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18 PİYESİ
Tamamen çtkmtştir

Bu 18 piyesin isimleri İlân
kısmında yazıhdır.

Yeni yıla
Yeni hamlelerle
Giriyoruz

Gelen seneyi gidenden
daha verimli yapmak
azmile mücehheziz!

T ürkiye Cumhuriyeti camiasını
leşkil eden aziz milletimiz dahi
hayat ve harekette kâinatın de-

veranma uymuştur. Her yeni gelen yıl
bizi uykuda bulmuyor artık. Eskiden yıl
değiştıkçe ömürlerinden o kadarlık bir
zamanın daha eksıldığini düşünerek ha-
yıflanan Türkler şimdi yıllan birer te-
rakki merhalesi halinde atlamaktan
memnun ve mes'uddurlar. Küre güneşin
çevresinde bir yıl daha dolanırken biz
milletçe en aşağı yüzyıllık bir terakki me-
safesi alıyoruz. Cemiyetimiz müspet ve
canlı faaliyet içinde hergiin, her ay ve
her yıl daha gürbüzleşmiş, daha büyü-
müş çıkıyor. Her geçen yıl, bizi yeni yıl-
lar içine daha kuvvetli olarak atıyor.
Hayat nekadar demir leblebi olursa ol"
sun, biz onun zevki çarpışarak ve yenerek
yürümekte olduğunu biliyoruz ve işte bu
şartlar içinde 1937 yılına memnun, çalâk
ve gözü pek olarak giriyoruz.

Bır?ktığımız yılm bilânçosu dolgun-
dur. Gelen yılı gidenden daha verimli
yapmak azmile mücehheziz. Bu şartlar
içinde tarihî fıtratına tamamen uygun bir
kahramanlıkla zamanı ve mesafeyi dev
adımlarile çiğnemekte olan yüksek mille-
limize bugün dahil olduğumuz yeni yılı
kalbimizin en coşkun heyecanlarile
lularız.

Tarihin cereyanında yıpranan Osman-
lı İmparatorluğunu zaman inkıraza ugra-
tırken Türk milleti zamana tahakküm e-
den bir hassasiyetle o eski idareyi tasfiye
ederek Imparatorluğu saran bütün tahrib
unsurlanna üstün yapıcı bir kudretle or-
taya yepyeni bir varlık çıkardı. Bu mır
azzam hâdisede Türkliîgun en esk:
manlarındanberi mütemadiyen tebarüz
edegelen en bariz vasıflarının tecellisine
şahid olduk: Türkün ' kendi sinesinden
çıkan.bir Başbuğ milleti kendi etrafına
toplıyarak ona rehberlik etti, ve onun
her emri, her işareti milletçe hep zafer-
lerle taclandırıldı: Harice karşı ve da-
hilde.

Harice karşı artık împaratorluğun en
parlak zamanlarını gölgede bırakan akıl-
lı ve insanlık haysiyetinin bütün şartlan-
na uygun bir siyaseti Türk milletinin u-
mum heyeti elüstünde ileri götürüyor.
Dahilde içtimaî ve iktısadî ilerilemelerile
Türk milleti hergün daha ziyade kuntla-
şan ve yükselen yekpare bir granit kayası
haline gelmektedir.

Bugüne kadar başarılan işlerin fihris-
tini yazacak olsak yeni yıl şerefine on alü
sahife olarak neşrettiğimiz Cumhuriyet'in
bu kocaman hacmi bile o kadannı sayıp
dökmeğe yetmez. Bir iki misal zikretmek
için kaydedelim ki yabancı sermaye elin-
de olan son demiryolunu daha üç be« gün
önce aldık. Bu suretle Türkiyede Türk-
lerin bu gibi işleri bilip anlamadıklan ve
hele hiç yapamadıklan zamanlarda ec-
nebi elleri ve paralarile vücude getirilen
şimendiferlerin kâffesi millete maledilmiş
bulunmaktadır.

Ancak bu birşey degil. Biz satın aldı-
ğımız şimendiferlerden daha çogunu ken-
dimiz yaptık ve yapmaktayız: Türk elle-
rile ve Türk parasile.

