravatta?... - Gidemezsin. diyorum. 

Pekala, kul1anılıyor. 8 - enin yıizünden hayatım zehir 
- Ne mi var'( Daha ne olacaktı·: oluyor. Ne miskinliğim kaldı, ne cı.e 

Renkler biribirine karışmış ... Ustelik aptallığım! .. Uşaktan beter oldum. 
o sivri çenenin bütün yağları da ora Yeter artık! ... 
ya çıkmış. Kömürcü önlüğünden ke- Genç adam kapıya doğru yürüdü! .. 
sip te yapmışlar sanki!... G" ıinlerdenberi bu gece için nasıl 

- Her şeyi öyle şişiriyorsun ki? bazırlandıklannı. nasıl bır program 
Aslını bilmesem vallahi Marsilyalı ya yaptıklarını, aldığı ikramiyenin yuz 
hut İranlı diyeceg"im sana... d e seksenini nasıl karısı için harcadı 

- Sen şişiriyorsun, budala! .. Kiı·- - d" gmı uşünüyor, için için köpürüyor-
den kapkara olan, kullanıla kullanı - d u. 
la b_ul~ı;;ık bezine dönen kravatı yep- BütUn o zahmetlere bunun için mi 
yenı dıye yutturmak istiyorsun, bun- katlanmıştı? 

dan daha büyük şişirme mi olur? Artık kararını vermisti. Kılıbıklı • 
Genç koca basımı sag· a sola salladı. • d b. · 7 gm a ır derecesi vardı. 
- Gene belaya gireceğiz! Fakat genç kadm onun yolunu kes 
Diye söylendi. ti: 
- Belaya girersen bana ne? Hep - Bensiz şuradan suraya gidemez 

sen sebep oluyorsun? Bu kılıkla beni sin! 
k~luna alarak eğlence yerlerine git- - Yolumu kesme! Kararım değfş 
mıye sıkılmıyor musun? Zaten sende mez. Artık bu ha vattan usandım. 
s~lulmak olsa beni böyle hizmetçi gi- Hep benim dediklerimin tersini vap
b~ yaşatmazdın !.. O kravat değişme- mak istersin! Beni hiç beğ'enme~sin. 
dıkçe şurada~ _şuraya. ayak atmam.• - Yağma yok ... Sen gidip te kinı-

- Bunu. nıç~.n _vaktıl.e s?ylemedin? bilir hangi sürtüklerle dolaşa.sın "11. 
---: Kendın duşünmelıydın? Evin ye Ben burada kocakarılar gibi pine i-

meg'inden, ~~laı;ıığmdan, süpürgesin- vim, öyle mi? Seni beğ'enmiyors m 
d~n .. sonra. cı~ı bayrmızın kravatını da haksız mıyım? İnsan gibi ol da be • 
duşunmelıvdım. değil mi? Vay babam ğenevim. vat·· N_e ala memleket! .. Bir de beni -·Benim ekı;ik t1rı>fım yok. Çok 
begenmı~:or! .. Sanki "aman benimle söyleme. <;ekil önUmden .. 
evlen!,, dıve onun ardına du'"şmlişu··m• c k·ı · -· · · ·· [ - e ı mıvecegım. 
~rk.8:.~~an kosa koşa kaç papuç es - _ Cekil ! · 
kıttıg-ını herlces biliyor. Bana ne yu .. k- H 

k 
- ayır ... 

se bir havat yaşatacağını ballandı -
ra ballandıra anlattığını da ben bili - - Pişman olursun! ... 
rim. GenG kadın alaylr alavlr ~Imyor 

- tyi amma, kendime kravat al • ve yumruklarını kal\al:ı.nna daYamıe 
saydım sana iskarpin alacak param bir haJıie karşısındakini hak~retl~ 
kalmıyacaktı. Körolası tali ... Bir tür- süzüyordu. 
lü işlerim düzgiln gitmedi ki!!.. Genç adam kızdı. Eski futbolcUlü 

- Sende bu miskinlik oldukça da- ğ"ünii hatırlamıs olmalı ki. kadım ko
ha da bozuk gider. Mektep arkadaş _ luııdan tutarak döndürdü ve knleve 
!arın hep yüksek kazanç sahibi ol . süt çekercf>sine arkasına bir te~e 
muşlar!! .. Kendin söylüyorsun!.. 'lttı oriı:tnm köşesine fırlattı. 

- Çok ileri gidiyorsun NP,.Hi ı Bı- O ufak tefek ve güzel kadm htr 
rak şu laflan cıa gidelim. Vakit geçJ- .ı....nıa"' t.oıtiı .... ı ;. ...,. __ __..=-= 
yor. Saat on bire geliyor! Bu geceyi KoC'asınm üstüne atıldı. Krav:ıtm-
de bana zehir etme! dan tutarak cekti ve ayni zamanda 

Gene; kadın ayağını yere vurdu: karnına bir tekrrıP biraz önce k<'ndi 
- Gidemem. Boynunda bu paçav- cıinin ,.,tvarlıındtıb kö ... Pve frrlnth: 

ra... - Tekme öyle vurulmaz, böyle vu 

Bir çatırtı olmuş ve sözünü hemen rulur!. · 
keserek ayağının dibine bakmıştı. li"rkek köpürmfü::tii. 

İElkarpinin topuğu kırılmıştı. Kadının vRk;ı!'lmdan tuthı ,.e btr 
Erkek sordu: rekicıtp ipekli tuvalet boydan boya 

- Yaptığın işi be~endin mi? vrrtıldı. 
- Sen sebep oldun! Gene lnırhnm l<'tzgınlığı son derece 

ve va rmrııtı: - Ben mi alıp kmiım onu? .. 
- Sen kırdrrdm ! Sen beni kızdır -

masan bu da olmazdı. 
Genç kadın ağlıyacak gibi~di. 
Gene erkek onu teselliye Galıştı. 
Fak::ıt karısı elile göğsünden iterek 

uzaklaştırdı.: 
- Bırak beni. .. Sokulma yanıma!. 
- Canrm. üzillme ! Başka ayakka -

bın yok değil ya ... 
- Evet. onlar da senin kravatına 

benzerler. Beni onlarla sokağa çıka • 
cak ta dilnvaya rezil olacak mı sam
vorsun? Gidemem. Burada miskin 
miskin oturursun! .. 

- Hem su<jlu. hem gilçlti ! Sen is
karpini krrdrn diye ben niçin evde 
lıapis olacakmışım. Pekfıla giderim. 
tster gel. L<ıter gelme .. ~en yı1 da 
bövle yaptın? Yılhası iı::lerinden do -
layı anca}t on birde geldim diye beni 
mutfa.ğa kap::ıtmu,ıtın biliyor musun? 
Fakat bu sene b('rhalde gideceğim. 
Sen j?'itmivorsun diye ... 

- Gidemezsin~ ? 

- Vw ntsınnıaz herif vay ... Bunu 
ia vaptm hıı! .. 

diye havJ<r,..rlı. mnc:ıanm üstnndeld 
"A70Vtı k::ıptrıh e>ihi ko,..,smm h:ıt~R 
ç,,.1.,ttr. Sonra ~ı:ı .... Pnc hir tek,.. C'"'ik 
liı!ilı> karnına doğru yaman bir tos 
vurdu. 

Zıwallı ~damrflö-rz vere yıkıldı. 
Kacim onun föıtiine çıktı. 
- tmıantrı elbiseı:.i öyle yırt lmıu•., 

hö•·)p vırtılır! 

Divor. görnle~L c~ krti '·el"ği kT8 
vııtr. vnl<ll\'l Nı r~a nara P.divor ş ı 

lki taraf deli f"ibi boğuşuvorl 1'1. 

En ~oTlta voruldular ''" sol ık solu 
ğıı hulurırlııklart vere cök\iverdi!er. 

Elektrikler söndü. Gece yansı ol -
mustu. 

A partrmnıım üst ve alt katlarrndan 
ael""n nııı•likivı> alktıılar da karışJVO?'• 
'iu. lki"inin de gö?leri vRsarmıstt. 
tnce bir ses ark:ısmı'lıı hiribirlerine sa 
"'lnrıı!t d<>nq e~Pn riftlere sayısız şen 
viizler ~\lli.msüvordu. 

Bu maçlardan sonra ilkkanunun ı kurlsrtna iştirak edip muvaffakıyet. 
5, 6 ve 8 inde Çekikarlin ismindeki ler kazanan süvarilerimiz 1936 da en 
Çek takımile !stanbulda üç maç ya· mühim temaslarını Berlin olimpiya • 
pıldı. Alman neticeler: dmda yaptılar. 

Galatasaray: 3 Çekikarlin: 3 Berlin olirnpiyadmda at terbiyem 
Fenerbahce: 1 Çekikarlin: 2 musabakalannın ferdi ve cem'i kısım 
Güneş: 3 Çekikarlin: 3 lanna yazıldık. 
Çek takımı lstanbuldan sonra An- Bu ·· baka b" · -r·· rh· kara~a ve oradan lzmire gitti. Anka· musa .. ınıcı ıgın en m ı ım 

en ·· mus b k ı d b' · ·eli 
rada iki. tzmirde de üç maç oynıyan ve . guç a a a arın an ırı ı . 
Çekler Türkiyede mağlup olmadan Ekıple olan müsabakalara götürdü 
memleketlerine döndüler. ğilmUz atlardan birinin ölmesi diğeri 

Ankara ve İzmir maçlarının neti- nin Sakatlanması yüztinden gireme -
celeri: dik. Ferdi kısımda ise bidayette çok 

Gençler Birliği: O Çekikarlin: 3 muvaffak olan binicilerimiz ufak se-
Ankaragticü: l Çekikarlin: J ı..~pı yti u d t--çi l d 
t 

. 
1 

1.1<' er z n en lU).l ye o un ular. 
zmır maç an: 1 ("..öztepe: 1 Çekikarlin: 1 Şte 1936 yılrnm spor bilançosun • 

Altav: 1 Çekikarlin: 3 da dikkati celbeden hfi.diseler bunlar 

Muhtelit : 2 Çekıkarlin: 2 dırl. • .. ı 037 .Y .. mm geçen !enedeıı daha 
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ALİ ÇETİN KAVA 
A 

•• • Ulu Ön<rimiı Atstürkün ve onun 
d :; rli Bı_, dli J.;met 1nönünün 
yük k v~) metli direktifleri dahi
lind hart.t eden Cünıbııriyct na
fıası 1 J ne ind kendisine veri
l n blitU zifel ri büyük bir gay -
ret! ifa iye çalışmış ve bunların 
buyü'c bi\ mını dn ifn etmiş ve 
et üe ~nmu tur. 1036 senesi 
cümhuri~afı sı için verimli senc-
1 rd n h4ımuş, bir taraftan de
miryolla inşasına devam etmek
le yeni Y ed flere varılmış, diğer 
tar ft n aterind" de büyük ternk
kilcr el.ie miş ve bu meyanda 
A11k ra cihda yapılan ve cüm?u
riy tin ek\ ve büyük bir esen o
lan ÇubuJtajı ikmal edilmiş ,.c 
yol ve kfip\ıerinde büyük inkiımf· 
Jar ve vcı ~cticeler elJe edilmiş

Yeni sene münasebetile Vekillerimizden 
b ı sene yapacakları isler ha1 kında i~i ten· 
vir etme1crini rica e~misa.ik. [7 ıymtli Bayın· 
dırl k B ... k~nı Ali Ce inkava, bize simdiye 
k~dar N fıada ba"'arılan is1erin bir hufüea· 
s~le bu e:te y pılacak i .l ri b"ldiren bir yazı 
luJfu da bulunmuştur. Bn yRzıvı bu sü~un
larda buluc&lrnınız. 

Ka un arı 
s·stem.ni 

essese erı ve 
""" . • 

egış 

tasavvura 
ır 

ve 
ek h 

Kömür hattı 1937 senesinde .t;onguldağa 
varmış bulunacaktır. 

Cümhuriyet adliyesi 9 3 7 
yılına geniş bir çalışma pro· 
gramile girmiş bulunuyor. 

Ana kanunlarımızın be
nimsenmesi ve milli bünye
ye intibakı yolunda alınacak 
tedbirler, adli teşkilatın de

Yazan:--

tir. 

De Demiryollart 
Memlek nevcut ve ecnebi ser

may ile i kte olan demiryolla
nnın D vl rnirvollnrı şebekesine 
ithali i in f.ı adımhra devam e
dilc-rek ~<ır miryollan da niha -
y t 1936 s~in sonlarına doğru 
d vl t hatl~sına alınmı~tır. 

Bataklıkların kurutulmas1 ve büyiiK ~eı1ir
lerin ıslahı icin 5 senede sarfedilrrıek 
ii7ere 31 milyon liranın verilınesi için 
bir layiha hazırl;:-nmıştır 

o 

Adana ve S vas ta c:-ehirler ara~ı t kfon ~c
bekc ·ne rapted" 1eceh:tir. 

vamlı inkişafını temine ya-
1 

;ı------------....a 
rıyan müesseselerin ıslah ve ceza uıuh kemelerı usulu kanununa 
tanzimi bu programın iki ılave dıl n y ni hukilmlcr adaletın 
esaslı safhasını teşkil etmek-' d su ' t ve k l }l kla yer ıne gel-

• rr. n 1 C'd f utmu tu. 

Adlive Vekili 

Bu sene yap 1ac-k demirvolları, yoP--r. <:"Q· 

seler. köprüler ve diğ r Naf,a isleri 

tedır. 1 M mı timız ' py ni bir sist m 
G çen yıl Türk ('('za kanununda ya- t i et ış o an m but su ların mu-

pılan tadiller d vl fn emnıyet ve se-1 ı k u ulu h kkınri ı kanunun 
Jl"nıetini h r tfirlU f na har ketlere tatbıkir. ı n a)d wrmız ncıtk Jer b'zi U-

k r ı konımak m adını takip etm" ul k nunl rın 

G r k 19' gerekse bundan ev- sene zarfında yapılmı olan yolla~n 

1 

___ -

vePd Sc.'neleJ
0

k bUyük ga}Tetler- tamiratı miitemadiy in gayret ed 1- • 
l .. r ·· meklc b raber takrib n 650 kilomet- ı l . ınes~ek iyle le <'fi '1n '"'riyet nafmsının o · 

nUn~ daha k basanlacak işler· re kadar c -:ı lı şo e tamiratı ve 250 
vardır. ' kilometı~ kaJcır da yeni şose yapıla-

Bunlarm nda hiç sUphesiz caktır. 
Blivlik R anr.mızın biivi\k İnşa masrafların n vi.ik"e' liwi itı • 
bir dik "tle tınelcte oldui'tu baıile ınşaları vil") ti rin ik~id~.:ı 
dcmiryolu in~:ıir. haricinde kalan büyük k<"p ""'ere u-

1\ 1 yük ve esaslı yoll:ır d:ı Nafıa Vekii.-
"!U._ hatlı !eti taraf ndan yap lma1 t--d·r. 

1?35 scn"'""'.Tilyosa ve 1936. se Bu cümled n olm ı· üz re tstnn· 
ne nde de ~ ocaklarının içın- b:ıl - Londra y !unun Tii kiye top -
d 1 ç. tala lasiyonnna varan rakları dahilinde knl:ın 256 kilomet
komür h ttı 1:.nesinin ortaların- relik kısımdnn inş 1sı Nafıa Vek· ı ti-
da Zo guld "'acak l1Lı suretle nin hissesine dilsen 1 G~ kilometrelik 
K ad nizin {! • '. k ı . . . 

cıre şırın ıyı arın kısımda da 1937 s nesınde ıns:ıata de 
da bulun n z .. .. nuı.denle - · · · 

. . . . An wmur vam edilecek ve bu sen nın teşr•nıev-
nmızın ıç la bol bol akışı velinde tn.mamm ikmal olurı~C'aıttır. 
tam men emı\ıtına alınmış o-, Bu yolun eski ter<> i birçok ver-
lac" ktır. ·ı · t · 

d ıerde de - iştırı m.ş v ) em esvıye ya 
M 1 tya an aya istafd•ı-'onu-

w • .J pılmıeh .. 
u 1 ıı , "_dil , \"C ..... ,., 
a nft'l Trabzon - tran t 1 

. ılp - ir cenup şebe - lometrellk gti g'thı P ri.} e le bü-
ın ıv - m ana hattına ·· 
hv k ol d n 37 yük i tinat duva l ırma ıht Y ç g s 

k hattı a ;;, l d - ı d 
11 nin haz· . . teren U"uru u ~ ·ama r ı n 

. 1 . a ıkmal edıl.c · 1 k ı ndan g• 
t ve ı emı~ ve sert me}l ı çay nı.r • 

S caktır. çer 1937 s n ·n e de v lun ikın<.'i 
ıvas - ı · 

·nJ.m hattı planda olan kJ ımlarının in"'aatın· 
Meml k~.ti eıfkemiğini teşkil devam E>dile ek ve t mi a•ı e ıye-

ed n ve ~zC: rastlıyan en si ile me gı l oıunnc ı,tır. 
sarp manılen ık atlıyarak in-

d vam f"' Köprü inşaatı ş:ıc;ına c fte olan Sıvas -
Erzurum an.a .il 1937 senesin- Cümhuriyct Nafmsı köprü in 'la · 
d f al bır r kte e en eri girecek ve ey- tına hu u i bir ehemmiyet 1.·erme 
ırııu nihayeU_\vri~ye varmış '1C bu cUmled n olm k üz<'r ş'mdi)C 
bulun C ktır. D tadar birçok zarif V(' Sa w}am bCtC'n 

G ne bu senı h tt ki>prüler "ın a 0 tti-i gibı bni.imüzde-
D

. ·ı i ile F.rz da bu a ın ,_ 
ıvrı . 370 kf:asiyonlan a - ki senede de bu pı og d ha bil-

racı. da~~de ka~lik bir me:a- yU.k bir cvk, d h b ·yuk bi .. gayr t 
fe uz rı 

1 
iulmadan hıç ile bütçe inin mu d si n sbet.n c 

bir ver ka mnmciJe inşaat aza- devrun edecektir. 
mi fııaliyetl~ . edecek ve 11 936 :::enes"nde 600 m •reyi mütcca 
milyonluk bır ıştene zarfınd viz on ad t buyuk k prti ıkmal edıl
baş~rılncalttırİ~le yapılaC'ak miş olup hal n 16 koprli d hali in
bu 1 ler d:~ naAın tarihinde şada buhmın ktııdır ki bu faaliy t 
ins~ t nok ~t'r birer ıekor 1[ memleketimızde i köpnı ın aatımla 
te kil e3ı!C~ 1 

• ka"anılnmı ilk rek ru te. kil der. 

