
Devlet Nüshası 

AKŞAM'ın Küçük İlânlarını 
Mutlaka Okuyunuz! 
KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar-

AKŞAM Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAT 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalarını kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 
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Seyid Rıza da teslim oldu 
Dersimde tam bîr sükûn 
ve büyük bir çalışma var 

Segid Rıza iki uşağile beraber Munzur dağının 
patika yollarından inerek geceleyin Erzincana 

gelmiş ve Erzincan valisine teslim olmuştur 
can valisine teslim olmuştur, 

Seyid Rıza ve iki uşağt he
men hükümet konağına gö-

Erzincan 12 (Hususî mu 
habirimizden) — Dersimde-
ki muhalefet hareketinin ba
şında bulunan Seyid Rıza da 
nihayet hükümete teslim oU 
muştur. Seyid Rıza etrafına 
topladığı kimselerin kendisi
ni terkederek hükümete de
haletlerinden sonra bir miid-
det yüksek dağlarda, mağa
ralarda vakit geçirmiş, fa
kat hükümet kuvvetlerinden 
yakayı kurtaramıyacağmi 
anlayınca kendisi de deha
lete karar vermiştir. 

Kendisinin dağlarda kal
dığı müddet büyük mahru
miyet ve sıkıntı içinde vakit 
geçirdiği ve perişan bir hal
de olduğu, yaptıklarından 
nedamet duyduğu anlaşıl
maktadır. 

Seyid Rıza, iki uşağile bir-

Hükümete teslim oUm Seyid Rıza 

likte Munzur dağının patika 
yollarından inerek geceleyin 
Erzincana gelmiş ve Erzin-

türülmüşlerdir. Vali Fahri 
özen, emniyet müdürü Ze-
keriya Erkuş, jandarma ku
mandanı Kâzım, Seyid Rıza
nın ifadesini almışlardır. 

Seyid Rızanın da teslim 
olması üzerine Tunçelinde 
hiç bir şaki kalmamıştır. Bir 
zamanlar Osmanlı hüküme
tinin başına bir çok gaileler 
açmış olan Dersimde bugün 
tam bir sükûn ve büyük bir 
çalışma vardır. 

Bu çalışmanın feyizli me
saisi pek yakında görülecek, 
asırlarca ihmal edilmiş ve 
çok geri bırakılmış olan bu 
havali de medeniyetin feyi-
zinden istifade edecektir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Tunceli ve Elâziz yilâ-
yetlerinde inşa faaliyeti 

Yol, kışla, hükümet konaklan, mektep 
inşası faaliyetle devam ediyor 

.'^*'-4*-7.-Sf^f'»*»:ŞSş 

Bükreşteki atletizm 
şampiyonası lıitti 

Yunanlılar şampiyon, 
Rumenler ikinci, biz 

dördüncü olduk 

Tunçelinde yol inşası faaliyeti 
Ankara 12 (Telefonla) — Tunceli 

Ve Elâziz vilâyetlerinde inşa faaliye
tine gün geçtikçe hız verilmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere müteahhi
di ile yapılan yeni bir anlaşma ne
ticesinde Pertek - Hozat - Pülür yolu 
evvelce ilân edileh müddetten daha 
kısa bir zamanda bitecektir. 

Bu yol üzerinde bilhassa iki büyük 
köprü yapılmaktadn-. Bunlardan 
Pertek köprüsü ayaklan bitirilmiş ve 
53 metrelik Süngeç köprüsü faali
yete açılmıştır. Ayrıca Mamakiye'ye 
kadar uzanan 60 kilometrelik yolun 
topi'ak tesviyesi ikmal edilmiştir. 

Vilâyetin kendi vasıtalarile,Hozat, 
Mamakiye'ye bağlanmak üzeredir. 
Bu muvasala yolunda Munzur suyu 
tizeı-inde ayni isimde ve Türüşnekde 
birer beton köpıii kurulmaktadır. 

Tnçeli vilâyetinm umumî emniye
tini temin edecek olan asker ve jan
darma kuvvetleri için kışlalar ve hü
kümet otoritesinin sembolü olan hü
kümet konaklan faaliyeti de olduk
ça ileriemiştir. Ovacıkta askerî kış
la ve hükümet konağımn esas duvar-
lan bitirilmiş, bugünlerde çatüan 
kapatılmak üzeredir. 

Gülür, Mamaki ve Suıdeki kış-
lalann iki ay evvel temelleri atılmış
tır. Umutkar, Karaoğlan, Tapotta 
jandarma karakolları bitirilmek üze
redir. 

Kültür faaliyeti ayrıca ilerliyor. 
Emanet usulüe 18 muhtelif köyde 
yatı mektepleri yaptırılmaktadır. Bu 
kış devresi bu mekteplerin kadroları 
tamamlanarak tedrisata başlana
caktır. 

400 metrede parlak bir koşu yaparak 
Balkan ikincisi olan futbolcu Melih 

(Tafsilât 8 inci sahifemizde) 

Yelkende Galatasaraylı 
Burhan şampiyon oldu 

tzmir (Akşam) — Üç gündenberi 
yapılmakta olan Türkiye yelken şam
piyonasını Galatasaraylı Burhan ka
zandı. İkinci İstanbuldan Şeref, üçün
cü İzmirli Hakkidir. 

Nyon konferansmdaki 
anlaşma her tarafta 

memnuniyetle karşılandı 
Berlinde tereddüd var. İtalyan 

gazeteleri bir şey söylemiyorlar 
Bütün Paris gazeteleri ingiliz - Fransız 
çalışma birliğinin nihayet kurulmasını 
büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar 

Konferans komisyonlarının içinde çalıştığı tariht Nyon şatosu 

Londra 12 (Akşam) — Nyon konfe
ransında hasıl olan anlaşma Londra-
da memnuniyetle karşüanmıştır. İn
giltere, Fratısa ile birlikte yapacağı 
tarassud ve nezaret vazifesini ifaya 
hazırlanıyor. 

Cebelüttanktan bildirildiğine göre, 
İngiliz denizaltı gemisi Shark ile Em-
perial Fury ve Forester destroyerleri 
bugün limana girmişlerdir. 

Hâlen Akdenizde iki diridnot iki 
zırhU bir tayyare gemisi üç ağır kru
vazör dört hafif kruvazör 7 denizaltı 
gemisi 22 destroyer altı torbido ve bir 
çok muhafaza gemisi mevcuttur. 