Diğer bir misal: Atatürkün sağ kolu
olan uğurlu Basbakan daha evvelki gün
Cumhuriyet Halk Partisi grupuna yüz
milyon liralık bir ziraî kalkınma progra-
mının bizzat kendisi tarafından tetkik ve
ihzar olunmuş esaslannı kendisine has
kolaylıkla izah ediyordu.

Bu bir iki misalden Türk milletinin
yükselen yekpare halinin sırnna intikal
edersiniz. Böyle bir millet elbette kendi
varhğmın meşru ve makbul bütün icabla-
rını yerine getirecek bir millettir.

Geçen yıl içinde Cumhuriyet Türkiye-
si en hayatî meselelerinden Boğazlar re-
İimini kendi selâmetine uygun bir şekil
ve surette hallettirmiş olmakla mes'ud
ve müftehir olmuştu. Yeni yıla haricî
mesele olarak Iskenderun - Antakya ve
havalisinden ibaret Hatav ülkesin'n ırkî

Iki yıl ve iki yol arasmda

Bugün yeni bir senenin eşiğînde bu-
lunuyoruz. Geçen tene zarfında malî
buhran arttı. tşsizlik çoğaldı ve yer yer
siyasî ihtilâflar kanlı ihtilâller ve
hatta harbler çıktı. Bu itibarla 1936
mes'ud bir sene olmamıştır. Bugün ilk

gününe başladığımız henüz masum
İ937 çok temenni olunur ki geçen sene-
nin felâketli yoluna sapmasın..

Aziz okuyucularımıza yeni yılın u-
ğurlu ve saadetle dolu olmasını temen-
ni ederiz.

Ilk Devlet treni bu sabah
Edirneye hareket ediyor
Tren kalkarken Sirkecide büyük merasim yapıla-
cak, hat güzergâhmcta da halk tezahürat yapacak

Devlete geçen Şark DemiryoUarı binastna konulan yeM'arma
ve istasyonda yapılan tezyinat l

vj"'"'
Şark Demiryollan.dün gece yansın •-

dan itibaren - tarihe kanşmış ve Avrupa
hattı bilfiil devlete intikal etmiştir.

Sirkeci gan "dün sab'ahtan itibaren
bayraklarla süslerimiş, gann kubbesine
elektrikle «Devlet Demiryollan îşlet -
mesi»" arması -konulmuştu. . Sirkecide -
ki eski şirket merke^i' binasma asılmak
üzere iki levha hkzirlanmıştır. "Bu levÜa-

:T.<C.D. D. Avrupa h'attı 9uncu
işletme müdürlüğü» yazıhdır^ t r\ "< ı

Yedikule atölyelerindeki bütün- işçiler
dün sabah büyük'tezahürat yapmışkrd r.
işçiler iş saatinden evvel afölyeye Ata "
türkün, İsmet îıronünün ve Nafıa Veküi
Ali Çetinkayanın resimlerini alkışlar.ara-^
sında asmışlardır. işçiler bugün de Tak-
sim abidesine*bir çelenk koyacaklardır.

Bu sabah saat 8,30 da Sirkeci gann-
da'yaprlacalcmerasimde dün akşam şeh-
rimize gelmiş olan,Nafıa Vökilimiz Ali
Çetinkayanın da bulunacağı anlaşılmak-
tadır. Nafıa Vekilimizin'ilk devlet treni-

le Edirneye kadar'. -gitraesi. de - ihtimal
dahilindedır. Bu tatarla bazı-davethler
de Edirneye gideceklerdirr —•—•*---— -

Bu sabah aynî zamanda Edirneden
hareket eden tren.jçin -de ' şehrinrizdeki
merasimîn ayni.yapilacaktır. Edirne ve
İstanbuldan'-'kalkan trenler " Muradlı ve
Alpullu îstasyorîlârinda' Tek"irdâ|' ye
Kırklareli VaiaenVVîlâyeVBelediye ve
Parti îerkâhile'rrâlk-mümessillefi'tarkfın -
dan* tezahüratla' karşilânacak"-ve uğurla^-

- İki tren'Çbrludatelâkf^edefcektir.'Bu*
rada da'büytik tezahürat yapılacaktır.
ı Hat-güzergâhındaki bütün 'istasyonlar'
bayraklar ve yeşilliklerle donanacak ve
halk'trenleri karşıîıyacak've-auğurlıya »-
câktır.
• Devlet DemiryoîIan'Umum-Müdürj'