Su Bunlar ara n la B fra yakininde 
DcmiryoUarınm 1 ve I<rzıln mak ü c-r m.l in~ ed lmek-

Naf a Vekal tin~nda.n s~n~:ı. te olan köpı i. geı k bıiyı ı- t. ü 'e 
1 

1 olacağı işl senesın c gerekse tar f •tı ıtiba ile gu el bir e-
me gu büyükle - .. · d K 
· d n birisi de . .. .. k ser olacaktır. Fırat uze ınd" e e-

Ön a:rimiz AtatUrts~ bu~ t mah. Ilıç ve K ban oevkılcri~de de 
n . . . beşinci yUk Mi e. büyük köprtilr in rı d lmektedır. 

Me.clısın: nda irat "nin ikincı 1937 • ene nıie venid n 15 iliı 20 
içtima -> ~ret bujıklan n.u- büyük kop !ii ıhale edıl <'.ektir. Bun -
tu~a d~ 

1 
ca.ktır. n veçbıle !ar arasında Ceyh n köprü il dem r

su 1 len ~ a . de ıc den yapılacak ,. e Fırat üzerinde Pcr-
Bıı iz Uzerı:Tnc1•aynağuu tek ve Gtilii kür m 'kile ind biiytk 

BUyilk Da.5-ve : 
1 
..... hemen betonarme köprüler yapılar ktır. 

yiiriimeğe ba!'I 11~. Vekiled · • 
A d ı ınun zirıı• Yapı ı~fe,, 

nn o ı 1 "Jlak8S-
dile sulama saha 

11 nlmıun, 
bataklıklnrınrn ktt 

1 
e bih11k 

nrhlrlcrin ıslahı 1~ 0 
e ~r-

k 'i ~re sı 
fe<I me ı 1.: b~nın ve-
rilm i h ~ kında ~ hası 

l\lecl ayı 
hazırlamış ,.e etmL'-
tır. 

Yapı işleri Nafıa Veka1c i teskilat 
kanunu ile hına ışl rın n Nafıa Ve -
kaletine intika.1 ettiğı 1931 sen si ha
ziranı iptid mdanbcri merkez vılii

yetlerde nafıa t:cşkılat n'n ıdare ve 
murakabe ıle meyd na bırçok icıler 

gctırmiştir. Bu I§lcrm başında şun
ıarı zikred bılııi~: 

z~t 
Vekilz Şükrü Dahii ye 

KalJanın intibaları 
Dal iliye Vekili ve Cümhuriyet Halk Partisi Genci Sef.rcferi Ş"'krü 

Kaya, yeni ytl ir fıbaları hakkındaki sualimize cevap olarak M~fbuat 
Umum Mudürliığü vasıfasile göne/erdiği tezkerede yeni bir yazı f.azır

lamağa vak
0

"f bulamadı ~ını bilc/irmiı ve Mat buat 41manc ~ için hazır
loch.ğı yo:Jmn bir suretini gö dermi ir. So ın O ... il ye V "'' I • i in ya 
zısı ıudur: 

arihın her d vri de tesadüf e-
1 dılen büyük sıınalar ve Da

hiler mi.iste la, son zrnıanlara ka 
dar Kımy~e lııde Sı nyncılık lspen· 
çıyarlıkla Kokç luk, Tabıplıkle şar

ı .. tanlık, Müneccimlikle falcılık, A-
vukatlıkla mlizevırlık bıribırine kO· 
!aylıkla k rışır ve ı ... tcnerek karı. tı
rılırdı. 

Bu..aUn her biri muayyen bir ilin 
ve t .. knıK şube ı olan bu fıkır faalı 
yeti ri enıprık rvore leklerden ve mis
tık • .. tiye er en kurtularak tecrü
be rden ve h dı l ... rin mlı al e e ve 
nıu ye e ı del m .lh .. ııı ilım naza 
rıyel rıne ve teknık kaıd icra dayn
naraı< sosyal ve moral bakımı. rdar 
ı<arnkterte m e 1 v saliklerinın mu
ayyen ve 111U9pet bir bilgi ve karak
terle vasıflannıı:ı.sı saye ındo bu.,.lin 
bu fe.1 ve fıkir şubelerinin 1 er bırı 
medeni cemiyetin ve hatta. ınılli var
lıkların aslı bırer unsuru oldulnr 
Bu meslekler ve salıkleri yararlıkla
rını ve .onurlfl.rını bu iki taraflı nı. 

zamlanmnya borçludurlar. 

Eğar Türk C zetecılıc'Yj de nıec;lek
le tırılmek i t nivor a h rhalde aynı 
yola gırmcli ve ayni ızlerde yiirü lle
tid r. 

m · eı;se e ı 1 1 e konulınnlı. 

2 - Cazet cıl ın vasıfları ve ça
lışı ıa şartı rı tc~pit olunarak kendi 
lerinin hakları korunmalıdır. 

Ancak bu suretle Cazetccilik bir 
meslo'<. C:'lzeteci de arızi bir kalem 
işçisi değil, hakiki bir meslek sahibi 
olabilir. 

Bun"ün bizde ~az teciler dışardaıı 

1937 srne~inde Posta ve Telgraf 

ldares1 tarafınd3.n Ankara civarında 
uzun tulU mev<;li 60 kılovatlık ve kı

sa tulil mevcli 20 kılovatlık radyo di· 
fizyon istnsiyonunun inşasına başla

nacaktlr. Bu iki postanın yapılması-

le memleketin bu bakımdan ihtiyacı 

Da11i/iye V k ·ı; ~i.krü oya 

bakınc nıür ff h oldukl rı an lan 

ımıvaff, k bır k ç m'ie '"e e sahıbi 

müstesna hep üzüntü ve endişe 

ıçinde çalışan v her gün ışinden ay
rı lınıya namzet bir münevverler 
zünı residir 

Şükrü KAYA 

Bund n ba ka tarıfelerinin indirilme

si dolay1sıle büyük bir tal ;' karşısın 

da bulunan t tanbul s ntralile Anka

ra santralının tevsıinin de bu sene 

zarfında başarılması mukarrerdir. 

ı Kanunusanı 1937 tarihinde mev

kii tatbika konulan Posta ve Telgraf 

ımın \ n y ni imk· nlar aramıya s v
kctmi tir. H !km ru salı dnki ihti-

<'1 ı m t t min li\ ·e ol n itımat 
Vl' lnirm ti d arttırın ktadır. 

Ticaret kanunlarımn 

T' 

Acili m •· s~e~el in tanzimi 

Adli mil e eterin tanzim ve ıs • 

ı; hı hu unn linc · Te killi.tın 
d h rrı. onel ve d'lh v rimli · lr 

mc- ini tl" lın <'d c- ' t rlbir er. t r 
d .. !ı·rn. 

Böylece 1937 se~~ 
ba ı nacak olan bU 
b ınd Adana ova" 
Ege mmtakaQında ?J. 
Btnda, Orta ve Şiınalı 
lunan biitUn su veba 
hı gelm ktedir. 

Ankarada, vel,;fılet binalarınd:ın 

Nafıa, İktısat. Zıraat ve Temyiz mah 
kemeleri ın aatrnın 'kmalı. İnhisarlar 
umum Mildurlük b'nnsı, Polis. Jan -
darma Mektebi, Siya.fi 1 Bilgiler Oku
lu ve daha bunun gibi birçok resmi 

binalardrr. 

tamamen Uıtmin ediJmiş olacaktır. 

Şehirler arası lelefon 

Umum Mildı.irlüğU Teşkilat Kanunu etmek ve bu saflıanm ana ha'I rmı 
bu idare işlerinin sUr'at ve emniyeti teşkil ed r · 

Yollarımı 

Şoee ve köpril işle ne-
sinde yapılacak ıeıer Bu 

1937 sen sınde b""t~enin m'"saade-
tıi nisbetiııde bu kısım-tla da genış bir 
pııogTanıla ıslere devı.tm ed~e,cektir. 

Şehirler arası telefon şebekesinin 

ın sına bu sene zarfında büyük bir 

faaliyetle devam edilecek ve bu cüm

leden olmak llzere Adana ve SıvaaID 
sebekeye raptı bitfrilmia 0111.caktır. 

bakımından ıhtiyacı tamamen karşı
Iıyacak bir şekilde ınkışaf edecek ve 
servisın hUsnU halde cereyanı maksa
dlle teveeslll edilecek birçok etütle
rin de yaJ>Wnasms kolay2aşt.ırac&k
tır. 

Kanunlard~ mütenam lıü•ümler 
1329 ene ındcnben muhte if t:ı 

dılleı 1 t tb k edilm ktr ol n n ter 

kanunu d ~er adli kanunlarnnızla 
mUtenazır ahl·A.rnı fbtfva etmemek 
tedlr. mlT Bfllllesirııif' büvtlk mecHM 

s 

• 
ecz y 
s 
ar 
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e başında 
Yugoslavycİ 

Yedi SeneLil<: Diktatörlükten 
Sonra 7 am Bir Demokrasi 

YAZAN: M. SVETOVSKl 

uvvetli bir Yugoslavyaya ihtiyaç duyan dostları
.. mı~ memnun olabilirler. Yugoslavyanın yedi se· 

ne suren dıktatörlükten sonra gürültüsüzce d k . 
avdet ed b"l - · h k emo rasıye . ~ . e ı ecegı ~ kındaki ümitler tahakkuk etmiştir 
Bılakıs karışıklık, nıfak bekliyenlerin ümitleri b k~ mıştır. oşa çı 
Yugoslavyanm dahili vaziyeti -----·----------

y eni sene arifesinde Yugoslav- parlamantarizm ve iktisadi liberalizm 
Y nın d hıli vnzıyeti 

0 
şekil- den uzaklaşmayı. şüpheli ve müphem 

d ır kı y ni seneyi tam bir emniyet- yollara atılmak ve Rusyadaki Kere-
1 ' b kliyeoiliriz. neski i~aresi _tarzında sahalara düş-

1937 s n irun A\ upa için meş'- mck dıye telakki etmiştir. Yugoslav. 
um bir s e olacağını söyliyenler ya Kereneskiler istemiyor. açık ve 
vardır. Fakat Yugoslavyanrn milli sağlam bir yol Ye isti.krar bulmus bir 
bunye ini h.ç bır harp mikrobu sars- para istiyor. . 
mıyor. Dahilı isyan endişesi uyandı- Başvekilin bayrağı memleket için 
r cak mikroplardan da eser ycıktur. refah ve genişlik demektir. Hükiime
Bızd n uz k garp ve şimnl cephele- tin iktısadi siyaseti köylüyü refaha 
r nde bclı n v ziy tlere kendi hesa- kavuşturmul:j, mallanmıza veni mah
bı ıza sükunetle 'bakın '::tayız. reçler bulqıustur. Ticaret ~uahedele-

Biıtun alakalarımız kendi evimiz rini değiştirmek suretile toprak mah
l·endi hususi me lelerim'z üzcrind~ sulle!'imizin ihracına imkan temin et
toplanmı tır. Yalnız şunu düşünU- miı., fiyatları yüzde elli derecesinde 
yo uz: İşlerimizi ne suretle nizama yükseltmiş ve köylülerin e.c;ki borçla
koyacağız? rmı yarıya indirmiştir. Fransa Tica-

Bu aı: !<alar, anamız Avrupaya ait r~t Na~ırı ~l. Bastitin Yugoslavyayı 
endı eler gözden uzak bıraktığımız 1 zıyaretınden sonra Fransanrn da bi-

• 
1 

A ze karşı alakasızlığı kırılmıstır 
manasına ge mez. vrupanın en iyi B k'l' · · · · k 

1 
. . aşve ı ın ıktısadı sivaseti saye 

a m sahıplen, dünyayı akla ve sü- sinde biitün .11 t .. -b · -kfınn davet edecek yazılar yazıyor- ~ı .e . mu8 et <;a.lışma -
1 r. Bunlar ebette bizim kalbimizde l~ra .atılmış. buyuk nafia işlerine giri 

ız ırakıyor. Mesela Duamel'in hi- şılmış. ve her taraftan Yugoslavyaya 
• ecnebı seyyahı akmıstır 

t be ı umumı kasırgadan evvel ko- "" · 
parılrru bir feryattır. 

Fak t hergün biraz daha an lıyouz 
ki c ph meselelerinin mfı.nası herkes 
i n bir de ldır. Bazı yerlerde husu
m t c phel ri iktısadi bir zarurete 
dayanıyor, bazı yerlerde de ortada 
ancak h · mc eleleri vardır. 
Yugoslavyanın mukadderatm1 bağ

Iıyabilece bir tek cephe vardır ki o 

da Avrup ya sulh, huzur ve ıyi ve 
d vamlı bir ıçtımai nizam getirecek 
c phedir. 

Geçen sene Yugoslavyadan geçen
ı r, ıkı noktaya elbette dikkat etmiş 
l rdır. Bunlardan bır ferdi ellerde tu 
tu~an kud eti mıllete ıade hususunda 
ki cereyanlar, d'ğeri de sulh dairesin
de r f ha kavu mak arzusudur. Baş
v kil Doktor Milfı.n Stoyadinoviç'in 
18 aydanberi devam eden vazifesin
de muvaffak olmasının sırrı, milletin 
bu iki kat'i ve e aslı arzusuna sıkı 
tıkıya nayet göstermesidir. 

Belec/iye intihapları 

•• ki aydan beri devam eden bele-
diye intihapları. 6 ilkı.lcanunda 

hükiımetin hayret verici 'bir zaferile 
n ticelenmi tır. Milletin ruhuna doğ
ru y yıl n bu sondajın verdi&ri neti
c ler, çok dıkkate değer. Sola ve u
mumıyetl ıfrat noktalarına doğru o
lan bütün meyiller kmlmıştır. Bu 
yold c reyanl rın daha ziyade poli
t k cdann hayalınde yaı.adığı anlaşıl 
mı tır. 

Yüzde sek eni çiftçi olan halk, es

~ ı, b b d n kalma radikalizme avdet 

r 'ni vermi tır ki bu yolun şefi ve 

rehberi, büyük devlet adamımız Niko
la Pas tir. Bu Sırp radikalizmi Fran 
s da (H ryo) nun radikal sosyalizmi 
ile ayni m naya gelir. Köylü için hu
zur slık"n it mat temin eder. 

Yugo lavya halkının son intihaplar 
da komu izm hakkında hükmü aleyh 
tc bır h kumdür. Halkın bu vaziyeti. 
e Sırp radıkalızmi ile yeni Yugos-
1 v rad 1 bi liwi arasındaki yakın· 
Jıgı ort koymuştur, hem de tam 
btlyiık devi t adamı Pasiçin hatıra

'l"mümin onuncu, yıldönümü 
t z ttı W•mız bir dakikada .... 

Pasiç'in bayrağı 

10 tık 

Stoyadinoviçin siyasefi ; 

O o..l.{tor Stoyadinoviçin siyaseti. 
Yugoo;;ı}avlnr için kendi tefsir

lerine ve milli ordularına itimat ma
nasına da gelir . Bu siyaı.et. milletler
nrası maceralardan memleketi uzak 
tutar. Balkanlarda Bükreş, Atina ve 
hatta 8ofya tarikile Ankaraya daha 
fazla bir dayanış ifade eder . 