Londra 12 (A.A.) — İngiliz matbu
atı umumiyetle Akdeniz ticaret gemi
lerinin himayesi hakkında Nyonda el
de edilen anlaşmayı memnuniyetle 

(Devamı 10 uncu sahüede) I 

Al(deniz iıonferansı 
Vekiller heyeti dün 
toplandı, kararların 

tatbiki şekli görüşüldü 

Ankara 12 (Telefon
la) — Vekiller heyeti bu
gün saat 15,30 da Harici
ye Vekâletinde toplan
mıştır. Geç vakte kadar 
devam eden bu toplantı
da Akdeniz konferansın
da verilen kararların tat
biki şekli etrafında görü
şülmüştür. 

Pazartesi konuşmaları 

Lirizmi kalmıyan 
insanlık 

Yazan: Hasan Ali Yücel 

Altıncı sahifemizde okuyunuz — Tıpkı bir sineına yıldızı gıoı gmuyorsunuz!.. 
— Yanlışınız var, ben lakir bir kadınım!.. 

^U 
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Dün Creceki ve Bu Sabahki Haberlei' ] 
B. Mussolini ile kimsenin 
aleyhinde görûşmiyeceğiz 
Bütün arzumuz sulhu muhafaza ve 

dahilî işlerimizle uğraşmaktır 
Bu sözleri söyliyen B. Hitler eski Alman 

müstemlekelerini yeniden istiyor 
Berlin 13 (Akşam) -^ B. Hitler 

Havas ajansı muhabirine şu beyanat
ta bulunmuştıur: 

— B. Mussolininin Almanya seya
hati bir çok dedikodulara sebep ol-
maktadu-. Bize bir çok düşünceler 
atfediliyor. B. Mussolini ile kimsenin 
aleyhinde görûşmiyeceğiz. Bizim ka
bul ettiğimiz esaslar bütün endişele
ri izaleye kâfidir. 

Filhakika bugünkü Almanya 14 
sene evvelki Almanya değUdir. Bizi 
diğer memleketlerden ayu-an çukuru 
doldurduk. Bunu yapmakla Avru-
pada sükûna mâni olan anasm or

tadan kaldu-dık. Şimdi dahilî işleri
mizle uğraşmak, bilhassa iaşe işini 
halletmek istiyoruz. 

Mühim bir mesele de müstemleke
lerdir. Müstemleke işi halledilmedik
çe Avrupada hakikî sükûn olamıya-
caktır. Maamafih bu sözlerimle müs
temleke işi harp veya sulh işi demek
tir diye bir şey söylemek istemiyo
rum. Nihayet akıl ve mantığın gale
be çalacağını da umuyorum. İstedik
lerimiz eski müstemlekelerimizdir. 
Bunları ele geçireceğimizi ümit edi
yorum. 

Japonlar yeniden bazı 
mevkileri ele geçirdiler 

Tokyodan gelen bir telgrafa göre bîr Çin 
kolunun ricati inhizam şeklini almış 

Tokyo 12 (A.A.) — «Tebliğ» Şang-
haydaki Japon ordulan ileri hareket
lerine devam ederek Yong-Poo-Chen*i 
İşgal ettikten sonra Çinlilerin mühim 
bir mııkavemet merkezi olan ve Kal-
gan'a 8 kilometre mesafede kâin bu
lunan Miao-Kang-Chen istikametin
de terakki etnüşlerdir. 

Şimalî Cinde 9 eylülde Machong ve 
liuho-Chen'i işgal etmiş olan Japon 
ordusu, bu iki şehrin şark ve gar-
bmdaki cephesini genişletmiştir. Pe-
kin-Suiyan demiryolu üzerinde Japon 
kıtaatı, Kalgan'a 160 kilometre me
safede bulunan Tatung istikametinde 
taarruza geçerek bir çok mevkileri iş
gal etmişlerdir. 

Tokyo 12 (A.A.) — Çinlilerin Ja
ponlar tarafmdan Machang'm istilâ-
amdan sonra başlamış olan ricat ha
reketleri, inhizama tahavvül etmiştir. 
Japon askerî mütehassıslarına göre, 
muhasamatın bidayetindenberi Çin
lilerin Şanghayda uğradıkları zayiat 
80 bin maktul İle 20 bin mecruha ba
liğ bulunmaktadır. 

t a y y a r e bombalar ı y a n g ı n 
ç ıkardı . 

Şanghay 12 (A.A.) — Japon tayya
releri. Chapei'yi bomardıman etmiş
ler ve iki yerde yangın çıkarmışlardır. 
Biri şimal istasyonunda, diğeri Sout-
cheou nehrinin sol sahilinde beynel
milel imtiyazlı mıntaka yakınında
dır. 

Bir Çin tebliği 
Şanghay 12 (.A.A) — Central News 

Çin ajansı, Çin kıtaatının Kalganı 
istirdad etmiş olduklanmn rivayet 
edilmekte olduğunu bildirmektedir. 

Çin Mi l le t ler C e m i y e t i n e 
b a ş vuracak 

Cenevre 12 (A.A.) — Çin hükümeti 
bugün Milletler cemiyetine tahrirî bir 
müracaatte bulunacaktır. Bu müra
caat. Milletler cemiyeti azasından 
olan devletlerle azadan olmıyan bir 

devlet arasında tehaddüs eden ihtilâef-
lara müteallik olup mezkûr cemiyet 
misakımn 17 inci maddesine istinat 
edecektir. 

Japonyada büyük 
bir tayfun 

Birçok ölü ve yaralı var, 
3,000 ev yıkıldı 

Londra 13 (Akşam) — Tokyodan 
bildiriliyor: Şiddetli bir tayfun Japon-
yamn cenubu garbisinde çok mühim 
hasara sebep olmuştur. 24 ölü, yüz 
kadar yaralı vardır. 3000 ev tamamen 
harab olmuştur. Yüz kadar bahkçı 
kayığı kayıptır. 8 metre yüksekliğin
de bir dalga bir treni tamamen sü
rüklemiştir. 

Kadın yüzünden 
iki Mehmed biribirini 

yaraladı 

Fenerde Avcı mahallesinde Hayri
ye isminde bir kadının evinde Asma-
altrnda hamal Mehmed ile İranlı 
Mehmed kadım biribirlerinden kıs
kandıklarından dolayı kavga etmişler. 
yt Mehmedle İranlı Mehmed birlbir-
lerini yaralamışlardır. İranlı Meh-
medin yarası çok ağırdır. Söz söyle
meğe muktedir değildir. 