Ali Rıza dün de Şark Demiryollan •mer'
kezinde meşgul olmuş ve Tıattmteseüümü
muamelesinin son kısmma " nezaret et —
miştir.
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Pek yakında

Hürrem Sultan
Üstad M. Turhanm en son ve en

güzel tarihî romanı

ve millî istiklâl haklannı temin etmek
meşgale ve endişeleri içinde geçiyoruz.
Bu işteki hakkımız o kadar kuvvetlidir ki
ergeç onun dahi Hatay Türklerile bera-
ber biz anavatan Türklerini tatmin ede-
cek bir şekilde hallolunmaması imkânı
yoktur.

Kâinat hareket ediyor da onun için
ebedî mesafe ve zamanlar içinde yeni ye-
ni yıllar tekevvün ve tevali ediyor. Sanı-
lır ki kâinatın bu muhteşem hareketi kâ-

inatşümul bir iyilik gayesine ilerilemek-
tedir. Acaba bu umumî deveran arasmda
insanlık ta daha iyi bir istıkbale doğru
gidiyor mu? Herhalde bunun böyle ol-
ması temenni olunur.

Biz Türkler kendi hesabımıza bütün
faaliyetlerimizi başta kendi iyiliklerimiz
olmak üzere insanlığm iyiliği hedefine
tevcih etmiş olarak yürüyüp gidiyoruz,
ve yeni yıla dahi bu yolda yenilmez ve
behemehal yener hamlelerle giriyoruz.

YUNUS NAD1

Arşidük Otto'nun
beyannamesi

Prens Avusiuryada üır
Imparatorluk ordusu ih-
dasını tasvib ediyormuş

Viyana 31 (A.
A.) — Otto de
Habsburg, yeni sene
münasebetile kendi-
sine hemşerilik hak-
kı venrniş olan 1500
Avusturya komü -
nüne bir beyanname
göndererek progra -
mını izah etmiştir:

Arşidük, dahilî
ve haricî sulhu is -
temektedir. Kendisi
edecek, işsizlere muavenette bulunacak,
ticareti,ve sanayii himaye edecektir.

Arşidük, mecburî askerlik hizmetinin
Ve imparatorluk an'anesine tevfıkan bir
ordunun ihdasmı tasvib etmektedir.

Ba ordu, Avusturyayı haricî taamız-
lara karşı muhafara edecek kabiliyette
olacaktır. -

Arşidük, temennilenn husul bulmala -
kaydetmekte'dir. Bir kere yakalamaga
muvaffak olunamıyan şansm bir daha ge '̂
ri^gelmesi mümkün değildir.

Polonya' komünizme karsı hareketi
redd etmiş

' Eondra 31 (A.A.) — Ha'vas afaîısı-
hın muhabiri, Almanya ile Japonyanın
pon zamanlarda Vatşova hükûmetine mü-
racaat ederek komünist aleyhtan misaka
J^ehistanm. da iştirak etmesini istemfslerse
'de.Varşova hükûmetinin-bunu kabuldfcn
imtina eylemiş bulunduğunu bildirmekte-
dir. • • -

Arsıduk Ottc

çıftçılere yardım

t .

v2-ncide: Siyasf icmal.'ifatakya tarüri

3 •uncüde: Müneccnnferin tahininlerf

4 üncüde: 1937 sulh yılı olacak,

* 6 ncıda: Madam Simpson'un hayatı,
Spor sütunlan

7 ncide Bir yılbaşı hikâyesi — Server
Bedi.

8 incide: 1937 için tahminlerimiz:
Peyami Safa, Abidin Daver, M. Tur-
han Tan.

9 uncuda: Bir senelık dünya tarihi:
Muharrem Feyzi.

10 uncuda: 1936 Turkiyesi, geçen sene
İstanbulda neler yapılabılırdi, neler
yapümadı — V. Bırson.

Reisicumhur şehrimizde

Atatürk dün
Istanbulu şereflendirdi

Akşam Atinadan dönen Haricîye Vekili derhal
Büyük Şefe mülâki oldu. Atatürk kendisine

mesaisinden memnuniyetini bildirdi

Atatürk dün akfam Haydarpaşa vapurunun saionunda
Evvelki gece saat üçte Ankaradan ay-

rılan Reisicumhur Atatürk hususî bir
trenle dün şehrimizi teşrif etmiştir.

