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KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

AKS istanbul hayvanları koruma cemiyeti 
Nişantaş Şaimig&r sokak No. 84 

Telefon: 49169 
Fukaranın hayvanlarına mahsus parasıı 
muayene ve tedavi pazardan maada her gün 

saat 9 - 12 ve akşamlan 5 - 1 

Sene 20 — No. 6948 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 21 Şubat 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

B. Hitler beklenilen nutkunu söyledi 
nutuk iiç saat devam etti 

Bolşevîzme, Milletler Cemiyetine ve 
demokrat gazetelere hücum etti 

B. Hitler: "Daima sulha bağlı kalacağım. Her 
devletle iyi geçinmeğe hazınz. Alman harp 
istemez, fakat harpten de korkmaz,, diyor 

B. Hitler Rayhştagda nutuk sByloken 

Berlin 20 — 
KroU operası 
nan Rayhşta;gda 
nu söylemiştir. 
eden bu nutuk 

B. Hitler, 
binaüinda 

büyük 
Üç saat 

bütün 

bugün 
topla-

nutku-
devam 
Alıran 

Avusturya, Çek, İngiliz, Amerikan ve 
Cenubî Amerikanm radyo istasyonla
rı tarafmdan almarak neşredilmiştir. 

B. Hitler Alman nasyonal sosyalist 
sancaklarile süslenmiş olan içtima 
salonundan içeriye girince her kes 
ayağa İcalkmıştır. Rayhştag umumî 
mecUsi B. Hitlere söz vermiş ve hasıl 
olan derin sükûnet içinde B. Hitler 
nutkuna başlamıştır. B. Hitler demiş
tir ki: 

Toplantının sebebi 
— Bugünkü toplantıyı iki sebepten 

dolayı yapıyoruz: Birincisi son za
manlarda vuku bulan değişiklikler, 
ikincisi de haricî münasebet-
ierimizde pek mümrem bir hal 
alan anlaşmayı izaha lüzum ha
sıl olmasıdır: Bundan beş sene evvel 
Alman Başvekâleti bana tevdi edildi
ği zaman Alman talihi bir dönüm 
noktasma erişmiş oldu. Rakiplerimiz 
bizim de kendileri gibi muvakkat bir 
2*nıan için iş başına geçtiğimizi zan
nettiler. Aradan geçen beş senelik fa-
^iyet bunım böyle olmadığını ispata 
^fidir. Şayed Almanlar arasında es-
^den olduğu gibi, bir ittihad teessüs 
etmeseydi, biz de geçici olurduk. Al-
*n^ nasyonal sosyalizmi Alman mü-

B. Hitlerin nutkunılan bazı mlihim parçalar 
Almanyada herkes nasyonalis-

mi sonuna kadar müdafaaya ye
minlidir. Alman ordusu da kuv
vetini nasyonal sosyalizmden alır. 
Fırka, siyaset ve ordunun başm-
da bulunup onları idare eden bir 
kişi vardır, o da benim. 

Almanya müşkil iktisadi vazi
yet içinde bulunuyor. Müstemle
kesi, ham maddesi olmadan ya-
şıyabilmesi bir mucizedir. Alman
ya araziye muhtaçtır. Boş vaid-
lere ihtiyacımız yoktur. 

Haksızhğı hak gibi gösteren, bi
naenaleyh hak»zhğa istinad 
eden Milletler Cemiyetine Alman-
yamn tekrar dönmesi hiç bir za
man mevzuubahis olamaz. Mil
letler Cemiyeti bugünkü vaziyet
te 100 sene devam ederse komik 
bir dünya yaratmış olacaktır. 

Bugün bolşeviklikte her zaman
dan ziyade beşeriyetin mahvtai 
görüyoruz. Bolşeviklik cihanı boz
mak, cemiyeti altüst etmek isti

yor. İspanyanın bolşevik olması 
Avrupa muvazenesinin bozulması 
demektir. Buna karşı lâkayd ka
lamayız. Almanya ile ttalya müş
tereken tehlikenin bertaraf edil
mesine çalışıyorlar. 

tngiUzler bizim mahkemeleri
mizin kararlarına uzaktan mü
dahale edecek kadar i l ^ varı
yorlar. İngiliz mebusları FUistin-
dekl İngiliz mahkemelerinin ver
dikleri hükümlere baksalar daha 
ijd ederler. 

Talnız ayni milliyet d e ^ ayni 
tarih ve ayni kültür Avusturyayı 
Almanya ile birleştiriyor. Onun 
için senelerdenberi devam eden 
anlaşamamazlıklan ortadan kal
dırmak lâzım geliyordu. Şuşni-
gin de ayni düşüncelere iştirak 
ettiğini görmekle mesudum. 
Avusturya ile anlaşmamız sulh 
yolunda atılmış yeni bir adımdır. 
Halbuki bu muvaffakiyet demok
ratlar arabanda büyük bir hiddet 
uyandırdı. 

kadderatile bağh olan bir teşekküldür 
ve ebediyen iş baŞmda kalacakta:. Beş 

sene evvelki zamanın icabatuflfan dola
yı bunun böyle olacağı anlaşılamadı. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Dünkü maçlann neticeleri 

Güneş Muhafızgücünü 3-1,0. Saray 
Istanbulsporu 5-2 mağlûb ettiler 

Ankarada Harbiye Gençlerblrliğinl 3 - 1 , 
^^rnirdecle Beşiktaş Üçoku 3 -1 yendiler 

(Tafsilât Spor sahifemizdedir.) 

Selâm yermek 

Dün yeniden 42 Halkevi açıldı 

Parti genel sekreteri çok 
mühim bir nutuk îrad etti 
Bütün Halkevlerinde merasim yapıldı 

şehrimizde 3 Halkevi daha açıldı 
"Halkevleri ve Halkevcileri Atatürkün ve milletimizin 

büyük irşad ve emirlerini yerine getirmek için 
her zaman inkılâbm emrindedir.» 

Ankara 20 (Telefonla) — Halkev
lerinin kuruluşlanmn altıncı yüdö-
nümü bugün memleketin her tara-
fmda büyük merasimle kutlanmıştır. 
Halkevinde yapılan toplantıda Büyük 
Millet Meclisi reisi B. Abdülhalik 
Renda üe Vekiller, Mebuslar ve Ve
kâletler Ueri gelenleri ve kalabalık 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. Me
rasime saat 15,30 da İstiklâl marşUe 
başlanmıştır. 

Dahi l iye Veki l in in nutku 
istiklâl marşı dinlendikten sonra 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri B. ŞiUcrü Kaya söylediği bü" nu
tukla. Halkevlerinin değerli çalışma
larım öğmüş ve 42 yeni Halkevini 
açmıştır. B. Şükrü Kaya, sık sık al
kışlarla kesilen, Ankara ve İstanbul 
radyolarile neşredilen bu nutkunda 
42 şehrimizin daha, millî ülkünün, 
bilgi ve görgü ışığına kavuşacağım, 
bu adedin gelecek yıllan bir kaç mis
line çıkacağına kanaati olduğunu, 
Halkevlerinin İlk açılış tarihi olan 
992 de 24 Halkevi ve 34 bin üye var-
kfen bugün yeni açüanlarla 209 Hal
kevi ve erkek kadm 100 binden fazla 

Dahiliye VeUli ve Parti genel 
sekretoi B. Şükrü Kaya 

faal ve vazifedar üye bulunduğuna 
söyledikten sonra demiştir ki: 

(Devam 10 uncu sahifede) 

Bizim İstanbul haVct pek naeüetir. 
Fakat bazen de, miUÎ inceliğimizle 
mütenasip oimıyan şeyler yapanlar 
aranuzda eksik değildir. Meseli, şeh
rimizin yakışık dlmtyan itiyadlart 
meyamnda selâm vermemek vardtr. 

Bir dükkâna gireriz: 
— Siz de şu renk kumaş var mı? 
Evvelâ merhabalaştiktan sonra sö

ze başlaTuak bütün medeni şehirlerin 
âdetleri arasında olduğu gibi, Anado-
luda da usuldür. İstanbul halkı, ken
dine hâs bu kusuru tashih ederek baş
tan aşağı nazik ve ince olan iislûbun-
da tezad bırakmamalıdır. \ TıJjjLÎ 

i! ANKARA 

İngilterede kabine buhranı 

Hariciye Nazırı B. Eden 
dün akşam istifa etti 

Lord Halifax Edenin yerine hariciye 
nazırlığına getirilecektir 

Edenden sonra diğer nazırlardan dör
dünün de istifa edecekleri söyleniyor 
Londra 20 ;(A.A.) — Havas ajansı 

muhabirinden: Kabinenin dün flç 
saat devam etmiş olan içtimamda it* 
tihaz edilen kararlara müteallik hiç 
bir şey tereşşüh etmemiştir. Kabine
nin bugün saat 16 te yani B. Hitierln 
Rayhştagda söyUyeceği nutku mütea-
kib derhal yeniden toplanması key
fiyeti, İngiliz nazırlanmn ikinci fev
kalâde içtimalanm akdetmeden evvel 
bu nutka muttali olmak arzusunda 
bulunduklarım göstermektedir. 

Tahmin edildiğine göre dün IDH-
nakaşa edilmiş olan başUca mesele
ler, şunlardır: 

(Devamı 2 nd sahifede) Lord Halifakz B. Eden 

BAYAN DlNAUlHrie GOROŞTOHU 
Joan Blondel'in gençlik, aşk, 
ideal erkek hakkında fikirleri 

Artist diyor ki: «Bir arkadaşım: mTürK^r kara renklidir» 
diye iddia ediyordu, ben beyazdır diyordum. Şimdi kendi
sini sizinle tanıştıracağım, yanıldığım anlıyacak... Sakın 

sinirlenmeyin, onun coğrafyası kuvvetli değildir.„• 

Hikmet Feridun E«'in, Hollywo<>d'un bu çok tanınmış yıl-
^^ dızile yaptığı mülakatı yarınki nüshamızda okuyunuz. 

KÜTÜPSSE-I '—' 
MKARA „ V 
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f Dûn Geceki ve Bu Sabahki Haberler J 
Haricîye Nazırı B. Eden 

dün akşam istifa etti 
Lord Halifax Edenin gerine hariciye 

nazırlığına getirilecektir 
Edenden sonra diğer nazırlardan dör
dünün de istifa edecekleri söyleniyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
1 — Avustvırya meselesi, 
2 — İtalya ile müzakereye girişmek 

İmkânı, 
İstihbarata nazaran B. Eden ile B. 

Chamberlain arasmda mühim noktai 
nazar ihtilâfları çıkmıştır. 

Başvekil, kendisine aCele bazı mü-
saadatta bulunacak olan İtalya ile 
müzakereler icrasına başlanılmasına 
taraftar olduğtmu söylemiştir. Bilâ
kis B. Eden, buna şiddetle muhalefet 
etmiştir. 

Siyasî mahafil, B. Edenin istifası 
meselesinin açıkça münakaşa edilmiş 
olduğunu yalnız bazı nazırlann B, 
Edenin muhtemel istifası yüzünden 
tevellüd edecek dahili ve haricî pek 
ciddî avakıbuı önüne geçmek fçin 
Başrddl ile Hariciye Nazımım noktai 
nazarları arasında mutavassıt bir hal 
sureti bulmağa uğraşmakta oldukla
rım temin etmektedir. 

Dünkü kabine içtimaınm sonımda 
B. Eden, Ziraat Nazın B. Morrisson ve 
îskoçya Nazırı B. Walter ElUott, B. 
Chamberlain ile ayrı bir toplantı yap
mışlardır. Müteakiben üç nazır, Baş
vekâlet dairesinden aynlmışlar ve 
kabinenin toplantısmda görüşülmüş 
olan meselelerin müzakeresine devam 
etmişlerdir. 

Bu hal, B. EUiott Ue B. Morrisson'-
un kayd ve şartsız B. Edene müzaha-
ret etmeleri ve Hariciye Nazırının ay-
m zamanda nazırlardan B. Ormsby 
Gtore ile B. Oliver Stanley'in de mü-
zaharetini elde etmiş olması dolayı-
•11e bir nebze ehemmiyet iktisab et

mektedir, öğrenildiğine göre B. Ede-
nin muhtemel istifası bu nazırlardan 
bazılanmn istifasım intaç edecek ve 
binnetice bir kabine buhranına yol 
açacaktır. 

B . E d e n i s t i fa e t t i 
Umdra 20 (A.A.y — B. Edenin ar-

kadaişlanna istifa kararımn katî ol
duğunun bildirdiği haber verilmek
tedir. 

Londra 20 (A.A.) — Saat 19,30 da 
yapüan mahdud bir kabine toplaiı-
tıamdan sonra B. Edenin istifa ettiği 
teeyyüd etmektedir. Şimdiye kadar 
Başvekile ba;şka hiçbir istifa verilme
miştir. 

Londra 20 (A.A.) — Sunday Dîs-
patch gazetesine göre, lord Halifa^ 
B. Edenlfı yerine dış bakanlığına ge
çecektir. 

Başvekil İtalyaya bir 
proje vermiş 

Londra 20 (A.A.) — B. Chamber-
lainin İngiltere ile İtalya arasmda 
muallâk olan meseleleri halletmdk 
maksadUe müzakerelere başlanılma-
sım derpiş eden bir İngiliz - İtalyan 
müşterdk beyanname projesini Ro-
maya bildirmek üzere B. Grandiye 
tevdi etmiş olduğu haber verilmek
tedir. B. Grandi, B. Mussolininin tas-
vib etmeğe amade bulımduğu bu 
metni Komaya göndermiştir. 

İşte B. Edenin tatminkâr addetme
diği bu beyanname projesidir, zira 
bu metin İspanyol meselesini diğer 
meselelerden ayırmaktadır. 

GÜNÜN HADİSELER! 

Avusturya yahudileri 
telâş içinde 

Sermayelerini Avusturya-
dan çıkarmağa 
hazırlanıyorlar 

Belgrad 20 (A.A. Vreme gaze
tesinin Viyanadan öğrendiğine göre 
Avusturya payitahtındaki Yahudiler 
arasında büyük bir heyecan hüküm 
sürmektedir. Yahudiler, nasyonal sos
yalizmden korktuklarından dolayı 
sermayelerini Avusturyadan çekmek 
arzusunu izhar etmek suretUe borsa
da bir panik havası vücude getirerek 
daha şimdiden Avusturya üctisadiya-
tmı mühim zararlara sokmuşlardır. 

Bu gazete, Vlyanadaki vaziyetin 
hakikati ahvale uymadığı, çünkü 
Almanya İle yapılmış olan itilâfm 
Avusturya istiklâlini zıman altına al
makta bulunduğu mütalâa&mdadır. 

1938 bütçeleri Maliye 
Vekâletine gelmeğe başladı 

Ankara 20 (Telefonla) — Umumi 
muvazeneye dahil dairelerle mülhak 
bütçe ile İdare olunan umum müdür
lüklerden bir kısmı 1938 bütçe pro
jelerini yeni ihtiyaçlarmı da Üâve 
etmek suretile hazırlıyarak Maliye 
Vekâletine göndermişlerdir. 

Yeni yıl bütçe projesinin bağlan
ması etrafındaki çalışmalara hara-
»tle devam edilmektedir. Projenin 
yalanda Vekiller heyetince müzake-
tıesine başlanacaktır. 

Bir motor fırtına yüzünden 
Karaburuna gidemedi 
Dün akşam geç vakit öğrendiğimi-

se göre, kime aid olduğu anlaşılamı-
Ijim bir motor Karaburuna giderken 
İırtmaya tutulmuştur. Motor yükün
den bir kısmını atarak dönmüş ve 
Kllyosa gelerek demirlemiştir. 

Bir römorkör mot&-ü almak üzere 
Kllyosa gitmiştir. Motor bugün lima
nımıza getirilecektir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

6 kişiyi öldüren 
3 müthiş cani 

tkisi ölüm cezasına, birisi 
19 seneye makkûm oldu 

Sivas (Akşam) — Geçende Sıvasın 
Ularmş nahiyesinde müthiş bir cina
yet işlenmişti. Ulamışta hancılık eden 
Nazar oğlu Artin, karısı ve en küçüğü 
kundakta altı ayhk, dört çocuğu öl
dürülmüşlerdi. 

Yapılan tahkikatta cinayetin para 
yüzünden yapıldığı anlaşılmıştı. Ge
celeyin Artinin evine girenler, evde-
İrilerin uyanması üzerine btmlan öl
dürmüşlerdi. Katil ayni köyden Artin 
oğlu Torik, Toskan olğlu Ohanes ile 
îstepan oğlu Hamparsumdur. 

Suçlulann Sivas ağır ceza mahke
mesinde yapılan muhakemeleri bit-
naiş ve Ohanes ile Hampai-sum ölüm 
ceza^ma mahkûm edilmişlerdir. To
rik, yaşı itibarile 19 sene müddetle 
hapse mahkûm edilmiştir. 

Türkofis 
Bazı ajanlıklar lâğvediliyor 

bazısı kuvvetlendiriliyor 
Ticari münas^atımızm çok mühim 

<dmadığı yerlerdeki Türkofis ajanlık-
lan lâğvedilecek, buna mukabil ticarî 
münaSebatımızm inkişaf etmekte ol
duğu büyük memleketlerdeki ofis teş
kilâtı takviye edilecektir. 

Bu kararm tatbikine geçilmiş ve 
önce Marsilya, Hayfa ve Beyrut tica
ret ajanlıkları lağvedilmiştir. Bujıa 
mukabil Paris ve NevyorktaM ofis teş
kilâtı birer ticaret ataşesi muavinliği 
ihdasile takviye edilmiştir. Marsüya 
ticaret ajarunm işlerini Paris ticaret 
ataşesi muavini görecektir. 

Ataşe muavinleri, bulımduklan 
memleketin tlcaS*et merkezlerini da
ima gezeceklerdir. Muavin olmıyan 
yerierde bu işi ticaret ataşeleri göre
ceklerdir. Lâğvedilen Hayfa ve Beyrut 
ajanlıklannm işleri de bu suretle gö
rülecektir 

Sovyetlerdeki doktrin 
münakaşası 

B. Stalin'ln dedikodulara sebebiyet ve
ren «on açık mektubundan, bolşeviklerin 
yeniden taktik değiştirerek bütün dünya
da sosyalist inkılâbını teşvik İçin artık 
daha müteaddt bir rol oynamak İstedik
lerinden bütün cihan matbuatında bahse
dilip duruyor. 

Bu mesele ortaya şöyle atılmıştır: 
İvanov isminde bir genç komünist, par

tiye bir mektup yazarak fikir danışmış
tır. Demiştir ki: «Ben sosyalizmin nihai 
zaferi ancak sosyalizm bütün dünya üze
rinde tahakkuk ettiği takdirde kabil olur! 
dedim. Zira, iki zıd rejim mevcut bulun
dukça aralarında çarpışma tehlikesi mev
cut olacaktır. Bugünkü günde Sovyetler, 
kapitalist memleketlerle çevrilidir, öyleyse 
her zaman bir haricî müdahale mevzuu 
bahistir. Sosyalizmin zaferi, ancak dün
yadaki bu tezadı meydandan kaldırmak 
»uretile kabildir.» Bu fikirde olan genç 
komünist, arkadaşları tarafından Troç-
klstlikle itham^ olunduğu için, Stalin mü
dahale etmiş ve İvanov'a Hak vermii-^tir. 

Stalin demiştir ki: 
«Troçkistlere göre. kapitalist memleket

lerde sosyalist inkılâb olmadan evTCİ, 
Sovyetlerde sosyalizm kurulamazdL Hal
buki biz bunun aksini isbat ettik. Lâkin 
meselenin bir de başka veçhesi var: Şa-
yed memleketimiz bir ada olsaydı ve et
rafımızda bir çok kapitalist memleketler 
bulunmasaydı, sosyalizmin zaferi nihai 
olurdu. Lâkin öyle devletler ortasında ya
tıyoruz ki, bir çoğu sosyalizm memleketi
ne düşmandırlar; müdahale ederek kapi
talizmi bizde yeniden kurmağa kalkabi
lirler; binaenaleyh, açıkça söylemeliyiz ki, 
memleketimizde sosyalizmin zaferi nihai 
deSildlr. Öyleyse, bu ikinci mesele halle
dilmiş değildir. Bmıu halleylememiz icab 
eder. Fakat birinci kısmı hallettiğimiz 
Kibi, yani kendi kuvvetimizle, bunu halle-
dcıncyiz. Dünya proleteryasmm kuvvetle
rini de bi?;im milletinkt ile birleştirmeliyiz. 
Sovyet amelesile, kapitalist memleketîfer 
amelesinin aralarındaki münasebetleri 
kuvvetlendirmeliyiz.» 

•** 
Sağ ve sol her cereyanın İstikametini 

takib etmek faydalı olduğu için, şimal 
komşumuzdaki münakaşaları hulasaten 
kaydettim. F. Tannr 

Başvekil 
Hariciye ve Maliye 

Vekillerile birlikte bu 
akşam Ankaraya gidiyor 

Bir kaç gündenberi İstanbulda bu
lunan Başvekil B. Celâl Bayar dün 
akşama kadar Perapalas otelinde kal
mıştır. Başvekil, Hariciye Vekili dok
tor Rüştü Arasla birlikte bu akşam 
Ankaraya hareket edecektir. 

Hariciye Vekilinin Mısır 
seyahati 

Şehrimizde bulıman Hariciye Veki
li B. Tevfüc Rüştü Araş öğleye kadar 
Perapalasta istirahat etmiş, öğleden 
sonra dişlerinin tedavisile meşgul ol
muştur. Akşam üzeri Dolmabahçe sa
rayına gitmiştir. Bugün Ankaraya 
gidecek olan Hariciye Vekili dün Pe
rapalas otelinde kendisile görüşen 
muharririmizin Mısır kralı majeste 
Faruğun memleketimizi ziyareti ve 
Hariciye Vekilinin Mısıra seyahati 
hakkmdaki sualine cevab vererek de
miştir ki: 
— Mısıra seyahatim tekarrür etmiş

tir. Kral majeste Faruğun Türkiyeyi 
ziyareti de mukarrerdir. Fakat bugün 
için benim ne zaman Mısıra gidece
ğim ve Mısır kralı majeste Faruğım 
hangi tarihte Türkiyeyi ziyaret ede
ceği belli değildir. Taayyün etmemiş
tir. 

— Bazı ecnebi gazeteler Mısır kralı 
majeste Faruğun Türkiyeyi ziyareti 
münasebetile Türkiye ile Mısır ara
smda bir ittifak yapılacağım yazıyor
lar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

— Türkiye ile Mısır; dostlukları 
kardeşlik derecesine varmış milletle
riz. Aramızda en küçük bir mesele 
bile mevcud değildir. Şimdilik benim 
böyle bir ittifaktan haberim yok.». 

Maliye Vekili de bu akşamki eks
presle Ankaraya dönecektir. 

Devlet demiryollarında 
seyahat 

Ankara 20 (Telefonla) — Devlet 
demiryoUanndan alman 15 günlük, 
bir ayhk ve üç aylık biletler Trakya, 
Erzurum, Mudanya hatlarında da.İs
timal olunabilecektir. Bjylelikle bu 
biletlerle istisnasız olarak bütün Dev
let demiryollarında seyahat temin 
edilmiş oluyor. 

S o n dakika, 
Eden'den sonra lord 

Cranborn da istifa etti 
B. Eden, istifasının Itatî olduğunu Başvekile 
bildirdi, Çemlıerlayn bugün beyanatta bulunacak 

Londra 21 (Akşam) — Hariciye nazın B. Edenden başka Lord Kranborunun 
da istifa ettiği resmen tebliğ edilmiştir. Kabinenin saat on beşte akdettiği 
İÇtlmada B. Çemberlayn B. Edeni istifasından vazgeçirtmeğe çok çalışmıştır. 
Fakat B. Eden şartlannda ısrar ettiği ve İstifasının katî olduğu cevabını ver
miştir. B. Çemberlayn bugün Avam kamarasında beyanatta bulunacaktır. 

B. Eden de bug^n Avam kamarasmda İstifasının sebeblerini izah edecek
tir. Bu istifa münasebetile B. Eden başvekile gönderdiği mektupta son gün
lerin hâdiseleri münasebetile ittihaz edilen kararlarda ve bilhassa derin akis
ler uyandırabilecek bir karar üzerinde aralarında ihtilâf çıktığım ve bu ihti
lâfın yaTnız beynelmilel meselelerde değil, fakat takib edilecek metodlarda da 
tebarüz ettiğini, bu şerai: altında kabinede kalması memlekete faydah olmı-
yacağını bildirmiş ve şimdiyo kadar kendisine gösterdiği müzaheretten dolayı 
teşekkür etmiştir. 

B. Çemberlayn de B. Edene takdirkâr bir mektup göndermiştir. Kral JorJ 
bugün londraya dönecektir. Bugün başlaması mukarrer İngiliz - İrlanda 
müzakereleri vaziyet dolayısile tehir edilmiştir. 

Hitlerin nutku Londrada fena bir intiba 
bıral(tı, Pariste sogul( l(arşıiantiı 
B. Hitlerin nutkundan sonra Fransız Nazırları 

toplanarak vaziyeti tedkik ettiler 
Londra 21 (Akşam) — B. Hitlerin 

dünkü nutku, bilhassa demokrat 
devletlere hücumlan burada çok fe
na bir tesir uyandınmştır. 

Nutkvuı diğer kasımları, bütün dik
katin B. Edenin istifasma çevrilmiş 
olmasından dolayı tefsir edilmemek
tedir. 

Paris 21 (Akşam) — B. Hitlerin 
nutku burada soğuk karşüannuştır. 
Almanyamn hedefi meçhul gizli bir 
takım hazırlıklarda bulunduğu bu 
nutuktan anlaşıldığı beyan edilmek
tedir. Her halde Fransanm müte-
yaldaz davranması ve son hâdiseler
den sonra tehaddüs eden vaziyeti 
tedkik ederek icap eden tedbirleri al
ması icap ettiği mütalâasında bulu
nulmaktadır. 