^ Voroşilof manevra 
mıntakaıında 

Moskova 12 (A.A.) — Müdafaa ko
miseri maraşal Voroşilof Moskova as
keri mmtakasma gelmiş ve bu mm-
taka kıtaatmm manevralarmda hazır 
bulunmuştur. 

Aydın manevraları 
Donanmamızın da vazife 

deruhte edeceği bildiriliyor 
7 Teşrinievvelden 13 teşrinievvele 

kadar devam edecek olan Aydın ma
nevralarında donanmamızın da mü
him vazifeler deruhde edeceği ve bil
hassa denizden taarruz vazifesini ya
pacağı bildiriliyor. 

Manevrada cephe gerisi seferber 
olacak ve buralarda seferberliğin icap
ları tatbik edilecektir. 

Ç a n a k k a l e d e bir d e f i n e 
Çanakkaleden bildirildiğine göre, 

Nara civarmda çalışan işçiler bir defi
ne bulmuşlar ve bunu paylaşırken 
kavga çıkmıştır. Muhafaza memur-
lan yetişerek definejri nezaret altına 
almışlardır. 17 altın, 2 çift altın küpe, 
2 altm yüzük, pandantif, gümüş ve 
bakır para bulunmuştur. 

Dük ve Düşes dö Vindsor 
Budapeştede 

Budapeşte 18 (Akşam) — Dük ve 
Düşes dö Vindsor buraya geldUer, 
Danub palasa indiler. İngiltere sefiri 
bugün şereflerine bir ziyafet verecek
tir. 

Arap kongresinin kararları 
' K u ^ 13 — Arap kongresi şu ka
ran vermiştir: Filistinin taksimi ve 
bir yahudi hükümeti teşkili reddedi
liyor. Balfur beyaıyıamesinin ve 
mandamn kaldınlması, Filistinin hâ
kimiyetini tamyan bir İngiliz - Filis
tin muahedesi akdi, yahudi muhace
retine nihayet verilmesi isteniyor. 

Tashih 
İstanbul 13 (A.A.) — Dün İs

tanbul gazetelerinin bazılarında 
«Atatürkü dmlerken» köşe başhğı 
altında Türk Tarih kurumu as-
başkanı Bayan Âfet imzasUe ve 
«Vatan ve hürriyet» serlâvhası ile 
bir makale intişar etmiştir. Bu 
gazetelerden birisi, makaleyi An-
karada çıkan Ulus gazetesinden 
naklen aldığını yazmış ve diğer 
bir gazete hiç bir menba göster
memiştir. Halbuki bu makaleyi 
Bayan Afet Türk Tarih kurumu
nun neşir vasıtası olan Belleten 
için yazmış ve makale Belletenin 
1 nisan 937 tarihli ikinci sayısm-
da intişar etmiş idi. 

Türk Tarih kurumu tarafmdan 
vuku bulan işar üzerine Anadolu 
ajansı keyfiyeti o suretle tashihe 
müsaraat eder. 

Elektrik şirketile 
müzakere 

Şirketin merkezinden 2 
delege geldi, bunlar 

Ankaraya gidecekler 
Nafia Vekâleti ile Elektrik şirketi 

arasında yeniden konuşmalara başla
nacaktır. Aradaki n^uallak meseleleri 
görüşmek üzere şirketin Belçikadaki 
idare meclisi namm^ B. Blark ve B. 
Clerum İstanbula gelmişlerdir. Bu
günlerde Ankaraya gidecekledir. Ken-
dilertne şirket umum müdürü B. De-
lacroixinin de refakat etmesi muhte
meldir. 

Müzakeratm ne kadar devam ede
ceği belli değildir. Ancak murahhaslar 
tam salahiyet aldıklarmdan müzake
renin kesilmeden devam edeceği tah
min ediliyor. 

Yaz havası 
Dün termometre 32 
dereceye kadar çıktı 

Ağustasun son haftası ve eylülün 
İlk günleri havalar fena gitmiş, ter
mometre 17-18 dereceye kadar inmiş
ti. Bir kaç günden beri yeniden sıcak
lar başlamıştır. Hele dün tamam bir 
yaz havası vardı. Termometre 32 de
receye kadar çıkmıştır. 

Havanın ısınması üzerine pilâjlara, 
bilhassa Floryaya büyük bir hücum 
vardı. Deniz banyosu meraklılan mev
simin son müsaid günlerinden istifa
de için saatlerce denizde vakit geçiri-
yorlardı. 

Talililer 
Son keşidede büyük 
ikramiye kazananlar 

Tayyare piyangosunun son keşide
sinde büyük ikramiye kazanan tali-
lUerden bir kısmı şunlardır: 

50 bin lira —Beyoğlunda' Kalyon
cu kulluk Eczacıbaşı sokak 13 No. da 
Kirkor. 

12 bin lira — Ankara Yeni Turan 
mahallesi Bostanlar içi 23 No. da Ah-
med. Galata Ermeni mektebi talebe
sinden Jirar, Beyoğlu Büyük Parmak-
kapı Yeniyol 3 No. da Niko. 

10 bin lira — Polatlıda bakkal Sü
leyman ve Remşid, Eskişehir istasyo
nunda makasçı Ali. 

Seyid Rıza da 
teslim oldu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Erzincan 12 (A.A.) — Dersimdeki 

itaatsizlik hareketinin elebaşüarm-
dan ve Dersim aşiretlerinin en azılı 
reislerinden olan Seyit Rızaya yapı
lan şiddetli takibat neticesinde şim
diye kadar saklanmakta olduğu Ova
cık kazası dahilindeki dağ ve orman
larda daha fazla barmamıyacağını 
aiıladığmdan bu sabah saat ikide 
Erzincana gelerek hükümete teslim 
olmuştur. 