Reisicumhur, lzmitte İstanbul Valisile
İstanbul Kumandanı General Halis ve
Haydarpaşa gannda da Ordu Müfettişi
General Fahreddm, General Ali Said,
General Osman Tufan, Harb Akademi-
si Kumandanı General Ali Fuad, Gene-
ral Yusuf Ziya, General Kemal, Gene-
ral Nureddın ve General Rüştü, Devlet
Demiryollan Umum Müdürü Ali Rıza,
hükûmet ve Parti erkânüe kalabahk bir
halk kütlesi tarafından büyük tezahürat-

{Arkast Sa. 5 sütun 1 del

Büyük Şef in yeni sene
temennileri

Atatürk dün gece Park Otelde et-
rafında bulunanlara şu sözleri söyle-
miştir:

«— Arkadaşlar, burada benîm-
le beraber bu geceyi geçirenlerin
937 yılı uğurlu olsun!»

Büyük Şefin sözleri halk tarafm-
dan heyecanla dinlenmiş, ve alkışlan-
mıştır.

Bitaraf müşahid heyeti
bugün Hatay'a varıyor

Adanada trene giren Hatayblar heyetten Fransız
memurlarının propagandasına kanmamasmı istedi

Adana 31 (Hususî muhabirimiz -
den) — Bitaraf müşahid heyeti bugün
Torosları geçergeçmez Hatayh ve Ha -
tay davasile alâkalı halkımız tarafından
çok asil, manalı ve sessiz tezahüratla kar-
şılanıp uğurlandılar. Heyetle trende gö -
rüşen Hataylılar uğradıklan mezalimi

haksızlıklan anlatarak Hataydave
Türkleri de dinlemelerini ve Fransız me-

murlannın bir taraflı propagandalıt
kanmamalnnı rica etmişlerdir. Heyet a
zası herkesi dinliyeceklerini Hatayl
Türklere vadetmiş ve vicdanî hareketle
rinden emin olunmasmı istediklerini bil
dirmişlerdir.

Heyet bu akşam Halebde kalacak
yarın (bugün) Hataya giderek vazife
ne başlıyacaktır.

Yılbaşı piyangosu dün
gece 8 de çekildi

34417 numara 500,000 lira kazandı
6145 numaraya 200 bin, 1221 numaraya 150

bin, 19360 numaraya 100 bin lira çıktı
Tayyare piyangosunun 937 senesi

yılbaşı piyangosu dün gece saat sekizde
Beyoğlunda Asrî sinemada çekilmiştir.
Bu sene geçen senelere nisbetle piyasa-
ya daha çok bilet çıkarüdığı halde bun-
l&rın hepsi de satılmıştır. Halk bu piyan-
goya çok büyük alâka göstermiş; saat
altı buçuktan itibaren sinema salonu
dolmağa başlamıştır.

Saat yedide tehacümden kapılan ka -
pamak mecburiyeti hasıl olmuş; birçok
kimseler neticeyi dışarıda beklemişler-
dir.

Salonda radyo tertibatı da olduğu
Jiçin numaralar çekilirken radyo vasıta-
sile her tarafta ilân edilmiştir.

Bu keşidenin dört yüz bin liralık mü-
kâfatı beş yüz bin liralık ikramiyeyi
kazanan 34417 numaranm nihayetinde-
ki iki rakamı teşkil eden 17 numaraya
verilecek bu numara ile nihayet bulan
biletler onda bir hesabile yüzer lira a-
lacaklardır.

Yüz bin liralık mükâfat ta birinci ik-
ramiyeyi kazanan 34417 numara ile ikm-
ci ikramiyeyi kazanan 6145 numaranm
yirmi beş aşağı ve yirmi beş yukan -
sındaki numaralar alacaklardır.
Arkası 11 inci sdhijenin 1 inci sütununda

Yeni senenin yeni zenginleri Mat-
mazel Anjel ve Dr. Urfanidis

nin en1937
büyük iki edebî

hâdisesi
Peyami Safa
Reşad Nuri

Cumhuriyet için en güzel eser-
lerini hazırlıyorlar

Orijinal Boyut : 21 * 52 cm