B. Hitlarin nutkundan sonra B. 
Chautemps, B. Delbos ve B. Massig-
11nin iştirâküe bir konferans akde
dilerek vaziyet gOTÜşülümş ,bu kon
feransa Fı-ansanm Londra sefiri B. 
Corbin ve İngUterenin Paris sefiri 
lord Fips kısmen iştirak etmişlerdir. 

Budapeşte 21 (Akşam) — B. Hit
lerin nutku burada müsait bir intiba 
uyandırmıştır. Bilhassa Anchlussdan 
ve gümrük ittihadından bahsetme
mesi bu müsait intibaı kuvvetlen
dirmiştir. 

Varşova 21 (Akşam) — B, Hitlerin 
son nutku müsait bir surette tefsir 
edilmekte, beynelmilel vaziyetin ay-
dmlanmasma yardım ettiği mütalâ-
asmda bulunulmaktadır. 

PAZARTESİ KONUŞMALARI 
Et meselesi 

Yazan: Hasan • Ali Yücel 
6 ncx sahifemizde okuyunuz. 

Rumen meclisi ve 
partileri lâğvedildi 

Yeni Rumen kanunu esa
sisi kralın bir iradesile 

ilân edildi 
Bükreş 21 — Kabine neşrettiği bir 

kararname üe şu tedbirleri ahnıştır: 
1- Bütün siyasi fırkaların ve parlâ
mentonun lağvı, 2 - Korporatif bir 
kanunu esasî vazı, 3 - Hakikî Ru
menlerin haklarım müdafaa, 4 - Ağır-
ceza mahkemelerinin lağvı. Ağırceza 
mahkemelerinin lağvı, siyasî cürüm
lerin daha şiddetli bir surette ceza-

landınlmasım temin edecektir. Bu ted
bir, son zamanlarda hâkimleri tedhiş 
etmiş olan Demir muhafızlar teşkilâ
tı aleyhine müteveccihtir. 

Romanyada yaşıyan ekalliyetler, 
Rumen kanunlanna riayet etmek 
ŞartUe, hakikî RlUmenlerin haklann-
dan istifade edeceklerdir. 

Bükreş 21 (Akşam) — Yeni Ru
men kamınu esasisi kralın bir İra
desile üân edihniştir. Bu kanunu 
esasî halkın ârâyı umumlyesüe tas
vip edilecektir. 

Ortaköyde bir cesed 
Cesedin hüviyeti hakkında 

tahkikata başlandı 
Evvelki gece saa:t 21 de Ortaköyde 

Alman kömür deposunda gece bekçisi 
Cemal denizde bir cesed görmüş ve 
polise haber vermiştir. Polisin araştır-
malan sonunda Paşayalısı önünde de
niz kenarmda tahminen 40 yaişlann-
da, siyah mantolu, siyah baş örtülü, 
siyah çon^ ve ayakkabılı bir kadın 
cesedi meydana çıkai-ılmıştır. 

B. Tataresko Ankaraya 
gelemlyeoek 

Balkan Antantı konseyinde 
kendisini B. Komnen 

temsil eedcek 
Bükreş 21 (Akşam) — Hariciye Ka

sın B. Tataresko Romanyadaki si
yasî vaziyet dolayısile 25 şubatta 
Ankarada toplanacak olan Balkan 
antantı konseyine iştirak edemiyece-
ğini, kendisini konseyde B. Komne-
nin terUBil edeceğirü alâkadar Bal
kan devletlerine büdirmiştir. 

A t i n a d a n iki s i ya s în in 
a d a l a r a n e f y i 

Atina 20 (A.A.) — Eski nazıriar-
dan Papandreou ile eski mebuslar
dan Stamatios Mercouris, fesatçı bif 
takım beyannameler neşrettikleri 
için tevkif edilmişler ve bir adaj^ 
sürülmüşlerdir. 

Kutub seyyahları 
İki buzkıran vapuruna 

binerek geliyorlar 
Moskova 20 (A.A.) — Papanin gm-

p\mun tahlis işi dün saat 17,30 da 
başlamış ve saat 19 da bitmiştir. 
Heyeti seferiye, iki tahlisiye gemi

sine ne suretle ayrılacaklarım zar at
mak suretile tesbit etmişlerdir. 

Papanin ile Krenkel'in talihleıiı^® 
Taimyr buzkıranı düşmüş, Krchov ü* 
Federoff da Murman buzkıranına 
binmişlerdir. Kâşiflere refakat etmi? 
olan köpeğin âkibeti ma?ûm değildir-
Bütün malzeme Taimyr buzkıraıun» 
nakledilmiştir. 
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"Birinci Petro,, filmi 
Evvelki akşam, Sovyet başkonso

losluğunda biri yeni, diğeri de eski 
Rusyaya aid olmak üzere iki filim 
seyrettik. Beş altı sene evvel Mosko
va'da, - mânası «Bülbül dağı» olan-
metruk bir yer vardı. Uzunluğu yedi 
kilometre olmak ve nehri ortasına al
mak üzere, burada bir Kültürpark ya
pılmış, günde üç yüz bin kadar insa
nın ziyaretgâhı haline gelmiş... Parkta 
türlü türlü spor sahaları, okuma yer-' 
leri, genç neslin artistik ve fennî is
tidadım nemalandırmağa mahsus 
kısımlar, açık hava tiyatrosu, çocuk 
bahçeleri, gazinolar, hülâsa, medenî 
bir şehrin ihtiyacı için ne lazımsa 
hepsi - nezih şeklinde - var. Böyle 
bir parkın nazirini Kopenhag'da gör
müştüm. Fakat o, daha ziyade ku-
manmsı atraksiyonları ihtiva ediyor
du; asri bir panayır şeklindeydi. 
Sovyetlerinki müstakbel tstanbulun 
Dolmabahçe ile Beyoğlu arasındaki 
kısmı için elbette daha tavsiyeye şa
yan tiptir. İstifadeyle seyrettik. 

Tarihî füme gelince, bu, meşhur 
Rus muharrirlerinden Aleksi Tolstoy' 
Un bir eseri... Kitabı Ulus refikimiz 
türkçeye tercüme ediyor. Filmi de 
İpekçilerin stüdyolarında lisanımıza 
duble ediliyormuş. 

«Birinci Petro» fUmi, her halde pek 
muazzam mesai neticesi meydana 
gelmiş. Zira eski muharebeler filân, 
oldukları gibi, canlandınhyor. Dekor, 
kılık, figüran zenginUği su götürmez 
şekilde. 

Ancak, bu filim, bizim alıştıkları
mızdan bambaşka bir telâkkidedir. 
Romanlaştınlmış tarih olmaktan zi
yade tamamile tarih hissine daha ya
kın bir intiba bırakıyor: Baştan başa 
büyük Petro'nun hayatı... Biz mutad 
bir filim uzunluğunda olanını gör
memize rağmen, meğer asü eserin 
yalnız parçalarından biri imiş. Daha 
Uzun uzun mabaadlan var. 

Seyrettiklerimiz: 
İsveçlilerle muharebede mağlûp 

olan birinci Petro'nun çanları erite
rek top döktürmesi, Moskova tacir
lerini sıkıştırarak para tedarikine uğ-
ı^şması, papaslan işe koşması, sa
kallan kesmesi, Petersburg'u kur
ması, kadınları sosyeteye ahştırması, 
Katerina Ue tanışıp onu Menşikof'un 
elinden alması, oğlu mürteci tabiath 
Aleksey'le ihtilâfa düşmeleri, Peters
burg'u su basması, ilh... Bütün bun
lar tarihî dekorlara uygun olarak 
gösterUiyor. Hattâ, rivayete göre, el
biseler bUe müzeden almma ve haki
katen ismi geçen kahramanlara aid-
miş. 

Rus münekkitler, bu eseri; bizzat 
filme aid noksanları cihetinden değil 
de, meselâ: 

— Petersburg'un kurulması esna-
Bmda on binlerce adam ölmüştür. Bu 
cihet iyi gösterilmemiş! - diyerek ta
rihi vesika bakmından tenkit etmiş
ler. 

Bir de galiba, Petro'nun karakteri
ni birdenbire safha değiştirmekte 
mübalâğalı gösterilmiş saymışlar. 

Sovyetler, inkılâplannm Uk devre-
lermde, vaktUe Rusya'yı kuran millî 
kahramanları benimsemiyorlardı. Fa
kat son zamanlarda tarih telâkkile
rinin değişmesi üzerine, Rus vahde
tini meydana getiren bütün şahsi
yetlerini tebcU eden bir noktai naza-

r 
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Eminönü meydanı 
Genişletme işine 

7 nisanda 
başlanacak 

Eminönünde yapılacak olan istim
lâk hazırlıklan çok ilerlemiştir. İstim
lâk edilecek binaların kıymetleri ve 
bunlarm kime aid olduğu tesbit edil
miştir. İstimlâk bedeli olarak gayri 
safi iradın on misli verilecektir. Mal 
sahibi gayri safi iradın kıymetten aşa
ğı olduğımu iddia ederse Belediye bir 
tahmin heyeti marifetile yeniden kıy
met takdir ettirebilecektir. Mal sahi
bi buna muvafakat etmezse. Be, -
ye gayri safi iradm on mislini yüzde 
yirmi fazlasile bankaya yatırarak 
mahkemeye müracaat edecektir. 
Mahkeme katî kararmı verecektir. 

İlk partide istimlâk edilecek saha
daki binalara aid bir kroki hazırlan
mıştır. Kroki Nafia ve Dahiliye Vekâ
letlerine gönderilecektir. Bu kısma 
dahil olan binaların 3aktırılmasma 
nisanın birinden itibEiren başlana
caktır. 

Bir sandal devrildi 
İçinde bulunan altı kişi 

güçlükle kurtarıldı 
Haliçte bir sandal kazası olmuş, iki

si kız, dördü erkek olmak üzere, altı 
kişi muhakkak bir ölümden güçlükle 
kurtulmuştur. Hâdise şudur: 

Kasımpaşada oturan 16 yaşmda 
Şazimend, ablası 19 yaşmda Cahide, 
Durmuş, Raif ve Arif ile birlikte Ka-
sımpaşadan Alinin sandalma binerek 
Cibaliye doğru açüımşlardır. 

Sandal Cibaliye geldiği vakit, iske
leye yanaşmış olan Haliç vapurlann-
dan birinin arka tarafma düşmüş ve 
bu esnada vapur hareket etmiştir. Us
kurun dalgalan sandalı sallamağa 
başlaymca kızlar telâşe düşmüşler ve 
bu suretle muvazene bozulunca san
dal devrilmiş, sandalcı Ali de dahil 
olduğu halde hepsi birden denize dö
külmüşlerdir. 

Etraftan yetişenler bir müddet 
sonra kazazedeleri denizden toplamış
lardır. Fakat Şazimend baygm bir 
halde çıkmış ve ifadesi de almamıya-
rak derhal hastaneye kaldınlmıştır. 
Diğer kazazedeler de tedavi altma 
alınmışlardır. Polis hâdise etrafmda 
tahkikata başlamıştır. 
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ra geçtUer. Bu eser işte bu cereyanm 
bir nümunesidir. 

Belki bizim tab'ımız, bu eserin ro-
manhğmı biraz noksan, tarih ciheti
ni fazla ağır basmış buluyor; belki, 
bütün garp âlemi ayni telâkkide ola
caktır. Fakat Katerin rolünü oymyan 
Tarasova başta olmak üzere, filme 
emek veren Rus artistlerini takdir 
etmemek kabU değildir. Bilhassa, biz 
Türkler için, büyük Petro filminin 
mabaad kısmı büsbütün merak ve 
alâka uyandıncıdır: Arka tarafında 
bazı Türk kahramanlannı da gör
meği umuyoruz ve o sahneler nasıl 
canlandırılmış, cidden pek merak 
ediyoruz. 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Telefon etmesini 

bilmiyenlerin izacı 
Size bu mektubu asabiyetle yazıyo

rum, Bütün gün kendimi bilemedim, 
rum. Bütün gün kendimi bilemedim. 

Sebebi de, dün gece, uyuduğum sı
rada, acı acı telefon çaldı. Hoplıyarak 
açtım. Aklıma bin türlü şey geldi. 

Kaim bir ses: 
— Orası neresi? - diyordu. 
Gafil bulunup yerimi ve hüviyetimi 

söyledim. 
Ne «affedersiniz», ne «pardon, yan

lış oldu!»... suratıma şakkadak ka
padı. 

Evvelâ, - bahusus geceleyin - tele
fon çalan, numaralan dikkatli çevir
meli değil inidir? Saniyen, haydi yan
lışlık oldu, itizar etmemeli mi? Fakat 
asıl ehemmiyetlisi, telefonu çalan 
adam, telefonunu çaldığı yere, ilk ön
ce kendini tanıtmalı: 

— Ben falancayım. Orası neresi? 
Siz kimsiniz? - tarzında bir silsileyi 
takib ederek muhavereye glrişmell-
dir. 

Bu kaide dünyanın her yerinde ca
rîdir. Telefon çalan, kim olduğunu 
bildirmeden karşısındakinden cevab 
alamaz. Memleketimizde de, bu, iti-
yad haline gelmelidir. 

N. K. 

Bir sarhoş iki 
kişiyi yaraladı 

Biri nişanlısı, diğeri nişan
lısını yaralarken araya 

girmeğe çalışan bir işçidir 
Üsküdarda' oturan 25 yaşlarmda 

Tevfika ile, üç senedenberi nişanU bu
lunduğu Osman evvelki gün saat 
13,30 da Üsküdar iskelesinde buluş
muşlardır. 

Osman bir hayli sarhoş olduğu hal
de nişanlısile yürümeğe başlamıştır. 
Osmanm gündüz sai-hoş olarak dolaş-
masım hoş görmiyen Tevfika, nişanlı-
smm bu hareketini tenkid etmiş, Os
man buna, Ze3nıep Kâmil hastanesi
nin nisbeten tenha sokağmda bir nâ
ra atmak suretile mukabeleye kalk-

•mıştır. Tevfika' mani olmak istemiş, 
fakat bir kadmm, kendi hareketlerine 
bu kadar kanşmasına tahammül ede-
miyen Osman, sustalı çakısını çeke
rek kadınm ölmiyecek yerlerine ras
gele halifçe saplamağa başlamıştır. 
Tevfika kısmen yüzünden ve en çok 
bacaklarmdan olmak üzere altı yara 
almıştır. 

Kadmm feryadmı duyan Salâhad-
din Yiğitel imdada' koşmuş, fakat Os
man nişanlısmm bir erkek tarafmdan 
kurtarılması teşebbüsüne son derece 
kızarak Tevfikayı bir tarafa bırakıp 
Salâhajddin ile meşgul olmağa başla
mıştır. Boğuşma neticesinde Salâhad-
din Yiğitel Osmanm sustalı çakısile 
kasığmdan yaralanmıştır. Osmanm 
daha Ueriye gitmesine meydan kalma
dan hâdiseye polis vazıyed etmiş ve 
Osman çakısile yakalanmıştır. 

Yaralüar hastaneye kaldınlımş, 
suçlu hakkmda kanunî muameleye 
başlanmıştır. Yaralüar ilk tedavüeri 
yapüdıktân sonra hastaneden çıkmış
lardır. Kadmm yaralan hafiftir. 

Yangına karşı 
Şehrin muhtelif 

yerlerinde su de
poları bulunacak 

Belediye, yangınlarda susuzluğun 
önünü almak için şehrin muhtelif 
yerlerinde havuzlara, sarnıçlara, mah
zenlere su doldurmuştu. İtfaiye, bun
dan büyük istifadeler temin etmekte
dir. Nitekim, evvelki gün Divanyolun-
daki yangında itfaiye. Belediye binası 
samıcmdan istifade etmiştir. Beledi
ye sarmcı, 35 ton su alabilecek büyük
lüktedir. Belediye samıcmdaki su bo-
şaldığmdan, yeniden Terkostan su 
almarak sarnıç doldurulmuştur. 

Ancak, bu kabil sarnıç ve mahzen
ler şehrin her semtinde bulunmamak
tadır. Yeni şehir plânı yapılırken şeh
rin muhtelif yerlerinde bu kabil su 
d«polan tesis edilecektir. 

Belediye cezaları 
Hıfzıssıhha kanununa 

göre ceza veriliyor 
Halkın sıhhati üe alâkadar Bele

diye suçlan için verilen cezalar yakm 
zamanlara kadar Belediye zabıtası 
talimatnamesindeki hükümlere isti-
nad ediyordu. 

Bu hülcümlere istinad eden cezalar 
için yapüan itirazlar ekseriyetle sulh 
mahkemelerince kabul edilerek veri
len cezalar iptal ediliyordu. 

Son zamanlarda Adliye Vekâleti ta-
raimdan Belediye cezalan Belediye 
zabıtası talimatnamesine göre değil, 
Hıfzıssıhha kanunundaki maddelere 
göre verUmektedir. 

Bu usulün tatbikindenberi Beledi
yece yapüan ceza zabıtlan etrafmda-
ki itirazlarm mahkemelerce kabul 
edilmediği görülmüştür. Bu usulün 
devamı münasip görülmüştür. 

Fenerbahçe l i l er m e r h u m Sab-
ri T o p r a ğ ı n c e n a z e merasi

mine d a v e t edi l iyor lar 
Fenerbahçe spor klübü başkanhğın-

dan: Klübümüze uzun seneler reislik 
etmiş ve gayelerimiz uğrunda büyük 
hizmet ve fedakârhklarda bulunmuş 
olan muhterem Manisa Saylavı bay 
Sabri Toprağm vukuu vefatı bütün 
Fenerbahçelüeri müteellim ve mütees
sir etmiştir. Merhuma son vazifenin 
ifası için Fenerbahçeli arkadaşlann 
bugün saat 11 de Beyoğlvmda Suraser-
vüerde Alman hastanesinde hazır bu
lunarak cenaze merasimine iştirak et
meleri rica olunur. 

Bu sene toprak b a y r a m ı bü
tün k a z a l a r d a kut lanacak 
Her sene 21 martta toprak bayra

mı yapüması, son senelerde usul itti
haz edilmişti. Bu bayramlar. Halkalı 
Ziraat mektebinde yapılır, çifçUere zi
yafet verilirdi. 

Toprak bayramlan, köylünün top
rağa karşı alâka ve rabıtasmı arttır
mak için iyi bir vesile teşkil ettiğin
den, vilâyet, bu sene toprak bayramı
nı yalmz Halkah Ziraat mektebinde 
değü, muhtelif kazalarda yapmağa 
karar vermiştir. Bunun içhı icab eden 
tertibat almmıştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Zevkleri bu imiş! 
Komşumun komşulan misafirliğe 

gelmişler, beni de çağırdılar. Dereden 
tepeden konuşulurken misafirin deli
kanlı oğlu, minimini bir çocuk hırçın-
hğile Doğlas byıklannı didikliyerek ho
murdandı: 

— Oof... Fena halde canım sıkılıyor. 
Birşey oynasak. 

Bay Babası atıldı: 
— Ufak bir poker yapalım. Eğleni

riz. 
Annesi büsbütün sevindi. Ellerini 

çırparak güldü: 
— Aman ne güzel, ne güzel... Bayı-

hnm pokere. 
Ev sahibi bir deste kâğıd getirdi. Ma

sa hazırlanırken misafir delikanlı, kâ-
ğıdlan sıraya dizerek kalktı: 

— Oyundan evvel bir marifet göste
receğim. 

Diye, annesine, babasına, bana kâ-
ğıdlan dağıttı. Sonra, mağrur bir eda 
ile: 

— Bakmız, dedi Send» ful onlu, 
sende ful vale, sende ful dam, bende 
de ful rova var. 

Aımesüe babasma göz kırparak müs-
tdızi bir gülüşle bana döndü: 

— Bayım. Maalesef pokeri biraz faz
laca bUirim. Ustam da bay babamdır. 
Annemle müsabakaya gireriz. Bu oyu
nu üçümüz de çok severiz. En büyük 
zevkimiz budur. 

Bir de şimank kahkaha attıktan 
sonra kâğıdlan karıştırdı. Oyun baş
ladı. 

Ben, (Bob) dedim. Annesi arttırdı, 
babası üç misUne çıkardı. Delikanlı, 
göz ucu Ue elindeki kâğıdlara baktık
tan sonra önündeki fasulye tanelerini 
masanın ortasına itti, heyecanla hay
kırdı: 

— Rest... 
Üçü birden benim yüzüme bakarak 

hep birden gülüştüler. Bay baba mı-
nldandı: 

— İşte zevk budur. Bravo oğlum. 
Resti kabul ettim. Üçü de kahkaha

larla kâğıdlanm açtılar. Ben de uzat
tım. 

Kâğıdım hepsinden yüksekti. Asabt 
bir hayretle başlanm uzattılar. Yere 
serdiğim üç rovaya, ömürlerinde hiç 
görmedikleri bir mahlûk seyreder gibi 
bakarken üçünün de renklerinin uç
tuğu farkediUyordu. 

Kâğıdlar tekrar dağıldı. Artık gül
müyorlardı. Bay baba, asabiyetle uç-
lannı açtığı kâğıdlara bir göz atarak 
kaşlanm çattı, hiddetle bana döndü: 

— Valör... 
Delikanh, annesine göz kırparak bir 

misli daha arttırdı. Anne, bir daha ilâ
ve etti. Üçü de hiddetli idüer. 

Garib değü mi? Şansım gene yar
dım etmişti. 

Üçüncü sefer de şans benden ayrıl
mamıştı. Bu defa hayan kaybetti 

Babası da oğlu da kâğıdlan masa-
nm üzerine fırlattılar. Delikanh hid
detlendi: 

— Anne. Sen daima böyle yaparsın. 
Madem ki, bilmiyorsım, oynama bu 
zıkkım oyunu. 

Bay babası da oğluna iştü-ak e t t i 
Üçü birden şiddetli bir ağız münaka
şasına girdüer. Ev sahibi zorlukla bas
tırdı. Ve, suratlarım buruşturup her 
biri köşeye çekildiler. 

Bay baba ev sahibine döndü: 
— Siz bu oyundan zevk almaz mi-

smız?. 
Komşum gülerek nunldandı: 
— Zevk amn mirsadı ibretten tema-

şasmdadır. 
Cemal Refik 

Bay Amcaya göre,,. 

•~- Bu ne biçim adam Bay Amca ... Kendisi mühendis olduğu hal 
de bana ilâç tavsiye ediyor... 

... Yok bilmem 75 gram kmakma-
yı kaynatmaUymış da.. . 

... İçine 125 gram hardal koyup 
sabahlan içmeliymiş!... 

B. A. — Kusunma bakma, doktor
lar şehrin imanna reçete verince 
mühendis de Uâç tavsiye etmeğe 
kalkmıştır!... 
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iktisadî ve malî hafta 
DOnya heyecanlı ve korkulu bir hafta 
geçirdi - Muhtelif borsalarda vaziyet 
Dünya gene heyecanlı ve korkulu 

bir hafta geçirdi. Bu seferki korku Ak-
aayl Şark veya İspanya hâdiselerin
den mûtevellld değildir; buralardan 
artık mühim haberler gelmiyor. Kor
ku, Ahnanyamn, Avusturyayı gerek 
Blyaseten ve gerek İktisaden nüfuzu 
altma almaslle neticelenen son teşeb
büsten Heri gelmiştir. Gazetemiz bu 
Takayle müteallik haberleri günü gü
nüne neşrettiği için bunlan tekrardan 
•arfı nazar edeceğiz. Yalmz şu ciheti 
kayıd ve işaretle İktifa edelim ki, A-
yustoryamn siyasi ve iktisadi istiklâ
li, komşulan tarafmdan olduğu kadar 
İngiltere ve bilhassa Fransa tarafm
dan kendi emnljretlerl noktai nazann-
San hayatı sened telâkki edilmektedir. 
Bu İtibarla beynelmilel siyasi ufuk 
pek karışık ve karanlık ihtimallerle 
doludur. 

Fransa bu aym 7 sinde CrMit Na
tional hesabma bir milyar franklık 
Wr İstikraz akdetmiştir. Aym 17 sln-
Be de, 1935 senesinde ihraç edilen yüz-
jile dört faizli hazine bonolarım con-
mllder etmek üzere yüzde beş buçuk 
laizli ve bini 940 fiatine üç milyar 
Itanklık yeni hazine bonoları sous-

fgripti<m'a vazedilmiştir. Yüzde iki ve nl-
tıayet üçle para bulmağa alışmış olan 
Fransa hazinesinin bu sefer yüzde 
t>eş buçuk kadar fedakârhkta bulun-
inası pek manidardır; fakat nakid 
piyasasınm Iıali hazır vaziyeti karşı
lında bu ağır şeraite katlanmıştır; 
fUhakika rantlann şimdiki düşkün 
üatlle yüzde beş lıattâ yüzde beş bu-
jnık irad temin etmek mümkün iken 
haşine bonolarına bımdan aşağı fi-
atle müşteri bulmak imkânı yoktu. 

Bütün gayretlere rağmen Fransada 
mail vaziyet bir türlü düzelemiyor; 
jjit taraftan siyasi parti liderleri nu-
tuklarmda, diğer taraftan Uim adam
ları yazılannda bu tehlikeli vaziyeti 
bfltfln çıpIaUığı ile teşrih ederek ^ 
Fttmsızlan ittihada davet etmekte 
İster de fiili bir netice elde etmek 
mümkün olmuyor. Bu gidişle galiba 
Fransa da aklbet kambiyo kontrolü
nü tessis etmeğe mecbur olacaktır. 