Paristeki suikast 
hariçten hazırlanmış 

Yapılan tedkiklerde bombaların da hariçten 
Fransaya sokulduğu anlaşılmıştır 

Paris 13 (Akşam) — Pariste bomba ile yapılan iki suikast 
hakkında tahkikata faaliyetle devam ediliyor. Polis ve adli
ye bir çok kimselerin ifadelerini almıştır. Dahiliye nazıri 
yapılan tahkikat hakkında demiştir ki: 

«— Şimdiye kadar elde edilen neticeler suikast amele 
mahafili tarafından yapılmadığını göstermiştir. Bombala
rın cinsi hakkında yapılan fennî tetkikler bunların içindeki 
patlayıcı maddelerin Fransada bulunmadığını göstermiştir. 
Binaenaleyh bunlar hariçten gelmişlerdir.» 

Bu bombaların ispanyadan gelmiş olması ihtimalinden 
bahsediliyor. 

î§ konfederasyonu vmumî kâtibi B. Jouhaux söylediği nu
tukta suikasti şiddetle takbih etmiş, faillerin ve takib ettik
leri gayelerin meydana çıkarılmasını istemiştir. Diğer ame
le teşekkülleri de bu tarzda kararlar ittihaz etmişlerdir. 
Komünist partisi yeniden bu gibi hâdiseler olmaması için ne 
gibi tedbirler alacağını hükümetten soracaktır. Diğer taraf
tan sağ cenaha mensup mebus, eski polis müdürü B. Chiappe 
de bir istizah takriri vermiştir. 

Paristeki bombalı suikasd 
heyecan uyandırdı 

Polis tahkikata başladı 
bazı ip uçları bulundu 

Paris 12 — Presburg sokağmdakl 
Patronlar konfederasyonu merkezi ile 
Boissierre sokağındaki Paris Maden 
sanayii erbabı merkezinde patlıyan 
bombalar halk arasmda heyecan u-
yandırmıştır. Gazeteler uzun tafsilât 
vermekte ve hükümetin azimkar dav
ranmasını istemektedir. 

Yapılan tahkikata göre iki binaya 
da mağaza çırağı kıyafetli birer adam 
gelmiş, getirdikleri paketleri bırak
mışlardır. Patronlar konfederasyonu 
binasında paket kapıcıya teslim edil
miş, diğer binada merdiven başına 
bırakılmıştır. Paketlerin içinde muay
yen saatte patlıyacak bombalar bu
lunmakta idi. 

Patronlar konfederasyonu binası 
çok harap olmuş, binanın önünde du
ran iki polis aHkaz altmda kalarak öl
müştür. Diğer binaya gelince bu bina-
nm ahşap olan dahilî kısmı tamamen 
yıkılmıştır. Fakat nüfusça zayiat yok
tur. 

Polis tahkikata başlamıştır. Patron
lar konfederasyonu binasuun kapıcısı 
isticvab edilmiş ve paketi bırakan 
adaırun şeklini tarif etmiştir. Polis ba
zı ip uçları yakalamıştır. Faillerin ça
buk yakalanacakları ümid ediliyor. 
İki binaya bomba paketlerini bıraka
nın ayni adam olduğu zannedilmek
tedir. Kazada daha ziyade telefat ol
maması bir tali eseri sayılmaktadır. 
Bombalarm müfi:it fikirli kimseler 
tarafından hazırlandığı anlaşılmakta;-
dır. 

Başvek i l pol is müdüri le 
goruştu 

Paris 12 (A.A.) — Saat 11 e doğru, 
Presbourg caddesinde enkazm tathi-
ri ameliyesine nihayet verilmiştir. 
Yeni telefat vukubulmuş olduğu zan-
nedilmemektedir. 

Enkazm tathiri ameliyesine, kendi
liğinden yıkılmak tehlikesini göste
ren bazı malzeme yıkıldıktan sonra 
devam edilecektir. Yaî)ilan anket, 
tahkikata henüz sarih bir istikamet 
vermeğe medar olamamıştır. Anketi 
yapanlar, azamı mikdarda şahit top-
lama:kla iktifa etmektedirler. Bunla-
nn elinde suikastı yapmış olanların 
kâfi derecede sarih eşkâli mevcuttur. 

Gece Presbourg sokağmda B. Cha-
utemps ile polis müdürü B. Langeron 
arasında yapılmış olan görüşmeden 
ve Dahiliye Nazın B. Marx Dormoy 
ile yapılan telefon muhaverelerinden 
sonra bu sabah polis müdiriyetinde 
B. Langeron ile diğer zevat yeni bir 
görüşme yapmışlardır. Bu yeni kon-
feransm hltammda bu zevat Dahili

ye Nezaretine gitmişlerdir. 
Montlucon'da bulunmakta olan 

B. Marx Dormoy, oradan hareket et^ 
mistir. Kendisinin öğleden biraz son
ra Parise gelmesi beklenilmektedir. 

Frans ız Başveki l in in bir 
nutku 

Paris 12 — Başvekil, Savignyde 
ziraat komisyonunun toplantısı mü-
nasebetile söylediği bir nutukta Fran-
sızları birleşmeğe davet ettikten son
ra son suikasdden bahisle bunun ak
lı başında her insanın nefretini da
vet ettiğini, hükümetin bütün vazi
felerini yapacağını, Fransa ve cum
huriyetin bütün engellere galebe ça-
lacağmı söylemiştir. 

G a z e t e l e r i n maka le l er i 
Paris 12 (A.A.) — Sabah gazete

leri, patronlar konfederasyonu bina-
sma karşı yapılmış olan svükasd do-
layısile infial izhar etmekte mütte
fiktirler. Sağ cenah gazeteleri, bir 
tethiş hareketinden bahsetmekte, sol 
cenah gazeteleri ise f^istler tarafm
dan yapılmış bir tahrik mevzuu bah-
solduğunu yazmaktadırlar. 

B. Chautemps, Epoque gazetesi 
muhabirine beyîmatta bulunarak 
mücrimlerin meydana çıkarılması ve 
cezalandmlmaları için muhali müm
kün kılmağa çalışacağmı söylemiş
tir: 

Başvekil, şu sözleri ilâve etmiştir:, 
«İttihazı zarurî bütün tedbirleri ala
cağım. Çünkü vukua' gelen hadise, 
memleketin her tarafmda heyecan 
uyandıracaktır.,Hükümetin azimkâr-
lığına itimad edilebilir.» 

Şüpheli Alman bir 
gemiden kaçmış 

Yakında memleketine 
iade edilecek 

Evelki gece Meserret oteline yat
mak üzere gelen, fakat vaziyetinden 
şüphelenilmesi üzerine polisçe yaka
lanan Alman hakkmdaki tahkikat 
neticelenmiştir. 