Yugoslav milleti. on dokuzuncu a
sırda topraklarını istiklal ve birliic 
namına akıtılmış kanlarla suladıktan 
sonra yirminci asırda bu topraklar -
dan huzur ve refah şeklinde mahsul 
almak emelindedir. 
Yugoslavyanın büyük ek~eriycti. 

bu yolda müsbet ve sakin bir 8iyaset 
lehine rey vermiştir. Başvekili. müs
bet siya.c;ctine devam için tanı salahi
yete mazhar kılmışt1r. 11 tlkkanun 
da ictimaa çağrılan Meb'usan ~focli
si, bütçe ve bazı müstacel milletlera
rası anlaşmalar hakkında müzakere
lerde bulunuyor ki papalık makamı 
ile olan dini anlasma bu meyandadır. 

Belediye intihaplanndan sonra Hır
vat mesele8i ,Hırvat muhaliflerile hü
kumet arasında bir müzakere mev
zuu haline inm~tir. Artık halli güç, 
muphem, esrarlı mahiyeti kalmamI8· 
tır. Belgrat ile Zagrep arasında an· 
taşma arzusu şunu gösteriyor ki AV· 
rupanm bulunduğu dönüm noktasın
da dahili ahenksizliklerden tamamile 
uzak durmak laznn geldiğini Sırplar. 
Hırvatlar ve Slovenler tamamile kav
ramışlardır. 

Bulgar 
Başvekilinin 
Temennileri 

(Başı 1 incide) 

~ifü bir sev~ ile seı:i m.lamak ve 
Tiirk milleti ic:in refah ,.e uzun ö
mür dilemek ic:in bana fırsat ver
mi-;tir. Bundan dolny1 c;ok mem -
nunum. 

l\lill~tlf'r kansık ve f'ndişeli za_ 
mantar ~eciri~·orlar. Yeniydm e. 
siı!lncle bu halin bi1e te!ı!dn ettiği 
zanıretler sunlardır : 
Sulhun konınması haJ\]unda a 

rnmızda ka'1"5ılıkh olarak temen 
nilnde bulunmak ,.e bunun birkat 
dalm lmvvf'tlemlirilmesi için sa
mimi surett~ iş beraberli~ yap • 
mağı birihirlmize ka1"5ı alıdetmek .. 
Son senl'ler içinde çok şi.i'kiir 

Balkan memleketleri arasmda 
<lostca anlaşmıya dayanır müna • 
scbctler husulP. gf'lmi~tir. Bu mü
nnsebetlt>rin telkin etti~ ümıt. 
i~tikhalf! huzur Ye emniyetle tıa -
kılıthilOO".ği yolun eladır. 

Bilhassa Bul&'aristan ile Türki-

T A ~ =::===================~========:=::=::==::==:=:==::::;:=::;::::::::=:== 

5oo bin lirayı 1 ~:ı:in~!ı ~~~~~.1i~.~~ mücadele 

3441 7 1 
panya yang.uı.ını etraf~ yaymamak sarılan inkılap Türk;csi yeSC dü ~ 

Duma. ra 1 h~susunda. ıkı t~raf bırleşmiş görü- metli. Böyle vakitsiz ~askııılar ya ~n 
nuy~r .. ~gıltere ıle İtalya arasındaki Türk çocuklannın çftışını mahs~ 
gl e~gkı.nhgı ortadan kaldırmak gayesı !erini ve canlarını teıdıt tf nn su du" -

b 
· ı e ı ı meml k t h.. .. · ~ "' s 

1 et kazandı 
e e usnunıyet gösteri-1 manına karsı tam blt' bDp ilan et· 

Yılbaşı Piyangosu çekildi 
Tayyare Piyangosunun 

saat yirmide, Tepebaşında 
pıldı. 

Salon hıncahınç dolu idi. 
Zabıta memurları, keşide
den yarım saat evvel kapıla
rı kapamak suretile fazla iz
dihamın önünü aldılar. Ke· 
şide tam bir buçuk saat sür
dü. Dokuz buçukta ikmal 
edildi. 
_ Kazanan numaralaq aşa

gıya kaydediyoruz: 

500 bin lira kazanan No. 
34417 

Bu numaranın son iki rakamı olan 
17 rakamı ile biten bütün biletler 
lOOO er lira mükafat alacaklardır. 

Bundan bru;ka 31U7 rakamının 

yirmi beş aşağı ve yirmi beş yukarı 
rakamlar:mı taşıyan biletler de 1000. 
er lira mükafat alacaklardır . 

200.000 lira kazanan numara 

6145 
Bu numaranın yirmi be..'J aşağı ve 

yirmi beş yukarısı rakamları taşı • 
yan biletler de biner lira mükafat a. 

ı ıacaklardır . 

150.000 lira k:ızanan r.uma.ra 

1221 
100.000 lira kazanan numara 

19360 
70.000 lira kazanan numara 

38559 
60.000 lira kazanan numara 

15068 
50.000 lira kazanan numara 

27789 
30.000 lira kazanan numara 

5847 
20.000 lira kazanan numara 

33215 
15.000 lira kazanan numara 

30458 
10.000 lira koıanon No. far 

38120 10379 7345 33128 
30573 12012 14976 30849 

33557 26647 

5.000 lira kazanan No. far 
6529 1809 24583 20407 

30120 9364 32928 21532 
27812 32794 2467 13194 
15003 3418 9245 12387 
11077 26590 15228 2424 

2.000 firo koıanan No. far 
10537 3928 23560 6453 
27707 38757 21640 8673 
19159 11299 32875 15770 

5694 3942 19795 7050 
8196 29767 35289 24185 
6756 8002 37644 17339 

ye ara.cımdaJd münacıebetlf're ge • 
lince bunlar Mlnl~·et ve dostluk 
havası ic:inde inkişafa. devam et • 
mektedir. 

Bulgaricıtan hükumeti, hu dO!iit
Juğun bir kat daha km.'Vet bulma-

sını arzu eder. Türı!ciye Cilmhurl 
yettnin arzusunun da ayni mer _ 
kezde bulunduitlma şüplıt>m yok • 
tur. Coğrafi vaziyf'tleri, lld mem
lf'keti binöirinin yanıba.<?mda ~·a
şamıya ve inkişaf etmeğe namzet 
krlmJştır. İki taraf biriblrine peli 
c:ok miiştf'rek JTH'nfaa.tlerle bağlı
dır. İki komşu memleket, millet _ 
terinin sulh ,.e sUkfin dairesinde 
terakkisi için sıkı bi.r iş hf'rahf'rli. 

ğf ic:inde çab,mağa. mecburdur 
lar. Şurasrna eminim ki Bul~a.r ve 
Türk milletfori Balkan sulhUnün 

ku\'vetlendirilmesi için em~klf'ri 
nl esirgemiyecekler ve buna yap
makla umumi sulbü.o muhafaza • 
sma çok kıymetli bir hizmette bn. 
lunmoş olaeakJardrr. 

DOKTOR GEORGES 
KÖSEİVANOF 

Bulgaristan Başvekili ve Harict l.şler 
ve Mezahip Nazın 

Yılbaşı keşidesi dün gece 
Asri Sinema salonunda ya 

30939 
18011 
38618 
10640 
25336 

6657 
2152 

23785 

28747 
27721 
12065 
10308 
38276 
30131 

9730 
31553 

30867 38434 
34243 2472 
31926 13682 
7084 21101 

25760 6163 
7219 4737 

11696 20702 
7806 227-18 

36919 36172 2879 

1.000 lira kazanan No. lor 
36293 10990 34591 17094 
39165 29679 9348 20017 

8859 7214 16956 25797 
19308 35450 3·1608 674 
35526 27850 16751 1253 
15159 26337 12579 19732 
3834 16111 28940 36446 

35430 13325 34809 28231 
19846 11487 19615 24779 
25557 12547 23667 3452 
2335-1 5413 4527 27778 
33589 29131 18664 12:127 
29710 13383 24249 2·178 
16895 10665 10320 llr513 
24004 133316 20603 18740 

8548 20242 8761 25279 
23035 27091 3063 28S86 
19120 11520 37992 9()48 

600 17861 2411 38156 
12.520 32962 35739 19:164 
30257 7052 29110 16~21 

902 3!5-141 19618 12~39 

18103 37158 3134!} ~3()()7 

28702 12001 17880 36ô!:ı2 

6979 19956 :;7737 

500 lira loıanan No. lor 

8898 
27079 
24982 
7785 

31254 
13227 
26631 
34590 
11597 

699 
22100 
4151 

24112 
39730 
34845 
26141 

2337 
28822 
16263 
11744 
10919 
27367 
1406 
3163 
2685 

13180 
14970 
39037 
1049~ 

7741 
4967 
1988 

13960 
15524 

265 
26268 

8980 
30681 
17640 

3303 
14204 
11842 
26094 
32069 
36563 
12800 
14920 

7775 
13964 
24006 
23630 
13730 
33297 
21616 
39526 
37342 
18854 
21272 
31514 

1093 23256 22998 
14507 10370 39337 

9527 23467 18735 
33221 6801 22944 
19025 26284 6144 
12522 22259 11095 
21551 20620 27504 

947 33851 22646 
33966 39921 1656 

3144 19350 4939 
14950 27657 28761 
24777 38134 18048 
20708 11685 13451 

179 2054 7 20199 
23583 522 5085 
39183 5362 1814 
23077 15877 37003 
21535 18556 30326 
37072 39768 36326 

8198 23974 22023 
16809 2776 8368 

76 9823 5064 
16774 8322 16412 
15340 21876 27470 
24504 37123 ' 34925 
17354 15323 3812 
35226 14869 26142 
10939 
34498 
25321 
11263 
35093 

3230 
21187 
7267 

15539 
30781 

4233 
36562 
35896 

5102 
8192 

19095 
6140 
9287 

33986 
15706 
37420 
35631 
4075 
3150 

24474 
7286 
8902 

26296 
38231 
22122 
16601 
38909 

24153 
17533 

5259 
1843 

24098 
1276 

27344 
8414 

12022 
34475 
12313 

8222 
35561 
33508 
38695 
18955 

5'196 
22153 

7914 
6227 

28720 
30685 
29111 
38966 
18579 

4040 
14758 
21917 
4140 
6373 

37069 
26037 

15449 
31121 
16985 
10340 
14257 
32058 
1693 
2249 
2628 

14681 
15082 
27846 
24659 
39900 
39554 
10100 
20-189 
13135 
10205 
14305 

3869 
38536 
10573 
29754 
11154 

9100 
5235 

35524 
6230 

39711 
18206 
2655~ 

y~r. Fransada istikrarı ve sulbü tem ti. · -
sil eden Blum kabinesi günden güne Bir milletin k dd-•· 
kuvvetleniybr. Amerikada demokra rnu ·a 1;4.Jnı ele al. . ması, muhitine hakim ması deni _ 
sı ve sulh namına hareket eden Ruz· ı· ınce her şeyden evvel : kuvvetleri 
vclt görülmemiş bir zafer kazanmrş- ne kar:;ıı hakimiyet hatı gelir. Ro -
tır .. Balkanlarda Bulgaristanm işti· malılardan başlıyarak camlı inki -
rakıle sulhu bir kat daha kuvvetlen- şaf sahibi olan rnillefü esaslı bir 
dirmek ümidi hasıl olmuı-tur. Şiddet su siyasetine atılan, su kendi mak 
ti silah yarısına rağmen Almanvadan . satlarına esir eden rollerdir. Su 

uvve ennın başı boşldığı muhit başka hemen her memlekette iktisa k tl · · 
di canlanma istidatları vardır. Al - !erde hı.,.,b. d 1 b' " ır zaman en ı ır me-
man milletinin harp zamanlarına deniyet kurulmamıştıe kurula -
mahsus mahrumiyetler i,.,inde sıkıl-" maz. 
ması hari~te alaka celbediyor. lngil-
t 

-..:1 Atatürki.in ilhamı ada İsmet t-
er~e ve Fransa.da Almanyaya ikti

sadi yardım göstermek hususunda 
hüsnüniyet var gibi göri.inmektedir. 

nönü ve arkadaşları, ük bir azim 

ve hassasiyetle su htı:ıi açmışlar

dır. Düşmana karşı l senede 31 
milyon lira sarfedece Tahrip isti
datlarına set çekece Feyizli has
salarından köylümü;lçfilü ve ni. 
zamlı bir surette iste ettireceğiz. 

1936 ve biı 

D i.inyayı bir tarafa bırakıp ken
di halimize bakarsak 1936 se

nesinden şikayet için kendimizde haık 
görmeyiz. 1936 bize Montröyü hedive 
etti. E vimizin büyük kapısını istedi
ğimiz gibi açmak ve kapamak imka 
nını elde ettik. İçimiz rahat etti. 

Suriye muahedesinin imzalanması 
Hatay halkım zulfım ve taz,;kten 
kurtarmak üzere tam faalivet~ geç
memize vesile oldu. Bu çetin L<ıi. ilk 
hamlede koparmadık. Çünkü tı'f~ bir 
kanaatle mensup olduğumuz sulh ve 
emniyet cephesine ait endiı;;eleri göz 
önünde tutmayı muvafık gördiik. Fa 
kat 1937 senesinin bize bekledi<Yimiz ::> 

neticeyi getireceğinden zerre kadar 
<1Üphemiz yoktur. Hakkımız yerini 
bulacaktır. Fransa da kendi namına 
Sancakta nekadar çirkin işler yapil
dığını dünya ile beraber öğrenince 
herhalde utanacaktr. 

İktısadi bakımdan da 1936 bizim 
için iyi geçti. Birçok sahalarda iyi 
mahsul aldk ve mahsulümüzü iyi fi. 
ate sattk. Sa.nayi sistemimiz bir kat 
daha inkişaf etti. Yalnız Adana sey
lap felaketi keyfimizi kaçırdı. 

Suya kor~t harp 

F akat hiçbir arıza karsısında 
yılmıyan, her müşkUl karşı-

14652 
3391 

38271 
4390 

33296 
5180 

29595 
13149 
32927 
18031 
25041 
14380 

9668 
30433 
23157 

6028 
9431 

52709 
17588 
39644 
22165 

6096 
7657 

31278 
37656 
20751 

7612 
26353 
18714 
39761 
37824 

2941 
1588 

14350 
20347 
29425 
39866 
18802 

25948 17873 
8829 17512 

31579 30823 
18689 37605 
39843 23158 
15297 5296 

3319 25361 
10736 32451 
14810 22586 
39445 24259 
36362 30313 
11624 4924 
30805 12269 
31296 38502 
26562 32,127 
19783 3884. 
21939 26213 
23931 22048 
10246 13224 
17710 30040 

7834 16763 
30275 30276 
30876 27331 

ı37 17839 
6226 36-131 
8897 19625 

32478 7183 
25426 30860 
17221 2586 
19658 30372 

1222 38611 
29457 1361 
24897 8281 
16057 21231 
15134 32517 
11135 8183 
15536 1677 

27224 

Amorti 

20558 
32SlGO 

28384' 
33194 
15167 
36712 
36300 
13059 
24001 
33312 
14251 
27876 
32032 
31291 
7790 

1666! 
35924 

6594 
21654 
28658 
20977 
23089 
18001 
26668 
18818 
13062 

9512 
16537 

8786 
8719 
7501 
1433 

15636 
26614 
38359 

4626 
32191 

l{e.şide bittikten sonra Ikramıye 
dolabına. sıfırdan dokuza kadar nu.. 
mara kon.muş, bilahare bunlardan 
ikiRi c:ekilmiştir . 

Bunlar 3 ve 8 numaralardır. Bu 
numaralarla biten biletler de amorti 
alacaklardır. 

T a~rada kazananlaı 

Büyük ikramiye isa'bet eden bile -

tin bir parçası Ankarada İsmet Pa-
şa mahallesinde ~tepelerde Bayan 

Şükriyededir. 150.000 bin lira isabet 
eden biletin bir parçası da Ankara -
da askeri fabrikalar muamelatı zatL 
ye kaleminde Bay Şevki ve arkadaŞ
larmdadır • 

Piyangoda Kazananlar 
937 yılının piyango babtiyar1art 

Diğer harprıiı 

5 u harbile her' 1937 de or
man harbi vnat harbi bas 

lıyor. Şimdiye kad~ hazırlık de~ 
resi geçiren ve topistihsali me _ 
selelerine seyirci 14ş gibi görU -
nen Türk varlık ,nkişaf azmi 
tam kuvvetle ziraslerine sanı ~ 
mak lizeredir. Zirnize makine. 
yeni teknik, yeni ışma tarzları 
esaslı teskilat dinde girecek, 
hem köylü. hem ~tün memleket 
icin yeni bir refalterakki devresi 
başlıyacaktır. 