OkU3ruculanmız hatırlarlar; son 
samanlarda Amerika Birleşik Devlet
leri hükümeti, hariçten memlekete gi
ren altmı kısırlaştırma siyasetini ta
kip ediyordu. Şhndl de aksine olarak 
gltmı bereketlendirme (dest^rillsation) 
siyaseti takip edUecekmiş; çünkü 
dikkat edilmiş ki, umumî fiat seviyesi
nin yükselmemesi altınm kısırlaştı
rılmış olmasmdan ileri geliyor. Reisi 
Cumhur Roosevelt son bir nutkunda 
flatlerln düşüklüğünden acı acı şikâ
yet etmiştir. 

Bu fiatleri yükseltmek istiyor ki, 
ona göre ameleye fazla para verile-
bilsin. İyi amma amele yüksek yev
miye ile fahiş fiatte mal alacağına, 
mütevassıt yevmiye ile ucuz mal al
sa daha iyi olmaz mı? Aklımızm erme
diği bir siyaset! 

Almanya Ue Avusturya iktisaden 
birleşecek olurlarsa bu iki memleket
te tedavül eden paraların tevhidi müş
külâtını mevzuu bahis eden bir İngi
liz gazetesi, bu münasebetle Alman-
yada halen tedavülde bulunan mark-
lann envamı ve fiatlerini şu suretle 
gösteriyor: 

Nazarî mark, 358 miligram altm 
kıymetinde; (bizim paramızla 50,50 
kuruş); Almanya haricinde tedavül 
eden banknot mark, 22,50 kuruş, sey
yah markı 32 kuruş, Kreditsperrmark 
6,25 kuruş. Effektensperrmark 5,75 
kuruş. Bunlardan başka bir de Yahu
di markı var (Yahudilerin bloke ala
caklarından mütevelid) fakat bunun 
fiati malûm değildir. 

Piyasalar: Londrada bazı maden fi-
atlerinin cüzi yükselmesine mukabil 

bütün borsalarda millî ve beynelmi
lel esham ve tahvUât hafta zarfmda 
gene gerilemiştir; yalnız Viyana bor
sası gayet sakin görünmektedir; Av
rupa malî gazeteleri Viyana borsası-
nm bu halini garip görmekle beraber, 
aklbetmi tevekkül ile beklediği sure
tinde izah ediyorlar. 

İ s t a n b u l b o r s a s ı n d a v a z i y e t 
Borsamızm Ankaraya nakli zama-

m (1 nisan 1938) yaklaştıkça işler de 
gittikçe azalıyor. Acentelerimiz halen 
vadeli pozisyonları olan müşterileri
nin hesaplarmı tesfiye etmekle meş
gul olup yeni pozisyonlar almıyorlar. 
TabiatUe bankalarla yapılan röpor 
muamelâtı da o tarihe kadar tasfiye 
edilmiş olacaktır. Maamafih devlet es
hamı üzerine peşin para ile muame
lât muntazaman devam etmekte ve 
bunlara daima alıcı bulımmaktadır. 
Cumhuriyet hükümetimiz, Ünitürk-
lerin mübadelesi hakkmda son kara
rı ittihaz etmemiş olsa idi, Avrupamn 
şu karışık zamanında, bu kâğıdlan 
belki on liraya kadar düşmüş görecek
tik; halbuki fiatleri 19 lirada gayet 
sağlamdır; cumartesi akşamı son mu
amele de bu fiat üzerinde vuku bul
du. 

Diğer millî eshamlann fiatleri şun
lardır: 

1933 Ergani istikrazı 98,25 kuruş 
1918 istikrazı dahilî 93,25 » 
1934 Sivas - Erzurum 95 » 
Anadolu grupu üzerine az mua

mele cereyan etti. 
Hisse senedleri 23,75 Lira 
Tahviller 40,80 » 
Mümessil senedleri 39,95 » 

etmektedir. 
Merkez bankası 98,75 lirada yanm 

lira kadar yükselmiştir. Endüstrici 
kâğıdlanmızdan Aslan çimento 15 
gün zarfmda 215 kuruş yükseldi; se
bebi 180 kuruş temettü hissesi dağı
tılacağıdır. Tramvay hisseleri de 11,10 
lirada cüzi tereffü ettiler. 

Diğer bazı nominal fiatler: Umum 
sigorta 12 lira; İttihadı millî 24 lira; 
Terkoa 7 lira; Üsküdar - Kadıköy su 
şirket 3,50 lira; Bomontl 8,10 lira; 
Ittihad değirmencilik 12,70 lira; Şark 
aeğlrmencüik 1,03 lira; Telefon 8,25 
lira; Omnium 1 lira; Şark ecza 2.45 
lira: 

B o r s a h a r i c i m u a m e l â t 
Bankalar tarafmdan henüz altm 

alışverişine başlanmadı. Kredi Fon-
siye fiatleri şunlardır: 

1903 tertibi 106 Lira 
1911 tertibi 97 » 

H a y d a r p a ş a l i ses in i b i t i r e n 
l e r c e m i y e t i n i n k o n g r e s i 
Haydarpaşa lisesini bitirenler cemiyeti 

başkanlığından: 17/2/1938 perşembe gü
nü topUınması kararlaştırılan cemiyeti
mizin fevkalâde kongresi bazı sebepler 
dolayıslle tehir edilmiştir. Bu toplantı 
25/2/1938 cuma günü Eminönü Halkevin-
de tam saat 16,30 da yapılacaktır. Me-
runlanmKin gelmeleri rica olunur. 

H A L K O P E R E T İ 
25 Şubat cuma gecesi, 

26 şubat cumartesi gün
düz matine Turan Ti
yatrosunda, hafta içinde 
Kadıköy Süreyya, Beşik
taş Suad Park, Pangaltı 
Kurtuluş tiyatrolannda 
temsillere başlıyor. 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altmda mağa
zası olan bir bina müsald şeraitle 
satılıktır. Alâkadar olanlarm aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMÛM EMLÂK ACENTASI: Ga

lata Ömer Abid han 2 inci kat nu
mara 24. Telefcm: 49419. 

Anadolmla tedkikler 
Ankara dil, tarih, coğrafya 

fakültesi gençleri 
Gaziantepte 

Gaziantep (Akşam) — Ankara 
dil, tarih, coğrafya fakültesi arkeo
loji şubesi talebesinden 48 genç bir 
lıaftadanberi şehrimizde bulunuyor. 

Fakülteliler, başlarında arkeoloji 
profesörü von der Osten, Eti dili 
profesörü Göterburk, doçent Feridun 
Kurt, asistan bayan Muine olduğu 
halde 10 şubatta şehrimize gelmişler, 
Antep kalesini, Zincirli, Tinşar bü
yüklerini, Dülük ve Sam köylerini, 
Belkis ve Gargamiş harabelerini gez-
mişlerdii". 

Fakültenin coğrafya şubesi talebe
si de 12 şubatta 21 kişilik bir kafüe 
halinde Maraştan şehrimize gelmiş
ler, 13 şubatta tedkiklerini Kilis ve 
cenup hududuna kadar uzatmışlar, 
14 şubatta tedkiklerine devam etmek 
üzere Dörtyola hareket etmişlerdir. 

Arkeoloji talebesine geldikleri gün 
C. H. Partisi tarafmdan, her iki şu-
be talebesine de 13 şubatta belediye 
tarafından ziyafet verilmiştir. 

Belediyenin ziyafetinde karşılıklı 
nutuklar söylenmiş, profesörler gör
dükleri iyi kabulden şahısları ve ta
lebe namına teşekkür etmişlerdir. 
Vali ve Parti başkanımız B. Rıza Çe
vik te «Gaziantebin böyle bir bay
ram gününde Türk münevver gençli
ğini sinesinde taşımaktan duyduğu 
haz ve bahtiyarlığı» tebarüz ettir
miştir. 

Arkeoloji profesörü von der Osten 
14 şubatta Halkevi salonunda kala
balık bir halk kütlesi huzurunda 
Antep ve çevresindeki eski eserler 
mevzulu çok mühim bir konferans 
vermiştir. Profesör bu konferansında 
Antep ve çevresinin eski eserler ba
tanımdan taşıdığı yülisek kıymetini 
anlatmış, bu havalinin, insan, insan 
olmağa başladığı gündenberi mes
kûn bulunduğımu, bir çok medeni
yetlerin bu çevrede kajmaşmış ol-
duğımu ve en eski devirlerdenberi bu 
çevrenin bugün olduğu gibi îç Ana-
dolunun müstahkem bir müdafaa 
mevkü vazifesini gördüğünü ortaya 
koymuştur. 

Profesör, Antep kalesini çok kıy
metli Ve enteresan bulmuş, bunun 
muhafazası İçin teşebbüste buluna
cağım ve Tinşarda kazı yapılmasına 
çahşacağını bildirmiştir. 

gm 

Soğuğa karş ı 
t aha f fuz 

Yağmurlu veya serin havalarda, TÜ-
cnd çok kolaylıkla soğuk ahr. ETinize 
gider gitmez, sıcak su doln bir kabın 
içine bir kaşık Sloan's Liniment dökerek 
ayaklarınızı bu suya sokunuz. Bu tedbir, 
ehemmiyetli bir soğuk algmlığınm ile-
rOemesine mâni olabilir. Vücudünüzde 
ağn hissederseniz, uğnşturmaluızm Slo
an's sürünüz. Sloan's bu suretle TÜcude 
nüfuz eder ve idareli sarf edilmiş olar. 
Sloan's sürdüğünüz ağrıyan mahalle 
yenf kan hücum eder, sertliği azaltır, 
ağrıyı giderir. Sloan's dünyada mev-
cud en seri müselüdndir. Soğuk algm-
lığı, burkulma, siyatik, lombago için 
bugünden bir gişe Sloan's satm almu. 

S L(DAN s 
L I N I M E N T 

22 Şubat Salı 
günü akşamı 
TURAN 

t^atrostmda 
Artistler gecesi 
Sanatkâr Naşi 
ye okuyucu Safi< 
ye şehir tiyatro 
jBU artistlerinden 

HALİDE V€ 
MUAMMER 

birlikte 
Kavuklu Alinin 

iştirakUe 
Gülme Komşuna 

üyük komedi taMtât el llânlanndadu' 

L 
VİCTTOR FRANCEN - BLANCHE MONTEL 

M A C E R A A D A M I 
ALFRED CAPÜS*ün «Aventurier» isimli eserinden 

^ ^ ^ Yatanda T Ü R K sinemasmda 

ı^MflİJ^B 

SVİLLİAM POWELL,m 
CAROL LOMBARD 

üe çevirdiği en güzel filmi 

Lüks Hayat 
Fransızca sözlü. Bu Çarşamba akşamı 

S Ü M E R sinemasında 

SAKARYA sinemasında 
T Î N O R O S S İ ' n i n 

şaheserindeki muzafferane muvaffakiyetleri devam ediyor. 

ÎRENE DUNNE - DOROTHY LAMOUR - RANDOLPH SKOTT 

KARA ALTIN 
Fransızca sözlü şaheserler şaheserinde. Reji: ROUBEN MAMOUIİAN 

S I K Sinemada bir programda gösterilecek 

Beyoğlu sinemalannda »yn ayn gösterilen bu meTsimin iki büyük filmi 
BUGÜN Matinelerden 

itibaren 

1- KAN DAVASI 
Başrollerde: SİLVİA SİDNEY - FRED MAC MURREY 

İki hasım aUenin bitmez tükenmez kan davası insanlık ve fedakârhklarhı 
dola hissi ve Sçtfanai biyük bir film. ^ ^ 

2- KÜÇÜK LORD 
Baş rollerde: FREDDIE BARTH01X)MEW 

Dünyalım en küçük ve en meşhur artisti 

'Bugün T Ü R K Sinemasmda 
LUCİEN BARBOrX - JULES BEBRY - DANİELLE PAROLA 

tarafmdan mejhnr HAY VENTUBA orkestrasmm iştirâkOe temsfl edilen 
P A R İ S E Ğ L E N İ Y O R filmini görünüz. 

1 MART SALI 
MÜNİR NURETTİN 

KONSERİ 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Şehir Tiyatrosu komedi kısnu 
Bu ak^m saat 20^0 da 

S Ö Z Ü N K I S A S I 
Komedi 4 perde. 

Yazan: Von Schön Tahan. 
Türkçesi: S. Moray. 

AK^AM 
Abone ücretleri! 

Türkiye Icnebl 
SENELİK 1400 kurU9 2700 koruf 
t AYLIK 750 > 1450 > 
S İYLIK 400 t 800 > 
1 AYUK 160 > — > 

Posta ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Benellti 

8600, altı ayligı 1900, flç 
aylıSı 1000 kuruftuf. 

Adres tebdili için yirmi beg 
kurufluk pul göndermek İftzundır. 

Zilhicce 20 — Btrmkasım 106 
a İMMk Gtat, Oğk İkiaıH Akna T<in 

E. 11,20 12,57 6,39 0^9 12,00 1^1 
Va. 6,09 6.46 12,28 15,28 17^1 19,22 

Idar^aneı Babıâli dran 
Acunııalak So. 

No. 11 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şiçli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yükeskkaldınmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Mehmed Kâzmı, Fatih: 
Şehzadebaşında Asaf, Karagümrük: 
Mehmed Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarı
yer: Asaf, Aksaray: Yenikapıda Sa
rım, Beşiktaş: Halid, Fener: Balatta 
Hüsameddin, Kumkapı: Cemil, Kü-
çükpazar: Hikmet Cemil, Samatya: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: Anka
ra caddesinde Arif Neşet, Şehremini: 
Ahmed Hamdl, Kadıköy: Sadık, Yel-
değirmeninde tjçler, tJsküdar: Çarşı-
boyunda Ömer Kenan, Heybeliada: 
Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndak) ec
zaneler her gece açıktır. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu ak^m 

Sanatkâr Na l̂d ve arka
daşları, Hakkı Ruşen, 
Rıfkı, Eyüp Sabri birlik
te. Halk gecesi: LocalaıJ: 
100, her yer 20, para* 
10. DUVAK DÜŞKÜNÜ 

Komedi 8 perde 

KRTÜÖRÜL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Kadıkcy 
Süreyya). Yatın gece: 
(Bakırköy). Çarşanü»: 
(Üsküdar) slnemalarmd» 

M Ü R E B B İ Y S 
Vodvil 3 perde 

ÇARŞAMBA AKŞAMI 

ELEK 
SİNEMASINDA 

Broclway Melodi 1938 
Aşk - Mu«iki • Gençlik ve •ınema Karikalar şaheseri 

Baş rollerde: Dam kraliçesi 

ELANOR P O W E L L 
?e (dnema yıldızlarının en meşhuru 
R O B E R T T A Y L O R 



SÎYASr ÎCMALt 

Rymnen 
ata 

iki buçuk ay evvel Romanyada fcu-
şist partisi millî hristiyanUmn lideri 
Coganın Başvekil olduğundanberi, bu 
devletin şark komşusu Sovyet Birliği 
üe arası açümışttr. Hakikatte bu açtk-
lık 1936 da o zaman Başvekil bulunan 
B, Tatareskonun Sovyetler ile sıkı 
dostluk ve işbirliği taraftan B. TttU-
leskoyu kabineden ihraç etmesinden 
sonra başlamıştı. Çünkü o tarihten^ 
beri Romanya, Çekoslovakyantn tut' 
tuğu yola girmeyip Sovyetler ile kar
şılıklı yardım misakı üe ittifak akdi 
tasavvurundan büsbütün feragat et
miş ve bilâkis Sovyetlere karşı evvel
ce Lehistan ile akdolunan ittifakı ta
zelemiş ve kral Karolun Varşova seyor 
hati ile iki devlet arasındaki m^üncu-
sebat bir kat daha kuvvetlendirilmiş
tir. 

Maahaza Romanya, Sovyet Birliğin
den ziyade Küçük İtilâf müttefiki 
Ç$koslovakyanın zoru üzerine Rusya 
üe Çekoslovakya arasındaki Rumen 
toprağı bulunan koridorda sevkülceyş 
demiryollarının inşasına devam etmiş
ti. B. Goga ise hükümetin başına gel
diği ük günden itibaren bu inşaatı 
durdurmuş ve döşenmiş rayları sök-
türmüştü. Sovyetlerle Çekoslovakya 
arasında askerî sevkıyat imkâmnt or
tadan kaldtram bu tedbir Sovyetler tor 

rafından derin memnuniyetsizlik üe 
karşılanmıştı. 

Bu şerait içinde Bükreşteki Sovyet 
sefiri B. Ostroviski, vazifesinde deva-
mu lüzum görmeyip istifa etmişti. 
Romanya da Moskovadaki sefirini 
geri almıştı. Tam bu sırada Roman
yada tekrar kalbine değişmiştir. Bu 
tebeddülü Sovyetlerin tesirine havv-
lederüer dahi olmuştur. 

Fakat bu değişiklik de Romanya-
nın Sovyetler üe münasebatım iyüeş-
tirmemiştir. Çünkü yeni Başveküin 
Ortodoks patriği bulunmasından an-
laşüacağı veçhile koyu hristiyancüık 

. taraf dan olan ve gene siyasî partile
rin ilgasından istidlal olunduğu veç-
hüe koyu autoritair yani Almanya 
ve İtalyadaki rejimlerin esasını ka^ 
bul eden yeni kabinede B. Tatares
konun haricî politikayı deruhte eyl&-
mesi Sovyetler tarafından hoş görül
memiştir. Hattâ Moskovada komünist 
partisinin naşiri efkân Pravda gaze
tesi Bükreşteki Sovyet maslahatgü
zarı Budenko hâdisesi münasebe-
tüe yeni Rumen kabinesine doğru
dan doğruya şiddetle hücum etmiş
tir. Bir zaman Besardbya meselesi
nin doğurduğu gerginlik şimdi tek
rar tazelenmiştir. 

Fejrzullah Kazan 

Laurel ve Heu-dy'nin oyunu 
Füim komiklerinden Laurel v0 

Sardy geçen gün arkadaşlarüe Wr 
bahse tutuşmuşlar, kendileri tarafın
dan oynanan bir füim sinemada gös-
terüirken seyirciler tarafından hiç 
lorkına varılmadan sinema salonun-
du kendilerinin de hazır bulunabüe-
ceklerini iddia etmişlerdir. ArkadaşUi-
W bunu imkânsız gördükleri için ara-
idnnda büyük bir meblâğ için bahse 
tutuşmuşlardır. O gün Laurel ite 
Vardy'nin arkadaşları sinemaya git
mişler ve füim gösterilirken İki komik 
arkadaşın da gizlice salonda buluna
caklarım herkese üân etmişlerdir. Fa-
^ hiç bir kimse onlan görmeğe mur 

vaffak olamamıştır. Nihayet localar
dan birine iki şişman kadın gelmiştir. 
Seyirciler bunların Laurel üe Hardy 
olduklarını ve tebdüi kıyafet ettikleri
ni zan üe kadıvlan şiddetle alkışlama
ğa başlanuşlardir. Fakai alkış esnasın
da iki kadın bağırmağa koyulmuşlar 
ve bayünuşlardır. Bunun üzerine iki 
polis gelmiş, kadtnlan locadan dışarı
ya çıkarmış ve oyun bitinceye kadar 
locaya kimseyi sokmamışlardır. Füi-
min hitamında ortalık aydınlandığı za
man herkes o locaya bakınca iki po
lisin Laurel üe Hardy olduğunu göre
rek orüan şiddetle alkışlamıştır. İki 
komik bahsi kazanmışlardır. 

Amerikan usulü intikam 
Amerikaya has olan garip bir vaka 

bugünlerde Avrupa matbuatnu dola-
6ip duruyor. Hakikat mi yoksa şaka 
^ olduğu belli olnuyan bu vaka şun< 
öan ibarettir: 

Geçen gün bir Amerikalı bir köpdc 
tarafından ısualıyor. Köpeğin kuduz 
*̂ lduğu anlaşıldığından ışınlan adam 
^ a v i altına alınıyor. Doktor tarafm» 
öan muayene edildikten ve yarası sa
ld ıktan sonra Amerikahya hergttn 
Sellp kuduza karşı şınnga yaptırması-
'tt unutmaması ihtar olunuyor. Fakat 
Amerikah hastaneden müsterih bir ta-
^rta çıkacağı yerde endişeli bir tavır 
takınarak doktordan bir mektup kâ
ğıdı istiyor. Doktor kendisine: öylo 
5*ylere hacet yok, canım. Vasiyetna
menizi yazacak kadar hasta değüsi-
*^-. diyor. Köpek tarafından ışınlan 
^ e r i k a h ise müstehziyane bir tavır 
**kuıarak doktora şu cevabı veriyor: 
•Yanılıyorsunuz, doktor. Vaslyetaap 
^vai yazmıyacağun. Şayed kuduz D-
'^tine tutulacak olursam ısumak ts-
tediğinı adamlarm listesini şimdiden 
«aarUyacağım da onun için sizden bir 
**Sıd İstedim.» 

23 sene esaretten sonra 
Umumi harbin sonımda v|atan-

lanna kavuşmağa naü olamıyan esir
lerin acı akibetlerile bütün dünya ede
biyatı şimdiye kadar pek çok meşgul 
oldu. Bu bedbahtlardan biri Avustur-
yanm Vamsdorf kasabası ahalisinden 
piyade neferi Uiişberger'dir. Bu adam 
1914 sonunda Ruslar tarafmdan esir 
edilerek Sibiryaya nefyolunmuş ve 
Onesk şehrine yakın bir yerde bir çif-
liğe yerleştirilmişti. O zamandanberi 
Ulişberger esaretten kurtulmak İçin 
her çareye baş vurmuş, hattâ Kızılhaç 
coniyetine de kaç defa tahriren mü
racaat etmiş ise de gönderdiği mektup
lar yerine vasıl olmadığı için bu mü
racaatlarından hiç bir netice çıkma
mıştı. Nihayet Ulişberger bir çaresini 
imlup Moskovaya kadar gitmiştir. Ora
da esirin 23 senedenberi yaptığı hiz
metler takdir olunarak serbes bırakıl-
masma karar verilmiştir. Ulişberger 
Alman konsolosundan gördüğü yar
dım üzerine 31 kânunuevvel 1937 de 
Namsdorfa geri dönmeğe muvaffak 
olmuştur. Belediyede harbde ölenle
rin listesinde kendi ismini de görün
ce ağlamıştır. 

Bir tıp mecmuasına göre 
kanserden olan ölüm 
vakaları azalmaktadır 

Bütün dünyayı 
düşündüren ve 
şimdiye kadar çar 
resi bulunmadı-
ğmdan nevmidi-
ye düşüren kanse-
sertti' artık h«n 
azalmakta oldu-

ğımu, hem de tedar 
vlsl çaresinin bu-
lunmasma imkân olduğunu bir ista
tistik müteha^ısı keşfetmiştir. Bu zat 
ViyanaJı istatistik mütehassısı Dr. E. 
Peller'dir. Bu zatm keşfini Wiener 
Kllnscher Wochenschrlft admdaM 
meşhur tıb mecmuası şu suretle izah, 
etmektedir: 

İstatistiğin insanın hayatma aid 
her meseleyi halledemiyeceğini iddiaf 
edenler haksızdır. İstatistik artık ri
yazi ve müsbet bir ilimdir. Bu ilim ile 
hayatm sır ve muammalarını hallet
mek mükündür. Bunun kuru ve ölü 
görünen rakam sütunlan, yeşU masa 
başmda kanserin esrannı ve tedavi 
çarelerini bile bulabilmiştir. 

Bir istatistikçinin elindeki kuru ra
kamlar, kanserin serum üe tedavisi
nin imkâm olduğunu isbat ediyor. 

Son zamanlarda bütün dünya ve 
bahusus Viyana' gibi Avrupanm kala
balık merkezleri, hastalık vukuatı ced^ 
veilerinin basma kanser hastahğı vâ  
kalannm geçmiş olmasmdan çok en
dişede idi. VaktUe bu cedvellerin baş 
tarafmı işgal eden kalb ve ver^n vu
kuatı şimdi kanserden sonra g^yor. 

Zahire bakılınca beşeriyeti en ziya
de kınp geçiren kanserdir. Fakat bu 
hükmün doğru olmadığını ve sathi 
görüş eseri bulunduğunu, şimdi ista
tistikçi Dr. Peller isbat etmiştir. Bun
dan yirmi, otuz sene evveline naza
ran kainserin şimdi daha ziyade art-

Son zamanlarda hemen her memkette kanser 
vakalarının arttığından bahsediliyordu. Viyana 
istatistik mütehassısı Peller, meşhur bir tıp mec
muasında neşrettiği makalede bunun doğru olma
dığını ve kanserin tedavisi için bir serum buluna

bileceğini iddia etmektedir 
tığı doğru değUdir. Bu yanlış zehalî 
evvelâ tababet ve hıfzıssıhhanın te
rakkisi neticesi olarak insanların önv 
rünün artmasmdan ve bina:enaleyh 
kansere müstaid çağde olanlarm ço-
ğalmasmdan Ueri gelmiştir. 

İkinci bir sebep te, teşhisin Uerle-
miş olmasıdır. Şimdi kanserden vefat 
diye kaydedilen vakalar evvelce şey-
huhet ve İhtiyarlık neticesi vakalar 
diye gösterilmekte idi. Bu noktalara 
dikkat edüdiği takdirde, kanser vu
kuatı artmak şöyle dursun, bilâkis 
{Dzalmıştır. 

Meselâ bımdjm otuz sene evve Vi-
yanada kanserden vefiyat her jû 10 
bin nüfusta 40 ile 50 arasmda idi. Şim
di ise ancak 12 raddelerindedir. tn-
sanlann ömürlerinin uzamasına raiğ-
men bu azalış çok mühimdir. 