Bu adam; Alman bandırah Tinos 
vapuru tayfalanndan Herbert Veysut 
olup dün limandan hareket eden 
vapurunu kaçırmış, polis beşinci şu
besinin kendisini anyacığım bildiği 
için hiç olmazsa o geceyi rahat bir 
otelde geçirmek iftemiş, fakat bu 
kabil olamamıştır. Herbert memleke
tine iade edilecektU". 
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AKŞAMDAN AKŞAMA; 

Yeknâsakhğa ilâç 
— Canınız mı sıkbyor? 
— Evet patbyorum. 
— Geziniz. 
— İstanbulda gezecek yer neresi 

var? Parlıotel, Talisim bahçesi, Ada, 
Moda, Ulâllalı... Bıktım hepsinden de... 
Zevk alamıyourum. 

— Seyahate çıkın. 
— Hani döviz? 
— Memleketi gezin. 
— Hiç bir yerde iyi otel yokmuş. 

— Siz de her şeye bahane buluyorsu
nuz... Mekân içre seyahat edemezse-
niz, zaman içre seyahat edin. 

Muhatabım, bu fantazi sözümden 
hoşlanmış gibi göründü: 

— Zaman içre seyahat mı? - diye 
sordu. - Tarih mi okuyayun, istikbale 
dair hayalâta mı dalayım yani? 

— İsterseniz onu da yapın. Fakat 
ben, zaman içre seyahatten, hakika
ten maddî seyahat anlıyorum. Ben, 
bunu kendim müteaddid defalar tec
rübe ettim. Şehrin muhtelif yerleri, 
günün muhteUf saatlerinde bambaş
ka manzaralar arzeder. Meselâ Parisin 
ayni sokakları sabahleyin ameleyle, 
öğleyin iş adamlarile, akşamleyin se-
fahatçılarla dolar. Köprü üstü, Sirke
ci, Kadıköy iskelesi, Yemiş iskeleri, 
Bahkpazan, Galata, günün muhtelif 
saatlerinde başka başkadu-. Gün ağa-
racağma yakın zerzevatçılar, hayvan-
larmm küfelerine sebzelerini yükle
miş bir halde, köprünün yegâne hâ
kim manzarasını teşkil ederler. Baş 
taraflarda, seyyar mekûlâtçüar yer 
tutar. Geceleyin Galata sokakları na
fiz bir nazar için tam manâsile ted-
kik mevzuudur: Kötü içki, edna fu
huş, her gölgeyi şüphe altında bulun
duran zabıta tedbiri... Cemrelerin 
muayyen yıldönümlerinde düştükleri 
gibi kabzımallar, toptancılar, pera-
kendecüer, pazar yerlerine tıpatıp 
mukannen anlarda düşerier... Bh-
mahlûk tasavvur edin ki, dünyaya 
yalnız mayıs ayında bakıyor. O, yal
nız bahan görür. Fakat kâinatm dört 
mevsimi, on iki ayı ve bunlardan her 
birinin ayn ayn rengi, manzarası, ha
vası, meyvalan ve zevki vardır. Onun 
gibi, yirmi dört saatin her saati zar-
fmda her semtm de kendine mahsus 
ahvali vardu-... Zevk tenevvüdedir. 
Mekân içre seyahat edemiyorsamz 
zaman içre geziniz demekten bunu 
kasd ettim. 

— Fakat bir çok saatlerde ortalıkta 
yalmz âdi tabakadan insanlar bulu
nur. Ne zevki var onlar içinde yaşa-
mamn? 

— Bu tıpkı «ben bahan severim, 
kışın ne zevki vardır?» demeğe benzer. 
Erbabı karakıştan kar sporu çıkar
mış. Eğlenip duruyor. Siz de öyle ya
pınız. Sunuf içre seyahat te hoş bir 
şeydir. Eğlenmeniz için onu da tav
siye ederim. Zevk yalnız Parkotelde 
değildir. Bir gün Süleymaniye karşı-
smdaki tiryaki kahvelerine de gidiniz. 
Başka bir gün Ahmed Rasimin devam 
ettiği Sandıkbumu meyhanelerinde 
bir tek atın. Başka bir gün Balıkpa-
zarında bir öğle yemeği tenavül edin. 

— Bunlar hoş bir şey mi sanki? 
— Geçenlerde Yunus Nadiyi Babıâli 

caddesinde yaya giderken görmüş
tüm. Eline bir simit almış, bir de 
bakkal kâğıdına sanlmış kaşar peyniri 
Selâmlaştık: «Üstad! Muharrirliğe ilk 
başladığımz günlerin hayatım, yahut 
bizlerin bugünkü hayatımızı biran 
yaşamak istediniz galiba...» dedim. 
Arifane gülümsedi. O an, o, sunuf içre 
seyahat ediyordu. Bunu siz de tecrübe 
edin. Bir şehrin içinde kapanmağa 

f ŞESHÎR HASISRI-ISl^î 
Beşjktaşta bir sinemanın 

çatısı cöi(tü 
I __ ^̂ 5 

iki çocuk yaralı olarak 
kurtarıldı 

Dün öğleye doğru Beşiktaşta bir 
inhidam olmuş ve iki çocuk, yıkılan 
bir çatı altında kalmışlardır. 

Beşiktaşta Köyiçinde Hasfınn cad
desinde Sadıkzade Aslan kaptamn 
sahip ve Mehmed İpekçinin müstecir 
bulunduğu «Suadpark» ismi verilen 
bir sinema binası vardır. 

İki kath, harici kagir, dahili ah
şap olan bu binanın çatısı, birdenbi
re çöküvermiş ve enkaz altında iki 
çocuk kalmıştır. 

Sinema idaresi bir taraftan zabı
tayı, diğer taraftan itfaiyeyi haber
dar etmiş, itfaiye gelinceye kadar da 
sinema müstahdemleri enkaz altın
da kalan Hüseyin ve Adalet isimle
rinde bir erkek, bir kız çocuğu yaraU 
olarak çıkarmışlardır. 

Bu sırada enkaz altında bir çocuk 
daha bulunduğu ihbar edilmiş ve it
faiye bir hayli araştırma yapmışsa 
da bu ihbann asılsız olduğu anla
şılmıştır. 

Çökmenin sebebi araştırılmak
tadır. 