1937 senesi Tinilleti için her 
cihetle hayırlı bi olmak istidadl
nı haizdir. Yeni rnrşılarken tam 
bir nikbinlik duruz. Ayrr ayrı 
sahalarda başlıy;lerin milşterek 
Gatısı bu sene icen zayıf ve men 
fi gözlere bile gmiye başlıyacak 
Ti.irk milletininH kuvvet ve ka
bilivetine iman1saf hususundaki 
azim ve kudre•7 de bir kat da
ha yükselccekt 

Ahntnin YALMAN 

jile dün gece, nuharririmiz gö
riişmüştiır. Bdan biri, 500 bir:. 
liralık bU;"'UR \f(\l) yı ıaızanan, 

Tarlabaşında ıac1 sokağında 11 
numarada Ma }.tjel, diğeri de, 
Bcyoğlunda S\tısokağında otu
ran Doktor O.ıic5tir. 

Madam Anjey.ngo biletini son 
dakikada, bir r:o bayiinden kızı 
Sofiyanın talii11ıştır. 

Sofiya, sekilnda bir kızdır. 
tkrı:.miyenin Jıine çıktığını öğ
renince, elleriparak: 

- Ben uğu cuğum ! diye hay· 
kırmıya başla'.'· 

Muharririnçük talihliye: 

- En çok seversin, anımı 

mı, babanı IYe sormuş ve on

dan: 
- Parayı:-im! cevabını almış 

tır. 
- (50) }ayı ne yapacaksın? 

sualine de:mbarama koyaca· 
ğım!,, dtye•belede bulunmuş· 

tur. 
Doktor fdis te, eski İstanbul 

Meb'usu disin oğlu olduğunu 
söylediktera demiştir ki: 

- Bu Jı.nmdan biri: "Ah, 

doktor, sıamiye çıktığını iste
miyorum.tü, korkanın, doktor
luğu bıraizim gibi fakir hasta
larla uğı'sınız!., diyordu. 

Ben dfisine: "Korkma! Ben 
zengin ofa hastalarımı unut
mam,. clI verdim, piyangodan 
~ıkan ptni mesleğime bir kat 
daha baaktır .. ,. 

Dün çekilen Yılbaşı piyan
gosunuı bin lira isabet eden 
6145 n1ı biletin bir parçası da 
Anka~sinin kırk yıllık emekta. 
rı h2Niğdeli Tahir • 
Emi ehmet, Ibrahim 
ve kal Enverle Simitçi Ali 
dedir. r dün akşam piyango 
çekili~mlandıktan yarım saat 

! sonrago Müdiiriyctine giderek 
hisseJsabet eden parayı almış· 
!ardır 

Ta!Or ki. 
"...iiye kadar piyangoya ver· 

diğidar helal olsun. Bekledim, 
beki fakat nihayet kazandım. 

Alla>erekct versin. ıHssernin ya 
r1sıııasaydrm, daha iyi olacak 
tı 1 e ise. buna da çok şukUr .. ,, 

1 tiralık ikramiyenin bir par 
ç.-ıseşvikiyede Atiye sokağında 
31 "S.d::ı. Bav TahBındPrlir. 



Kut>andan ar n 

A ltE 
"TAN" okuyucu! rı ı 

lamıştır: Kuman 1 
nıan, daima bi.ı ·· k a 
yük bir a!ak ı~ 
Asırlardanb ·h · 
muş dal.P."alar 
övünmiye hak le 
mi? Böyle bir 
tanlar elbette.ki h 
ceklcrdir. 

Bugün kom 
lamadan ev'\iel 
yük komutan o 
tibas etmek su . . 
geçırıyoruz. 

12 Nisan ~ ... Arıburnunria 
bir hüclcre.} wı et.nı ·kt-. 

olduğu, işitilen . topl~nnın 1.::

sinden anlaşılm 

1 •·· Oğleden e, saat altı bu
çukta, Halil Sruı,.}dCn vurul 
den bir raporda, Aı bur 

manın r -
nu sırtlanna çık\ 1 1 \' n nşı ıyoı. c 
buna karşı, ben( b' taburun 

fı d
.. ır 

mezk r uşmana scvkı i te-
. d ŞI 

nıyor u. 
Gerek bu rapı k n ve gere· 

Maltcpedc icra et . 
1 

• 
tarassudat nctic~ gımb dıushusı 

n, en e -
sıl olan kanaatı k~ .. ~Ad 

' - Oı..ç en-
beri imali fıkrettiı~.b. d. 

? ,t;l l - UŞ-
manın (h.abatepe) d .. 

rın a mu-
him kuvvetle kara k t 
§ebbüsü, demek ki bmlıya de· 

U U)Or U. 
, Binaenaleyh, bu ". . d b" 
taburla çıkmak mU1çınl en ır 

n o amıya
cağını, herhalde evv,_h . tt 
-· 'b' b" U f ,wı mm e ı gım gı ı, ut n ırı: d"' an 

.ı usm a 
incizabın gayri kabı. ldu _ . . map o -
gunu takdır edıyordı 

Artık hiç bi~ §CY\zar etmi
yerek karargahım ulundufru 
!Bigal) ~öyünde. ik eden pi-

dcrhal harekete (:'C' •m rC' h zır 
bulunmalarını; kun nl 
d . 1 k . -;, rınm 

. emır a ma .ıs y, 
lerini bildirdim. i11 ıu g ,mc-

' A tnturk, ku;, 
d. -· ntııar ver -ıgı emı 

Kocaçimen tepes/1 taburların 
dığini anlattıktan ~ıl ~evkedil
ilk temasın en heJ 'l, dil~manla 
na giriyor, ve §o. Ir noktaları
devam ediyor: nıılı..tmnki'ı 

ı [- Kocatepc, ş . . 
yUksek tepesidir. zırenın en 
noktası, zaviyeime. Arrburnu 
dığmdan, burndaıı içınJe kal
Orada denizde i>'Jl ı.ilmüyor ... 
ve zırhlılardan baş emilcrden 

ed. Düsmanın J • ey görc-m ım. ,, 

erin bu mevzuu bü-
miz yoktur. 

dde tutul
r ord "le 

riJ r 
o n 1 mu
. k çc'.ıı1 C· 

a c! ir anketimize hac;
'[ yC'ryüztinün en biı

hatır mı ik
u hare .eıı.e 

piyndesinin henüz oa çılınıış 
duğunu anladım ... El uzak o~
araziyi biltitevakkuf o mtiş~l 
zünden yonılmuş, ve ~l.~ ) u
ki pek ziyade derin}tlU u um-

Y u'nız Tü 1 "yenin de ~il, b'itün d~ y n en büyJk 
B uman an olan Atatürk 

, l· Alay 
ve batarya kumandı:1• ' 

tamamen toplayıp kil< cfrrdı 
hat vermelerini söyl<'dr istirn-

, d n mestur olarak 10 daktcnız 
vakkuf edecekler; son dar te
kip edeceklerdi .. Yanıl)jni ta -
emir zabitim ve serta)\'erıın, 
olarak (Conkbayırı) ne Y )a 
ralarda bulunan bir m(ık .. 0-
dnun (Conkbayın) na fra· 
makta olduğunu gördU} .koş
bu efradın önüne cıkaraJızz t 

- Niçin kaçıyqrsunuz_ 
- Efendim. dil§man · m,. 
- Nerede? .• r. 

- !şte. 

Diye, (261 rakımlı te .. 
terdiler ... Filhakika, duc:zrıos
avcı hattı 261 rakamlı tcı; bu· 
l~mış, v~ kemali serbe~t k~ 
doğru yürüyordu ... Şimdı er~ 
dUşiinün! .. Ben, kuvvetlerırr~ 
nıışun; efrat, on dakika ı • 
etsin, diye. Düsman da, buat 
gelnıış. Demek ki düııınan b~ye 
ninı askerlerimden daha yae
dU.5nıan benim bulunduğum 
gelse, kuvv~tlerim pek f cna c 
ziycte ducar olacak ... O zamı -
tık bilmiyorum, bir ınuha
mantıkıye midir, yoksa evıı 
midir? .. Kacan efrada: 

ti. 

1 ti: 
-~i 

TAN 

-
mi tamamil 
mın boynu a 
bit ·~mek mec 
y"m. Halbu
ki benim is
tediğim şey 
bu ya.tan 
sonra artık 

ona bar ol
mamaktı. 

Ben bu is-
teği ö t e d e n b e r i 

kalbimde ta ıdım. Fal at 
henüz sck.zinci sınıfta 
bulunan bir tal be iken 
yaptıgım bir tecrübe her İ 
İş hayatından yıldırdı. 
Ondanberi bu kadar sene 
geçti. Bir daha iş aram l a 
cesaret edemedim. 

kn\:dedik•n <'r 
hlın bir p 
ti. 

C) 

7 UR!< KADJNLARl 
!\ASIL İS BULURLAR? 

Yazan:--~ 

uat • 
ervış 

l' , ufaktcıck. 
uuz dl: .• 
Bır an ... ustu. 

Sonra yer gos
terdı: 

- Olursam -
z ... 

Koltuğu işa -
r t et.mı u. O. 

ra_}a oturdJm. O da k mpc.}e 

tron 

... 
r mı ınız? 
nbc rı brn cıga-

r. mı Jmadırn. 

kad..ır hı,. ç lı matlı-

çalı madrm. 

\ rccek işim 

çalı maz.cıımz, 

çok küçük-

m v~rdı .. Tam dı an 
İhtn·. r k dm bir l<'P

k. d h l.kur koymuş 

h <l rn•n C'f'<>r-
nu 1 ola) !ıkla bi rdı -

ım 



Don Anf~to i minele bit tüccar, S'en Domenll ıe~ 
ri ·n oklsl<ça tan nmıı ı 'molarmdon biıid'r,. AnfOnio 

b loW e'tnden çıkmıı. oce/e yürıiy~ ficoretlto
nesTne tlofr.u yollonmııtı. Biroı ilerledikten SMro 

ka dan /uı/I «lımJorlo kendisine doğru g len gijı.,J 

ve sevimli biı tli ile korıilOJfı. Guıe( bı, A,,tonio'yo 

yolc.h1ıı co hemen boynano sqrthnıı ve f'IPlf!Upıiı ÖP,"' 

mi e bd: lomııtır. 



hududunu Sancağın 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

çizelim 
Oturduğu 
Vardır 

Kırk. Jl.Sırdan Beri Türklerin 
473.551 Türk Hatay da 

S ancak 40 asırlık bir 
Türk yurdudur. 

Tam 4 O O O seneden beri 
burası Türklerin vatanı 
olmuştur. Ne Ehlisalip 
orduları, ne istilalar, ve 
hatta ne de Umumi Harp 
Türkleri buradan sökeme 
miştir ve sökmiyecektir. 
Çünkü Sancak sade insan
larile değil, taşile, topra-

. ğile, orada yaşıyanların 
hatıralarile, eserlerile, şe· 
hirlerile, köylerile ve so
kaklarile Türktür. San
cakta nereye baksanız 
Türkü görürsünüz. Arap
lara ve Arap esaretine 
karşı yapılan son galeyan 
bile burasının Türk oldn
ğunu ispat etmeğe kafi 
değil midir? 

Snncak Tilrktü~. Ve bu S'.lncağı 
bir Türklük hududu ayırmaktadır. 

Türk Sancak neresidir? 

Türk Sancağının hududunu bir 
an evvel çizmek lazımdır. Yabancı 
muharrirler Sancak lakırdısı oldu 
mu boyuna Antakya, İskenderun, 
Beylan, Heyhaniye ve Kınkhandun 
bahsediyorlar. Halbuki Sancak yal 
nız buraları değildir. Son zaman
larda Arapların belki ne olur ne ol
maz diye Sancaktan ayırıp başka 
bir vilfıycte bağladıkları Bayır, Bu

cak nahiyeleri de taınanıile Türk-

tür. Şüphe yok ki Sancağın istik

lali mevzuubahs olurken bu Bayır 
ve Bucak nahiyeleri de nazarı iti

b'U'a alın • • b nl r da Türk 
camiasının hududu içme girecelc
tir. 

TAB11 RUDUT 

H atay Türkleri?in oturduğu 
ülkenin tabu hududu ce -

nupta lbni Hani burnundan baş
lar ve şimalde İskenderun köı fezi-
nin müntcırnsına kadar uzanır. Bu
radaki köylerin isimlerine bakar _ 
sak, Türklerin buralarda ııekadar 
kök saldığını görürüz. 

KARATAŞ B 

• 

ASiT BURNU 

o 
Kayacık o Ordu 

0' 
Qr-: 

1' 
f ~ Gölı.da -o 

o 9 Cukurcuk 

A?aplı 

Ti 
0 

Çamurlu Perşembe 
urunç o 

) ! o 
Gün 

o 

.... 

MUSABEYL\ 
r.), .. .. .. 

' • ......... .... 
Meydanıekbez 

Catalkuyu 

o 
Yenisehir 

Sermeda 
o 

o 
KUllü 

~ERİHA 

o 
Mara 

-<\!ılmenni:: 
. 

. .. .. .... .. ~ 

:: 

~j~iyP. 
Mu•-n/<l.i_~~ 

o 
Tuqlu 

lşte Alaca, işte Çamurlu, işte Ka
rahasan, Perşembe, Gökdağ, Ordu, 
Yeniceköy, Gözlüce ... 

fESORI 6 r'~~~san SAYHUN 
'! 0 
~ Mıkyası :.:• ·~·•"•' -··---.-.-.-.: .. Kılometre 

lBNjHANI B~lbnihani6~· - _J 

iopraklarıuı J!Öslerir harita ' 
Bunların hepsi 4.000 senedenbe

ri Hatay Türklerinin oturdukları 
yaşadıkları yerlerdir. Onun için 

Sancağın basit burnundan başladı
ğını iddia edenler büyijk bir hata 
yaparlar. Burada .. Y~şıyan binler
ce, on binlerce Turku ne yapıyor-
lar? 
ı Bir de şimdi Sancağın şark hu

duduna bakalım: Cenuptan İbni 
Haniden ve şimalde lskenderundan 

§arka doğru ilerliyclim. 1"chrülke
biri geçelim, \'C Lflzkiyenin şima
lindeki Arap deresinin mecrasın _ 

dan Bayır dağlarının şark etekleri
ni ve Sayhun mıntaknsını dolaşa. 
lım. Yalnız burada, bu kısımda yüz 

binden fazla Türk nüfusu vardır. 
260 kadar Türk köyü bulunan Say. 
hun, Hetye, Hazne, Rayır mıntaka 
!arını hududun içine alarak Asi 

nehrinin mecrasından §imal ve §i

malişarkiye doğru Uerliyeli~, 0 za
man görürüz ki, Hatay Türklüğü 
Harin ve Azazı da kucaklamakta 
ve Bereket dağının zirvesindeki ni
rengi noktasından şarkta Buhnyre 
gölünün cenubundan geçerek Halep 
Arkı denilen suya müntehi olmak
tadır . .l.şte Kilis hududuna dayanan 
hudut burasıdır. Ve şimal hududu 
ise ana vatan topraklarını öperek 
Kilis, Hasa Döryol, kazalarının 
hattı fıisılla;mdan İskenderun kör
fezine Payas çaymın mansabına 
szanır. 

Sancak dediğimiz zaman ~şte b~
tün bu büyük Türklük carnıası ~o-

40 Asırdanberi Türklerin oturdukları Hatay 

zümüzün önüne gelınelidır. Bu say
fadaki haritaya bakacak olursak o 
zaman bu hududun vaziyetini daha 
iyi göm1üş ve daha iyi anlamı." o
luruz. 

SANCAGIN 
NÜFUSU 

S ancağın nüfusu hakkında 
Jt"'rnnsız muharrirleri yalan 

yanlış haberler vermekte, buradaki 
kahir Türk ekseriyetini göz göre 
göre az göstermektedirler. Sancak
ta Türk nüfusu, onların gösterdik-
lerinden, 83 binden kat kat fazla
dır. Onlar rakamlar üzerinde siya
set yapmak istediklerinden bunlar
la istedikleri gibi oynamaktadırlar. 
Fakat hakikat gUn gibi açıktır. Ve 
Türkler birçok mmtakalarda sade 
ekseriyette değildir. Belki buraları 
tamanıile Türktür. 

Halbuki; "Hatay" yani Antak
ya - İskenderun ve havalisi dendiği 
zaman şu şehir ve kasabalarla bun
lara bağlı köyleri kabul etmek 
mecburiyetindeyiz: 

[lskenderun, An?kya, Biylan, 
Reyhaniye, Ccsrihadit, Tarim, 1-
zaz, Cerablus, Aferin, Sahyun, Ba
yır, Bucak, Heye, Hazne, Ordu.] 
yır, Bucak, Betin, Hazne, Ordu]. 
Hatta Asinin şarkında kalan Der
kuş, Edlip, Muarratünumman, 
Miekennede bircok Türi:ler vardır. 

Bunun icin Sncak nüfusu dendi
ği vakit h~tıra yalnız biraz ev\'el 
de işaret ettiğimiz dört beş yerde
ki nüfus değil şu saydığımız mın
taka.daki halk olması lazungelir 

HATAYDA 
OTURANLAR 

S ancağm nüfusu iki üç bin
den ibaret değildir. Hatay

da oturanların hakiki rakamla a
dedi 556.845 insandan ibarettir. 
Bundan 473.551 i Türk ve geriye 
kalanı da 46.510 Alevi, 15.694 Er
meni, 10.250 Arap, 6.177 Rum, 

1.663 erkez ve 1.000 kadarı Kürt, 

Maroni, Yahudi ve saire olmak üze 
re 83.294 nüfusu da gayri Türktür. 