Vefiyattaki bu tenakus, vücud dahi
lindeki tehlikeli kanserin yerine cild 
üzerindeki tehlikesiz kanserin ço-
ğalmasmdan ileri gelmiştir. İnsanların 
muayyen bir kısmı mutlaka kansere 
tutulmaktadır. Fakat bunlardan bir 
kısmı cUd kanseri geçirmekle kalıyor
lar. 

Cild kanseri İse vücudun dahilin
de mühlik kanserin peyda dmasma 
mani olmaktadır. Ya3ii cUd kanseri 
vücudun dahilini kanserden maşım 
bırakmaktadır. Bımu Dr. Pdler Ame
rika bahriyesine ald sıhhi istatistik

lerle isbat etmiştir. 
Bu malûmata gö
re donanmadaki 
efrad ve zabitan a-
raSmda güneş, rü»-
gâr ve tuzlu su te-
sirile ve diğer âmU-
1er eseri olarak cUd 
ve dudak kanseri 
çok yayılmıştır. 

Ayni yaştaki sivU halka nazaran 
bahriyelUer arasında cild ve dudak 
kanseri vukuatı 7 üâ 9 nüsli fazladır. 
Halbuki bahriyeliler arasmdaM kan
ser vefiyatı sivil ahaliye nisbetle pek 
azdır. Bu azlığın nisbeti yüzde 40 Uâ 
öOdir. 

Bu tenakus nasü izah olunabilir? 
Cüd kanseri vücud dahilindeki kan
ser ıztırabatını tahfif ve tadU etmek
tedir. Bu suretle ölüm tehlikesi azal
maktadır. 

Son zamanlarda Viyanalılar arar 
smda da cild kanseri vukuatı çoğal
mış ve bUâkis kanser vefiyatı son de
recede azalmıştır. 

Şimdi anlaşıUyor ki kansere istidar 
di bulunan vücudlarda hava ve ikli
min tenbih ve tesiri ile bu hastalık 
vücudun dahilinde kendisini göstere
cek yerde cildler üzerinde mevziüeş-
mektedir. 

Bu hakikat ise kansere karşı haki
ki ve aktif mücadele yapmağa imkân 
vermektedir. Yani kansere karşı vaki 
bir serum ile korunmak mümkün (d-
duğu meydana çıkmaktculır. İhtimal 
cild suni olarak tenbih edilerek dalıil-
de başhyan kanseri harice sevketmek 
kabU olacaktır. Bir gün bu imkânlar 
tahakkuk ederse, bir istaUstikçinin 
hesap yaptığı kurşım kalemi, beşerik-
yeti en büyük belâdan kurtarmış 
olacaktır. — F. 

Eski zaman 
Edirne valisi meşhur izzet paşa. Al-

^ rahmet eylesin, garip bir zattı, 
^^disi Erzurumluydu, çamaştrlan-
^ Edimeden Erzuruma gönderir, 
^oda ytkatırdt. 

Yatağa yatmam da tuhaftır. Yatak, 
^^iTun ortasında yapütrdt. Paşa 
yakh i}if merdivene çıkar, oradan 

^^ndini yatağa atardı; eğer tam or-
/ ^ ^ düşerse yatar, düşmezse, ge-
j ^ ^^rdivene çıkar, gene atlardı:, 

yatağın ortasına düşünceye kadar. 
°^r gün kendisine biri müracaat et-
^ ı>e söze şöyle başlamış: tDevleüû 

^^^ndim hazretleri, âcizleri...» diye ie-
^^ni söyleyip sözü şöyle biUrmi§; 

tOIbapta emir ve ferman hazreti men-
lehülemrindir.» 

Paşa derhal eline bir kalem almış, 
adarmn sırtına: «.Kaleme» yazıp bu 
canlı istidayı havale etmiş. 

Karısına bıçakla hücum etmiş 
Süleymaniyede oturan hamal Meh-

med Ali, bir müddettenberi arası açık 
bulıman kansı Haceri ölümle tehdid 
ettikten sonra bıçakla kadınm üzerine 
hücum etmiş, kadm kaçarak kendini 
kurtarmış ve polise başvurmuştur. 

Zabıta hamal Mehmed Aliyi yaka-
hyarak hakkmda ifonım^ takibata 
bafilamıştıc 

Pamuk kurumu 
Bu yıl Adanada çahşmağa 

başlıyacak 
izmir (Akşam) — Hükümet, bu yıl 

Adanada millî üç bankamızın yere
cekleri üç milyon lira sermaye üe bir 
Pamuk Kurumu vücude getirecektir. 
Pamuk istihsalâtmm artmağa başla
ması sebebUe, bu müessesenin teşki
line lüzum hasü olmuştur. İzmirde 
üzüm satışları üzerinde nâzım rolü 
ifa eden Üzüm Kurumu gibi, Adanada 
kurulacak Pamuk Kurumu da par 
muk satışları üzerinde nâzunlık va
zifesi görecektir. Bu teşekkül, her yıl 
mühim miktarda pamuk satm alacak 
ve böylece hem pamuk satış fiatleri-
nin düşmesine mani olacak hem de te
sis edeceği pamuk stoklarım dış piyar 
salara: satarak mukabilinde memleke
te lâzım olan muhtelif maddeleri al
mak tmkânlarmı hazırhyacaktır. 

Pamuk ihracatı işUe meşgul olacak 
bir teşekkülün vücude getirilmesin
den pamuk ihracatınm tek elden idai-
re edileceği manası çıkarılmamalıdır. 

Karşıyaka istasyonunda bir 
kaza 

İzmir (Akşam) — Karşıyaka İstas
yonunda bir tren kazası olmuştur. 

Devler Demlryollan kondüktörlerinden 
B. Ahmed Demir̂  Karşıyaka tstasjro-
nımda dikatsizlik yüzünden bir katar 
rm altma düşmüş, sağ ayağımn par-
nmklan kesilmiştir. Yaralı hastaneya 
kaldırılmıştır. 

Tramvayda dayeüc 
Edimekapı hattmda çalışan kon-

döktörlerden Rifat ile yolculardan 
Remzi kavga etmişlerdir. Rifatm id-
diasma nazaran Remzi kendini döv
müştür. Polis, biletçl Ue yolcuyu mah
kemeye vermiştir. 

Bir baca tutuştu 
Dün akşam Nişantaşmda Emlâk 

sokağmda Engin apatımamnm baca
sı tutuşmuş, derhal yetişen itfaiye tar 
rajbndan aöndürülmüjitür. 

Balıkesirin en 
ihtiyar adamı 
115 yaşında olan Ali 

Plevnede harbetmiş ve 
esir düşmüştü 

Balıkesir (Ak
şam)— Size res
mini gönderdi
ğim kimse, Ba
lıkesirin en ih
tiyar adamı Ali
dir. Erzurumda 
doğan Ali, bu
gün 115 yaşm-
da olduğunu 
söylemektedir. 

Ana ve babtf-
suu pek küçük 
yaşta (Çank çı
kartmaz) has-
tahğmdan kay
beden Ali, İs-
tanbulda çalış
mağa gelmiş ve uzun zaman gümrük 
hamallığı yapmıştur. 

Çank çıkartmaz hastalığınınm ne 
olduğımu sordum, şu izahatı verdi: 

— Yüz sene evvd Erzurumda bir 
hastalık çıktL Günde belki yüz kişi bu 
hastalıktan kmldı. Bu hastalığa tu
tulan kimse bir ayağındaki çanğı çı
kartıp ötekini çıkartmağa vakit bular 
madan ölüp gidiyordu. Onım için bu 
hastalığm adma aÇank çıkartmaz» 
derlerdi 

Ali, Plevne muharebesinde Gazi 
Osman paşamn kumandasmda har
betmiş ve Ruslarat esir düşmüştür. 
Uzun müddet Sibiryada kaldıktan 
sonra vataruna dönmüş ve Balıkesir-
de yerleşmiştir. Hayatmda içki içme
diğini söylemekte ve çok yajşayışm sır-
nnı bol bol yoğurt yemekte bulmak
tadır. 

Ali, bugün sefalet içinde. Ötekinin 
berikinin yardunlle geçinmektedir. 

Ege kjzjenstitüsii 
Vekâlet bütçesine, inşası 

için bu sene tahsisat 
konmiyacak 

izmir (Akşam) — Kültür Bakanlı
ğı, İzmir imar sahaüsmda 350,000 lirar 
3ra bir Ege kız enstitüsü binası inşa 
ettirecekti. Haber aldığımıza göre, bi-
nanm inşası için Vekâlet bütçesine 
bu yü tahsisat konamıyacaktır. Za
ten Kültür BakanUğı tarafmdan bu 
binanm inşası için satm alman genif 
airsanm içinden imar plânına göre Un 
yol geçirmek lâzımdır. Plânda bu yo
lun £^ılmasmdan sarfmazar edilme
si istenmişti. 

Vekâletten son defa buradaki alâr 
kadarlara; gelen emirde yeni yaptın-
lacak bina için geçen sene gönderiİMi 
•e henüz sarfedilmemiş olan 39,000 
liranm iadesi istenmiştir. Enstitü bi-
nasımn inşasmdan sarfınazar edil
miş olmasmdan korkuluj^r. 
İne gölde mektep çağını aşan

lar için kurs 
inegöl, (Akşam) — Mektep çağuu 

aşmış veya tahsilini yanda bırakmif 
vatandaşlann bilgUerini ve görüşlai-
ni yükseltmek emdUe Halkevimiz bir 
yurd bUgi ve okuma kursu açmıştır. 
Kursa büyük rağbet vardır. 

Bir nişan resminde iki davetli 
arasında kavga çıktı. 

Halatta bir evde evvelki gece nişan 
merasimi yapddığı sırada davetlUer-
den Reşad, Hüseyin isminde diğer bir 
davetli Ue münakaşaya tutuşmuştur. 
Münakaşa biraz sonra şiddetlenmiş ve 
bu arada Hüseyin, Reşada küf retmiş-
tir. 

Ağır lâfa tahammiU edemiyen R»* 
şa:d tabancasmı çekerek Hüseylne bir 
el ateş etmiş, diğer davetlüer hemen 
mütecavizin ellerine sarüarak silâhuu 
daha fazla istimale meydan bırak
mamışlardır. Çıkan kurşun Hüseylnln 
sol elinin bir parmağına isabet etmi^ 
tir. Hüseyin tedavi altma alınmış, Re
şad yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 
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PAZARTESI KONUŞMALARI: 

ET MESELESI 
Bizim olduğlı gibi başka memleket-

lerîn de PCH ̂ ^ ^^^ ^^ devlet adam-
lanıu yormuş olan bu meseie, SSarS? 
bir belediye ve hükümet davası olmak
la kalmamıştır. Birçok fikir ve beden 
adamları, hattâ filozoflar bununla ya-
kmdan ilgilenmişler; hayatlanm etin 
lehinde ve aleyhindeki inanışlarına gö
re düzenliyecek kadar ileriye gitmiş
lerdir. Meselâ meşhur İngiliz filozofu 
Herbert Spenser et taraftarlannm ba
şında gelir, ona bakarsanız bir millet 
ve cemiyetin mücadele kabiliyeti, sar-
fettiği etin miktarile ölçülür. 

Bir arkadaşımla beraber gittiğim 
Londranm ikinci derecedeki büyük bir 
otelinde sabah kahvaltısı eden İngi
lizleri gördüğüm zaman bu davamn 
ne kadar yerinde olduğunu anladım. 
Türlü türlü balıklar, yarımda bizim 
pastırma piliç eti gibi kalan kıu-u sa
lamura etler, kahvaltı sofralanmn 
esaslı gıda unsurlarını teşkU ediyor
du. Zeytinle peyniri doğru dürüst mi
delerimize sabah sabah kabul ettire-
miyen bizler, bu yaman kamivorlan 
hayretle ve iştihamızı kesen bir tak
dirle seyretmiştik. Anladık ki, Anglo 
Sakson ırkı, aslan, kaplan, tilki, kurd 
gibi inad ve İsrarla mücadele kabiliye
tini etle tazelemektedirler. 

Diyeceksiniz ki: Ayı, fil gibi ete 
ehemmiyet vermiyen hayvanlar bu 
saydıklanndan daha mı az zeki? Hem 
onlar berikilerden daha çok yaşamı
yorlar mı? Hem de bu ot yiyicUer yır
tıcı değil; mizaçlarında asîl bir sükû
net hâkim. Kendilerine büyük bir za
rar verildiği zaman, yahud büyük bir 
tehlike karşısmda bulunduklanna 
İnandıkları vakit coşuyorlar ve başka-
lan için tehlikeli oluyorlar. Et yemek, 
hayvanlar için yegâne kudret membaı 
olsaydı bu cinsten olanlar, çok miskin 
ve çok zebun olmalıydılar. 

Böyle düşünüp de felsefe kuran bü
yük fikir adamları da var. Meselâ 
Tolstoî bunlardan biridir. Fakat dik
kat edilirse «Dilencileri ve miskinleri 
kesmelidir» diyen İngUiz filozofile «Her 
insan, güneş gibi olan Allahın bir ışı
ğıdır. Nasıl ışık güneşten ve ışık çizgi
leri de biribirinden ayrı değillerse 
Adem oğullan da AUahtan gayri ve 
her biri diğerinden başka varlıklar sa-
yılmamaüdır.» davasında bulunan bü
yük Rus hakimini sadece bu sözlerile 
hangi cemiyetin adamıdırlar kolayca 
tefrik edUebilirler. Birinde kudretli ol
ma cehdi, öbüründe acımak iradesi 
göze çarpar. 

Filozoflar ne söylerlerse söylesinler, 
hilkatin insana tabiatten istifade yo-
lımda verdiği imkânlar daima bize, 
doğru yolu buldurmaktadır. Değil mi 
ki, biz et yersek midemiz memnun olu
yor; değil mi ki biz ot yersek vücudu
muz onu kendine seve seve maledebi-
liyor; hattâ madenleri bile uzviyeti
mizle hal ve hamur edebiliyoruz, o hal
de nefsimizi hiç birinden mahrum et
meksizin tabiatın her zerresini emerek 
gelişmeğe, kudretlenmeğe ve yasamı-

ya bakalım. İçimizde atügan bir as
lan, ihtiyath bir fil, çok yaşar bir kuş, 
sebat ve istikrara gönüllü bir ağacm 
bütün bu hayât Vî^-^mı emen bir 
varlık yaratmıya mecbur olduğumuzu 
ımutnuyahm. 

Bazı doktorlarımızın et hususunda
ki ifrat tavsiyelerini görürüm de şaşa
rım. Mühim hastalıklar müstesna, şöy
le böyle rahatsızlıklarda «Eti azaltı
nız!» veya «Hiç yemeyiniz!» diyen he
kimlerimizin bu tavsiyelerini yazan 
ecnebi kitapları ve müelliflerinin mem? 
leketlerini düşünürüm. 

Öğle ve akşam yemeklerinde deve 
pençesi gibi biftekleri, şato briyan-
lan, rozbitleri yiyenlere yapüan 
bu tavsiyelerin kuş başı et yiyen
lere tekran ne kadar yersizdir. İkti
sadî hayatm son yarım asır içerisin
de yoksul ettiği bizde o eski kuzu dol
malarım, takkeci kalıbı gibi enseli de
delerimizin şapur şupur yedikleri de
virler çoktan geçmiştir. Harbiumu-
mîde beş altı kişUik bir aileye vesika 
ile tahsis edilmiş olan yüz dirhem eti 
almak için kasap dükkânmın önüne 
toplanrmş yüzlerce kişilik kalabalığı 
o zamam yaşamış hangi Türk, haya
linden silebilir? 

Aylarca, hattâ senelerce et yüzüne 
hasret çekenleri hesaba katmıyorum. 
İhtiyat zabit talimgahında soğanlı 
yeıhni adile verilen yemek karavanası 
içinde et değil, soğan ararken kendi
mizi Akdenizde tahtelbahir yakalar 
mıya çıkmış torpidolara benzetirdik. 
Camdanım renk renk balıklar, muh
telif şekil ve hacimde kesilip konmuş 
et parçalan, üstü pırıl pınl yanan mid
ye dolmalarile süslemiş lokantalar, o 
devrin bizleri için Müzei Hümayundan 
daha mühim bir ziyaretgâh idi. Mad
dî, manevî kıymeti, hattâ fiati ne ka
dar 3mksek olursa olsun ikinci Ram-
ses mumyasının kurumuş etini aç kar
nına seyretmek, ancak bütün beşer ta
rihine tiksinti ile baktırabilir. Zaten 
hali vakti iyi olmıyanm nazannda ma
zi, hiç bir zaman zevk verici ve sevim
li olamamıştır. 

Et aUşverişile uğraşanlan Ankara-
ya toplayıp onlarla tath, sert konuşan 
sayın hükümet başkanımızın sözleri, 
bence halkm gıdasını temin, hayatım 
arttırma bakıımndan tarihe geçecek 
bir hâdisenin vesikasıdır. Mahallî be
lediye ve hükümet otoritelerinin hal
line muktedir olamadıklan bu mevzu, 
ancak Başvekilimizin ciddî müdahale-
sile halkın lehine halledilebiliyor. Cum
huriyet hükümetinin asla bir teferru
at gibi telâkki etmedeği bu davayı, ma
hallî otoritelerin, bunları) tabiî şe
kilde halledebilecek vaziyete gelmele
ri için hayırh bir başlangıç saymalıyız. 

Mart yaklaştıkça ve gazeteler et me
selesine dair şifa verici yazılar yaz
dıkça halkın hükümete karşı duyduğu 
şükran hissine ben de işaret ve iştirak 
ettikten sonra sözlerimi et üzerine 
söylenmiş eski bir hikâye ve yeni bir 
temenni ile bitireyim: 

YARIM ADAMLAR 
'\ 

Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir. 
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Diplomat hoca!.. 
Mektebin müdürü Ahmed Cengizi 

talebeye taSdiîS e-dip gittikten sonra 
sımfa korku ile kanşık derin bir 
hayret sessizliği çökmüştü. 

Çocuklar o güne kadar hiç böyle 
muallim gönnemişlerdi!. 

Bacaklanndaki siyah, meşin ketr-
leri ve haki renk külot panta-
lonile o, hocadan çok bir takım za
bitine benziyordu!!. Sırtında yanm 
bir gocuk vardı. Harman yerleri gi
bi kavruk, san yüzünde fıldır fıldır 
dönen çakır gözleri, baktığı yeri de
lecek kadar sert ve keskindi. Kumral 
saçlan tersine çevrilmiş bir çaU sü
pürgesi gibi idi. Burnunun dibin
den sarkan küçücük bıyıklan, mek
tebe daima mendüsiz gelen çocukla-
n hatırlatıyordu!.. 

Bu nasıl muallimdi böyle?. 
Bir eli göğsünde, bir eli arkasmda 

sınıfı enine boyuna bir kere dolaş
tıktan sonra kürsüye çıktı. Ellerini 
bir hatip gibi 
kürsünün üstü
ne dayayıp ha-
zırol vaziyeti al
dı ve nezleli bir 
sesle: 

—. Efendiler, 
dedi, şimdi der
simiz nedir?.. 

Bir kaç daki-
kadanberi sınıfın dehşetli 
bunalan çocuklar geniş 
alır gibi hep bir ağızdan: 

—Malûmatı vataniye!., diye çığ-
nştüar. 

Muallimin kollan iki yay gibi har 
vada gerildi, gözleri biraz daha bon' 
cuklaştı: 

— Susunuz!., diye haykırdı, olma
dı!.. Böyle cevap istemem!. 

Bütün başlar yan korku, yan piş
manlıkla önlerine eğüdi. Kabil ol
sa hepsi sıralann altma saklan£i-
çaktı. «Bu saat malûmatı vataniye 
dersi yok mu acaba?» suali herkesin 
dudaklannda düğümlendi kaldı, kim
se kimseye bir şey soramadı. 

Muallimin sesi tekrar çınladı: 
— Olmaz!.. Böyle cevap istemem!.. 

• lllirrıniMirTTimTiiMiıiLiııııııınTTiM rııiLiiTmmıııı ı ı ı ı ı ınıı ı iTmTm: 

Devrin büyüklerinden ve zenginle
rinden biri maiyetinden bir zata nere
de oturduğımu sormuş. (Etyemez) de 
cevabını almca o ana kadar tanıma
dığı bu semte kendisini götürmesini 
emretmiş. Gitmişler. Büyük ve zengin 
zat, öbürüne demiş ki: 

— Anladık, burası Etyemez, bundan 
sonraki mahallenin adı nedir? 

— Bundan ötesi hep (etyemez) dir 
efendim!.. 

Çok temenni edelim ki, İstanbul be
lediyesi, bu semtin hâlâ yaşamakta 
olan adını mecazî olduğu kadar haki
kî mânasile de ortadan kaldırmaya mu
vaffak olsun. Hasan - Âli Yücel 

havasile 
bir nefes 

Bütün gözler «ya nasıl cevap ve
relim?..» der gibi muallimin çakır 
gözlerine dikildi.. 

— Keskin, bir ağızdan cevap iste
rim efendiler!.. Sanki bir kişi imiş
siniz gibi!.. Haydi bakayım, dersi
miz nedir?.. 

Çocuklar bu kadar,kolay bir işi 
demin beceremediklerine eseflenlr 
gibi oldular. Başlan dik, gözleri ho
cada cevap verdiler: 

— Malûmatı vataniye!.. 
Kırk beş ağızdan çıkan kuvvetli 

ses, bir borudan çıkan tek ses gibi 
odamn içinde çalkandı. Muallim 
öne doğru eğilerek ellerini üeriye 
uzattı: 

—> Hah, işte, dedi, şimdi oldu!.. 
Ve yumruğunu güm diye kürsüye 

vurarak devam etti: 
.— İttihaddan kuvvet doğar efen

diler!.. 
Gocuğunun düğmelerirü çözüp is

kemlesine oturdu. Yeni derse baş
ladığı bu sımfın bügi seviyesini an-
lîimak için çocuklan kaldınp sual 
sormakla vakit geçirdi.. 

• 
Muallim Ahmed Cengiz Bulgaris

tan muhacirlerindendi. Tâ küçük 
yaştanberi kulağı hep Türk köylerini 
basan çetelerin ihkâyelerile dol
muştu. Dedesinin yamnda kahveye 
gittiği zamanlar dinlediği bu hikâr 
yeler onun küçücük kafasım kamı 
deşilmiş gebe kadmlar, diri diri ate
şe atılmış masumlar, kundaklanarak 
yakılmış köyler, katırlarm kuyruğu
na bağlanıp yerlerde sürüklenmiş ni
nelerle doldurmuştu.. 

Köy meyda
nında arkadaş-
larile beraber oy-
nadıklan oyım-
larda büe bun
ların tesiri görü
lürdü: 

Çocuklar iki 
taraf olur, bir 
taraf köy çeş

mesini müdafaa eder, öbür taraf sal-
dınrdı! Ahmed Cengiz bu oyunların 
hep elebaşısı olurdu. Ehnde -kalın 
bir meşe sopası, başmda ay yıldızlı 
keçe külah, çeşmeye saldıran çetele
re karşı koyar, onlara duman attı
rırdı! .. 

Ahmed Cengizin bu hava ile bes
lenen çocukluğu, onun hayatmda, 
eski İstanbul yangmlan gibi bir tür
lü sönmiyen sağa, sola kol atan 
yangınlann başlangıcı oldu. Seneler 
geçip ateş saçağı sardıkça o biraz 
daha yıkıcı, biraz daha kinci ve kav
gacı oldu.. 

Bulgaristandan göçtüklerinin er
tesi sene Ahmed Cengizi büyük ümit
lerle darulmuallimine verdiler. Us-
lansa uslansa orada uslanır, aklı 
basma orada gelirdi. 

i » ^ ^ i _ . . . « . . . . No. 8 

Halbuki iş öyle olmadı. Uslanıp 
akıUansm diye verdikleri yerden o da
ha beter olup çıktı. Hem bu sefer 
karşısmdakilerle lâfa başlayınca eS' 
kişi gibi yalnız çetelerden, mezalim
den bahsetmiyor, daha etraflı ve de
rin bilgi Ue sözlerini zenginleştire
rek âlemi mat ediyordu!. 

Mektepten çıktıktan sonra onu Ka> 
radeniz taraflannda bir kazaya baş-
muallim tayin ettiler... İlk aylar bi
raz sıkılır gibi oldu. Mektepteki mU' 
elUmler onunla daima derslere, mes
leğe dair bahisler üzerinde konuşu
yorlar, o, ahvali âlemden, politika
dan lâf açar açmaz: 

•—> Aman efendim, hakirinizin 
bunlara ekh ermez... Bunlar mü-
hamı umuru devlete müteallik me-
bahîs... 

İtirazlarile yan çiziyorlardı!. 
Kazaya tayininin beşinci ayıydı. 

Akşamlan devam ettiği Vatan kıraat
hanesinde kendisine tamtılan yer-
lüerden biriyle beraber bir haftalık 
gazete çıkannağa karar verdiler. 

Arkadaşı sermaye koyacak, bu da 
başmakale yazacaktı. Ahmed Cen
giz işin parasmda, pulımda değUdi. 
O, çocukluk günlerinin, ruhunda 
yaktığı alevle etraûnda soğuyan duy^ 
gulan tutuşturacak, kendi gibi vol
kanlar yetiştirecekti!. 

Bunlan dü
şündükçe ken^ 
dinden geçiyor, 
çıkaracaklan iki 
sahifelik gazete
nin, heyecanma 
dar geleceğinden 
korkuyordu!.. 

Bu kararlan-
lU mektepteki 
arkadaşlanna açtığı zaman hepsinin 
saçlan diken diken oldu: 

— Aman Cengiz bey, dediler, po-
Utikacıhkla muallimlik nasıl telif 
edilir?.. Esasen bizim meslek te sizin 
heyecanlarınıza müsait bir meslek
tir, diğerine ne lüzum var?.. Hem 
maazallah,... 