E c n e b i l e r i n i k a m e t t e z k e r e s i 
a l m a s ı m ü d d e t i b i r a y u z a t ı l d ı 

Bir kanunla yeniden ikamet tezke
resi almalan mecburiyeti konulan 
ecnebi tabiiyetinde bulunanlar için 
bu ay sonuna kadar mühlet veril
mişti. 

Müracaatçıların çokluğu ve mua-
melâtm daha salim bir şekilde cere
yanı göz önünde tutularak bu müh
let teşrinievvel nihayetine kadar uza
tılmıştır. 

Sebze hâli 
Proje hazırlandı, yakında 

münakaşa açılacak 
içinde sebze satışı yapılan hâldeki 

ahşap baraka yerine muntazam ve 
asrî bir bina inşası için bir proj» 
hazırlanmış, fakat projenin münaka
şaya konulması sırasında bazı deği
şiklik yapılması lâzım geldiğinden 
münakaşa tehir edilmişti. Yeni proje 
hazırlanmıştır. 

Sebze hâli paviyonu betondan ya
pılacaktır. Bundan evvel yeni bina
nın demir çubuklar üzerine muvak
kat bir mahiyette olması istenmişti. 
Fakat İstanbulun müstakbel imar 
plânında da şehrin büyük hâlinin ay
ni yerde yapılması muvafık görüldü
ğünden sebze hâlinin esasU bir bina 
olarak inşası münasip görülmüştür. 

Sebze hâli inşa edildikten sonra 
yağ, peynir gibi çabuk bozulmağa 
müsait gıda maddelerinin toptan sa
tışı için ayn bir bina daha yapıla
caktır. 

Bu binanın son tesisatı ihtiva eden 
bir de soğuk hava deposu buluna
caktır. 

MMIImilHIIHinillllHIIIIMIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllHfııııııııııiHi^llll 

mahkûm kalsanız bile, bütün saatle
rin, bütün tabakalann hayatlarını 
birer nebze, birer nebze yaşamağa ça
lışın. Bakm, ne değişiklikler bulacak, 
ne hoş vakit geçireceksiniz... Of, yek-
nasakhk... İllallah... Akşama 

Haklı şikâyetler 
Bursa çarşısı 

Bursanın en şirin noktaların
dan biri çarşısıydi: Asırlık çınar
lar altında çardaklı ve süslü mi
ni mini dükkânlar vardı. Sebze
ler, meyvalar. buralarda satılırdı. 
Fakat çarşı yıktırıldı, bir pazar 
meydanı tesis edildi; sonradan da 
aynı noktaya hâl yaptınlacakmış. 
Amma hakikat şudur: Şimdi or
talık bir yangın arsası manzarası 
arzediyor. Çamur yahud toz yığı
nı. Herkes malını toprağa koy
muş, avaz avaz bağırıyor. Kimse 
civarına itina etmiyor. Çünkü 
»Dükkânım yok. Neme lâzım? 
Gelip geçici miyim!» diye düşü
nüyor. 

Her şehirde müstahsille müs
tehlikin karşı karşıya geleceği 
bir hâl lâzımdır, doğru. Fakat bu, 
bomboş bir yere, yahud metruk 
olan bir noktaya yapılamaz rmy-
di? Mevcud güzel çarşıyı sıhhî 
bakımdan belki ıslah etmek ge
rekti. Fakat yapılan şeye bir be
lediye faaliyeti denemez. Bu, bir 
yıkmadır. Hem yüzlerce esnaf 
işsiz kalmış, hem Bursa bir gü
zelliğinden mahrum olmuştur. 

\ ^ 

Genç bir balıkçı 
Halkı heyecana vermek 

suçundan hakkında 
takibat yapılıyor 

Sanyer jandarması 23 ya^annda 
bir genç hakkında, haUa heyecana 
vermek ve zabıtajn iğfal etmek suç-
lanndan dolayı kanunî takibat yap
maktadır. Bu takibatın icrasına se
bep şudur: 

Rumelikavağı civannda balık avla
makta olan balıkçılar sahile bağh 
sandallardan birinde ceket, yelek, ça
maşır ve saire görmüşler ve bunlan 
görünce de tanımışlardır. 

Bunlar; arkadaşlarmdan Recebe 
ait bulunmaktadır. Balıkçılar bunu 
görünce; Recebin, evvelâ yıkanmak 
üzere denize girmiş olması ihtimalini 
düşünerek etrafı araştırmışlar, fa
kat Recebe rasgelememişlerdir. 

Bu şekilde araştırma bir netice ver
meyince; Recebin o civarda bir kızı 
şiddetle sevdiğini ve almağa da mu
vaffak olamadığını hatırlıyarak bu 
sefer de fena ihtimaller düşünmüşler 
ve mahalli zabıtasım haberdar et
mişlerdir. 

Filhakika, zabıta da bir hayli za
man araştırma yaptığı halde elbise
lerin sahibini bulamamıştır. 

Nihayet, gerek Recebin arkadaşla-
nna, gerek zabıtaya gelen kanaat 
üzerine denizde cesedin araştırılma
sına başlanmıştır. Bu araştırma da 
bir netice vermeyince. Recebin civar 
halkmı kandırmağa kalkışmış olma
sı göz önüne aUnmış, civarda Garip
ler köyünde Recebin Halil isminde 
bir amcası olduğu tesbit edilerek bu 
eve girilip araştırma yapılmıştır. 

Recep burada yan çıplak bir hal
de bulunmuştur. Zabıtamn takibatı 
devam etmektedir. 

Garson Celâle bir 
otomobil çarpmış 

Şoför yakalandı, cürmünü 
itiraf etti 

Gardenbar g£irsonlarından Celâlin 
evvelki gece saat ikide Mecidiyeköy ci-
varmdan bisikletle geçmekte iken bir 
hendeğe yuvarlandığını, baş ve gö
zünden derin ve ağır yaralar aldığı 
için söz söyliyemiyecek bir halde has
taneye kaldırıldığını dünkü nüsha
mızda yazmıştık. 

Celâl, hastanede ifade veremeden öl
müştür. Müddeiumumi muavinlerin
den B. Orhan tahkikatın adlî safha%-
na elkoymuştur. Tahkikat tamik edil
mek üzere bulunduğu bir sırada za
bıtaya bir adam gelerek dikkate şa
yan bir ihbarda bulunacağmı söyle
miş ve bu adamın sözleri derhal zapt-
edilmiştir. 