Bu Türk nüfusları da §Öylece 
tevzi etmek iktiza eder: 
İskenderun mer. ve mül. 33.892 
Antakya mer. ve mUI. 159.215 
Kırıkhan, Bilan, Reyha-
niye mer. ve mUl. 92.334 
Sarım mer. ve mUI. 13.791 
izaz 14.722 
Bayır, Bucak, Sahyon 
Hetye mer. ve mül. 145.194 

Görüyorsunuz ya, Hatay Sanca
ğında 83 bin değil, dört yüz bin 
küsur Oğuz oğulları, Ha talar var
dır. 

Eğer mevzuumuzun tahanıınülil 
olsaydı size bu nüfusları daha kuv 
vetli canlandırmak için köy köy de 

sayardım 

HATA YIN MESAHAl 
SATHlYESl 

B u mıntakanın mcsahai sat
hiyesi hakkında müspet bir " ... . 

istatistik yoktur. Çünki1'\lqdut çı-
ı • 

zilmiş değildir. F~kat elde m~e,:cut 
vesikalara göre takribi olarak on 
sekiz ile yirmi bin kilometre mu -
rabbaı kadar tahmin etmek müm

kündür. 
Diyeceksiniz ki Suriyeliler ken

dilerine 172.500 kilometre murab
baı rnesahai sathiye gösterirlerken 
Sancağın mesahai sathiyesini de 
4.700 kilometre murabbaı olarak 
kaydetmektedirler. 

Bu suali sormadan şurasını açık 

ça izah edelim: 
Suriye deJtdiği zaman hepimi

zin gözü ör.=ine Osmanlı !mpara -
torluğu zamanındaki taksimatı 

mülkiyeye göre Şam, Halep, Berut, 
Lazkiye, Lübnan ve lsken-lerun 

Sancağı gelir. 
Halbuki bu böyle değildir. 

SURlYEDEKl 
HOKOMETLER 

B izim bildiğlmiz eski Suriye 
!Jimdi Fransanın mandası 

altında olmakla beraber birkaç hü
kumete ayrılmıştır: 

Suriye Cümhuriyeli, Lübnanı

kcbir Cümhuriyeti, Alevi Hükume
ti ve Ccbelüddürliz Hükumetleri. 

Bunların idare merkezleri de ~un -
!ardır 

Şam, Berut, Uzkiye, Sevida. 
Bu devletlerin idaresine gelince, 

bu başhbaşına bir alemdir. Bizim 
bihp okuduğumuz gibi idare mer
kezleri mülhakatlanna hakim de
ğildir. 

Suıiye Cümhuriyeti teşkilatı az 
çok bir devlet teşkilatını andırırsa 

da; Lübnan, Lfızkiye ve Ccbelüddü
rUz hükumetlerinin bellibaşlı bir 
idare sistemi yoktur. Çünkü; her 

§ehir bir hükumet, her kasaba bir 
devlet sayılmaktadır. 

Filhakika merkezi Şam olan Su
riye Cümhuriyeti sınırlarını çizip 
şekil ve mesahai sathiyesini gijste
rirken 872.500 kilometre murabbaı 
bir araziden ve 1.880.000 nüfustan 
bahseder. Bundan.da Sancağın pa
yına 4.700 metre murabbaı mesa
hai sathiye ile 197.548 nüfus ayı
rır. 

Bir kere kendi mcsahai sathiye
sini bu kadar geniş göstermesinin 
başlıca sebebi hayaldir. Çünkü 
sınırlan çizerken l Suriye kıt'ası 

denilen toprakların doğusu Fırat 

ırmağı ve Şam çölü, batısı Akde • 
niz, şimali Toros sıra dağları ve 
cenubu da Filistin ve Şarki Er-

den] olarak gosterilir. Bu kadar 
gaflet ve bu kadar hayalin mevcu 
di~•eti tasavvur edilebilir mi? 

llahi Araplar, şimal hudutların
da Türkiye Cümhuriyetmin aşıl • 
maz hudutlarını unutarak kendıle
rini nasıl dev aynasİnda görüyor• 
lar ve koskoca Adana ovasını çiğ· 
niyerek Toros dağlarına dayan
mak istiyorlar! 

İşte Suriyenin mesahai sathiye

si, genişliği bu cehalet ve gafletten 
ileri geliyor. Halbuki bütün Suri· 

ye, Lübnanı, Lazkiyesi, CebeJilddü
ruzu da beraber olsa gene bu ge

nişliği bulamaz. 

SURlYENlN 
NÜFUSU 

N üfuslarının hakiki miktanm 
da bılir misiniz nedir? Bır 

milyon üç ytlz bine varamaz. Çün• 
kü bu bir milyon sekiz yüz seksen 
bınin içinde bizim beş yüz elli bill 

kusur Hataylı da dahildir. 

Hele mübalağa olmasın, nüfusu

nun üçte biri değilse de, dörtte bi
ri muhakkak Türk olan Halep vı • 
layetinin 675.000 nüfusu da ~ 

yekundan çıkarsak Suriye Cümhu
riycti diye övündükleri ŞamJı cüm
huriyet müsveddelerinin bütün ıs
tinat ettikleri varhklan altı yUa 
bin Arap bile değildir 
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1 Hakiki A~.~ Romano 

Kral Edvardın Sevdiği Bırçok Şeyierden 

Madam Simpson Hiç le Hoşlanmaz 
'\Jnvan hiç bir şeye yaramaz. İster, Prens dü Gal, 

diyiniz. İster Sekizinci Edvard ister, Dük dö Wind
eor, veyahut sadece Tommy Atkins diyiniz, Wallia'in 
mt18takbel kocası, hakikaten insana dostluk hisleri 
telkin eden bir adamdır. O, sizin clafma gayet dosta
ne elin.izi sıkan, gözlerinizin içine doğrudan doğruya 
bakan, ve bazan gülerek arkanızdan "Hello!,, diye 
bağıran insan sınıfına dahildir. Gayet kibardır. Ve 
bu kibarlığı saklamasile değil, size anlatmasile an
Janmıız. 

Alay etmeyi sever. Derhal verdiği cevaplar, İngi
liz miza.hından ziyade Amerikan mizahıdır. 

Geçen akşam bana ~yordu ki: 
- Sizin memleketinizde, bazı izdivaçlar vardır ki 

bunlarda nişanlı, nasıl derler çok 88.kınmak mecburi
yetindedir. Acaba, meseli. üzerinizde sizin de bir 
rövelveriniz var mı? Ve 

Ve bunu söyledikten sonra da uzun uzadıya gül
miye başladı. 

TEKLiFSiZ BiR KRAL 

K ralm teklifsizliği ve merasimi hiç sevmediği 
dünyanın malumudur. Size misal olara.k, ilk 

nıül&ka.tımızda üzerinde tqıdığı kostüme dair bura
da biraz malOmat vermek katidir: Bacaklarında bir 
eteklik vardı. Fakat tahsiyetinin kuvveti böyle ale· 
lide ufak teferruatla insanı uğra.ştırmıya mUaaade 
etmiyordu. Onun için ben de epeyi müddet elbisesi· 
ne pek dikkat etmedim. Sonradan farkettim ki üze
rinde bir İskoç etekliği vardı. Rengi havai mavi ve 
lliyah, beyaz damalı idi. Herhalde ceketi bu lakoç 
etekliğine uygun bir ceket olmalıydı. Gömleğini doğ
ruaunu isteraeniz bunu hiç hatırlamıyorum. Ayak
kaplan zannediyorum ki aiyah deridendi. 

Kıyafetinin heyeti umumiyesi, Kralm sporcu ve 
çevik vücuduna, sanşın başına gayet iyi gıdiyordu. 

Açık kW'f unl renkte gözleri ocak başında sakin bir 
a.kşa.m geçirmek dilf üncesile daha ziyade parlıyor

du. 

· Misafirlerine karşı olduğu gibi nazırlarına da ga
~et nazik olan Sekizinci Edvard tek.lifsiz ve etiketsiz 
~dı. Fakai..~ lıa4dini bilmi,.nlerilı 
4-y haliner.MieM .U.:latiyW.wuz, dinleyin: B~ 
defa nazırlarm içtima salonuna girerken bir nazırla 
k&rfl karşıya gelmişti. Nazırı otuz veya kırk reve
rans yapmıya mecbur etti Bakın nasıl? Salona gi
rerken nazırla karşılaştığını söylemiştim ya. Kral 
8&loııun nihayetine kadar yürümiye bafladı. Tabii 
nazır gerllemiye ve her geri adım attıkça eğilip se
limlamıya mecbur oldu. Sak>nun imtidadı 30 - 40 
kadem boyunda idi. 

Kral, muhavere esnasında kendisine haşmetmeap 
diye hitap edilmesinden ziyade Sir diye hitap edil
meeini tercih ederdi. Nutuklannda da Krallara mah
sus bir ifade olan "biz,. yerine '"ben., tabirini kulla
nırdı. Yirminci asırda yaşadığını biliyor, bazı an'a
nelerin ortadan kalkmasına çok seviniyordu. Bunun 
için değil midir ki bir Amerikalı kadını sade sevmek
le kalmadı onunla izdivaca karar verdi. 

KRAL GAYDA ÇALAR 

K ral müziği çok sever. Bilhassa l.skoçun gayda 
ile çalınan ve hazin bir hasret öten havala

nnı .. Salı akşamı Tort Belvedere'de sofradan kal· 
karken bana sordu: 

- Benim gaydacımı dinlemek ister misin~. çok 
iyi çalmakla meşhurdur. 

- Şüphesiz Sir, beni bahtiyar etmiş olursunuz. 
Kralın emri üzerine gaydacı kapının~ taratma 

yerleflllif ve İskoç havalarının en güzellerini çalmı
ya başlaını,tı. Kral dört beş tanesini dinledikten 
sonra, herhalde muhavereye devam etmek istediğin· 
den olacak, "susturun., diye emir verdi. Kral da ek· 
seriya gayda çalar. 

HUSUSi HAYA Ti 

K ral başkaları tarafından idare edilmeği hiç 
istemez. Karar verdiği bir ,eyden onu çe

virmek imkansızdır. İzdivacına mümanaatin bu ka
dar tidcletli fırtınalar koparmıf olması da bundan· 
dır. Kral, vazifesini hakkıyle yapmak istiyor bir im
za makinesi olmaktan nefret ediyordu. Hükümdar
lığı esnasında kendisine imza için verilen her kağıdı 
uzun uzun tetkik eder bunun neden böyle olduğunu 
anlamak isterdi. Şayet verilen izahat kendisini tat· 
min etmezse imza etmez geri la.de ederdi. 

Bu kırılmaz iradeyi tek bir kişi mağlüp edebiliyor
du o da: Wallis .. Onun bir tek tebessümü, İmparator 
!uğun en kuvvetli p.haiyetlerinin bir araya gelip mu
vaffak olamadığı meseleleri halle ki.fi geliyordu. 
Buna rağmen biribirlerinin yüzünden bu kadar istı
rap çekiyorlardı. 

Fakat Kral daha Madam Simpsonu tanıma.dan 
epey evvel sürdüğü hayat, dütmanlannın tenkidini 
mucip oluyordu. Bilhassa, Kralın barlara gidişi, za
rif giyinişi... ve hiç şüphe yok ki geçen Pazar günü 
Centerbury Başpiskoposu Kralın itiyatlarını "mllle
tin en kuvvetli an'anelerine zıt,, olarak tavsif eder
ken böyle tenkitlerden kuvvet alıyordu. 

Sonra, bütün İngiltere biliyordu ki hiç olmazsa 
önceleri Kraliçe Mary, Edvard ile Walia'in arkadaş
lıklarını hoş görüyordu. Oğlu böyle bir arkadaşlık· 

.J,an ancak iyi şeyler kazanabilirdi. Nitekim Kral bu
.fliln itidalle içmektedir. Bu kadarını söylemek kili 
değil mi'! .. 
ÇALIŞMAK .... SEYAHAT ETMEK 

Bir şey daha .. Dük dö Windsor bir yerde dura
maz. O golf sahasında olduğu gibi nazırların 

içtima salonunda da böyledir. Evinde de onu nadi
ren oturmuş görürsünüz o da beş dakika... Daima 
hareket halindedir. Başkaları konu,urken gezinir. 
Ağzından ya eski bir İskoç havası veya yeni çıkmış 
bir p.rkı eksik olmaz. Az uyur, fakat vücudu bun
dan müteessir olmaz ve çevikliğine halel gelmez. 
Gözleri daima parlak renkli dalma sıhhatlidir. Onu 
bu halde görenler her zaman bir sabah gezintisinden 
yeni dönmilf sanırlar. Mümkün olduğu kadar aeya· 
hat ve bir o kadar da çalıf!n&k. Kralın en nahif ta· 
rafı da soğuğa mukavemeteizliğidir. 

(Arkası var) 

REVD 
Bu 

Delil 
Can l ı t ık ve 

Y•vrul•rının 
Hep beraber ve bir gönülden: 

1937 Yılln:ırı 

Adamı 
• • 
ıyı 

tanımış 
Küçük bir kasabanın pos· 

tahanesine giren bir adam
cağız, memura yaklaşır ve 
J on namına postrestant 
mektup olup olmadığını so
rar. 

Memur, evet J on namına 
bir mektup vardır amma bu· 
nun.sahibi olup olmadığını· 
zı ne bileyim.. der. 
Adamcağız cebinden kü· 

çük bir fotoğraf çıkararak 
posta mernuruna uzatır ve: 
İşte benim! deyince: Memur 
bir fotoğrafa bir de adamca· 
ğızın yüzüne bakarak· 

' - Hakikaten si;siniz .. 
diyerek mektubu kendisine 
verir .. 

Konservatuvarda lıtifa 
Eden Muallim Yok! 

Dünkü akşam gazetelerinden biri 
Konservatuvarda umumt konserler i
çin hükumetçe tahsis edilen tahsisa... 

tın kendilerine tevdi edilmemesi yü

zünden dört muallimin istifa etti
ğini yazıruştır. Alakadar makamlar

dan yaptığının: tahkikata göre; ne 
böyle bir hadise çıkmış, ne de bir mu. 
allim istifa etmigtir. 

KARATUMA 
·AKBOG 

No. t Y aıan: Ercümencl Ekrem • Talı.. · 

BAŞLANGIÇ 
Asya denilen koskocaman kıtanın 

göbeğinde, bir vakitler ces~m bir iç 
deniz ... olduğu asla fÜphe götürmiyen 
Cobi çölünün akıl ve hayale gelnıi -
yecek bir noktasında ufak bir meın
leket vardır. 