Ahmed Cengiz hepsinin lâfını ağ-
zma tıkadı: 

— Göreceksiniz, nasıl olacak!.* 
Kâinata ilâm harp edeceğim!. 

Dediği de oldu. Çıkardıklan «Di
namit» gazetesi daha ilk sayısında 
ortahğı allak Imllak etti. Kaza halkl 
Karadenizde bile böyle fırtma gör
memişti!,. Gazete sağa sola ça
tıyor, sola sataşıyor, onun kirli ça
maşırlarım ortaya saçıyor, bunun ip
liğini pazara çıkanyordu!. 

Hele başmakalesi!.. Yenir, yutu
lur şey değildi!.. Açıktan açığa Bul-
garistana çıkışıyor, hattâ bütün dü
veli muazzamaya meydan okuyor
du!.. 

(Arkası var) 

Aile Dostu 
Tefrika No. 49 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Tatlı, munis, cana yakm bir sesle, 
kulaklarda musiki tesiri yapan bir 
sesle konuşuyordu. 

Metresinin gözlerinde iki damla 
yaş gördü, bu yaşlar yanaklarmdan 
Büzülürken, gözlerinde İM tane daha 
peyda oldu. 

Mırüdandı: 
— Ağlama, kuzum Clo ağlama. 

Kalbim psCrçalanıyor. 
Kadın büyük bir gayretle vekarmı 

topladı, bütün azametini takınarak^ 
hıçkırığı andıran titrek bir sesle 
sordu: 

— Kimiıüe evleniyorsun? 
Duroy biraz tereddüd etti, ve söy

lemesi lâzım geldiğini anladı: 
— Madeleine Forestier ile, dedi. 
Bayan Marelle iliklerine kadar ür-

perdi, sustu, önünde diz çöken ada
mı unutmuş gibi derin bir düşünce^ 
ye daldı. 

Mütemadiyen gözlerinde yaş top
lanıyor, akıyor, yerine yenileri top
lanıyordu. 

Kalktı. Duroy, kadının bir şey söy
lemeden, affetmeden gideceğini an
ladı; bu izzeti nefsine dokundu. 

Alakoymak istedi, eteklerinden tut
tu. Yalvardı; 

— Kuzum böyle gitme. 
Kadm yaşlı gözlerle, ümidsiz, ha

zin, güzel gözlerle tepesinden tıma-
ğma kadar baktı, bakışlanndan ka!-
dm kalbinin bütün acısı okunuyor
du; kekeledi: 

— Söyliyecek... Bir şeyim yok... Bu
rada... İşim yok artık... Hak.,, Hak,.. 
Hakkın var... Kendine.,, Lâzrm.,. 
Olan kadını... İyi intihab etmişsin... 

Geriye bir adım atarak eUndoı 
kurtuldu, gitti. Duroy daha fazla ala
koymak istemedi... 

Yalnız kalmca, beyninden kurşun
la vurulmuş gibi sersemliyerek kalk
tı, sonrai karanm verdi, mınldandı:-
— Adam sen de... Kavgasız gürül
tüsüz olup bitti. Bu daha iyi. 

Omuzlanndan ağır bir yük kalk
mıştı, serbestti, yeni hayatına atıl
mak için hür kalmıştı. Duvarla boks 
yapmağa başladı, kaderile dövüşüyor-
muşcasma mevkiinin ve kuvvetin ser-
bestisile duvarlan yumrukladı. 

Bayan Porestier. 
— Bayan Marelle'e söylediniz mi? 

deyince, soğukkanhlıkla: 
— Tabiî, dedi. 
İçinden geçenleri anlamak ister gi

bi duru güzlerle baktı: 

— Müteessir olmadı mı? 
— Hayır, bilâkis çok muvafık buldu. 
Herkes haber aldı. Kimi şaştı, kimi 

evvelden tahmin ettiğini söyledi, ki
mi de hiç şaşmadıklannı anlatmak 
istiyerek bıyıkaltı güldü. 

Genç adam kroniklere D. de Cantel, 
haberlere Duroy, arada sırada yazma
ğa başladığı siyasî makalelere de du 
Roy imzasmı atıyordu. 

Günün yansım nişanlısmm yanm-
da geçiriyordu. Kadm düğün yapma
ğa karar verdi; nikâhta da yalnız şa-
hld bulunacaktı, nikâh kıyıldıktan 
sonra Rouen'a gidecekler, gazetecinin 
anasUe babasınm elini öpecekler, bir 
kaç gün orada kalacaklardı. 

15 mayısta belediyeye gittiler, ni
kahlan kıyıldı, eve gelip eşyalarını 
hazırladılar, akşam altı trenile Nor-
mandiyaya hareket ettiler. 

Vagonda başbaşa kalmcıya kadar 
hiç konuşmadılar. Tren hareket ettik
ten sonra bakıştılar, belli etmek iste
medikleri bir mahcubiyeti örtmek 
için güldüler. 

Duroy mırüdandı: 
— Paris civan çok güzeldir, bura

larda hayatımın en güzel hatıraları 
vardır. 

Kadm: 
— Ya kayıkla! dedi. Güneş batar

ken kayıkla gezmek ne hoştur. 
Geçmişteki hayatlaımdan lazla 

bahsetmek istemiyerek sustular. Ka-
nsımn karşısmda oturan Duroy ka-
dmm elini tuttu, öptü: 

— Parise dönünce arada sırada 
Chatonda yemek yeriz, 

Kadm, «Elzemi hoşa tercih etmek 
lâzım gelecek» demek ister gibi mı
rıldandı: 

— Yapacak daha nelerimiz var! 
Duroy kadımn elini «Aşar gibi sı

kıyordu, kadm da mukabele edince: 
— Kanm oluşunuz tuhafıma gidi

yor, dedi. 
Kadm hayret etti: 
— Neden? 
— Bilmem. Tuhafıma gidiyor. Sizi 

öpmek istiyorum, buna hakkım olUr 
şuna şaşiycmim. 

Kadın yanağım uzattı, Duroy kar
deşini öper gibi 3ranağım öptü. 

— Sizi ilk gördüğüm gün, Forestier-
nin beni davet ettiği İlk gece: «Böyle 
bir kadın bulabilsem» diye düşündüm-
dü, İşte buldum. 

— Aferin size! 
Gülümsiyerek yüzüne bakıyordu. 

Duroy düşünüyordu: «Çok soğuk 
davramyorum. Budalalık ediyorum,.. 
Acele etmeliyim. 

Sordu: 
— Forestier'yi nasıl tanıdınızdı? 
İmalı bir tavırla: 
— Rouen'a ondan bahsetmek için 

mi gidiyoruz? 
Kızardı; 

— Manasızlık ediyorum. Sizin kar-
şmızda nutkum tutuluyor. 

Kadm sevindi: 
— Sahi mi? Neden acaba? 
Duroy kansının yamna oturmuştu. 

Kadın haykırdı: 
— Bü: ge3rik! 
Saint - Germain ormamndan geçi

yorlardı; Duroy da bakmak için uzaıv 
di ve kansırun ensesinden uzun uzun 
öptü 

Kadm bir müddet kımıldamadı» 
sonra doğruldu: > 

— Gıcıklamyorum, yeter artık. 
Fakat Duroy öpmekte devam edl* 

yordu: 
— Yeter artık. \ 
Kadımn başım tuttu. Yüzünü keO* 

dine doğru çevirdi. Kadm bıraknaaJ' 
istemiyordu, nihayet kurtuldu: 

— Yeter artık... 
Duroy dinlemiyordu. Kadm: 
— Georges dedi, çocuk değiliz, RÖ* 

uen'a kadar sabredemiyor musun?. 
Duroy kendini topladı: 
— Peki dedi, sabredeyim, fakat* 

Rouen'a gelinciye kadar konuşaca» 
halde değilim. Henüz Poissydeyiz. 

Kadm: 
— Ben konuşurum, dedi. 
Gene kocasımn yamna oturdu •" 

avdette yapacakları şeyleri etrafÜ^ 
anlattı. Forestier ile oturduğu K^^* 
manda oturacaklardı, Dufcy. ForeS-
tier'nin maaşım da alaraktı 
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B. Hitler beklenilen nutkunu söyledi 
nutuk öç saat devam etti 

(Baf tarafı 1 inci sahifede) 
Alman halkı on beş sene süren bir 

esaret hayatı yaşadL Nihayet bu esar 
retln sebeplerini araştırdı. Milli hisle
rin kuvvet bulması sayesinde bu esa
retten kurtulmak mümkün olacağı 
takdir olunarak ona göre bir kalkın
ma hasıl oldu, İmparatorluk, fırkacı
lık, mezhepler gibi düşüncelerin ayrı
lığa sebep olan farklar ortadan kaldı* 
nldı. Onım için, ben bundan beş se
ne evvel Alman milletinin mükadde-
ratmı ele aldığım zaman Alman hal
kım kurtarmak için birinci olarak de
ğil sonımcu olarak iş basma geçmiş 
bulımuyorum. Çünkü benden evvel
kiler tecrübelerini yapıp bitirmişler
di. Demokratlai-, liberaller, katolikler 
sıra ile hükümeti kurtarmağa çalış
mışlardı. 

Kansız inkılâb 
Bizim başardığımız inkılâp, en bü

yük Alman inkılâbı kansız olmuştur. 
Kansız olması kandan korktuğumuz
dan ileri gelmemiştir. Çünkü onun 
başmda bulıman bizler hep askerdik. 
Cerman karakteri kan akıtmasını i-
cabettirmediği için kandan çekindik. 
İnkılâp esnasmda öldürülenlerin mık-
dan, nasyonal sosyalistler iş basma 
geçinceye kadar öldürülen nasyonal 
sosyalistlerin adedinin yansını bile 
bulmaz. 

B. Hitler bımdan sonra beynelmilel 
matbuatta Almanya aleyhine yapılag 
neşriyatm çirkinliğinden bahsetroiş. 
İspanyada yanm milyon insanm telef 
olmasmı demokrat memleketlerin e-
seri gibi göstermiş ve demiştir ki: 

Fiiliyatta cesur olmak... 
«Biz iş başına geçtiğimiz zaman 

»ülletl kurtarmak için söze değil fii
liyata ehemmiyet vermek lâzım gel
diğini biliyorduk. Sözde cesur olmak 
değil, fiiliyatta cesur olmak gerekti. 
Almanya içinde bulunduğu sefaletten 
gazete makaJelerile kurtarılamazdı. 
Bu beş sene zarfmda ben de bir amele 
gibi çalıştım. Şu farkla ki ben 68 mil
yon Al m an m akıbetinden megul olan 
bir amele idim. 

Muvaffak olmak için yalnız iman 
^ f i değildi. İmana icraatm da iltihakı 
icab ediyordu. Hariç bize karşı bu 
beş sene zarfmda kin ve nefret gös
termekten başka bir yardım yapmadı. 
Zaten bundan baişka bir şey beklemez-
<ilın. İktisadî, malî ve siyasî yardımı 
kendi kuvvetlerimizde aramak lâ-
tundı.» 

B. Hitler bundan sonra Âlmanya-
*un son beş sene zarfmda iktisad, ti
caret, istihsalât ve münakale gibi her 
türlü sahada nasıl büyük terakki e-
«erleri gösterdiğini anlattı, Almanya-
ûm Amerikadan sonra dünyanm en 
büjrük çelik istihsal eden memleketi 
olduğunu söyledi ve dedi M: 

^-cnebî gazetelerinden şikâyet 
Almanyayı ziyaret eden ecnebi gar 

*ete muhabirlerinin adedi 600 küsur
ken son sene zarfmda 2000 küsura 
î^fanıştu-. O halde Almanyanm bilin
memesi ve Almanya hakkmda yalan 
^6 yanlış haberler neşrolunması ne-
< ^ ileri geliyor? Erkam ile gösterdi-
^ bu muazzam terakkileri inkâr 
*tmek ne kadar gülünç bir şeydir! 
dalancı ecnebi gazetecilerin neşriyat 
* ^ karşı lâkayıd kalabilirdik, bu 
yüzden cihan sulhu tehükeye girme-
**ÜŞ olsaydı... Biz bu yalanlann önü-
*̂ e geçmek için şiddetli tedbirler al-
' '^. Bu söylediklerim tesirsiz kalmaz. 

Biz bu son beş sene zarfında mü
nevver, kuvvetti bir mület yarattık. 
»«U millete sUâh verdik. Ecnebi gazete
l e r i n yalan ve sahte neşriyatı Alman 
*iUdudlarma yaJdaştıkça bu kuvvetin 
5̂ 11k zırhlanna çarpacaktır. Son 
^^talar zarfmda ordu hakkmda ya-
?üan neşriyat ta ne kadar gülünçtür, 
^ kadar vaziyeti yanlış anlayıştır.! 
f*̂  Alman milletinin itimadı nefsini 
^e t l end i rmek için ne yapmak lâ-
^ a yaptım. Ahnan milleti artık ken-
J ^ diğer mületierden dûn merte-
^ e değü, ayni seviyede görüyor. O-
JJJ içüı ayni haklan talep etmeğe 
r ^ye t t a rd ı r . 
^jJu ve nasyonal sosyalizm 
^^manyada tek bir hâkimiyet var-
jj • o da Alman mületinin hâkimiye-
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zaretinin nasyonal sosyalistler tara-
fmdan ele geçirildiğini yazanlar Al
manyayı bilmiyenlerdir. Çünkü nas
yonal sosyalizm bütütiı Almanyaya 
hâkimdir. Almanyada hiç bir tesisat 
yoktur ki, nasyonal sosyalist olmasın. 
Alman ordusu da kuvvetini nasyonal 
sosyalizmden alır. 

Ben 14 sene bir nefer gibi çalıştık
tan sonra' beş sene zarfmda plânlan-
mı hakikileştirmeğe muvaffak oldum. 
Kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz 
çok terakki etmiştir, teslihatımız dur
madan devam ediyor. Almanyada or
du ile nasyonal sosyalizm arasmda 
hiç bir ihtilâf yoktur. Bımu iddia e-
denlere şunu söyliyebilirim: Ordu i-
le olan münasebatımızda halloluna
cak bir mesele yoktur. 

Devleti idare etmek için her han
gi bir iş başmda bulunanların hepsi 
nasyonalisttir. Herkes nasyonal sos
yalizmi son nefesine kadar müdafaaya 
yeminlidir. Fırka, siyaset ve ordu ara
sındaki münasebetler hakkmda şüp
he ve tereddüde düşen yoktur. Bu 
kuvvetlerin başmda bulunup onları 
idare eden bir kişi vardır, o da benim. 

Bu son beş sene zarfmda bana yar
dım edenlerin isimlerini şükranla 
yadetmeği bir vazife bilirim. Sıhhat
leri yüzünden çekilen gerek mareşal 
Blomberg'e gerek general Fritsch'e te
şekkür ederim. Bu iki asker yeni dev
letin ordusunu bugünkü hale getir
mek için bütün kuvvetlerile çalışmış
lardır. 

«Daima sulha bağlı 
kalacağım» 

İstikbal siyasî ve askerî kuvvetle
rin bir araya -toplanmasmı icap etti
riyordu. Onun için ben ikisini de ü-
zerime aldım. Ben daima halka bağ
lı kalacağım. Sulh arzumu burada 
tekrar teyid ediyorum. Fakat beynel-
müel tahrikat yüzünden devletimi
zin sulh politikası bozulacak olursa 
Alman ordusu onu korumayı bilecek
tir. O zaman dünya, ordu üe fırkanm 
nasü müttehld olduğunu görecek ve 
hayret edecektir. 

Almanya müşkül bir iktisadî va
ziyet içinde bulunuyor. Ne yapalım, 
bir kilometre murabbaı içinde 140 ki
şi yaşıyoruz. Bu vaziyetimiz de ten-
kid ediliyor. İngiltere kendi arazisine 
münhasır bir vaziyette yaşamış olsay-
di, Almanyanm bugünkü halini daha 
çabuk anlardı. Almanlar bu dar saha 
içinde yaşamakla bir mucize gösteri
yorlar. Hakikatte müstemlekesi, ham 
maddesi olmadan yaşayabilmesi bir 
mucizedir. 

Müstemleke^ talebi 
Bütün nasyonal sosyalist arzulan 

tahakkuk edecektir. Almanya araziye 
muhtaçtır. Bize mahreç ve pazar bul
mak mübrem bir ihtiyalç halini alacak
tır. Biz bu hususta hariçten tenkid 
istemiyoruz, hayat şartian verilmesi
ni istiyoruz. Boş vaidlere de ihtiyacı
mız yoktur. Bu gibi işle» konferans
larda müzakere edilemez. Konferans
lar beşeriyet için hayal inkisarmdan 
başka bir şey doğuramaz.» • 

B. Hitler bundan sonra Milletier 
Cemiyetine geçmiş. Cemiyet misakı-
nm tadil edilmek istenmesini gülünç 
bulmuş ve demiştir ki: 

«Milletler Cemiyetine 
dönmiyeceğiz » 

1918 de cebri bir sulh yapıldı, hari
talar istenildi şekle sokuldu. Ondan 
sonra bu cebrî değişikliklerin muhafa
zası için Milletier Cemiyeti yaratıldı. 
Evvelâ Almanyanm cemiyete alınma
sına t^ıezzül edilmedi. Ondan sonra 
Stresemann devrinde Almanya da ka
bul olundu. Haksızhğı hak gibi gös
teren ve binaenaleyh haksızlığa isU-
nad eden Milletler Cemiyetine Alman
yanm geri dönmesi hiç bir zaman 
mevzuu bahis olamaz. 

Bugün Almanyaya müstemlekeleri 
geri verilmek istenmiyor. Reyi âmdan 
bahsolunuyor. Aceba reyiâma müra
caat olunsaydl hangi devletin elinde 
müstemleke kalabilirdi; demokraüal: 
müstemlekeleri zorla zabtetmişlerdlr. 
Şimdi Milletier Cemiyeti vasıtasile 
onlan ellerinde tutmak istiyorlar. Biz 
haksızhğa hizmet etmek niyetinde 
değiliz. Almanya alâkadar olmadığı 

işlerden dolayı ihtilâflara iştirak et
mek istemez. Almanya kendi menfa
atlerini kendisi korumağa mecburdur. 

Kallektif korunmadan bir fayda ha
sıl olmaz. Milletier Cemiyeti bugünkü 
vaziyette 100 sene devam edecek olur
sa komik bir dünya yaratmış olacak-
tir. Çünkü hangi devletin devlet ola
rak kaydedildiğini, hangisinin kay-
dolunmadığını anlamak kabil olma* 
Duyacaktır. 

Almanya Mançukuojru 
tanıyacak 

Biz Mançukuo devletini tanıyacağız. 
Çünkü dolambaçlı yollardan değil, 
doğru yollardan gitmek istiyoruz. Mil
letier Cemiyetine girmeyi hiç bir za
man hatırımıza getirmiyeceğiz. Mil-
letlerie beraber çalışmayı reddetmiyo
ruz. Yalnız yapılması mümkün olmı-, 
yan vazifeleri reddediyoruz. 

Bolşevikliğe hücum 
Bugün Bolşeviklikte her zaman ol

duğundan ziyade beşeriyetin mahvlnl 
görüyoruz. Şayed Rusyaya münhasır 
kalsaydı sesimizi çıkarmazdık, halbu
ki bolşeviklik cihanı bozmak, cemi
yeti altüst etmek istiyor. Almanyayl 
bolşevikliğe mahvettirmiyeceğiz. Av-
rupada hangi memleket bolşevik olur
sa o memleket istiklâUni kaybetmiş, 
Moskovaya tabi olmuş demektir. 

İngiliz Hariciye Nazın bunu kabul 
etmek istemiyor, halbuki Stalin isti
yor ve Endene bu hususta bir ders 
veriyor. 
Japonya ile komin trene karşı bir mu

kavele aktettik. Asyada Japonyamn 
mağlûbiyeti balşevikhğe yardım eden 
Japonyamn galibiyeti ise medeniyetin 
bolşevikliğe karşı galibiyeti demektir. 
Japonya ile Çinin sulhen yaşamasmı 
isteriz. Japonyayi AsyaÜa bir emniyet 
unsuru olarak tanıyacağız. Bizim bu 
siyasetimiz Fransızlarm gülünç iddi-
alan gibi beyaz ırk aleyhine d ^ d i r . 
Çünkü Japonyamn Avrupa ile hiç bir 
alâkaiisı yoktur. 

İsponyamn bolşevik olması Avrupa' 
muvazenesinin bazulması demektir. 
Buna karşı lâka3ad kalamayız. Al
manya ile İtalya müştereken tehlike
lerin bertaraf edilmesine çalışmakta
dır. Bütün Avrupa devlet adamlannm 
böyle müşterek surette hareket etme
leri lâzım gelir. 

Fransa ve İns^ltere ile 
münasebat 

Fransaya karşı arazi matlübatumz 
yoktur. Almanya İngütereden de bir 
şey istemiyor. Yalnız müstemlekeleri
ni geri istiyor. Ancak matbuatm neş
riyatı mütemadiyen aramızı bozuyor. 
Demokrat memleketlerde yalan neş
riyat mam olmak için kanun yok
tur demliyor. Halbuki burada millet
ler ve devletler arasmda iyi münase
betler tesisi mevzuu bahistir. Bu neş
riyat yüzünden o memleketlerde Al
manyaya karşı öyle bir kin uyandırı-
hyor ki, bu kin nihayet düşmanlığa 
münkalip oluyor. Bu hal sulh için bir 
tehlikedir. Biz bu neşriyata nasyo
nal sosyalizme has olan kabiliyetie 
mukabele edeceğiz. Artık Reuter ha
yatıma karşı suikasdler tertip edildi
ğini, Yahudi meselesinde Göring ile 
aramm açık olduğımu, bu yüzden 
müşkül mevkide kaldığımı, Almanya 
mn muhtelif yerlerinde ihtilâller çık
tığım yazdıktan sonra' bugün de bu 
nutku söylerken benim bu mecliste ha
zır bulunmadığımı, nutkumun gra
mofonla neşrolunduğımu na iddiadan 
çekinmese gerektir. 

Bunlarm hepsi budalaca şeylerdir, 
Almanyadaki ecnebiler hakikî vaziye
ti görüyor, diyeceksiniz, öyledir am
ma bejmelmllel münasebetlerin bu ya
lan nc^yattan müteessir olduğu in
kâr edilemez. Biz artık bu yalan neş
riyata karşı sükût etmlyeceğiz. Çün
kü milletier harbe sokulmak için böy
le yapüıyor. Hürriyet denilen şey dün
yayı heyecana sokmak demek midir? 
Bunları yazanlar harb müşevvik! sa
yılmaz im? 

Mahkeme kararları 
Bir de İngilizler bizim mahkemele

rimizin verdikleri kararlara uzaktan 
müdahale edecek kadar ileri vanyor-
lar. îngllia mebuslan ilUstlndeki İn-

Trakya arıcılık kongresi 
Tekîrdağında toplandı 

General Kâzım Dirik'in açtığı kon
grede çok faydalı kararlar verildi 

Trakyanm Kaynarca ve tsmailce köylerinde yeni •» esU tan an kovam 

Tekirdağ (Akşam) — Trakyada 
Uk ancılık kongresi Tekirdağ Halke-
vinde, Trakya umumî müfettişi ge
neral Kâam Dirik'in riyaseti altmda 
açılmıştır. 

Kongrede Tekirdağ valisi ile Edir
ne, Kırklareli ve Çanakkale vilâyet
leri murahhaslan bulunmuşlardır. 

Bu münasebetle general Kâzım Di
rik bir nutuk irad ederek ancıhğm 
ehemmiyetini tebarüz ettirmiş ve de
miştir ki: 

— Trakyadaki büyük faaliyet namüte
nahi ileriye hız aldıkça akla gelen her 
güzelliği görmekteyiz. İşte bu güzellik 
toünde edebiyat bile konuşamıyor. Arka
daşlar; Edimede olduğu gibi Vize ve Sa
rayda da feyizli ancılık hareketleri var
dır. Bizlerden öğütlerini esirgemiyen Bü
yük Şefimiz Atatürkün manevralar do-
lajosile Trakyam'zı teşriflerinde yurdun 
bu bölgesinin yollarını, beyaz ve temiz 
köylerini, her alanda rejim köylüsünün 
kalkınma hareketlerini yakından görüp 
beğenmesi bize büyük bir ümit kayna
ğıdır. Biz bu kalkınma arasmda arıcılık, 
balcılık ve balmumculuk branşlannı da 
ilerleteceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kıy
metli toplantmın verimli konuşmalarını 

ve esaslı kaı»rlannı kendiniz aranızd*' 
konuşun, biz İdareciler de aranızda din- | 
leyici olarak bulunacak ve icabeden nok
talat üzerinde sizleri tenvire çalışacağıa. 
Kongre İçin aranızdan bir reis seçiıûa. 
Bu kongre slzta bünyenizde ilerliyecektlr. 

Bımdan sonra kongre reisliğine 
en eski aıncı ve mütehassıs sıfatile 
Dr. B. Fuad Ali orsan, ikinci reisli
ğe de Edime ziraat müdürü B. Zi
ya Ortaç seçildüer. 

Yedi saat süren kongrede ancıîı-
ğın Trakyada inkişafı için delegeler 
mütalâalarım anlatmışlar; general 
Kâzım Dirik te Özlü fikirlerle delege
leri aydınlatmışlardır. Kongrenin 
gelecek yıl Edimede açılması, bu yıl 
esaslı bir surette İzmir fuarına iş
tirak edilmesi, ana an istasyonlan-
mn ve ilkbaharda arıcılık kursla n-
nm açılması, Tı-akya vilâyetlerinde 
dört arıcılık müzesinin kurulması, 
arıcılann ilk olarak Trakya için arı
cılar birliği yapması ve bundan son
ra satış kooperatifleri hazırlığına ge
çilmesi kararlaştınlmıştır. 