Ali ismindeki bu adam, kendisinin 
Darülacezede kontrol memuru oldu
ğunu, evvelki gece yanında üç kadın 
olduğu halde İstinyeden bir otomobile 
binerek Şişliye gelmek üzere yola çık
tıklarını, Mecidiyeköy civarmdaki 
mektep önlerine geldikleri bir sırada 
ŞişU tarafından gelmekte olan bir bi
siklete çarptıklarını, şoförün buna 
ehemmiyet vermiyerek yoluna devam 
ettiğini, kendisi otomobilden indik
ten sonra her ihtimale karşı otomobi
lin numarasmı zaptetmiş bulunduğu
nu bildirmiştir. 

Bu adamm sözleri, facianm bütün 
karanlığmı aydınlatmış ve İstinye tak
sisinde durmakta olan otomobil der
hal buldunümuştur. 

Bu otomobilin şoförü CemU, o gece
ki müşterisUe muvacehe edilince, ha
kikati gizliyememiş ve yaptığı feci ka
zayı itiraf etmiştir. Cemil tevkif edil
miştir. 

Sahte plâka 
Belediye bir şoförü yaka-
Iıyarak takibata başladı 

Zabıta, şehir içinde sahte plâka Ue 
dolaşan bir otomobil şoförünü yakia-
mıştır. 

Seyrüsefer merkezi, 2268 numaralı 
otomobili icrayı sanatten mene karar 
verdiği için plâkasmı söküp almıştır. 

Plâkasmm bu suretle alınışmdan 
sonra ayni numûrah otomobilin yine 
seyrüsefer etmekte olduğu görülerek 
bir ihbarda bulunulmuştur. 

Zabıta, bu otomobili yakalamak için 
tertibat almış ve nihayet dün Beşik
taşta bu numarayı taşıyan otomobil 
ele geçirUmiştir. 

Plâkası muayene edildiği zaman 
tahtadan ve sahte olarak yapüdığı 
görülmüş, plâka müsadere edilmiş, 
şoför hakkmda takibat yapümak üze
re Seyrüsefer merkezine teslim edil
miştir. 

Usküdarda bir hayvan has
tanesi açılacak 

Belediyenin Fatihteki hayvan has-
tanesinuı, hayvanların tedavisi hu
susunda büyük hizmetleri görülüyor. 

Ancak Fatih hastanesi bütün şeh
rin ihtiyacım karşıUyamadığmdan 
Usküdarda da ,bir hayvan hastanesi 
tesisi düşünülüyor. Bunun için 938 
bütçesine tahsisat konacaktır. 

İSTANBUL HAYATI 
Tramvayda harp ilânı! 
Akşam üzeri tramvay Sirkeciden 

kalktı. Vagonların ikisi de sardalya 
kutusundan farksız, ö n vagondayım. 
Sahanlıkta bir adam barbar bağırıyon 

— Heyy, bayım. Burayı sadece sana 
mal etmediler. Yerinde rahat dur-
sana... 

— Sana ne oluyor? BUet paramı 
sen vermedin ya!... 

— Arkadaş, sana yerinde rahat 
dur, diyorum. Fazla lâkırdı istemem. 
Tepine tepine ayaklarımı ezdin. Suç
lusun. Bir daha kımıldanırsan son
ra karışmam ha... 

Yanımda duran zat, kanepedeki ar
kadaşına doğru uzanıyor: 

— Vaziyet pek gergin. Katı nota 
verildi. Harp başlamak üzere... 

Öteki tlâş içinde: 
— Yok canım... Hangi gazete yazı

yor? 
— Gazete değil yahu... Sahanlıkta

ki gürültüyü duymuyor musun? 
Adam, öyle katî emirler veriyor İd 
Sovyetlerin notasından daha müt
hiş... 

— Hay Allah müstahakuu versin, 
aklımı başımdan aldın. Bir sürü mal 
sipariş ettim. Şu sırada barut kokusu 
bütün işlerimi altüst eder... 

Yanımda konuşulan bu kelimeler, 
su halkaları gibi genişleye genişleye 
etrafa yayılmağa başladı. İneceğim 
istasyona yaklaşıyoruz. Kapıya doğ
ru Herlerken sağdan soldan münaka
şaları dinliyorum: 

— Harp başhyormuş. Hem pek jra-
kınnuş... 

— Hadi canım... Bunlar kuru gü
rültü... ^ 

— Yahu, kuru gürültü kaldı mı?.. 
Barut kokusu diyorlar... 

Kapmm yatımda iki delikanh ko
nuşuyorlar: 

— Gördün mü benim kör talii?.. 
Tam işimi düzelteceğim sırada başı
mıza bir de muharebe gürültüstt 
çıktı. 

Tramvaydan indim, işlerimi bitir
dikten sonra yine ayni istasyona 
döndüm. Yanımda tramvay bekle
yen iki kadın babaşa vermişler konu
şuyorlar: 

— Ah hemşireceğim, bir saatten-
beri merakımdan gözlerim kararıyor, 
bastığım yeri görmüyorum. Bizim 
komşu bugün tramvayda duymuş, 
yine muharebe başlamış. 

Bu havadisin aslını biraz evvel 
tramvayda ben duydum. Bir kaç lâ
tife söz, bir saat içinde hakikat oldu, 
nerede ise ben bile inanacağım. C. R. 
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K e n d i s i n e iş v e r m i y e n kon- . 
trol memurunu yara lad ı 
Dün Unkapamnda Gazi köprüsü 

inşaat yerinde bir yaralama vakası ol
muştur. Köprünün inşEtat işlerinde 
kontrol memurluğu vazifesile bulunan 
ve inşaatta çalışanların âmiri olan 
Ahmed Rüfaiye, İsmail isminde biri 
gelerek: 

— Ben de bu işlerde çalışmak isti
yorum., işçi aılacağınızı haber aldım, 
beni de bir işe alm.. demiştir. 

Ahmed Rufai, işçiye lüzum olmadı-
ğmı söyleyince, İsmail, evvelâ bir ağu 
kavgasma başlamış, bunu müteakip 
te yanında taşıdığı sustalı çakıyı çe- 1 
kerek Ahmed Rüfainin üzerine atıl
mıştır. Bu savlet neticesinde İsmail, 
kontrol memurunu birkaç yerinden 
yaralamıştır. 

İstimdada yetişen polisler, İsmaill 
yakalamışlar, Ahmed Rüfaîyi de teda
vi altma almışlardır. 