- Resmi bir vazifeniz mi var? BU 
yüklerimize bir mektup, filan mı 

getirdiniz? 
- Hayır. Fakat on bin yıldır hep 

bir teviye sürüp giden yaşayışımız 

artık bizi kandırmaz oldu. Zamana 
Onun ne yerini, ne de adını sanı. ayak uydurmak, gidişimizi değiştir • 

nı ooğraf ya kitaplarında, haritalar- mek, yeryüzündeki başka insanlar • 
da ve seyahatnamelerde nafile ara- la değeye (temasa) geçip kendi yur
ınayın: Bulamazsınız. Onun varlığını dumuza taze can aşılamak lüzumunu 
banrı da oğrelen. bir tgsacfüf oldu., duyduk ... Ulusların ananaları gün 
Gü~le~den ~ir ~~n, teıı•iz ha·,a a~· gelir ki, değişmek ister. Eskimiş ana 

mak ıhtıyacı ıle Qulhane parkına gıt nalar milletlerin zehridir. Taze iken 
mış, de~iz kenarına inmiştim. onları korurda, bayatlayınca uyuş -

~ev.sııYl kı• başlangıc•. Hava .epey turmıya, sonra da öldürmiye bul8fır. 
serındı. Yazın bile lsta!1bul halKın • Bunları yıkmak, yenilemek &erektir 
dan umu!duğu kadar rı&lbet gdrmı- ki, budun canlansın .. Onun içi.n, Han 
yen bı.ı cennet kö,esinde in cin t~;> bana dedi ki: "Ey Akboğa! Buradan 
oynuyordu. Rıhtımın Uzerinde dur- çık .. Var, batı ülkelerini gez, dolaş. 
duın, ve boğazın vere~r .. bi~ yüz &ibi Dünya yüzüne yayılmış milyonlarca 
ad11ma. melal veren huıunlU manza- ırk kardeşlerimizi git, bul. Bak nice 
rasını tPmaşaya koyuldum. dirler. Ne türlü yaşarlar? Ne yapar-
Şehrin çöpleri, karasinek neslini tar? Medeniyetleri nasıldır? Düşü • 

üretmek gibi yüksek bir hqereper - nüşleri, oturuşları, giyinişleri, geçim 
verlik saikasile Mecidiyeköyü yakin- teri ne suretledir'?. Ve gördüğün, duy 
lerine dökUlmlyı batlanalıdff1beri aç duğun, sezdiğin şeyleri bana yaz. 
kalan zavallı martiler, Sarayburnu Ben de ona göre yurdumuzun, ulu • 
akıntısını acı çığlıklarla tavaf edi • sumuzun gidişini, durumunu dlnelte 
yor, elden ıriden rızıklarının mate - · • yım.,, 

mini haykırıyorlardı. Bunun üzerine kalktım, muhtelif 
Bofaziçini aekenesiz, bu ku90qız diyarlardan dol&farak buraya gel • 

ları da yemsiz bırakan insafsız zama dim. Buıün bir yıl oluyor, Karatu
nın, yorgun dimqımda felsefesini mandan uzaktayım. Şimdiye kadar, 
yapmaya uğraşırken, kulatımın di - Hlnımın tenbihl veçhile birçok mek· 
binde zayif bir sesin bana hitabını tuplar ıönderdim. Yabancı medeni
duydum: yetlerden ne ıördUm, ne işittim va 

- Affedersiniz Bay! Bir kibriti - ne sezdim ise bildirdim. 
niz var mı? 
Tanımadıjı bir kimseden kibrit is Orada ne tesir yaptı? Bunu iyice 

Muallimlere Verilecek tiyecek kadar tütüne dUşkiln olanla- bilemiyorum. Bizimkiler, duygufarı-
Konferanılar ra karşı merhametim ıaliptir. Kan - nr, kaı'iaatlerini pek öyle meydana 

Mallif idaresi tarafından mual • dim de çok ıiıara içerim. Onun ar • vuran takımdan değillerdir. Tek tük 
kadaşlığında gördüğüm vefayı, du - aldıiım, cevapların hepsi de mUphem 

ilmleıin meslek! bilgilerini arttırnıak manında bulduğum teselliyi, olduk-. in di. Llkin, benim yazdığım mektup .. 
ıç tertip edilen konferanslara taş- ça uzun ve dotıun ömrümde hiçbir tar, emin olun bay, tamamile sami • 

midir .. Nasıl duydu isem öylece yaz• 
dıın. içten pazarlıklı bir adam deği· 

rada da bulunan bazı maarif men _ insanda rastlamadım. Bence. alıara 
suplarmm davet edilmesıi karar _ tiryakileri, dUnyayı mehenge vur -
1qtmlmı tır i\!naı! cinJ!!ti iyice denemit ve 

ş · iJlllh& ;ı 11 •mut 
Bu arada Ankara maarifinden ter- dlf. tltı"'ttlbtrht hürmete ve 

....... .-....... -
hatır tanıdım, ne de sağı solu kolla
dım. Mütahedelerimi ve mUtaleala "" 
rımı beğenirlerse kabul ve tatbit< f'" 

derler. Beğenmezlerse •• 

biyeci Fuat hayat bilgisi, Antalya muavenete fayandırlar. 
maarif mildUrU Kemal Ziya tabiat Cebimdeki kutuyu çıkarıp, uzat -
bilgisi hakkında birer konferans ver- tım: 

meic Uzere bu ay sonlarında şehrimi. - Buyurun, efendim! SözUnUn burasında: "O da bana 
ze geleceklerdir • 

Bir Ayda Yapılan inşaat 
2 inci teşrinaymda fe}ırimizde. ye. 

niden 40 ev, 3 apartmıan, bir dük
k!n ve 3 muhtelif olmak 117.ere yeni· 
den 4 7 bina yapılmlf ve 308 bina da 
ta.mir edilmiştir • 

Belediyece yapılan t.etkiklere göre 
son senelerde ve bu son aylarda in. 
pat gittikçe azalmaktadır • 

Zayıf ellerile aldı.. Yaktı.. itini vız ıellr!,, gibi bir fey demek isti • 
gördü. yen bir jest yapıp sustu. 

Tanrı hofnut olsun! dedi. Bu orijinal adarmn, kendi muhiti 
Kırk, kırk blf Yatlarında bir adam haricinde edlnmlf olduğu intiba ve 

dı; kısa boylu, soluk benizli, çekik kanaatleri öirenm•k hoş bir '8Y o • 
gözlU, elmacık kemikleri biraz çıkık. lurdu. Ruhunun saflıjını istismar e· 
bıyıkları Hyrekti. Kafası tıpkı si:tin derek, ahbaplıiı ilerlettim. Bana 
ve benim kafamız ıibl, ilmin brakise Karatuman hakkında birçok, faydah 
fal diye tavsif eylediii biçimde 1di. malOmatla beraber, nihayet aUnUn 
Apındaki siıaradan tatlı tatlı bir- birinde mektuplarının müsveddeleri 

kaç nefes çekti. Hayran bakıtları, ni de verdi. 
önünde uzanan, klinatın bu en ıOzel O, bunların kat'iyyen n8'redltme-, 
manzara.sına daldı. mesini istiyordu. Bende Karatuman· 

Bu adam kimdi? lıların fazileti olsa idi, onun dileği • 
Onda, merak uyandıracak hiçbir ni yerine getirirdim. Fakat medeni 

fevkaladelik olmadıtı halde, işte na- gazetecilik, elde edilen herhangi bh' 
sılsa merakımı uyandır.mıştı. sırrın ifşasını icap eder. 
Yanına sokuldum. itte ben de öyle yapıy.orum: Oku • 
- Merhaba kardeş! yacağınız enteresan mektuplar, em• 
- OUnUn aydın olsun! niyetini suiistimal eyledilim dostum 
- Nerelisin? Acaba sorsam, ayıp Akboğanın, Karatuman Hanı Bur • 

olur mu? gaç Hana hitaben yazılmıt olan mek 

1 

- O"ribin yurdunu. hatırını sor • tuplardır. Asılları Karatuman leh • 
nıak eğer bu ülkede ayıp sayılıyorsa. çesile, yani temiz. has TUrkçedir. 
onu bilmem. Ben "Karatuman,. lı • Ben bunların ötesine berisine bfru 
yım ... Adım Akboladır. dokunaratc kendi lehçemize çevirdim~ 

Birdenbire cehllmden utandım. Bu Fakat bu dUzeltmemin, mevıuun ru 
isimler- tUrkçe, fakat bana yabancı huna. fikirlere, ifadeye ula testri 
idi. YüzUmU kızdırarak sordum: olmadı. 

- Karatuman mı dedjn? Neresi Omit ederim ki, Tan karllerl. bu 
bu! mektuoları okurken benim duydu • 

Elile, gUmUf bir ,.rıt ıibl uıanan ğum hanın tıpkısını duvııtcaklardır. 
· Boğaziçinin t& öbür ucunu ıöater • (Arkası var) 

l d, ------------------------
1: 
- Uzak! dedi. Nasıl anlatayım?. 

Tibeti bilir misin? ... 
- Beli ... Bilirim. 
- Ounun kuzey tarafındL. $lber· 

ya sınırında bir Ufkedlr. l 
- Hiç duymadı idim. 
OUIUmsedi. 
- Duyurmadık ki, duyuız.. Biz, 

Sıvas 
Halkevinde 
Çalışmalar 

Sıvaa, (TAN) - Halkevi, halk 
dena.ııeleri ve kuralar kolu bafkanlı· 
ğma u.e dlre~ril ömer Beygo 118 • 

çilmiftir. 

Kardeılerine ııhhat ve neıe, Büyük Türk Ulusuna da şere.fii neticelerle 
. uğur ve huzur getirmesini candan dileyen kutluluk hatırasıdır. 

on bin yıldır orada kendi b&funıza 
buyruk, dUnyadan ve öbUr uluslar
dan uzak ya,arız. Yurdumuzdan dı· 
tarıya ilk çıkan ~im. Yuamız, Ka
ratumandan bir çıkanın bir daha 
girmesini yuakfamıftır. Amma. ben 
buraya izinle 11Jldim. Beni Han gön
derdi. 

Kendisini dikkatle dinliyordum: 
dinledikçe de merakım artıyordu. Vi 
ne AOrdum: 

Bu yıl da tehrimizin muhtelif aemt 
terinde halk del'll&neleri açilacak, ay. 
nca Halkevhıde geceleri Franaızc& 
ve Aiıııanca dersleri verielcektlr. 

Halkevl ve Halk Partisi, evvele& 
Ubaylık konab olan binaya taşın • Be,ikta, : M. Nuri ~pa 
mifbr 



Bir Senenin Resimli Ta 

'A.lmanlar gayİiaskeri Ren mınloka
sım iıgal ettiler ve lıaraıet/e 

oıjl/ondılaı " 

lfj Prens Farul: Mıs11-Kralı ölJü 

Japonyac/a askeri bir isyan çıHı ve çabuk bastm/dı. Yukaflda 

asilerin eline/en kurtulan Amiral Okadayı görüyorsunuz 

Ameıilad111ti reisi cümlıur seçiminc/e Ruıvelt kalıiı bir 
ekseriyet J.aıanc/ı 

Amer1kacla seçim mücadelesi nele Ruıvelfin rakibi olan Landon' un 
taraftar/art nümayiıva pıyorlar 

Mısır/o lngiller orosınclo 6iı onlapno yapıldı. Yul.arıJa Mısır Baıve 
iili Nahas Paıoyı bir nutuk söylerJ.en görüyonununı 

ita/yanlar Habeşlere galebe çaldtf ar, Ne 
ve Cenevrede milletinin haHm 

YuAaflaa lıobeıistandan Ras Nasibuyu 
fop/onfmna iıtirak eden Negüsü 

Almanya ile Japonya a 

~ir anlaıma 

Mıs11 Kralı 
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Geçen Senenin Biliinç 
Bir senenin 1 

kuş bakışı 
takvimi 
1936 da 

Türkiyede 
neler oldu? 

KANUNUSA1'1DE 

• Atatürk, memleketimizi ziyare
te gelen Afgan dış işleri bakanını 

kabul buyurdular. 
• Vapurculuk Şirketi devlet tara

fından satınalındr. 

• Bugün Ankarada dil, tarih ve 
coğrafya fakültesi büyük ml.!l'a.::;imle 
açıldı. 

• Vapurculuk şirketinin devlete 
geçmesi mukavelesi bugün imzalan
dı. 

• Balkan Antantı başkanlığı Ro
manya Dış Bakanı Titül~sku tarafın
dan Dış Bakanımız Tevfik Ruştü ı 
Arasa devredilmiştir. 

1 
ŞUBATTA 

• 12 Şubatta !stanbulda tipi ile 
karışık müthiş bir fırtına çıkarak, 
asırdide Unkapanı köprüsünü par -
çaladı. Şehrin birçok minarelerı uç
tu, epeyce mühim hasarat yaptı. 

• 26 Şubat gecesi Şişhane yoku
tunda feci bir tramvay kazası oldu. 
Dört kişinin ölümü ve yirmi dört ki
tinin yaralanması gibi bir netice 
verdi. 

• Beynelmilel bir şöhrete malik 
değerli doktorlarımızdan Teşhisi Ma
razi Mütehassısı Hamdi Suat bugün 
öldü. 

• 16 Martta tstanbulun işgali es
nasında kahramanca fedayı can eden 
kahraman askerlerimizin hatıraları 

taziz edildi 
• Başbakan Afyon - Karakuyu 

hattını büyük tezahüratla açtı ve bu 
münasebetle Afyon zafer abidesinin 
de resmi küşadı icra edildL 

• Karsta bir zelzele oldu. Birçok 
binalar yıkıldı. 

1 NİSANDA 
• 11 Nisanda hükumetimiz Bo -

fazlarm tahkimi için alakadar dev
letlere bir nota vererek bu hususta
ki kat'i noktai nazarımızı bildirdi. 

Nota, alakadar devletler tarafın
dan müsait bir şekilde karşılandı. 

• Sekizinci spor kongresi Adliye 
Vekili Saracoğlunun başkanlığı al
tmda açıldı. 

• 17 Nisanda Boğazlar için vcrdi
iimiz notaya cevaplar gelmiye baş
ladı. Rusya ile lngiltere müspet ce
-.ap verdiler. Bulgar gazeteleri ta
lebimizi memnuniyetle karşılamıstır 
Te Bulgaristanın bu haklı talebimize 
muhalefet etmiyeceği yazılıyor. 

• 21 Nisanda İhtiyat Subay Okulu 
eekizinci devresini bitiren iki bine 
yakın gence diplomaları bugün bü
J'llk bir merasimle verildi 

MAYISTA 

• 1 Mayısta Belgratta toplanacak 
olan Balkan konseyi müzakerelerine 
iştirak edecek olan Hariciye Veki
limiz Tevfik Rüştü Aras bugUn Yu
nan kralı tarafından kabul edildi. 

• Ttlrkkuşu İstanbul şubesi bu -
gUn Oniversite meydanında törenle 
açıldı. 

• Balkan tttif akı konseyi bugün 
Tevfik Rüştü Arasın riyaseti altın
da açılarak Balkan devletlerini ala
.>adar eden meseleler hakkında mi.i
jakerelerine ba.şladı. 

• Hariciye Vekili Tevfik Rüştii 
,Aras 1924 Lozan Muahedesini imza
lamı.f olan devletlerden, Boğazların 
pyriaskeriliği hakkındaki ahkamın 
tadili için 25 Haziranda 1sviçrede 
Kontröde bir konferans aktedilme -
.ım 1stemiştir. 

• 17 Mayısta Erzurum - Sıvas de
m.tryolunun inşaatına başlama töre
fıd buglln yapılmıştır. 

• 22 Mayısta hayat pahalılığı ile 
mtlcadele için bugün Mecliste smai 
'fnamulltm maliyet ve satış fiyatla
"wm tayin ve kontrol için hazırlanan 
1'Jiha mtız&kere edildi. 

Olimpiyof!artn şeref direğine Türk bayrağı ı;,.kfircn Yaşaro 

Halk.evi tarafından kupa veıild; 

Şi~'-ane y<-' "şunda bir tramvay devrildi Ve I,; çok kiI
0! in öli:mü 

ve yaralanma ile neticelenen bir facia oldu 

S Jıan nelı. i faşlı ve b;ifün l',ri,.,,.a C ıurova mınfu/..o)ı 

sular altında kalcJ,. 

G:çen ~Jb:ıll.:ı müthi~ biı kıs oldu. Tip'h!:: ;·vf:;;ır kapandı 

~ -- -~-, 

~ 

• 25 Mayısta Mecliste bütçe mü
~erlne başlandı. Yeni bütGemiz 

milyon 764 bin lira tızerinden 
tinin edlldt. lslant ldr.1 Bol' an Fesf ivali büyük Ankararıın su iMiyrr1nı femin eden 

(Arkası n nclde} biı alaka ilel:.orıılandı Cubu~ Barait çlld! 

~ ..... ja1bmı f •. ,/ık imine tnrar verildi veasterlerimiz Can okka/eve airdilt>r. 

,.....--

Celal Bayar çok mühim fab·ikala
rm küşat resminde bulundu 

lngilfere Kralı Erlvard ls+anbula geldi ve Afafürkün misafiri oldu. 

Dil kongresi açıldı. Yukat1daki resimde Atafürkü lngiliı ôlimi Denisoı 
Ros' la konuJurken görüyorsunuz 

Türlcku1u lcampı açıldı 

fımir Fuvart bu sene büvük bir rağbel kaıanc:lı 
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No. 7 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Otomobil Sergiler·nde en çok 
a aka He karşılanan Otomobil 

1ey l' ad:r Allah! Bu Kadını 
Altüst Etmek için mi 

insanların K a bini 
Yarattın? 

Evvela Paris ... sonra Londra ve Nevyork sergilerinde herkesin gözü 
1937 model Doç'ta toplanmıştır . 

nlı olan adam, de-ı - Yaaa .. Demek ki, Mekkcden ge-ı g€lmckten maksadım.. (Halife, Ali) 

. Yeni mod.ellcr fevkalade şık. ve gösterişlidir. Doçun sağlamlığı bütün 
dünyad.a münakaşa kabul etmıyen bir hakikattir. Fiatlarmm ucuzlu<Yu 
dolayısıl?, satış hususunda birinci mevki sırayı teşkil eden üç markad~ 
sonra, dunyada en çok satılan otomobil Doçtur. 

'kti, durdurdu. O- liyorsun. ölüme mahkiım edilmiştir. 
n bır ı tı)ara sordu: - Evet. Mekkcden geliyorum. - Kuttame titredi. Başını birden-

19.3: nin en mUkemrnel otomobili olan Doçu görmeden kararınızı ver
meyınız. 

m .. y·, baba! .. (Yetim) ka- - Uzun yol. Görüyorum ki, çok bire kaldırarak, içinde kıvılcımlar pa-
n n (Kutt me) nin evi hangi- yorgunsun .. Istinı.hat et. Dinlen. Son- rıldıyan koyu ela gözlerini Abdürrah-

Yeni Doçlar K. Sani iptidasında İstanbulda bulunacaktır. 