İH«îıniHwmîiI^iliıımııiimıııriMiTıım^^ Hmmııııııı«mıııiHiııııııııııııiMiııımmımmıiHiııııııııınıııııııiHiımiMr*ımw« 
Üstlere de ayni hakların verilmesi ta-giliz mahkemelerinin verdiği hüküm

lere baksalar da bizim mahkemeleri
mize kanşmasalar daha iyi etmiş olur
lar. Bizim mahkemelerimizin kararla-
rile meşgul olacakları yerde yalan neş
riyat yapan İngiliz gazetelerine mü
dahale etseler ya! Çünkü bu neşriyat 
devam ettikçe milletlerin biribirlerine 
yaklaşması kabil olamıyacaktır. 

Almanya haricindeki 
Almanlar 

Almanya haricinde yaşıyan on mil
yon Almana gelince bunlar zorla; ay
rılmışlardır. Zorla aynlmalan milli 
haklanmn zorla ellerinden ahnması-
m icap ettirmez. Hem de Alman ol-
duklarmdan dolayı haklan zorla el
lerinden almamaz. Tabii her keşi 
memnun edecek hududlann çizilme
sine imkân yoktur. Fakat gerginlik 
hasü edecek hareketlerden çekinmek 
kabildir. Almanya, hariçte kalan Al-
maiüann haklarmı müdafaa etmeği 
bilecektir. 

Milletler Cemiyeti Dançig işine ka-
nşımyahdan beri Lehistanla anlaştık
tan sonra son günlerde bir anlaşma' 
daha tenün ettik. Yalnız ayni milli
yet değU, ayni tarih ve ayni kültür 
Avusturyayı Almanya ile birleştirir. 
Onım için senelerden beri devam eden 
anlaşamamazlıklan ortadan kaldır
mak lâzım geliyordu. Yoksa bunlar
dan bir gün bir felâket çıkabilirdi. 
Şuşnigin de ayni düşüncdere iştirak 
ettiğini görmekle mesudum. O da Av-
rupadaki gerginliğin izalesini kabul 
etti. Avusturj'adaki nasyonal sosyar 

hakkuk etti. Velhâsıl her iki memleketi 
anlaştı. Bundan dolayı Şuşnige müte
şekkirim. Onunla beraber bir hal ça
resi bulmağa' muvaffak olduk. Doğ
duğumuz zaman beşiğimiz nerede sal
lanmış olursa olsun biz hepimiz Al
manız. Avusturya ile anlaşmamız 
sulh yolunda atılmış yeni bir adımdır* 
Halbuki bu muvaffakiyet demokrat
lar arasında büyük bir hiddet uyan
dırdı. 

Diğer devletlerle münasebetlerimiz 
iyidir İtalya ve Japonya ile aramızda 
sıkı dostluk caridir. Her devletle iyi 
geçinmeğe hazırız. Alman harbçû de
ğildir, fakat askerdir. Harb istemez, 
fakat harpten de korkmaz. Alman mili 
letine sarsılmaz bir itimadla' bağlıyım. 
Fırka, devlet, ordu, iktisadî münase-
batımız millete hismete hazırdır. Mik 
let arasmda smıf farkı yoktur. Neyi
miz varsa he^ millete hizmet etmek 
için mevcuttur. Yaşasm Almanya!» 

Nutuk şiddetle alkışlanmış ve bü« 
tün âza Alman millî marşım söyle» 
mistir. 

Yalova ile Bursa arasında' 9 
ahşap köprü beton olarak [ 

yapılacak 
Yalova Ue Bursa arasmdaki üç ah

şap köprünün beton olarak yapılma
sına karar verilmiştir. Bu inşaata aid 
tahsisat ta ayrüdığmdan, yakında in
şaata başlanacaktır. Köprüler yaza 
kadar yapılacaktır. 
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TAKStM STADINDA : 

Güneş ucuz kurtuldu 
Güneş - Muhafızgücü : 3 - 1 (1 - 0) 

GtJNKŞ; Cltaad - FonıİE, Refiul - Ynsnf. 
Bna, (kua - Salâhadrtln. mjuA MtUb. 
UaıU. EebU 

MUHAFIZGÜCÜ: Fuat - ««n̂ .̂ Saffet-
İbrahim. Cihat, Ahmed • Kemal, tszet, 
Ruâ. Şahin, Naa 

OİMş . MokafBgteB: S-1 — Dfia mmaffakıyetll bir «yoa cıkanu HohafBfaefi 
kaleelal yükıeK bir t^m tntayor 

Muhafızgücü dün Taksim stadında 
ikinci maçını İstanbul şampiyonu Gü
neşle yaptı. Ankaralılann dünkü oyunr 
lanndan sonra Güneşin rahat kaza
nacağı tahmin ediliyordu. Fakat An-
karalüEum bir gün evvelkinden daha 
güzel bir ojrun oynamaları ve Güneş 
takınanda santrfor ve santhai gibi 
takımm en can alacak me^idlerinde 
oyriıyan Melih ile Rızanm çok fena 
oynamalan Güneşi çok müşkül mev
kie soktu. Şiddetli soğuğa rağmen 
4,000 den fazla seyirci bulunan maç 
saman zaman zevkli oldu, oyuna saat 
15,30 da B. Adnan Akınm idaresinde 
başlandı. 

İlk dakilcalarda rüzgâr altında ol
malarına rağmen Güneşliler rakiple
rini sıkıştırmağa bağladılar. Fakat 
Melihin fena bir gününde olması 
ve Ankara müdafaasının yerinde mü
dahaleleri Güneş hücumlarım netice
siz bıralayordu. Yavaş yavaş oyım 
mütevazin bir şekil aldı. Umumiyetle 
GüneşUler rakiplerinden daha çok hü
cum yapmalda beraber oyım üzerin
de hâkimiyet tesis edemiyorlardı. 

Ankaralılaınn mukabil akınları da 
haf hatlan forvedi taMb etmediğin
den Güneş müdafaası tarafmdan ko-
layUkla püskürtülüyordu. 

Oyun biraz evvel izah ettiğimiz 
bu şerait dahilinde az çok müsavi bir 
şekilde cereyan ederken 44 üncü da
kikada Güneşin sağdan yaptığı bir 
akında Salâhaddhı Jsaleye şüt çekmek 
İstedi. Fakat falso alan top RebUye 
gitti. Rebiinin ortaladığı topu kapan 
Niyazi mükemmel bir sütle Güneşin 
ilk golünü yaptı. Bir kaç saniye sonra 
haftayım Güneşin 1 - 0 galibiyetüe 
bitti. 

Birinci devrenin son daldkasmda 
yedikleri bir golle mağlûp vaziyete 
düşen Muhafızgüçlüler ikinci devreye 
gayretli bir şehdlde başladılar. 5 İnci 
dakikada sağdan yaptıldan bir hü
cumda sağiçlerinin çektiği şüt dire
ğin biraz üstünden avuta gitti. 

Güneşin bir iki mukabil akmmı 
kestikten sonra Ankaralılar tekrar 
hücuma geçtUer. 11 inci dakikada 
topu ayağma geçiren sağiçleri demar-
ke bir vaziyette olan sağaçığa geçirdL 
Sağdık biraz sürdükten sonra orta
ladı. Santrfor Rızanm tam yerinde 
bir kafa vurusile top Oüneg kalesine 
girdi. 

OüneşlUer tekrar galibiyeti elde et
mek için çok çalışmağa başladüarsa 
da Güç müdafaasuun güzel oyunu ve 
Melihin pas dağıtamaması yiûsünden 
birçok fırsatları kaçırdılar. 17 ncl dar 
kikada Muradm, 22 ncl dakikada Ni-
yazinin sütlerini Muhafızgücü kale
cisi muvaffakiyetle kurtardı. 

Gfineşin ikinci ve üçüncfi gcSlerl 
34 üncü dakikada Güç solhafı Ah

med topu uzaklaştırmaJk istedL 
Fakat falso alan top geriye doğru git
ti, yere vurur vurmaz istikametini 
değiştirdi. Kaleci de topu tutmak için 
sıkışmış bulunduğımdan Ankaralılar 
kendi kendUerine bir gol atmış oldu
lar. 

31 inci datdkada Ankaragücünûn 
tehlikeli bir hücumımu Faruk elle 
kestt. Serbes vuruşu solhaf Ahmed 
çekti, kalenin önü karıştığı bir sıra
da topu yakahyan Ankara sağiçinin 
sütü kalenin üstünden dışarı çıktı. 
Bu tehlikeyi de atlatan Güneşin 42 in
ci daldkada yaptığı bir hücumda Me
lihin çektiği şüt çıkış jrapan kaleci
ye çarparak Niyaziye geldi. Niyazi de 
boş kalan Muhafızgücü kalesine to
pu plase etti. Birkaç dakika sonra da 
oyun 3 - 1 Güneşin galibiyetüe bittL 

Nasıl oynadılar? 
Güneş: Geri müdafaası her zaman

ki oyımımu çıkaramadı. Ankara oyun
cularına çok gol fırsatı v^rdUer. Haf 
hattmda Rıza fena oynadı. Ömer bu 
hattm en iyi oyuncusu idi. Forvetler
den Niyazi çok güzel oymyarak takı-
mınm galibiyetini temin etti. Melih 
ise aksine çok fena bir gününde idL 

Eğer Güneşliler ilk anlardan itiba^ 
ren fena oynadığı görülen Melihi, Sa^ 
lâhaddin üe deglştirselerdi daha iyi 
bir netice elde edeceklerdi. 

Muhafızgücü: Bir gün evvelkinden 
daha iyi bir oyun çıkardı. Kaleci
leri, sağbeklerl, santhaflan, santfor-
vetlerl güzel oynadı. 

Ankaralüarm en büyük kusuru to
pa iyi vuramamalandır. Eğer Muha
fızgücü oyunculan bu kusurlarım te
lâfi ederlerse çok iyi neticeler alabi
lirler. Ankara takmmun bilhassa ne
fes kabiliyeti takdire şayandır. Bir 
gün evvel çok süa bir oyun oynadık-
lan halde dün de çok enerjik bir oyun 
oynadılar. 

Hakem Adıuua Akın oyunu çok gü-
Eel idare ettL St̂ vfOc Kuyaf 

Puanlar 
MilU kümenin ikinci haftasm-

dan sonra puan vaziyeti: 
O. G. B. M. A. Y. P. 

Beşiktaş 3 3 0 0 8 2 9 
Güneş 2 2 0 0 8 3 6 
M. gücü 3 0 2 1 3 5 5 
Oçok 2 1 0 1 2 3 4 

F. Bahçe 2 0 1 1 2 5 3 
Harbiye 1 0 1 0 2 2 2 
Alsancak 2 0 0 2 0 4 2 
O. Saray 1 0 0 1 1 2 1 

Izmirdeki maç 
Beşiktaşlılar 3 - 1 Oçok 

takımım yendi 
tzmir 20 (Telefonla) — Beşiktaşh-

lar ikinci maçlarmı bugün Üçok ta-
kımUe yaptüar. Dünkü kadrolarmdan 
farkı Rıdvanm yerine Bediinin alm-
ması idi. Üçok takımmda FenerU Na
mık, Ankarah Hamdi oymyorlardı. 
Hava çok rüzgârh idi. 

Beşiktaşlılar Üçok kalesini muntar 
zam akınlarla tazyika başladılar. Ye

dinci dakikada AdU başmdan yaralandı 
ve 03amdan çıkarıldı. Üçok taknm 15 
dakjüka kadar on oyımcu Ue oyuna 
devam etti. 23 üncü dakikada Beşik-
taştan Şeref ilk golü yaptı ve bu su
retle birinci devre 1 -0 İzmirin aley^ 
hine bitti. 

İkinci devrede rüzgânn şiddeti oyu
na mâni olacak derecede idi. İzmir
liler hâkim oymyorlardı. Fakat birçok 
fırsatlar kaçırdılar. Nihayet 26 mcı 
dakikada Üçoklular beraberlik sayı
larım yaptılar. Bir dakika sonra da 
Beşiktaşlılar İkinci gollerini, oyımun 
sonlarına doğru da üçüncü gollerini 
attılar. Maç 3 - 1 Beşiktaşlüann gali
biyetüe neticelendi. 

istanbul kros şampiyonası 
GALTASABAYU İBRAHİM 

KAZANDI 

BEŞİKTAŞ STADINDA t 

Göne) - Mnhafu^cü: 3-1 — Giinefln Mahafurâefl Iraleriııfla kesüca blf 

Dfinkü krosa iştirak eden atletler 
Dün Topkapı yolunda 7500 metre 

üzerinden yapılan İstanbul kıos şam-
piyonasmda Galatasarayh İbrahim 
kazandı. Takun itibarUe de birlncUiği 
kazanan Galatasaraylüan bu çifte 
muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik 
ederiz. 

Koşımun teknik neticeleri: 
Ferd itibarUe: 

1 — İbrahim (G. Saray- 23 D. 81s. 6/10 
2 — Sokrat (G. Saray) 
8 — Hüseyin (D. Spor) 

Takım itibarUe: 
1 — G. Saray 23 P. 
2 — Kasımpaşa 53 P. 
S — Gün^ 68 P. 

Stadyom ligi 
Taksim stadı müdürlüğü tarafm

dan gayri federe klüpler arasmda 
tertip edilen Ug maçlarına dün Tak
sim stadında devam < l̂undu. Alınan 
neticeler: 

Eseyan B. - Kurtuluş B.: 1-0 
Amavutköy B. - Galataâporı 0-0 
Eseyan - Kurtuluş: 0-0 
Amavutköy - Galataspor: 1-0 

Bantgücü alanında 
Dün Barutgücü sahasmda Barut-

gücü B. A ve genç takımlarUe Rami 
İdman Yurdu B. A ve genç takınılan 
karşüaşmışlardır. Genç tAinminr arâ -
smda 4-0 , B. takımlan arasmda 7-1, 
A. takımları arasmda da 4-1 Bfmıtgü-
ca galip gelmiştir. 

Galatasaray ikinci devrenin soniarında işi gevşetti 
Galatasaray - tstanbulspor: 5 - 2 (3 - 0) 

GALATASARAY: Necmi -Reşad, Suavi-
Mustafa, Adnan, Bilâl -̂ Necdet, Süleyman 
Eşfak, Haşlm, Bülend. 

ISTANBVLSFOR: Saim - Samih. Ha
san - Faruk, Enis, İsmail - Kemal, Tan^ 
Bahri, İsmet, Nejad 

Dün sabah Beşiktaş stadmda Ga
latasaray ve İstanbulspor şUd maçı-
m rakiplerinden çok kuvvetti olan 
Sankırmızıhlar kazandılar. Bu maç
la beraber şild maçlanrun birinci tu
ru da bitmiş oldu. Oyuna saat 11,30 da 
B. Tanğm idaresinde başlandı. 

Hızh bir şekilde başlıyan İstanbul-
sporlular Galatasaraya 3 üncü daki
kada mühim bir tehlike atlattılar. 
Ortadan yaptıklan bir akmda topu 
ayağına geçiren Tanğln sıkı sütü çı
kış yapan kaleci Necminln kafasına 
çarptı. GalataşarayUlar bımdan sonra 
hâkimiyeti tedricen ele alarak İstan
bulspor kalesini sıkıştırmağa başla
dılar. On beşinci dakikada demarke 
bir vaziyette bulunan Süleyman Nec-
detten aldığı pası yakmdan sıkı bir 
vuruşla gole tahvU etti. 

Bu gol tstanbulsporlulan tekrar 
canlandıysa da forvet hatlanmn 
ufak cüsseli oyunculardan mürekkep 
olması ve aralannda iyi anlaşamama-
lan yaptıkları akınlann neticesiz kal-
masma sebeb oluyordu 26 n a dakika^ 
da Galatasaraym seri bir akınmda 
Eşfak ikinci Galatasaray golünü de 
yaptı. On dakika sonra ileri bir paa 
alan Hâşlm müdafUeri geçtikten son
ra temiz ve sıkı bir sütle Galatasara
ym üçüncü golünü yapü ve birinci 

devrede 3 - 0 Galatasaraym galibiye» 
tile bitti. 

İidnci devrede rüzgârı arkalarına 
alan İstanbulsporlular Uk dakikalar-
da Galatasaray ihalesini sılaştırmalap 
nna rağmen netice alamadılar. Buna 
mükabU Galatasaraylılar 12 n d dıu 
kikada Eşfak ve az sonra da 
Hâşim vasıtasüe birer gfol yaptılar. 
Galatasaraym hâkimiyeti bir müddet 
daha devam etttyse de forvetlerin işi 
fanteziye dökmeleri ve müdafaanm 
gevşemesi oyımu yavaş yavaş Galar 
tasaray msıf sahasına intikal ettirdL 
Kaleci ve müdafUerin hatalarından 
istifade eden İstanbulsporlular yakın 
mesafelerden 31 inci dakikada İsmet, 
43 üncü daldkada Tank vasıtasUe bi
rer gol yaptılar ve maç da 5 - 2 Gala
tasaraym galibiyetüe bitti. 

Galatasaray takımı kendisini sık
madan oynadığı bu maçta muvaffak 
oldu. Bilhassa orta haflan Adnan çok 
mükemmel idi. Yalmz 5 - O lık vazi
yetten sonra gevşiyerek işi fanteziye 
dökmeleri talam aleyhine fena bir 
nottur. 

İstanbulsporun genç oyunculan bü« 
yük bir enerji Ue çalıştılar. Aralann
da bilhassa sağ haf Faruk temayüM 
etti. Hakem Tanğm idaresi biraz gev
şekti. J 

Güreş teşvik müsabakaları 
İstanbul ajanlığı tarafından tertip 

edilen müsabakalara dün başlandı 
istanbul Güreş ajanhğı tarafmdan 

tertip edUen tecrübesiz güreşçiler 
arasmdaki müsabakalara dün Ka
sımpaşa klübü salommda başlandı. 
Alman neticeler: 

56 KİLO: 
Cemal (Güneş), Enver (Kasımpa

şa) e 9 D. 20 S. de tuşla galip. 
Vahdettin (Beykoz), Aron (Kasım

paşa) a 1 D. 50 S. de tuşla galip. 
Fethi (Güneş), Hakkı (Kasımpaşa) 

ya hükmen galip. 
Oğuz (Beykoz), Cemal (Güneş) o 

50 S. de tuşla galip. 
61 KİLO: 
Nuri (Kasımpaşa), Abdullah (Bey

koz) a 3 D. 50 S. de tuşla galip. 
Mehmed (Kasımpaşa), tsmaU (Ka< 

sımpaşa) e 1 D. 35 S. de tuşla gaUp. 
Hüseyin (Güneş), Hakkı (Beşiktaş) 

ya 1 D. 57 S. de tuşla galip. 
Ahmed (Kasunpaşa), llüuzaffer 

(Topkapı) e 1 D. 40 S. de tuşla galip. 
Hamit (Güneş), İsmail (Güneş) e 

sayı hesabUe faiip. 
Sotiri (Kasımpaşa), Ahmed (Gar 

latasaray) e 2 D. 55 S. de tuşla galip. 
Mümtaz (Beykoz), Haşlm (Beşik

taş) e 12 D. de tuşla galip. 
Necmi (Dc^anspor), Faruk (Do-

ğanspor) a 6 D. 35 S. de tuşla galip. 
66 KİLO: 
Basri (Kasımpaşa), Hâmil (Bey

koz) e 5 S. de tuşla galip. 

Ahmed (Beykoz), Suad (Beşiktaş)« 
3 D. 10 S. de tuşla galip. 

Kasım (Beşiktaş), Mustafa (Kar 
sımpaşa) ya 4 D. de tuşla galip. 

Necir (Güneş), Ali (Beykoz) ve sar 
yi hesabile galip. 

Doğan (Güneş), Mahmud (Beşik
taş) a 35 S. de tuşla gaUp. 

Ali (Kasunpaşa), Vasil (Doğan-
spor) e D. 20 S. de tuşla galip. 

Tahsin (Güneş), Vehbi (Galatasar 
ray) ye 12 D. 15 S. de tuşla galip. 

72 KtLO: 
Hâmid (Güneş), Ali (Beykoz) ye sa

yı hesabUe galip. 
Yahya (Güneş), Hayrl (Kasımpa

şa) ye 3 D. 12 S. de tuşla galip. 
Beyat (Kasımpaşa), Hayri (Gü

neş) ye sa3^ hesabile galip. 
Haydar (BeşUctaş), Lûtfi (Beşlkr 

taş) ye 3 D. 5 S. de tuşla gaUp. 
Faik (Galatasaray), Ahmed (Ka

sımpaşa) e 3 D. de tuşla galip. 
İzzet (Kasımpaşa), Hikmet (Ka

sımpaşa) e 11 D. da tuşla galip. 
79 KİLO: 
Hasib (Güneş), Cemal (Güneş) e 

8 D. de tuşla galip. 
87 KİLO: 
RefUc (Kasımpaşa), Şevket (Gala

tasaray) e 3 D. 5 S. de tuşla galip. 
Mehmed Ali (Güneş), Ferhad (Ka* 

sımpaşa) a 10 D. da tuşla galip. 

Mm irilme iip maçları 
Dün Şeref stadmda ikinci İnime 

takımlan arasmda lig maçlanna de
vam edUdi. İlk maç Anadoluhlsar Ue 
Karagümrük arasmda idi. Birinci dev
reyi 1-0 galip bitiren Hisarlılar ikinci 
devrede penaltıdan bir gol yaparak 
maçı 2-0 kazandüar. 

İkinci maç Feneryılmaz üe Davut-
paşa arasmda İdL Feridun KıUcm 
idare ettiği bu oyunun birinci devre
si 2-1 Davutpaşanm galibiyetüe bitti. 
İkinci devrede Feneryılmaz üç gol 
yaparak maçı 4-2 kazandı. 

Son maç Galatagençler Ue Kasım
paşa a^rasmda oynandı. Birinci ve ikin
ci devrede birer gol yapan Galatagenç
ler maçı 2-0 kazandı. 

Galatagençler, Feneryılmaz B. ta
kımlan arasmdaki maç da 2-2 bera
berlikle neticelenmiştir. 

Ankaradaki maç 
Harbiye 3 - 1 Gençler-

birliğîni yendi 
Ankara 20 (Telefonla) — ŞUd maç

larına bugün Şehir stadmda devam 
edUdi. GençlerbirUği - Harbiye ma-
çmdan evvel Ankaragücü - Güneş 
arasmda yapılan hususi maçta An
karagücü 2-1 Güneş takımına mağ
lûp oldu. 

İki hafta evvel berabere kalan Har
biye - Gençleı-biriiği maçı çok çetin 
oldu. Birinci devreyi 0-0 bitiren üd 
taraf ikinci devrede çok canU oyna-
düar. GençlerbirUği, Harbiyenin ûÇ 
golüne mukabü ancak bir gol ata-
bUdi. Oyım 3-1 Harbiyenin galibiye
tüe bittL 
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A Ç L I LEINI 1 
Müfid anlatmağa başladı: 
>— Nevyorkta talebe İdim, Kolombi

ya üniversitesine gidiyordum. 22 kat
lı bir apartmaanm en üst katmda bir 
tek odacık tutmuştum. En büyük zev
kim derslerimi bitirdikten sonra pen
ceremin kenanndaki koltuğa yan gel
mek ve etrafı seyretmekti. Çünkü o-
turduğum pansiyonun sağmda, solım-
<îa, karşısmda 50-60 katlı birçok bina
lar vardı. Bu dağ gibi binaların dışa-
nya açılan jrüzlerce penceresinde her 
gün ne meraklı sahneler gözüme çar
pıyordu. Gayet güzel bir dürbün al-
nuftıın. Bu dürbünle karşımda, sağım
da, solumdaki yüzlerce pencereyi uzak
tan «eyredlyor ve neler, neler görmü
yordum. Muhakkak ki, dünyamn en 
meraklı filmi benim dürbünümle sey
rettiğim manzaralar, uzaktan gördü
ğüm bir takım sahneler kadar hayret 
verici olamazdı. Çünkü Amerikadaki 
o dev gibi binaların her biri bir âlem
dir. Ve bunlann çok defa perdeleri açık 
kalan pencerelerine dürbününüzü çe
virdiğiniz zaman gördüğünüz şeyler 
8İ2İ hayretten hayrete düşürür. 

İşte ben bu kuvvetli dürbünüm sa
yesinde etrafımdakl binaların içinde 
olup biten birçok şeyleri öğrenmiştim. 
Meselâ şu yandaki büyük binada bir 
yazıhane vardı. Daim kocaman yap
rak cigaralan içen şişman bir adam... 
Bir de bitişiğindeki küçük odada pla
tin saçlı daktilo... Şişman adam pla
tin saçlı daktilonun odasına girip çık
tıkça genç kızın yanağını okşuyordu. 

Sağ taraftaki nisbeten küçük, yani 
23-24 katlı bina bir apartımandı. Ora
da aileler oturuyordu. Bu apartımanın 
birçok odaları teker teker benim gibi 
parası az talebelere, işçi kızlarına, 
Nevyorkım meşhur gece klüplerinde 
çalışan balet artistlerine pansiyon ola
rak kiralanmıştı. 

Bu apartımanın pencerelerinde de 
bazen çok meraklı şeyler seyrediyor
dum. Gene bir gün derslerimi bitir
miş, dürbünümü elime almış, etrafı 
kontrol ediyordum. Gözüme birdenbi
re yandaki apartımanm pencereleri
nin birinde gelin kıyafetinde bir kadın 

Evet beyaz elbisesi, başında mine çi
çeğinden tacı, duvağı ile bir gelin... 
Pakat bembeyaz saçU ihtiyar bir ge-
Un... Bu bina oturduğum odaya pek 
yakm olduğu için karşımdaki gelinin 
kendisini ve odasını çok iyi görebiliyor
dum. 

Zaten oturduğum pansiyonu tut
madan evvel karşımdaki bu apartı-
manda ve ayni kattaki dairede bir oda^ 
yi gezmiştim. Orayı gezerken de şim-
<Ü gelin kiyafetinde seyrettiğim bu ka
dını görmüştüm. En aşağı 55 yaşında 
vardı. Saçları tamamile bembeyaz ol
muştu. Arasıra ona apartımamn önün
de de ras geliyordum. Demek bugün 
bu 55 yaşmdaki ak saçh kadm gelin ol
muştu. 

Dürbünümü iyice ayar ettim. Fakat 
şaşılacak şey. Gelin, odasında yapa
yalnızdı. Ortada ne damada benziyen 
kimse, ne de tek davetli vardı. 

Acaip birşey, bomboş bir oda ve ya
payalnız ihtiyar bir gelin... Tuhafıma 
gitti... Ak saçh gelin akşama kadar 
apartımanda beyaz elbisesile dolaştı. 
Ertesi sabah tekrar penceremi açtım. 
I'ekrar dürbünümü elime aldım. Ne 
göreyim?.. Karşıdaki odada beyaz saç-
^ kadın gene gelm kıyafetinde... Ve o-
dada gene kimsecikler yok... O günü 
de acaip gelin beyaz elbiselerile akşa-
*Jia kadar odasmda dolaştı. Tamam bir 
*y karşımdaki ihtiyar kadını ayni kı
yafette seyrettim., durdum. Artık me-
^aitan çatlıyacaktım. Bir gün ben 
dürbün elimde etrafı seyı-ederken oda-
^a bir tanıdık girdi. Bu yaşh bü- Ame-
^ücalı idi. Nevyorkun çok büyük ma
razalarından birinde veznedardı ve 
^Şidaki apartımanda oturuyordu, 
^tiyar AmerUcalı odama girince beni 
dürbün elimde gördü. Güldü: 

— Vay... Bizim apartımanı mı sey
rediyorsun?., dedi. 

— Aman, dedün, sizin apartımanda 
^ merakımı uyandıran bü-şey görü
yorum. Şu yirminci katta bir oda var... 

fada hergün bir kadın gelin kıyafe-
"̂ Ulde geziyor... 

Ahbabımın neşesi birdenbire kaçar 
«ibi oldu: 

•"̂  Evet... dedi. Mis Doıothy. 
d »̂  ^'^^^""^e bile yaşlı bir kadın ol-
^ 8 u farkediliyor. Bembeyaz saçları-

^«aktan bile seçmiyoı-um. Sonra 

kendisini birkaç kere gördüm de... İh
tiyar bir gelin... Fakat acaip bir gelin 
olma... Ortada ne damad var, ne da
vetliler... Sonra ayni saatte hergün 
beyaz edbiselerini giyiyor, akşama ka
dar öyle dolaşıyor... Bu nasıl iş?.. 

İhtiyar Amerikalı: 
— Sana ak saçlı gelininin hikâye

sini anlatayım... dedi, onu gayet ya
kından tanırım. Benim çalıştığım bü
yük mağazayı bilirsin. Bu büyük ma-
ğazamn her katı bir âlemdir. Meselâ 
bir dairesinde gelinlik elbiseler, gelin 
eşyası satılır. Bu katta çalışan bütün 
genç kızların gelin kıyafetinde dolaş
maları. Güzel vücudlerine giydikleri 
şık, beyaz, gelin elbiselerini müşteri
lere göstermeleri şarttır. Ben bu mağa
zada çok eskidenberi çalışırım. Bun
dan pek çok seneler evvel biı- gün ge
linlik eşya dairesinde çalışmak üzere 
güzel vücudlü 15 genç kız lâzım oldu. 
Mağaza gazetelere ilân verdi. Birçok 
talipler çıktı. Mağaza müdürleri ça-
hşmak isteyen genç kızların arasından 
en güzel vücudlü olanlarından on be
şini seçti. Onlan işe aldı. İşte bu Mis 
Dorothy'de bu 15 genç kızın arasında 
idi. Çok güzel vücudu vardı. O zaman 
saçlan şimdiki gibi bembeyaz değildi. 
Gayet güzel, altın sarısı saçlan vardı. 

Onu ilk gelin kıyafetine soktukları 
günü hatırlıyorum. Beyaz elbise, ince 
duvak, mine çiçeğinden küçük taç bu 
altm saçlı genç kıza ne kadar yaraş-
mıştı. Ne çıtı pıtı, ne şeker gibi, ne gü
zel, ne ince bir gelin olmuştu. Gelen 
müşteriler bu güzel, küçük geline hay
ran hayran bakıyorlardı. 

Dorothy «Gelinlik elbise dairesi .)nin 
en iyi satıcısı oldu. Güzelliği sayesinde 
üzerine giydiği her elbise kendisine son 
derece yaraşıyordu ve bu elbiseleri 
müşteriler hemen beğeniyorlar, satm 
ahyorlardı. Dorothy işinden çok mem-
nımdu. Bazan şaka olarak arkadaşları
na: 

— Ne iyi... Her kız hayatında bir 
kere, nihayet iki üç kere gelin olur. 
Biz hergün gelin oluyoruz... Dediğini 
İşitmiştim. Hakikaten de genç kız her 
sabah saat dokuzda gelin oluyor, ak
şama kadar gelinlik kıyafetile gezi
yordu. Dorothy çalışmağa başladıktan 
sonra gelinlik elbise dairesinin satışı 
âdeta artmıştı. Mağaza idaresi en yeni, 
en şık modelleri onun güzel vücudu 
üzerine giydirerek müşterilere göste
riyordu. 

Seneler böyle geçti. Genç kız haya-
tmdan memnundu. Maaşını ai'ttırmış-
lardı. Genç olmasma rağmen çalıştığı 
dairede kendisini satıcı kızlarm şefi 
yapmışlardı. 

Fakat Dorothy fakir bir kızdı. Se
neler geçtiği halde kendisine bir türlü 
bir koca çıkmamıştı. İş hayatında her
gün gelin olan genç kız hakikî haya-
tmda hiç bir zaman sahici bir gelin 
olamıyordu, Dorothy'nin «Sahici bir 
gelin» olmak hevesi gözlerinden belli 
idi. Yıllarca hergün gelin olmağa o ka
dar alışmıştı ki, bir kere de sahiden ge
lin olmak istiyordu. 

Bir aralık Dorothy'nin hayatına 
genç bir adam karıştı. Artık işinden 
çıktıktan sonra mağazamn kapısmda 
onunla buluşuyordu. Bu delikanlı is
terse Dorothy sahici bir gelin olacaktı. 
Dorothy'nin genç adamı ne kadar sev
diği halinden anlaşıhyordu. Akşam
ları paydos zili çalar çalmaz sırtından 
gelinlik elbiselerim çıkarıyor, kapımn 
önünde kendisini bekliyen delikanlıya 
koşuyordu. Fakat birdenbire delikanlı 
ortadan kayboldu. Dorothy artık gün
den güne süzülüyor, saranyordu. 

Bir gün genç kızın sevdiği delikan-
hya bizim mağazanın asansöründe 
şartladım. Yanında başka bir genç kız 
vardı. 

Dorothy'nin eski sevgilisi üe yanın
daki genç kız asansörden «gelinlik el
biseler» dairesinde indiler. Çünkü bi
zim mağazada en güzel gelinlik elbi
seleri satıhr, muhakkak ki genç kız el
bisesini buradan almak istiyordu. Do
rothy onların beğendikleri beyaz elbi

seyi benim gözlerim önünde paket ya
parak eski sevgihsine uzattı. Onlar kol-
kola «Gelinlik elbiseler dairesi »nden 
çıkarlarken Dorothy arkalarından dalt 
gın dalgın bakıyordu. 

İşte o zamandan sonra Dorothy büs
bütün bozuldu. Büsbütün çöktü. 

Senelerce hergün gelin olduğu hal
de Dorothy sahici bir gelin olamadan 
çöktü. Şimdi o 40 yaşındadır amma 
elibeşinde gösterir... Mağazada artık 
gelinlik elbise satamıyordu. Herkes bu 
beyaz saçlı geline gülüyordu. 

Bir zamanlar gelinlik kendisine son 
derece yakışan eski küçük geline bir 
gün: 

— Artık siz bu gelinlik elbiseler dai
resinde çalışamazsınız Yaşınız mü-
said değil... Dediler... Fakat o her gün 
gelin olmağa o kadar alışmıştı ki, ma
ğazadan kendisini bir Ucramiye ile çı
kardıkları zaman güzel bir kat gelin
lik elbisesi almağı da ihmal etmemiş... 

Bazan ben de onu görüyorum. 22 se-
nedenberi hergün gelin olmağa alışan 
ve hayatında hiç bir zaman hakikî bir 
gelin olamadan ihtiyarlıyan bu ak saç
lı kız şimdi her sabah kalkmca tıpkı 
eski günler gibi beyaz gelinlik elbise
sini giyiyor, çiçekten tacını başına 
koyuyor ve duvağını takıyor... Evüı 
içinde böyle dolaşıyor... Zavallı biraz 
kaçırdı... 

(Bir yıldız) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

f^ : , :^t^c/y:c>'^ V 
21 Şubat 938 Pazartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12.50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine, 19: İnci Şan: Piyano 
ve keman refakatile, 19,30: Memleket 
çarkılan; Malatyalı Faiıri, 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Rıfat ve arkaraşlan tara
fından Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,45: Belma 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları, (Saat ayan), 21,15: Fa
sıl Saz heyeti: Okuyanlar, İbrahim Ali -
Küçük Safiye, kanun Muammer, klârinet 
Hamdi, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâ-
haddin, keman Cevdet, 21,50: Radyo Po-
nik Temsil Stüdyo orkestrası refakatile: 
(TOSÇA), 22,45: Ajans haberleri, 23: 
Pl&kla sololar, opera ve operet parçalan, 
23,20: Son haberler, ve ertesi günün 
programı, 23,30: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 1230 - 12,60: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: İngilizce ders: Azi-
me îpek, 19 - 19,30: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule Çakar ve arka
daştan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu-
Blklsi ve halk sarkılan (Servet Adnan ve 
arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Musiki ko
nuşma»: Halil Bedi, 20,30 - 21: Plâkla 
dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans haberle
ri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 
1 - Rachfiıaninoff: Melodie, 2 - Tschai-
kowsky: Eugen enegein, 3 - Moskowski: 
Spaniche - Bolero, 4 - Bakaleinikow: 
Ziguner Romanze, 21,55 - 22: Yannki 
program ve istiklâl marşı. 

22 Şubat 938 Sah 
İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
tyniversiteden naklen Yusuf Kemal Ten-
ğirşenk, 18,30: Plâkla dans musikisi, 
18,45: Eminönü Halkevi neşriyat kolu 
namına Nusret Sefa, 19: Fatih Halkevi 
gösterit kolu tarafmdan bir temsil, 19,30: 
Konferans: Eminönü Halkevi sosyal yar
dım şubesi namma Muvaffak Benderll 
(Türk roman ve hikâyeciliği), 19,55: Bor
sa haberleri, 20: Klâsik Türk musikisi: 
Okuyan Nuri Halil, keman Reşat, kemen
ce Kemal Niyazi, tanbur Dürrü Turan, 
kanun Vccihe, ney Tevfik, nısfıye Salâ-
haddin Candan, ut Sedat, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev, 20,45: Vedia Rıza ve ar
kadaşlan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan, (Saat ayan), 21,15: Tah
sin ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Lalo: Le Rol d'Ya, Ouverture, 
2-Leopold: Polonla fantasie, 8-Poussigne: 
tdylle, 4 - Cremleux: Quaud 1' Amous 
refleurit valse, 6 - Chopln: Polonaise, 
22,45: Ajans haberleri, 28: Plâkla solo
lar, opera ve operet parçalan, 23,20: Son 
haberler ve erteal günün programı, 23,30: 
SON. 

NEVROZİN 
Bas, di$, nezle, £Tİp romatizma ve bütün ağrılanhızı derhal 

keser. İcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

800 kilo Litopon 
3600 » Reçine 
3600 » Alçı 
I — Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme şartnamesi muci

bince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarhk, 23/11/938 tarihine rastüyan çarşamba günü saat (14) de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin paaaılık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (711) 

Malatya Meyvacılık İstasyonu binaları eksiltemesi 
Malatya Meyvecilik tstasyouu Direktörlüğünden: 
40712 lira 65 km'uş keşif bedelini havi olup Malatyada yapılacak Meyveci

lik İstasyonu 8/2/938 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarhk suretile 
eksilemeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel husus! 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Malatya Mes^ecilik İstasyonu müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat 3054 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe benzer 25000 liralık iş yaptığına dair Na-
fia Vekâletinden müteahhitlik vesikası ve Ticaret odası vesikalarını hamilen 
Malatya Meyvecilik İstasyonu müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. 

(838) 

Taragfa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. EUnaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRİYANTİNİ 
kullanmaktır. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeU 71359 lira 99 kuruştan ibaret olan Ankara - Kızılcahamam 

yolunun 43-f-OO ile 55+00 inci kilometreleri arasmdaki bir aded menfez ile 
12 küometre tulünde makadam şose inşaatı kapalı zarf usulUe eksütmeye ko
nulmuştur. , 

EksUtme 7 Mart 938 tarihine rastalayan Pazartesi günü saat 15 te Anka
ra Vüâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 

Isteklüer, tekUf mektuplanm,. Ticaret odası vesikası ve 4818 lira muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzları ve Nafia Vekâletinden 938 takvim yıhna 
mahsus olarak,aldıklan mütealıhitlik vesikalarile birlikte sözü geçen günde 
saat 14 e kadar Encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
<(379)) «842) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir. 

[Büjrük İkramiye: 5 0 ı D 0 0 liradır... Bundan başka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zensrin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 

Aniyen Şifa 
Bulmuş Ağri 

Meşhur yakılara taraftar 
olan bir zat "mübalâğa 

değildir,, diyor. 
Bay J. O. C. yazıyor : " Ekserya o-

kuyoruz. Anî tedavi gören ilâçlar var
mış.. Fakat, ALIJCÜCK yakısından 
bahsedilince, katiyyen nıı: '»'ğildir. 
Yakinen bilirim ki ; bir zi , , tatbik 
ettiii bir ALLCOCK yakısı) bir gece 
zamnda safî tesirini göstererek ve devamlı 
bir sıcaklık tevlit ederek tamamen ağriyan 
mahalli teskin etmiş ve sn' ' ' 'i sapa
sağlam ve ağnsız olarak L Ben 
ALIXX)CK müessesesini methedecek de
ğilim, fakat ALLCÜt'K \-akilari; Siyatik, 
Romatizma vesair bu gibi ahvalde kati 
ve ieri semeresini gördüm.,, 

Lumbago, Sivatik, iltihabı, asap, delikli 
ALLCOCK y&kılarile sihriâmiz bir cabnk-
lakla tamamen şifayap olmuşlardır. Birkaç 
saniye zarfında ALLCOCK yakılarının 
tevlit ettiği sıhhî sıcaklık, OTOiL\TtK 
BÎR MASAJ gibi hemen, ağrıyan yerin 
etrafım kaplar. Ağrıları izale ve kanın 
cevel&mnı tahrik ve bu suretle tam bir 
sükûn temin eder. Uzun uzadıya ıztırap 
çekmeyiniz ve ALLCOCK yakısını tatbik 
ediniz. 

Hakikî ALLCOCK yakısının terkibinde 
Capsioum, Frankinsense, Myrrfae veeaire 
gibi kıymetli maddeler vardir. 

Uooz ve taklit yakılardan sakmımz ve 
hakiki delikli ALLCOCK yakılarındaki 
krrmızı daire ve kartal resmili roarkasma 
dikkat ediniz. Bütün eczanelerde 29^2 
kuruşa B.H.tılmaktadir. 

limitte Şark Paşan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

KOOMU TÜâyeti mektep Utaplan Mti) 
yerL Her nerl kırtasiye çeşitleri, 
Na«ın»n dikiş ve 7M1 makineleri, Ko-

fatogntf makine ve leranmı 
mire bolmııır. 

CAFER FAHRl nin 
eserlerinden 

Kum» 
Y£Nt HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 50 
Tavuk hastahklan ' 25 
Tavukları çok yumurtlatmak 
içm ne yedirmeli? 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı? 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
•tm ? 25 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır? 25 
NafSil tavukçuluk yapılmalıdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Satış yeri: İKBAL IdUbcvi 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karaköy Topçular cad 43 

İTİZAR 
Münderecatınunn çoklnğu do-

layısUe (Kaptan Paşa g«liyor) 
Te (Esrarengic Kervan) tefrika-
lannuz b u | ^ dercedilemedi Oku-
yuculanmızdan özür dileriz. 

file:///-akilari
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Parti genel sekreterinin mühim nutku 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

— Ulu Şefimizin, emir ve müsaade-
lerile hepinizi ve sizin yüksek şahsi
yetlerinizde büyük milletimizi, ulusal 
önderimizin Ulu adma hürmetle ve 
muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

Sayın Vekilimiz, Halkevlerinin bu 
seneki çalışmaları hakkında millet 
huzurunda malûmat vereceğini ve 
takdirinin millete aid bulunduğımu 
söylemiştir. 

Bu İzahata göre, bu yıl Evlerimizde 
3056 konferans, 1164 konser, , 1549 
temsil verilmiştir. Sinema ve radyola
rımız artmıştır. Kitab saraylarımız-
daki kitaplann sayısı 129,362 cildi 
bulmuş ve okuyucularunızm sayısı 
da 1 milyon 590,000 1 geçmiştir. Bu 
sene 170 sergi açılmış, 1495 
köyde geziler yapılmış, halk ders
leri 8300 den 16000 e varmıştır. 
Bu yıl Evlere gelen vatandaşlann 
15577 si çifçi, 23935 i işçi, 5113 ii tüc
car, 1551 i doktor, 1904 ü avukat di
ğerleri de başka sanat ve mesleklere 
aiddir. Halkevlerinin çalışmaları ve 
hesablan, muhtelif bakım ve yollar
dan sağlam usullerle tanzim ve mu
rakabe edilmektedir. 

Türklerin sec iye v e terbiye
leri a i le o c a ğ ı n d a kurulur 
B. Şükrü Kaya öğretmenlerin çal-

hşmalanndan takdirle bahsettikten 
sonra demiştir ki: 
— Millî seciye ve terbiyelerin ilk te

meli şüphesiz ki aile ocağında, bil
hassa ana kucağında kurulur. Türk
ler asırlar ve asırlardanberi bu sağ
lam temele dayanarak, yaşamakta
dırlar. Bu itibarle Türk milleti en 
mümtaz ve müstesna bir mazhariye
te maliktir. Eğer Türk seciyesi ve millî 
terbiyesinin maddî ve manevî bünye
sine verdiği sağlamlık ve metinlik. 
sayesinde asırların müşkilâtmı, ye
nebilmiş ise, bugün de zamamn güç
lüklerine ve müşkiUerine göğüs gere
bilecek bir kudrette ise biınun en bü
yük kısmım, aile ocağınm sağlanüı-
ğma ve Türk anasımn yani Türk ka
dınının yüksek ahlâk ve karakterine 
borçludur. (Alkışlar) 

Öğretmenlerimiz, bu vazifelerinin, 
ciddiyet ve ehemmiyetini müdrik ola
rak çalışmaktadırlar. Vasıtaları art
tıkça tesirleri de, gerek genişlik ve 
gerek derinlik itibarile daha; çok ar
tacaktır. KendUerini övmek, bizim 
için bir borçtur. (Alkışlar) 

Atatürkün der in görüşü 
Halk kütlelerimizin, evlerimize, mu

habbet ve teveccühü her gün daha 
fazla artmaktadır. En küçük kasa
bamız bile Cumhuriyetin bir mede
niyet ocağı olarak kurduğu, Halkev
lerinde mahrumiyete katlanamamak-
tadır. Köyler de dahil olduğu halde 
hiç bir parti kongresi yoktur ki, di
lekleri arasında ve başmda Halkevi 
açılma isteği bulumnasın. . 

Vlu şefimiz, Atatürkün de hükûme-
le. Partiye emir ve işaretlen hu dilek
lerin, biran evvel, tahakkukunu iste
mektedir. Cumhuriyet hükümeti her 
işte olduğu gibi şüphesiz Halkevleri 
işinde de Atatürkün bu derin görü
şünü az zamanda tahakkuk ettire
cektir. 

H e r k a z a ve b e l e d i y e 
merkez inde Halkev i 

Hususî idareler, ve belediyeler, bin-
bir ihtiyaçtan arttırabildikleri gece
lerini Halkevlerinin biran evvel tees
süsüne severek ve istiyerek hasredi-
yoriar. Gelir kaynaklan arttıkça her 
kaza ve belediye merkezinde birer 
Halkevi açılması için daha fazla mik-
darda yardım etmeyi kendUeri için 
lüusal bir ödev- sayacaklanna katî 
emniyetim vardır 

Türk milleti, esas itibarile sağlam 
bünyeli bir ulustur. Bunu cihan böy
le bilir ve hakikaten de böyledir. Esas
ta mevcut olan bu adalî kuvveti ve 
vücud güzelliğini sistemli çalışmalar 
ve rasyonel teknikle daha kuvvetleş-
tirmek ırkın sıhhat kuvvet ve güzel
liğini arttırmak Halkevlerinde çolf 
çalışılan bir faaliyet sahasıdır. 

Halk üniversitesi 
Bu sene, ilk olarak İstanbul, An

kara Halkevleri genç bUginleriımzi 
vazifeye davet etmiştir. Bunlar bU-
diklerini, okuttukiannı konferans 
şeklinde ve büyük kütlenin anlıyabi-
leceği tarzda ve üslûpta halka söy-
liyeceklerdir. Halkevlerimiz bu suret

le halk üniversitesinin hazırhğma 
başlamış olacak ve her sene artacak 
bir gayretle bu konferansla^: memle
ketin diğer kısımlarma da teşmil olu
nacaktır. Halk kütlesi arasmda mü
nevverler ne kadar çok olursa olsun 
eğer bilgisini okumak veya dinlemek 
yolu ile günün bilgisi seviyesinde tut
mazsa hem münevverliğini kaybeder, 
hem de bilgisi ve görgüsü mekteb sı-
raJannda öğrendiklerine münhasir 
kalacağından yan cahil olur ve irfan 
hayatmda tam cahilden daha muzir 
bir hale gelir, , 

Hiç bir münevver okumak ve kon
ferans dinlemek ve umumî bilgilerini 
arttırmak ihtiyacmdan, yarı cahil 
kalmak ve kendisinden sonra mek
tepten çıkan her yeni nesilden fikir 
ve bilgi itibalile geri kalmak tehli
kesini göze almadıkça bu ihtiyaçtan 
kendisini kurtaramaz. 

Millî borç ve emniyetin 
temeli 

Arkadaşlar, 
Halkevlerinin esaslı işlerinden biri 

de muhitindeki köyleri gezerek, tam-
yarak onlarm bilmediklerini öğret
mek, iktisadî durumlai'mı ıslah et
mek ve hususile çocuklarma ve has-
talarma bakmak ve baktırmaktır. 

On sekiz milyon Türkün on iki mil
yonu köylerde oturur. Bunlann mad
dî seviyelerini yaşayış tarzlarmı Türk 
milletinin lâyik olduğu mertebeye 
çıkarmak millî bir borçtur. Millî em
niyetin temeli de budur. 

Cumhuriyet hükümetinin bütün 
faaliyetlerinin ve gayretlerinin istih
daf ettiği gaye memleketin her fer
dinin maddî ve manevî refahını yük
seltmek için çafışmasım verimli yap
mak gelirini çoğaltmaktır. 

Halkevleri bu gayede çalışma;ğa 
başlamıştır, denilebilir. 

Y e p y e n i bir d e v l e t 
Yurttaşlarım, 
Bu memleket ve milletin son asır

larda geçirdiği büyük felâketler ve 
tehlikeler cihamn malûmudur. Bunu 
en çok idrâk edenler şüphesiz ki yine 
Türklerdir. O günlerin, acı hatıraları 
ibret almacak derslerle doludur. Si
yasal varlığı yok edUmiş ve tarihinin 
sayfalan kendisine ebediyen kapatıl
mış samlan Türk milleti, her saha
daki yoksulluklan, içindeki ve etra
fındaki zorluldan yenerek tekrar me
deniyet âlemi içerisinde hat ın sayılan 
hakkına ve haysiyetine riayet edilen 
yeni bir devlet oldu. «Alkışlar» 

Milletin seciyesine en çok inanan 
ve onu yüksek bUgisi, çelik iradesi 
ve sonsuz vatan ve millet muhabbe-
tile kurtaran Atatürk oldu. «Sürekli 
alkışlar» 

O günkü şartlar içerisinde vatanı 
ve milleti esirlikten kurtarmak çok 
güçtü ve adetâ imkânsızdı. O zaman 
milletin kalbinde acı bir hasret ateşi 
gibi yanan vatan kaygusu, Atatür
kün dimağmda ve vncdanında insan
lık İmdretinin imkânlarım aşan ve 
muvaffakiyet şartlarım bulan bir kuv
vet oldu. 

Vatan ve mUleti esaretten kurtar
dı. O zaman bu kadan kâfidir zanne
denler vardı. Vatan istUâdan. millet 
esaretten kurtulunca memleket ve 
millet de kurtulmuş ve artık yapıla
cak bir şey kalmamış zannedenler ve 
bunu tavsiye edenler eksik değildi. 