Türkiye Acentesi: 

Sh.lir?. ra konuşuruz. rr.arun gözlerine dikti. 
lhtıyar, yorgunluktan bacakları - Hayır, Kuttame... lstirahatim, - Ne dedin? .• Ali, ölUme mi mah· 

tıt ıy n, <' yl • n gibı hecin devesint: ancak konuşmamıza bağlı. Eğer gö- kum edildi? 

Kemal Halil, Mehnıet Rifat ve Şsi. Tatko Şirketi 
Taksinı bahçesi karşısında Taksim: 

z gc>zd rdı; • sa ına dayanarak ce- rüşeceğimiz şeyde mutabık kalırsak, - Evet. 
v P .., rdı: burada kalacağım. Yoksa, kendime - Kimin tarafından? .. ! 

- & ı · m, senin üzerine olsun... başka bir yer arıyacağım. - Bizim tarafımızdan. 
Kutt ·hani u b bası, kocası, kar- - Allah, Allah ... Demek ki, bu mü- - Fakat .. Onu .. Kim öldürecek? .. 
d , N hrıv n muharebesinde maktul him bir iş için geldin. Buna, kim cesaret edebilecek? .. 
diı n k dm d -ıl mi?.. - Evet, Kuttame... Hem mühim - Ben ... 

- Ev t.. ve hem mahrem bir iş için geldim. l{uttame, bir dnha titredi. Başını 
. - Haaa .. I te .. Şu sokağın nihaye- - Şu halde, buyurun. Konuşalım. Abdürrabmana doğru biraz daha eğ-
tındeki k pıyı çalarsın. Kuttamenin e- - Fakat.. Konuştuklarımızı, hiç di. Uzun kirpikler arasında parıldı-
':1• or ~ıdır ... Deven, çok yorgun. Ga- kimsenin işitmemesi lazım. yan iri gözlerini, onun simsiyah göz-
lıba uzaktan geliyorsun?.. - Bundan emin olabilirsin. lerine dikti... Abdürrahmanın gözle-

n v nin ü tündeki adam, bu suale Kuttame, kapının önüne gitti. ri, bir çelik bıçak gibi sert ve keskin-

cevap vc>rmedi. Elindeki ince hurma - Ya, Hadi!.. di. 
Cltbuğunu, iddPtle devenin karnına Diye seslendi... O ihtiyar adam gel- Kuttame, birdenbire bir şey söyli-
~r:dirdi. Narin hecin devesi, ok gibi di. Kuttame, bu ihtiyar köleye bazı yemedi. Işittiği o bir tek kelime. ona 
1 rı fn 1 rk<>n: emirler verdi. Sonra, misafirinin ya- çok derinden, ve hatta inanılmıyacak 

- All h d 
1 

"h · bir söz gı"bi gelmişti. 
- • n en razı o sun ,ı tıyar. nına gelip, karşısına oturarak: 

Diye lendi. Ş . gib" k uşa - Nasıl? ... Sen mi? ... Aliyi ... Sen 
lht" - • imdi, istediğinız ı on - mi öldüreceksin? .. 

ıy r gtilümcedi. biliriz. 
·- l\ fiy siyle yiizünü sımsıkı ka- Decr Abdürrahman, en şüpheli kalplere 

P mı amm g n" bı"r adam oldugu· . ı. bile bir anda itimat veren bir kat'iyet-
"< Misafir, söze girişti: ıntl n bcllı .. Nereden geldig-ini söy- le cevap verdi: ı k - Evvela, beni tanıman lazım; me ı "ne g lmn..ı· Eh t Kut - Evet.. Ben ... 

t . nd... •· za en, Kuttame ... Ben: Mülcem Muradi'nin 
men n v·nı anyanlann hangı·si, ne- Kuttame, şaşırdı. Gözleri, birkaç 

r oğlu Abdürrahmanım. · E.n g ld" ini söyler? .. Mutlaka, bu sanıye dalgın dalgın etrafında dolaş-
a. onlar 'ln biridir. Belki de, çöl ka- - Fakat sen .. Mekkeli değilsin. Ga tı ve sonı-. tekrar, Abdiirrahmanın o 1 

b le!" · d liba, Mısırlısın. Konuşmandan belli. · · · h ·· J • b ı 'rın n birinin genç reisi... aerın ve sıya goz erme akarak mı-
Dedi; yoluna devam etti. - Evet, Mısırlıyım. Fakat, hayli rıldandı: 
A

• d scnedenberi, Mekkede otururum. y· Ib · ı ı A ın n k "ptik saçılan hecin de- - a, nıme cem... nlat bana. 
Ye • bir k pmın önünde durdu. Deve· - Demek ki; kocamın yeğeni olan Bu işe kimler karar verdi. Bu karar 
J n iı . d ı m elindeki çubukla Amiri oradan tanırsın? nasıl tatbik edilecek? .. 
k - Evet ... Yalnız onu değil; Nehri- (Arkası var) 

p anı açtı. E _ van muharebesinde maktul düşen ba-
' ·, } · i k bam, kocanı ve kardeşini de tanı-

gun d v }e b nm. 
- S ı · m !.. Kuttame, derin derin içini çekti. 
- S l" m, enin üzerine olsun. Gözlerini önüne indirerek: 
- Kuttam nin e ... ini arıyorum. - Cenabıhak, cümlesine rahmet 
- Burası. etsin. 
- T nrı m · afiriyim. Dedi. 
- Ho geldin .. Sefa geldin... Hu- Abdürrahman, bir saniye sükuttan 

Modası değişmiyen 

Otomobil 
Ytır. 1 sonra, sözüne devam etti: 

YüzU kapalı adam, deveyi ıhtırmı-ı - Şimdi .. Böyle, acilen buraya 
ya lüzum gormcdcn, büyük bir cevik-
lıkl y r nU dı. Ihtiyar ndam, deve
nin yularını aldı. 

- Ark md n gel. 
Dı)C mırıH ndı. 

Tek Kollu 
CEMAL K p d gırdil r. Büyük bir avlu. 

nun nıhay tınc doğru ilerlediler ... Ih- Piyango Gitesi Sahibi 
tıJ r ad :rn. dev nın yularım genç •• 
l:ir kız \e iı. Mı fir odasın:n kapı- Cemal G UVEN 
• ını acarı : j ve EŞi 

:.ı) ı.. un'. 
D dı. sayın mü§terilerinin yeni 

• yılını candan kutlularlar. 
Mi fir, ir ri gırdi. Yüzünü sımsıkı 

k pıyan K fıy nın ucunu indirdi. lh-

Packard, zarafet ve kibarlık ifade eden hatlarilc 
modeli senelerin tesirine tabi olmıyan yegane oto
mobildir. 
Dünyanın her tarafında Packard "yüksek srmf ın 

otomobili,, olarak tanınmıştır. 
Packardın 1937 modellerine herkesin kesesine 

uygun serileri vardır. 
100 beygirlik 6 silindirli Packard 
120 beygirlik sekiz silindirli Packard 

ve bunlara ilaveten daha büyük sekiz ve 12 silin
dirli her tipte lüks modeller ... 

Otomobil almağa karar vermeden Packardın 
yeni modellerini tetkik ediniz. 

Türkiye acentesi: 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şsi. Tatko Şirketi. 
Tal<sinı Bahçesi karşısında Taksirr> 

1<>37 
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( 
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tıy r d mm kul ğınn eğilerek: •• 

- I ım, ncele ... Bir an evvel, Kut- Ü 
tam yi gormC'k isterim. 

p 
A 
s 
T 

------
D dı ... lhtıy r; bu adamın Yüzüne K 
... g zdirdı. Bu S('rt 5chrc, ona \"a- S 

b ncı g lmc>dı: · 
Subhanallah .. Ben seni tanıyaca- u·· 

ğnn. Fakat zihnim o kadar dağınık 
ki: bir türlü hntırJıyamıyorum. Ne R 
is .. M demki J{uttnmeyi gönnek is
tiyorsun. Gidip kendisine söyliyeyim. U 

Diye cevnp verdi. 

Birkaç dakika s~nra. I\uttame gel- K 
dı 

Mi afir, bu kadını görür görmez, 
h yr tını zaptedemedı: 

H y kadır Allah! .. Neler yarat
rn )- a mukt dirs n. Bu kadını; insan
ı rın k lbını itil t etmek icin mi hal
k ttin ? •• 

Dedi. 
Kuttame, buna benzer sözleri pek 

c;ok ı tm ti. Onun için hiç duymamış 
gıbı h r ket tmiş; misafirine selam 
' rmc>klc iktifa eylemişti. 

i 
L 
L 
E 
R 
i 

S lam, yfı. misafir .. Hoş geldin. 
~ fa 15' ldın .. B nı brmrk istcmiRsin. 
E ıyur. Otuı. 

- S l"m, nın iız rıne olsun, ya 
K tt me ... Evet. S ni gonniye geldim. 
S na B ır S ıdm oğlu Amirden se
l m 

Öksürük, Nezle, Boğaz ve Gö • 
ğüa haatalrklarıyle ıesi kısılan • 
fara fİfai teairleri çoktur. 30 K. 
Haaan depoıu lıtanbul; Ankara, 
Beyoğlu, Betiktaf, Eıkitehir. 
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1-lissedarlarrn Bankadan gönderilecek davet varakala-t 
riyle birlikte toplanma saatinden evvel Bankaya gelme
leri rica olunur. 

Fevkalade toplanmıya ait ruzname a~ağrya dercolun· I 
rnu~tur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Nizamnemei 
esasisinin 19 ve 2 O inci maddeleri yerine kaim 

olmak üzere teklif olunan ınuaddel şekil 

Madde 19 - Her his~e senedi idare mecl' si reisi ile Müdiı-i 
Umuminin veya banka namına birinci derece
de vaz'ı imzaya salahiyetdar ikı memurun im
za arını, sıra numarasını hrıngi seriden olduğu· 
na dair işareti, itıbari kıymeti ve ~aır münasip 
}.uyut ve meşruhat ile otuz kuponu muhtev 
olacaktır. 
Hisse senet bedellerinin tamamen tahsil" nelen 
sonra asıl senet verilme1

i üzere hissedarlara 
bankaca her taksite mukabil kayıt muamele~ı 
yapı arak bankalar va ıtası ile veya doğrudan 
doğruya muvakkat makbuz ilmühaberi verile
cektir. 

Madde 20 - Bir hisse senedi bedelinin o/o yetmİ\>i 
edilmed "kçe ferağ olunmaz. Bedelinin '-;(, yet 
mişi ödenmiş olan hisse senedinin ferağı rene· 
di devredenle alanın bu işe mahsus o!arak 
tanzim edecekleri beyannameler üzer· ne ban
kaca muvafakat edilmesine ve hissedaran def 
terine kayıt ve tescil olunmasına müteval<kıf-

f AN 

CAR ZiRAAT MAKiNALARI FABRiKASI 
Hofherr - Schrantz • Clayton • Shuttleworth Anonim Şirketi 

1 ürkiye Merkez Şubesi 
İ ı;tanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Telefon 23577 Telgraf adreıi: Hofherton Şube: ADANA • 

1937 MODELLERi 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde, 

tekerlekli veya tank sisteminde 

H S C S ÇELiK 

MAZOT 
TRAKTÖRLERi 

Emsalsiz derecede mükemmel, sağlam ve 
sadedirler. itlemeleri en ucuz ve en emindir. 

Çelik pulluk1ar, Orak ve Harman makina)arı, Motör ve Lokomobiller, Değirmenler, Yem krr-

:r.a ve ezme makinaları, Ekremözler ve yayıklar, Santrifüj tulumbalan, her türlü ziraat makinalart. 

'lazut yakan , yeni veya müstamel fakat tam=r edilmit Diring traktörleri çok ucuz fiatla satılır. 
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l*s E 
Mercedes 
1937 modeli 
Dizel motörlü binek otomobilleri 
Elli kuruşluk mazot ile 
100 kilometre 

yapar 
Acentası : Taksim Bahçesi karşı
sında No. 25 Telgraf adresi: Di

'• ZEL lstanbul Tel. 40835 • 

İstanbul mahkemei asli.re üçiin<'Ü 
hukuk dairesinden: Fatma Saadet 
Vekili avukat Yusuf Kenan tarafın

! dan Beşiktaşta Serencebey çıkmazın-
ı da 4. No. da kocası Ahmet Hayri a. 
ı:yhıne 931 - 978 No. ile açtığı tenke 
müstenit boşanma davasından dola
yı gıyaben icra kılınan muhakeme 
sonunda müddeaaleyhin karısını ve 

çocuğunu terk ve ihmaJ ettiği ve bu 

sebeple geçimsizliğe kocanın ef'al ve 

s===c:::::;m•ı::m:m11:m•mrm•••m•••••••••••••••••••••••••' harekatı sebep ve amil olması itiba
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Yazıhaneleri 
Nur Han 
İstanbul 

E 

37 
TURYAG 

Türkiye Yağ ve Mamulatı Sanayi Şirketi 

Şimdi mevcut ve ilerde olacak mütterilerinin 

• 
1 SENELERiNi KUTLULAR 

riyle kabahat kocada olmak üzere 
Kanunu Medeninin 134, 138 ve 142 -
nci maddeleri mucibince tarafların 

boşanmalanna ve kabahatli kocı:.nm 
bir sene müddetle evlenmekteıı meın 
nuiyetine ve keyfiyetin ahvali şah -
siyeleri siciline geçirilmesine ve 
çocuğu anası nezdinde ipkasiylc ve
layetinin mumaileyha tarafından i.q_ 
timaline ve çocuk için şehri kırk lira 
iştirak hissesinin babadan tahsiline 
dair 26 - 10 • 1936 tarihinde verilen 
hükmü havi 1146 No. lı ilam rnüdde
aaleyh Ahmet Hayrinin iknmetgfLhı. 
nm meçhul olmasına mebni H. U. M. 
kanununun 141 inci maddesine tev. 
fikan ilanen te~;ği tensip kılmmrş 

ve bir sureti :le mahkeme divanha -
Fabrikası nesine talik edilmiş olduğundan ta-
TURAN rihi ilandan itibaren 15 gün zarfınrla 

lzmir Ahmet Hayrinin temyizi dava ede. 
Mı bileceği tebliğ makmama kaim ol-r mak üzere ilan olunur. (28835) tır. ı 

Bu curetle h'ssednran defterine kayıt ve tescil ~-------------------------~-~-~ 
edilm'yen ferağlar muteber değildir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Nizamnaınci esasisine 
ilavesi teklif olunan bazı hükümler 

lfadde 1 - Esp.s nizamnamen"n 32 inci maddesinin (c) 
fıkrası ile, TLrkiye Cümhuriyet Mer~cez Banka
n, f ılen altına kabili tahvil ecnebi dövizleri 
alıp satmağa mezun olduğu g"bi beynelmılel 
t~diye vatıtatı olan baş ıca paraların bu şeraiti 
yeniden ihraç edeceği tarihe kadar Merkez 
Bankası görececi liızum üzerine bu şeraiti haiz 
olmayan ecnebi serbest diğer dövizleri de alıp 
satmağa ve bu dö\: izler mukabili emisyon yap
mafra mezunduı. 
Vadeleri do'ı:san günü tcca\Üz ctmiyecck bu 
ikinci nevi döv· zlcrin alım bedel e:-inin tes
bıti ve bunlar mukabili yapılacak em"syon mık
tarının tayini için idare mec ıs nde en az beş 
azanın ittıfakı şarttır. 
Bu dövizlerin alım ve satımından dolayı hasıl 
o ab'Jccek zararlar sene gayelerinde aşağıdaki 
maddede mezkur hususi iht yat akçesi mevcu
dundan mahsup olunur. 

r fadde 2 - Ecnebi dövizleri üzerine yaptı5ı mu'\r:.eleden 
mütevellit normal karlar fevk nde ha ıl olabi
lecek fevka &de karlar ile Merkez Bankası 
"Husu i ihtiyat akçesi,, teşkil edecektir. 
işbu hususi ihtiyat akçesi Merkez Bankası ni
zamnem s·n·n 32 inci madde~inin (Ç 1) frb·a: 
sında muayyen evsafı haiz devlet tahvilatı 
rnübayaası surctile tenm"ye edilebilir. 
Bu tahvilat gelir er· "Hu~u&i ihtiyat akçesi,, 
altı milyona baliğ o!un~ya kadar ana paraya 
ilfi.ve olunur. Ana para bu hadde vasıl olup ta 
birinci maddede zikrolunan mah uplardan 
sonra altı milyon l'ra sermayeyi tecavüz eder
se fazlası bankanın ıhtiyat akçasına i ave 
oıunur. 

Fevkalade karlara ve zararların bu karlardan 
müteşekkil ihtiyat akçasından mahsubuna dair 
olan hüki.ımler 1936 senesinden it.haren mer'
idir. 

Madde 3 - Beynelmilel tediye va.ıtası olan başlıca para
ların yeniden fiilen altına kabili tahvil döviz 
vasfını iktisap ettiği tarihi tak'p eden ilk sene 
başından itibaren bu hususi iht yat akçası ile 
alınmış tahvilat sermayeden tahsil edilmemiş 
~o otuz bakiyeye mahsuben ve bor_a fiatı ile 
h ssedarlara mal edilir. Bakiye kalacak 
1 .500.000.- Lira 2794 numaralı kanunla teşkil 
edilmiş olan Amortisman sandığına devredilir. 
Ancak Banka esas nizamnamesin · n 32 inci 
maddesinin (h) fıkrası mucibince sermaye ve 
ihtiyat e.kçaliının % ellisinden fazla b · r meb
lıiğı tahvilata yatıramıyacak olan bankanın bu 1 
münasebetle portföyünde b·r tecavüz vukuu 
ha inde vaziyet o sene ve müteakıp seneler 
hisseİ temettü tevz ·atında A, B, <::, serileri his
sedarlarına hissei temettüleri nakit yerine bor
sa fiatr ile bu tahviliittan ver'lmek suretile 
düzeltilir. 

• 7ıdde - Deruhte ettiği tedavül kar.;dığı olarak Merkez 
Bankasma devredilen veya muahhar tarihlP.rde 

Uy şturucu 
nhisarından: 

1V1addeler 

1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup İdare
miz satışlarına iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tev· 
di olunan afyonlarm sahiplerine 1935 - 1936 senesi satış
larımız üzerinden tediyesi lazım gelen yüzde otuzların 
tevzii mukarrerdir. 

İstant,, .ldan gayri mmtakalarda bulunan afyon sahip
lerinin ellerindeki morfin makbuz numaraları ile açık ad
reslerini bildirir birer mektupla İdaremize müracaatları 
ilan olunur. "3873 '' 

Devlet Demirvollan ve limanları l$1etma U. idaresi ilanları 

1/. 1/ 1937 tarihinden itibaren "Şark Demiryolları" 
şebekesi Türkiye Cümhuriy et Devlet Demiryollanna il
hak edilmiştir. 

M:ezkur hat işlerinin Sirkecide Dokuzuncu İşletme Mü
dürlüğü tarafından tedvir edileceği ilan olunur. "3816" 

• * ... 
Eksiltme Tehiri 

Görülen lüzum üzerine eksiltme saatleri ve sair şerait 
ayni kalmak üzere ilan edilmiş olan 3 eksiltme aşağıdaki 
gibi tehir olunmuştur . ( 3881) 
4.1.193 7 de yapılacak küçük yol malzemesi 25.1.193 7 ye 
5 .1. 193 7 de yapılacak Lcko kazan boruları 26.1.193 7 ye 
6. l. 19 3 7 de yapılacak Çam tomruk 2 7. 1.19 3 7 ye 

ayni mah=yette olarak bankaca iktisap edilen 
menkul kıymetlerden bir kısmının veya tama
mının satılıp yerine diğer menkul kymetler 
ikamesine -Maliye Vekaletinin tahriri ınuva· 
fakati alınmak şartile- Merkez Bankaaı me
zundur. 

Madde 5 - İkinci madde muc:bince tetkil edilecek hususi 
ihtiyat akçesi 4.500.000 liraya baliğ olunca esas 
nizamnamenin 32 inci maddesinin ( d) fıkra
sındaki limitler Merkez Bankaın sermayesinin 
tamamı tediye edilm:~ sayılarak hesap edilir. 
Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin ( d) 
fıkrnnda mevzuu bahis Oç imzalı hazine bo
noları 39 uncu maddedeki kayda tabi olmak
sızın mükerrer iskontoya arzedilebilir. 

Madde 6 - Memurlarına sigorta ve tekaüt ma~ı gibi mu
avenetler temini için bir fon tesisi maksad!le ve 
bir misli de banka memurlarının maa~larından 
ker.ilmek ve bankaca esas nizamnamenin 85 in
ci maddesindeki hükmünü tatbik etmek üzere 
zenede meDJUrlann bir aylık ma~la.nnı geç.
memek ~rtile bir hiue aymuaya ha.nka id&r'ffi 
mezundur. 

• • 
ı e ı 

Adapaza~ı Beted yes·nden: 
Adet 

1 Trifase cereyan transformatörü 7 5 KV A. 
3150/ 380-220 V. 50 Periyot. 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A . anahtar ve Dizjönk
töriyle beraber. 

18 Tek kutuplu tefrik anahtarı 200 A. 
6 Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A. 
6 Yüksek .. ., boru şekli sigorta ve hamili. 
2 Primer Dizjönktör 1 O A. 

40 Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferrüatı 
50 ve 35 mm. den (1000) Kg. bakır tel. 

Yeniden açık eksiltme ile mübayaasma karar verilmiş 
olan yukarıda cins ve miktarı yazılı Transformatör ve te· 
ferrüatma şartnamesi mucibince talip olanların 11 İkin· 
cikanun 193 7 Pazartesi günü saat 15 de Adapazarı Bele
diye Encümenine müracaat etmeleri ve 120 liralık mu
vakkat teminat parası tediye veya bu miktarda banka 
teminat mektubunu ibraz etme1eri ilan olunur. (3812) 

~--~----------
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HAZİRANDA 
• 10 H ziranda Atatürk Ankara

ya avdet d rıerken E kişehire uğra
m r v ha va is ta iyon una giderek 
top u \ munf r.t uçuşları görmüş-
1 r, Turk havacılarını tnkdir buyur
mu laıdır. 

• Kamutay yaz tatiline başlamış-
tır n c ı inde 1ş Kanununu ka-
b l tmi tır. • 

" 17 H ir nd Fenerbahçe lstan-
pi onu olmu tur. 

• 19 ıı ır nda Parti ve hükumet 
E. nd bı lık yapılmış, Dahiliye 
Velu ı Parti Genel Sekreteri olmuş 
Parti r isliklerine de valile1 memur 
edil i tir. 

• Guneş tutulmuş, Uludağda, Bi-
lcci ete ve lneboluda küsufun sine -
ması alınmıştır. 

• 23 Haziranda Boğazlar mesele -
sini konu mak üzere Montrö konfe
ra sı içtimalarma ba lamıştır. 

* 25 H zirnnda lstanbulda yapı -
lan m bakada takımımız. Yunan 
miır basketbol takımını 12 - 49 ycn
mi tır. 

TE:\IMUZDA 
* 21 Temmuzda gece saat 24 te 

Montrud yeni Boğazlar 'Mukav:le -
numcsı - 1talya hariç olarak - alaka
d r devleti r arasında imzalanmış, 
bu m 'ut hfıdıse lstanbulda vapur -
larm düdük çalması ve top atılm~k 
sur tile bıldirilmiş, sokaklar halk ıle 
dolmu ve bu siyasi zafer heyecanla 
kutl nmı tır. Memleketimizin her 
k ind d tezahürat yapılmıştır 
Ordumuz m rasimlc bu sabah Çanak 
k B z aııd ya girmi 

k 

L>Ul;fı;r,ıUJ d J eylemiş " 
1 

A • ı t tn t~l"iinC'ii Dil Ku -
b rcol;{ ernc-bi lisanivakıla . 

·ıe i timalarIJ1a basla -

EYLrl.DE 
• t ·r s rg i bugtin aC'Tldt. 
,.. 6 E 1·1rt 40 g-"in 40 gere de • 

vnm cd n Bnlkan Festivali bugUıı 

bitti. 
• 15 Evlfllde İktisat VP Malive 

v k"ll rimiz mcmlek<'t dah"linrle bir 
nv knd r .. r C'C'k olan bir tetkik se
yahati. e rıktılnr. 

T:&c;;Rl rtSA Ü") i 
• B ıvUk M 11 t Meclisi a<;ılmtş 

:Atnt irk ~k roUhim bir nutuk söy -

lemi l rd r. 
• tzm"t 1{. ~ıt Fabrikası işlemiye 

b 1 m r. 
• M re ı Fevzi Çakmağın da iş-

tir kil B Ik n Antantı erkamhar • 
b" c r · 1 ri Bükr şte toplanmışlar -

dır. 
• 16 Te rinisa.nide Antakya ve 

İskenderun Türklerine karşı yapılan 
işkenceler arttırılmı tır. 

• Donanmamız Maltaya hareket 

etmi Ur. 
){A ru:Nl.TEVVEI DE 

* lsk nd run ve Antakyada örr 
ld re il "tn olun mu tur. 

• 5 K. nunucvvelde donanmamız 
Akd iz yah tinden dönmUştür. 

• 7 K. unucvvelde Adann ve ha
v r i bil) ·k bir seyr p felketine uğ -

ramı tır. 
• 1 K. nunuc-vveldP. İskenderun 

m 1 1 
·n Mill tler Cemiveti kon

i'! yind müz ker sine başlanılmış -

tır. 

TAN 

• • 

Dünyantn en büyük T ransof lônfik gemisi Kiıin M erv denize ineli ildi 

e ... 11.an cL / ... !.' ... i E .. ' ~ ıfo b",e Rci fc,i Bü~.qlc f .ol.ındt!ar 

M / Jf cd" ,. '1 ar ı:·pi g 
oldu 

Romancı Luiri - Puanclcllo 
;;JcJü 

t 

Berlin Olimpiyat/an yapıldı. 

Suriye ile Fronsa arcmnôa, Surive'(e ~filfôl balışec/en 61r mulovele imıofo,,Pı 

19 Haziranda güneı tam olarak fufu/du ... 

Ereğli Bez fabrikası açt!dı. 

Yunan Kralı Fa 1eron..la Yavuzu 
zivarel eHi 

Gener:ıl M fokr 

Okan la 

Yovuı lifomuı MaffoVI ziyoref eff: ve feıo~üraf1o la 
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da Dünya H8diseseıeri 

.KA1'"1JNt;SANİ 

en 
a 
acJa 
·ten 

1. Italyanlarla Habeşliler ·Makal
le etrafında harp ediyorlar. 

20. lngilteı·e kralı beşinci Jorj öl
dü ve Sekizinci Edvard kral ilan 
olundu. 

22. Fransada Laval kabinesi düş
tü. 
ŞUBAT 

10. Japonyada askeri isyan kop· 
tu. 

11. Fransa parlfımentosu Fransa
Sovyet paktını tasdik etti. 

15. Japonya.da askeri isyan son 
buldu. 
MART 

2. Alman ordusu Ren mmtakasmı 
işgal etti. 

13. Lokarno konferansı Londrada 
toplandı. 

Stat in ilk defa olarak radyoda 
bir nutuk verdi. 

Belçika Kralı Habeş meselesinde 
3. Habeş imparatoru memleketini 

terketti. /falya ile lngilferenin arasım 

1B. Venizelos öldü. 
?\1SAN 

5. Haile Seliisiye bir İngiliz zırh _ bulmağa t;alıJfı 
lısile Hayf aya hareket etti. 

6. İtalyanlar Adisababayı isgal et
ti! r. 

10. Romadn ltalva Kralı Habeş 
imparatoru ilan edildi. 

1 <:\. C'ald:ıri!'; öldü. 
llA YIS, HAZİRAN 

4. Zecri tedbirlerin kaldırılmasını 

fstiyen İtalya, hududunda seft'.'rber -
Jik hazırlrl\1 nrrna başlandı. 

Hnbe~ İmparatoru Haile Seliisiye 
Londraya muvasalat etti. 

5. Fransada Saro kabinesi istifa 
etti ve Leon Blum Başvekil oldu. 

Fra ada grevler vahim bir mahi
y t almıı:ı, 350 amele i ini bırakmış
trr. Fi ıstın kanşıkbklan bütün şid. 

d •tile d vam ed'yor. 
9 - Fransada grev resmen son 

buldu. 
rn fl"\.f ksim Corki öldü. 

TE1nıuz 

1. Habt'ş imparatoru Milletler Ce
miyetinde memleketini müdafaa et· 

12. Almanya - Avusturva aragrn
da yapılan anlaşma resmen ilan o • 
lu mu tur. 

16. t nanyada isyan başladı. 
AGl'STOS 

16. Rusyada Zinovyef, Kamenef, 
Stalin aleyhine bir suikaste iştirak
leri dolayısile tevkif edilmişlerdir. 

17. Kamenef, Zinovyefin dahil ol
duğu partıdcn 16 kişi kurşuna dizil_ 
mıslerdir. 

27. İngiltere • Mısır anlaşmasT 
Lnndrada imza edildi. 

31. Titülesku yeni Rumen kabine
sıne alınmamış, Antonesko hariciye 
n zın olmustur. 
nınt CtTEŞ UN 

30. Irakta bir darbei hükumet ya
p dı. 

General M etaksas Yunanisfanc:i!l 
otorite rejimi kurdu 

İKlNCİTEŞRlN 
5. Ruzvclt tekrar Ar.terika Cu • 

m urreislığine seçildi. 
19. Fransa dahiliye nazırı Salen

gro intihar etti. 
Almanya ile ttalya. İspanya asile -

rinin hilkümetini tanıdılar. 
23. Almanya ile Japonya komüniz 

me karşı bir pakt imzaladılar. 
26. Silah taciri Zaharof öldü. 

KANUNUEVVEL 
10. İngiltere kralı sekizinci Ed 

vard ta<; ve tahtından feragat etti. 
11. Altıncı Jorj İngiltere kralı ilan 

olundu. 
21. Çin Başvekili ve B~kumanda

nı Çang - Kay - Şek Çin asilerinin e. 
!ine esir düştü . 

25 Çang-Kay-Şck serbest bırakıl-

dı. 

Boğılann tah*.imi için Monfrö konferansı fop/anclt 

Kral Y orgi Yunanisfono Kral olarak geldi 

Şuıing Avusfuryac:io biı clildaföı lül tesis effi 

Frrmılar Sancakta iclorei örf iye ilôn 
eff iler. Halk büyük bir foıyii ve 

i~kence alfınclo btrakıldı 

I ponyac!a büyük bir ilıtilôl çıktı ispanya baıfan aıa ğı Aana boynaı 
DoHor Şahi :Almanya için 

müstemlel<e isledi 

ispanya ba~fanbaşa biı harabye 
döndü 

• 
Nürenberg'de Nazi kongresi 

toplandı 

lngilfere Kralı Edvard, sevgilisi 

Madam Simpson yüzünden istıla 

etti. Yerine 6 ncı Jorj geçti. Bold-
vin bu işte biıyük rol oynadı. 

Türlciye Fransaaan Sancoğm isfik/ôline kavu~mastnı istedi 
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Kuruş 

• 1 

• • Cocuk ısı 
Biitün ç_ocukların, b .. ı··n ö .. re menlern, her esin 

muhta~ o u b·r eser 

Türk Matbuatında görü m m · ş 
bir adım atıvor 

BÖtün dünya d"I ·n çevri'm·ş o· n Yeni 
l _) 

Çocuk Ansiklopedis" · Profesöı S · Mu· 
rat, Faik Sabri, ve N . Zeker·yadan müre ~ 
kep bir heyet vasıt s·ıe dilim ze ç v· tm Ş· 
tir. Yeni Çocuk Ans·k pedis· on günde b·~ 
48 büyük sahife ik cüzler halinde çıkacak
tır. TAN bu eseri h r eve ve her mektebe 
'soka bilmek için Tü Matbua ında görül· 
men'aiş bir fiyatla 

verecektir. 7,5 kuruş 
Parası bile değildir. 

Bugün 
, 

SATIS .. 
YERLEfii: 

HELE SÔKÔ~ 
KEMiKLERiM 
• ISINABi LOi • 

)rıe·--
BJR ELEl<TRil< ALETİ EN lAR.F. EN KIYMETLİ HEDİYEDİR 
BAYRAM ve YILBAŞI MÜNASEBETİLE PEŞİN SATIŞ İÇİ!) 

,. 4 ' 

YALNIZ. [incı KANUN 1 cA NDA HUSUS/ TENl-ILAT. 

VEREfİtE fA Ti/ F. ~TlAR/MIZ: 
<it 

UTıULER S. 50 
OCAf<tAR~ .,.so 
BtJYOTLAR · 

6.50 
· E:Kmekl<IZorlmo 

alet/en So ,, 
PLÔNJORLER: 

2 .60 I 
r~ac J(urutma oıtlf Prı 

13. 
Aqnlan fsskın eden 
elektrikli ya,tıkl 

750 
SAATLER. 

9. 
CEZVELER. 

3.90 

SOBALAU 
4.50 

fAYDANLll<LAR 
12.50 

SEMAVERLER 
30. 

MASAJ aiti/en· 
38. 

YLJ/'•1URTA ÇIRPMA 
NAKİHELERI • 

LJ. $(} 
ELEKTRll<l 1 TR AŞ 

6 AYltALARI 
t,/RADAfl: 
rftBAREll 

SAT/EDE VERESİYESATI 
Sabıbı: Ahmet ~mın \' Al.MAN Umumı Neşnyatı ıdare edeo: S. SAUM 
Gazet.ecilü ~ N"eony f.Urk LııiıiWt ~ ıit~tL Bası1<1ıgı yer fA1'4 matbaam 