Bilmiyorlar ve görmüyorlardı ki 
bu vatan ve milleti en yüksek zafer 
ve ikbalden esir olmak, maholmak 
derecesine düşüren maddî ve manevî 
menfî ve muzir elemanlar milletin 
varbğım az zamanda yine kemirecek, 
belki daha az zamanda daha fena 
akislere sürükliyecektL 

Atatürk büyük İstiklâl zaferini ka
zandıktan sonra Türk ve cihan tari
hinde şan ve şöhret içerisinde ebedi
yen yaşamak hakkım kazanmıştı. 
Atatürk bu hakiki şerefin zevkUe bir 
gün bile meşhur ve meşgul ohnadı. 
Bir devleti kurmanın, bir devlet kur
tarmaktan ve korumaktan daha güç 
ve daha müşkU olduğunu biliyordu. 

Ulu Şef, İstiklâl savaşmm en çetin 
günlerinde bile bir taraftan kurtar
ma plânım hazırlarken ve cephelerde 
kumanda ederken diğer taraftan da 
ayni ehemmiyetle devleti kurma ve 
koruma plânlarUe meşgul oluyordu. 

Müstakil bir devlet kurmak esasen 
müşkil bir keyfiyettir. Fakat kuru
lan o devleti bütün istiklâl şartlanııa 

uygun olarak korumak ve yaşatmak 
elbetteki daha çok güç ve daha çe-. 
tin bir iştir. Bu, dün böyle idi, bu
gün de böyledir ve yann da güç ola
caktır. 

İstiklâlin bütün şartlanm ve ele-
manlanm elinde toplamıyan ve kuru
munu bugünün isteklerine ve ihti
yaçlarına uydurmıyan devlet ve mü-
letlerin hazin akibetlerini tarih gös
teriyor. Tarih göstermese bUe Os-
manh imparatorluğunun son iki üç 
asırlık kurumu ve durumu bunun en 
bariz bir misalidir. 

Son zamanların vakalan da bize 
yeni yeni ve acı misaller göstermek
tedir. 

Ne âlicenab yüksek seciyeli millet
ler tamyoruz ki müesseselerini yeni 
ihtiyaçlara göre tanzim edemedikle
rinden veyahut fikirlerini ve dimağ-
lannı reel ve rasyonel bügilerle ve 
millî şuurla kuvvetlendirmediklerin
den müdafaa Icuvvet ve vasıtalannı 
ihmal ettiklerinden büyük tehlikele
re maruz kalmışlardır ve kalmakta
dırlar. 

Atatürk derin bilgisi ve bilhassa 
geniş duygusu ile bu mukadder aki-
beti evvelden sezmiş, çare ve vasıta
lannı da bulmuş ve ne mutlu ki bun-
lan birer birer kendi eliyle kurmuş
tur. 

S a l t a n a t niç in i l ga ejdildi? 
Yeni kurulan devlete yeni nizam, 

yeni müesseseler lâzımdı. Bu devlet 
ve memleketin benliğini ve kudreti
ni israf veya ihmal eden eski ve ya
bancı ve muzir müesseseler ve fikir
ler kaldmlmah idi. Hilâfet bunun 
için kaldınldı, saltanat bunun için 
ilga edildi, medreseler bunun için ka
pandı, şer'î mahkemeler ve fetva ile 
hükümlere bundan dolayı nihayet 
verildi. Peçe ve çarşaf bunun için 
atıldı, şapka ve medenî kıyafet hu
nim için giyildi. Nihayet din ile dün
ya işi aynldı. 

Muzir ve menfur elemanlann kal
dırılması, bertaraf edilmesi de kâli 
değildi. Milleti ve devleti müstakil 
ve ebedî olarak yaşatabilecek müsbet 
ve müessir ne kadar anasır ve imkân 
varsa hepsini birer birer bu memle
kette kurmak ve yaşatmak lâzımdı. 

Sis teml i v e programl ı bir 
tarz ın tatbiki 

Atatürk bu müsbet ve faal eleman-
lan da sistemli ve programlı bir tarz
da tatbike bşışladı. Millî hâkimiyete 
ve iradeye istinad eden Cumhuriyet 
bunun için kuruldu. Devletçilik, lâik

lik, halkçılık, devrimcUik, milliyetçilik, 
bunun için esaslı birer prensib olarak 
konuldu. Yollar, demiryoUan, fabrika
lar, madenler açılması, işletilmesi ve 
millî bankalann kurulması "medenî 
kanunlarm konulması, mekteplerin, 
üniversitelerin ve enstitülerin açü-
ması, dil, tarih kurumlan kongreleri, 
siyasal sosyal ve hususile ekonomik 
hayatta görülen eserler ve ilerleme
ler ve nihayet en başta olarak milli 
müdafaa kuvvetimizin cihanm şart-
larma ve hududlanmızın icap ve ih
tiyacına göre arttınlması hep bu 
memleketin ve bu devletin müstakil 
ve hür olarak yaşıyabilmesini temin 
edecek müsbet ve reel esaslardır. 
(Alkışlar) Buna halkımızın istihsal 
ve istihlâk seviyesinin artması ve bü
yük kütlenin modem bügilerle ay-
dmlanması ve köylümüzün kalkm-
ması ve her Türk ferdinin ve ailesi
nin refahla yaşaması gayesini de ilâ
ve etmek icabeder. Halkevleri de bu 
inküâb kurumlarından biridir. 

Menfî muzir elemanlan memleke
tin ve mületin bünyesinden çıkar-
ıpak ve atmak bu memleketin 
ve milletin millî seciyesini koru 
yarak müsbet ilmin ve modem tek
niğin bütün İcablarmı tatbik etmek 
ve Türk milletini tarihte lâyık olduğu 
yüksek hayat ve medeniyet seviyesi
ne çıkarmak. İstihsal sahasmda bil
hassa' nüfusta kemiyette beraber key
fiyeti de arttırmak. İşte, Türk dev
letinin kurumunu ve Atatürk inkı-
lâbrnm gayesini hülâsa eden esaslar. 
Cihan buna Kemalist rejimi diyor. 

Biz Türkler ona Atatürk inkılâbı 
diyoruz. Ancak ve ancak bu inküâ-
bm ve prensiblerinin memleketimizi 
koruyacagma ve istiklâlini kurtara-
cağma geçmişteki, etrafmuzdaki ve 
önümüzdeki binbir nüsal ile inam-
yoruz. 

Türk inkılâbcüan ve münevverleri*^ 
halk içinden yetişmiş ve halk içinde 
kalmış halk adanılan ve halk çocuk-
laSrıdır. Halkın ihtiyacmı memleketin 
duygusunu halk kütlesi içinde yaşı-
yanlar bilir. Bizim halkçüığımız ne 
insanî bir hissin şefkat ve merhame
ti ne de bir görenek ve heves icabı
dır. Zaten biz Türklerde zümre, ce
maat, smıf farkı yoktur. Hepimiz 
büjrük kütlenin bir vazifesini almış 
adamlanz. Bir çifçi, bir işçi bir dok
tor bir hekim bir sanatkâr, bir me
bus, bir Vekil millî ve iç t ima çalış
ma hayatında hissesine düşeni yap-
maMa mükelleftir. Millî vazifede şe
ref ve mesuliyette hepimiz müsavi
yiz. (Alkışlar) 

Memleketimizin bugünkü ikbal ve 
istiklâlini ve hürriyetini ve hususile 
istikbalini bütün milletçe Atatürk 
rejiminin tatbikinde görüyoruz. Ve 
bunu takib ve tatbikte kendi vicda
nımıza, milletimize ve vatanımıza 
karşı söz vermiş bulunuyoruz. 

Bu rejim millî ve realist bir rejim
dir. Tekniğin yabancısı olmaz onu 
nerede bulsak almak bizim için bir 
borçtur. Sosyal ve siyasal ilimlerin 
ve bilgilerin esası behemehal millî 
seciyeye dayanmalı ve milletin reel 
menfaatlerine uygun olmalıdır. 

Bu siyasal ve sosyal ilimlerin her 
yerde vasfıesasisi millî olmaktır. 

Yabancı telkinlerde, behemehal o 
yabancı memleketin menfaati hâkim
dir. Memleketimiz bu kadar esaslı, 
metin bir ikbal devresine girmişken 
istikbalimiz ve hürriyetimiz maddî 
ve manevî kuvvetlerle emniyet altı
na almmışken büründükleri vasıflar 
ve gösterdikleri gayeler ne kadar al-
daticı olursa olsun hariçten gelecek 
telldnleri dikkat ve ihtiyatla telâkki 
etmek ve böyle rejimimize ay kın ya
bancı telkinlere ajanlık, çığırtkanlık, 
dellâllık edenlere müsamaha ve mü
saade etmemek hepimiz için millî bir 
vatan borcudur. (Alkışlar) 

Efkân umumiyemiz ve bahusus 
yann bu memleketin ikbaline ve is
tikbaline hâkim olacak gençlerimiz, 
menbaı müşkil, maksadı mağşuş her 
hİTİ ya ferdî bir iğbırann, ya şahsî bir 
menfaatin, yahut bir inkisann ve her 
halde derin bir gafletin veya nankör 
bir ihtirasın esiri olarak millet bir 
ligim çekemiyen bedhahlann ve bet-
bahlann tesirmde kalamazlar. Böy
le yabancı ve yalancı telkinlere mâni 
olacak müeyyidelerin başında mille
timizin, hususile yann memleketin 
mukaddetatmı idare edecek gençle
rimizin yüksek seciyeleri memleket 
ve millete bağlılıkları gelir. Halkev
leri Atatürk inkılâbı prensiplerinin 
halk arasında yayılması, derinleşme
si ve kökleşmesi için kurulmuştur. 
Bu itibarla Halkevlerine kültürel ya-
ym ve korum yeridir demek lâzımdır. 

Arkadaşlar, 
Halkevlerimizin Atatürkün yüksek 

gayesine uygun olabilmesi için her 
şehirde, her kasabada bir Halkevi 
açılması, halk hatipleri yetiştirilme
si bütün münevverlerin Türk köylü
sünü ve Türk kütlesini bugünkü me
deniyetin temsil ettiği yüksek seviye
ye ve tarihde lâyık olduğu mevkie 
çıkarılmasına çahşılması lâzımdır. 

HEdkevine düşen bu vazife, bugün 
tam olarak yapümakta; değildir. Ça
lışmamız ve eserlerimiz sizi onun için 
tatmin edemez dedim. Fakat sizin 
yüksek varhğmız Türk milletinin bü
yük tarih ve istikbali ve münevver
lerimizin millet ve vatan sevgisi ve 
nihayet Atatürkün büyük ideali ir
şat ve emri a:z zamanda bu gayenin 
de tahakkuk ettiğini bize gösterecek
tir. Halkevleri ve Halkevcileri Atatür
kün ve mUletimizin büyük irşat ve 
emirlerini yerine getirmek için her 
zaman inküâbm emrindedir. 

Bugün Halkevlerine iltihak eden 
42 evin açüması törenini yüksek hu
zurunuzda kutlarken, bütün Halke
vi arkadaşlarmı namına derin bağlı
lık ve saygılarumzı büyük milletimi
ze ve onun ulu Şefi Atatürke arzet-
meyi şerefli ve zevkli bir vazife bili
rim - Şiddetli ve sürekli alkışlar -

İzmit te m e r a s i m 
izmit 20 (Telefonla) — Halkevle

rinin açılışlanmn altıncı yıldönümü 
Halkevi salonunda fevkalâde mera
simle kutlandı. DahUiye Vekili ve 
Parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya-

lun nutku radyoda dinlendi. Büyük
lerimize tazim telgraflan çekildi, ge
ce de Tırtıl piyesi temsil edildi. 
Şehr imizde m e r a s i m v e yen i 

aç ı lan Ha lkev ler i 
Halkevlerinin 6 licı yıldönümü dün 

memleketin her tarafında büyük ' 
merasimle kutlanmış ve yeniden 42 
Halkevi daha açılmıştır. Bu münase
betle İstanbulda da merasim yapıl
mıştır. Şehrimizde dün yeniden üç 
Halkevi açılmıştır. Bunlar merasimle 
kutlanmıştır. Açılan Halkevleri Ba
kırköy, Fatih ve Eyüptedir. 

Dün şehrimizdeki Halkevlerinde 
merasime saat 3,30 da Ankara Hal-
kevindeki merasimin radyo ile din-
lenmesile başlanmıştır. Bundan sonrş 
Halkevi Başkan ve üyeleri tarafın- * 
dan nutuklar söylenmiş, musiki kol
lan tarafından konser ve gösterit kol
lan tarafından da temsiller verilmiş 
tir. Merasime binlerce halk iştirak 
etmiş, bütün Haikevleri tamamen 
dolmuştur. 
Fat ih Ha lkev indek i m e r a s i m 

Dün açılan Fatih Halkevinde bü
yük merasim yapılmıştır. Merasime 
itfaiye bandosunun çaldığı İstUtlâl 
marşile başlanmış, Ankara Halkevin
de Dahiliye Vekili ve Parti genel sek
reteri B. Şükrü Kaya'nm söylevi 
dinlendikten sonra Halk partisi Fatih 
kazası başkanı B. Cemaleddin Fazıl 
bir nutuk söylemiştir. B. Cemaleddin 
Fazıl: «Fatih, İstanbulun nüfusça 
en mütekâsif ve gençlerinin sayısımn 
çok büyük rakamlan ifade eden bir 
kazasıdır. Kazamız, pek ziyade muhtaç 
olduğu Halkevine bugün kavuştu.t 
sözlerile nutkuna başlamış, Halkev
lerinde vazife alacaklann görecekleri 
işleri anlattıktan sonra nutkunu şöy
le bitirmiştir: «Ulu Önder Atamızın 
her işareti bir kurtuluş kaynağıdır. 
Arkadaşlar, münevverler, gençler 
haydi iş başına...» 

Bundan sonra Halkevi başkam B. 
Sırrı Enver Batur ile Halkevi adına 
üyelerden Müçteba Salâhaddin Or bi
rer söylev vermişlerdir 

B. Salâhaddinin nutkundan sonra 
bir konser verilmiş, muhtelif parça
lar çalınmıştır. En sonra Reisicumhur 
Atatürkün bü3aik nutuklarmda genç
liğe hatiplan Halkevi üyelerinden B. 
Baha tarafından okunmuş ve uzun 
uzun alkışlanmıştır. 

Eminönü H a l k e v i n d e 
Eminönü Halkevinde yapılan mera

simde başkan B. Agâh Sırn Levend 
bir nutuk söyliyerek Halkevinin faa
liyetini anlatmıştır. Bundan sonra 
Halkevi üyelerinden bayan Meliha 
Avni tarafından bir nutuk söylenmiş, 
müteakiben Halkevi orkestrasımn çal
dığı muhtelif parçalar dinlenmiştir. 
Akşam Alayköşkünde «Kibarlık Bu
dalası» piyesi temsil edilmiştir. 

Diğer Halkevlerinde gündüz konser 
ve gece temsiller verilmiştir. 
Fat ih H a l k e v i n d e bir t iyatro 

sa lonu yap ı lacak 
Fatih Halkevine bir tiyatro salonu 

yapılması takarrür etmiş ve bu mak-
sadla Saraçhanebaşında Halkevi bi
nasının arkasındaki arsa satın alın
mıştır. Tiyatro salonu modem bir şe-
kUde inşa edilecek ve bu salona yakı
şacak asrî bir sahne yapılacaktır. 
Sahne müteharrik olacaktır. 

Fatih Halkevinin temsil kadrosu 
tamamlanmıştır. Tiyatro salonu ya
pılıncaya kadar hayır cemiyetleri 
menfaatine muhtelif yerlerde temsil
ler verecektir. Fatüı Halkevi temsil 
kolu radyoda da temsiller verecektir. 
İlk temsil önümüzdeki sah altşanu 
saat 19 da verilecektir. 

Beş iktaş H a l k e v i n d e 
I>ün Beşiktaş Halkevinde başkan 

Hikmet Arkök tarafından bir nutuk 
söylenmiş, Perihan Aytan tarafında» 
şiir okunmuş ve bir konser verilmiştik' 
Bundan sonra «Hissel şajâa» piyesi 
temsil edilmiştir. 

Bursada 
Bursa 20 (Akşam) — Halkevlerini» 

yıldönümü münasebetile Belediye sa
lonunda büyük bir toplantı yapıl' 
mış, nutuklar, şiirler okunmuş ve bif 
temsil verilmiştir. Cumhuriyet al** 
nında büyük tören yapılmış, Halke* 
vinde bir temsil verilmiştir. 
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Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket R»^* 

Akşam Matbaası 
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Sümer Bank Kayseri Bez 
Fabrikası iMüdüriügünden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacını temin 

maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 
anahtarlı kaput Hatları 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fiatlarımız asgarî 
bir balya içindir. Bu fiatiara yüzde iki zam edilmek 

suretiie asgarî bir topa kadar perakende satış yapılır 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Siparişin bedeli 
Fabrikamıza vâsıl olmadıkça sipariş t^jid ve sevkedilraez 

Kumbara biri 

• rMM 

Ooyçe Levante Lîhyer 
Orni. b. H. 

_ HAMBURG 

Hamburg, Brem. Anyers, tsUnbul 
Ve Ksuudenlz arasuda asimet ve 

evdet muntazam postalar 
Morea vapuru 22 lubata doğru. 
Akka vt^ıuru 35 föbata doftru. 

'̂arriss rapuru 3 marta dotru. 
Smynıa vapuru 6 marta dotru. 
Bursaz, Varna, Köstence, İçtn 

llmanunızdan hareket edecek 
vapurlac 

Akka vapuru 26 Şubata doğru.' 
Yakında Hamburf, Brem, Anter» 

ve Roterdam limanlan için 
hareket edeck vapurlar 

^jtka vapııru I marta dotı^i. 
'îrea rapuru 24 Şubata doğru. 
Jrib tafıdAt i«ia Gatata'da Ova-

^ | ^ « a hanmda DOTÇE UEVANTE 
^ ^ E vapar acentalıtına mttracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Askerî Fabrikalar umum 
müdürlüğü ticaret kaleminden: 

3 ton Role kâğıd «Penbe» 
e » » » Mavi 
1 > » > Kırmızı 
5 » » > Beyaz 

500 Kg. » » Sarı 
500 Kg. Sarı pamuk ij^ği 12/2 Nr. 

6000 > Beyaz pamuk ipliği 10/2 Nr. 
8 ton Yuta ipliği 2.5 Nr. 

17 » > » 3 » 
10 » » » 8 » 
\lUxi Glikol 
30 t Nitart Amonyak 
25 > Odun sellülozu 
2 > Dinitritolool 

135 > Güiserin 
450 9 Eamızı Azot 

lO/Mart/938 Perşembe 

14/Mart/938 Pazaıtesi 

16/Mart/'938 Çarşamba 

18/Mart/938 Cuma 

21/Mart/938 
23/Mart/938 

Pazartesi 
Çarşamba 

Yukanda miktar ve cinsi yazılı malzeme satın alıncağından lıizalarmda 
yazılı tarih ve günlerde isteklilerin fiatli tekliflerini saat 14 e kadar vermeleri. 

Bu malzemenin şartnameleri her gün saat 13,30 dan 15,30 a kadar Anka-
rada Ticaret kaleminden ve Istanbulda Fmdıkhda Askeri Fabrikalar Satm-
alma komisyonunda görülebilir. (403) (834) 

1 :/ii lyjiı 'A 
SAÇ^OYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
SİYAH 

Saçku-a gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya seffflerfaıde sıhhi ev-
f-

safı haiz saç t boyalan arasmda bi-
i. 

rinei gelmişilr.' 'Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
y^fâne sıhhi saç boyalarıdır. 

t N G İ L t Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Saç bakımı, güıelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demir yollan Hayütrpaşa İşletmesi ihtiyaç için aşağıda cins ve mik
tarları, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı kireç, tuğla, Marsilya ti
pi kiremit ile mahyelik kiremit, mukavelesinin akti tarihinden itibaren iki ay 
zarfında teslim edilmek-şartile açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/2 938 
tarihine müsadif cuma günü Haydarpaşa Gar binası dahilînde birinci işletme 
komisyonımca kirecin saat 15 de, tuğlanın 15,30 da, kiremitlerin de saat 16 da 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukanda yazıh saatlerde komisyon 
reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak 
Haydarpaşa yol başmüfettişliğinden alınabilir. 
Cinsi Teslim müddeti Miktarı 

ay 

Kireç «Şartname^a muci- 2 
bince» 
Bina tuğlası «Kabul 2 
edilecek numuneye göre 
Marsilya tipi kiremit » 2 

Mahyelik kiremit » 2 

260 ton 

270 000 
adet 

50.000 
adet 

5.000 

Ton 

» 

» 

» 

Bini 

» 

» 

Fiyatı 

L. K. 
15 00 

17 00 

08 

08 

(765) 
Muhammen Muvak-
bedeli kat teminat 

L. K. L. K. 
3900 00 292 50 

4590 00 344 25 

4400 00 330 00 

Devlet Demir Yolları Haydarpaşa İşletme binasında yaptırılacak aşağıda 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı asansör tesisatı kapah zarf usu
lü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 24/2/938 tarihinde perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşa gar binası I nci işletme komisyonunca yapılacaktur. İsteklile
rin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunim tayin ettiği ev
rak ve vesaikle teklif mektuplarım eksiltme günü nihayet saat 14 de kadar ko
misyon reisliğme vermiş olmaları lâzundır. Bu İşe ait mukavele projesi ve şart
name ücretsiz olarak Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden alınabilir. (764) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Asansör tesisatı l.OOO 75 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu İlânları: 

1 — 379965 lira 88 kuruş keşifli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde ya
pılacak Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu ige aid ve gartnamcler şunlardır: 
A — EksUtme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Bayındırlık genel şartnamesi 
D — Özel şartname 
E — Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mesaha cetveli. 
F — Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keçif beddinin yü» binde beşi nisbe-

tinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 
3 — Eksiltme 24/2/938 perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğün

de yapılacaktır. 
4 — EksUtmeye girebilmek İçin isteklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lâzımdır. 1937 
senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanhğmdan ahmnış inşaat müteah
hitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse inşaat 
müddetince fennî mes'uliyetl kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın 
noterden tasdikli senedini veyahutta bir mühendis veya mimarla müştereken 
taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 — Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ek
siltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfımn mühür mumu İle iyice kapatılmış olması şarttır. Poşu
da gecikmeler kabul edilemez. (722) 
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İ Z M İ R 

r Kırıklık, esnemek ve rehavet 
Hastahklann piştarıdır, fakat onları 1 

ile karşılayabilirsiniz! 

GRiPiN 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 
ve Türk kimyevî müstahzarlarının en 
muvaffaklarmdan biri olan o ilâcdır 
ki vücudu nezle, grip, bronşit hasta
lıklarına karşı kale gibi müdafaa 
eder, harareti süratle düşürür ve 

bütün ağnlan geçirir. 

Acabmda günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R Î P İ N isteyiniz. 

\VO 

ŝî "̂  GÜLNİHAL 
Lüks gömlek mağazası, 
fevkalâde bir reklâm satıcı 
tertip etmektedir. 

Harici ve dahil! camekânlanmızdan se
çilecek 2 gömlek alıcısma, bjrinci gömlek 
esasen gayet makul olan ı tormal f i a t 
üzerinden, ikincisi ise yarı Fi ATLA hsoap 
edilecektir. 
Bu sergi için hususi surette tert:p edilen 
camekânlarımıza bir de fa bakan ister 
istemez dükkâna girecektir. 
Bu fırsatı kaçırmayınız. 
NOT: OAmlak. kravat, yşka, pijama, K çamadır v.« o<W 

dükkanımızda satılan bUtUn a^/a bu taklHa a»r.U^ir 

SAYANI HAYRET 
BİR TEN 

"Makiyajlı„ 
gSrOnmeksizin 

İstanbul, Borsa karşısında 

Havalandırılmış 
YENİ PUDRA 

CİLDDE HEMEN 6ÖRÜNMEZ 
Makyajı aratmıyan ve hatırlatma

yan taze, nermin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafiftir ki 
cild üzerinde âdeta görülmez bir pud
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakında 
güzelliğinzin tamamen tabii olmadı
ğım iddia edemez. 

Bunun sırrı, yeni «havalandırma» 
usulü sayesinde temin ve Tokalon 
pudrası da bu usul dairesinde istihzar 
olunmuştur. Gayri kabil zannedildiği 
halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden «havalandırılmış» 
yeni Tokalon pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işiniz başında, çalıştığınız 
halde, yüzünüz kat'iyyen nerminliğini 
kaybetmiyecektir. Bütün gece danset-
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir ten temin odiniz. 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haftanın 4 günü kadınlara günde 

üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te-
peüstü 116 No. Papazyan apartımanı. 

RADYOUN varken 
Dişlerinizi tecrübe tahtası 
yapmanın manası yoktur 
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H 
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A 
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Z 
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B 
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Radyolin dişleri temizliyerek sağ
lık ve güzellik vermekte, sizi, şu ve
ya bu diş macununu deneyerek diş
lerinizi bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha-
lisiyetine rağmen azamî ucuzluğu 

ve azamî tazeliği temin ederek si*' 
yabancı ve pahalı macunlardan kur-
tarmşıtır. Radyolin miktorplan öl
dürerek diş etlerine ve bütün ağz* 
temizlik ve sıhhat kazandırır ve bU 
neticeyi garanti eder. 

IrTilıVMHİl 
Mastarcı Testlyecl Alınacak 

Askerî Fabrikalar Umum Müdüriügündenî 
Kınkkdlfde Topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf 

Mastarcı 
tesfij'eciye ihtiyaç vaıdır. Yol masrafları kendilerine ait olmak üzere yapı^*' 
cak imtihandn takdir olunacak (iündelikle çalışmayı kabul edenler imtih^ 
için nüfus ve askerlik, tahsil ve sanal vesika ve bon servisleriyle doğruca fa '̂' 
ka müdürlüğüne müracaatları, (748) 