Bay Amcaya gfore • 

i 

— Bir şehrin temizlik ve güzelliği 
belediyesinin gelirine bağlıdır bay 
Amca... 

... Geliri olmıyan bir belediyenin 
istediği kadar projesi olsun, neye ysr 
rar?... 

... Binaenaleyh geliri kıt belediye
lere yeni varidat bulup... 

... Tasarlanan projeleri yapmıya 
bakmalı!... Fakat nasıl?... 

B. A. — Kolay, her şehrin kalabar 
İlk caddelerine birer sıra geçit çivirt 
çakraalı!... 

Ji|g 
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TekirdaOlı Hüseyin hâkim bir güreşie 
H/Jülâyiml sayı lıesabile yendi 

Günün bu mühim maçma gelinceye kadar halk 
ehemmiyetsiz müsabakalarla saatlerce oyalanma-

saydı, 6 bin seyirci sahadan daha iyi 
intibalarla ayrılmış olacaktı 

Dün Taksim stadında Halkevi ta
rafından tertib edilen Türkiye güreş 
fampiyonasının finalleri yapıldı. 

Günün merakla beklenen müsaba
kası şüphe yok ki Tekirdağlı Hüseyin 
Mülayim karşılaşmasıdır. Fakat bu 
müsabakaya gelinciye kadar, stadyu
mun rahatsız seyirci bölmelerinde 
ayakta bekleşen halk bu güreşe ge
linciye kadar tam dört buçuk saat 
bir gram şeker için keçiboynuzu ke
mirir gibi oyunsuz, zevksiz geçen iti
şip kakışmalara zoraki seyirci oldu. 

Halbuki cumartesi günü rakipleri
ni yenerek finale kalan Tekirdağlı 
ile Mülayimin güreşi pek âlâ üçüncü 
veya dördüncü güreş olarak yapıla
bilirdi. Ve herkes de asıl beklenen bu 
maçı rahat rahat bıkmadan, yorul
madan seyrettikten sonra canı ister
se sonra üçüncü, on üçüncü derece
de ehemmiyeti olan müsaraalara ka
lır, istemezse de çıkıp giderdi. 

Güreşler 
Karacabeyli İsmail 

Koç Ahmed 
Fasılasız yarım saat devam eden 

güreş Koç Ahmed sayı hesabile ka
sandı. 

lYıldırım Bekir 
Çengel Abdullah 

Yıldırım nisbeten hâkim bir güreş 
yaparak yanm saat sonunda hük
men galib sayüdı. 

Mustafa; çok sert hamlelerle Uk 
dakikalarda rakibini ezdi ve dört da
kikada güzel bir tuş yaptı. 

K a r a c a b e y l i H a y a t i 
Sındırgı l ı İbrahim 

Hayati hemen bir kafa kol kapa
rak raidbini altma aldı ve omuzunu 
yere bastırmak üzere iken orta hâ
kemi Sami Karayel tuş düdüğü çal
dığı için bıraktı. Tabiî yan hakem
leri bu karara itiraz ettiler ve Hayati 
hakemin hatası yüzünden tekrar gü
reşmek mecburiyetinde kaldı. Daima 
hâkim güreşen Karacabeyli nihayet 
20 dakikada tuşla galib geldi. 

P e h l i v a n k ö y l ü M u s t a f a 
Yı ld ır ım Bekir 

Mustafa çok hâkim bir güreşten 
sonra Yüdınmı 4 dakika gibi az bir 
sanıanda tuşa getirmeğe muvaffak 
oldu. Bu güreşi kazanan Mustafa 

cidden kuvvetli ve görgülü bir peh
livandır. 
A d a p a z a r l ı Ar i f 

Babaesk i l i İbrahim 
Ağır sıkletin üçüncülüğü için ya-

pSân bu güreş çok çok sıkıcı oldu. 
İbrahim kendinden 16 kilo ağır olan 
hasmmı bastırdı. Fakat ağır olduğu 
İçin bir türlü çeviremedi. Bir saatlik 
güreş tam nihayetleneceği sırada 
Arif hastalığmı bahane ederek ringi 
terketti ve bu suretle İbrahim hük
men galib sayıldı. 

Bu çok sıkıcı güreş esnasında bir 
çok seyirciler stadı terkettiler... 

K o ç A h m e d 
P e h l i v a n k ö y l ü M u s t a f a 

Orta sikletin birincisini tayin ede
cek olan bu güreş ancak saat 7 de 
başladı, çok çetin geçen bir müsaba
kadan sonra iki pehlivan yenişemedi-
1er ve yanm saat sonunda küçük bir 
puvan farkı ile Mustafa galip sayıldı. 
Bu suretle bu ağırlığın birincisi Mus
tafa, ikincisi Ahmed, üçüncüsü de 
Bekir oldular. 

K a r a c a b e y l i H a y a t i 
Y o z g a d h C e l â l 

Yan ağır birinciliği için yapılan bu 
güreş çok heyecanlı oldu. İlk (J^kika-
larda hâkim güreşen Celâl biraz son
ra rakibinin ezici kuvveti karşında 
tutunamadı ve tuşla mağlûp oldu. 

Bu suretle de 20 yaşında bir genç 
olan Hayati şampiyonluğu kazandı. 

T e k i r d a ğ l ı H ü s e y i n - M ü l a y i m 
Sonuncu güreş başladığı zaman 

stadyomu dolduran altı bin seyirci 
heyecanından titriyordu. Güreşçiler 
de ringe çıktıklan zaman çok heye
canlı İdiler. İlk dakikalarda iki rakip 
birbirini deniyorlardı. Tekirdağlı ya
vaş yavaş açılarak sert ve ezici hü
cumlara başladı. Mülayim ise ancak 
müdafaada idi. Bir aralık Tekirdağh-
mn altında çırpman Mülayim hırsın
dan rakibinin yüzünü ısırdı!.. Tekir-
dağlının yüzü kan içinde kalmasına 
rağmen güreşe devam etti ve nihayet 
sayı hesabile kazanmağa muvaffak 
oldu. Bu suretle son zamanlarda ec
nebi pehlivanlara karşı muvaffaki
yetli güreşler yapan Mülayim bugün 
geçen senenin şampiyonu karşısında 
dikiş tutturamadı ve Tekirdağlı geçen 
seneki gibi bu defa da Türkiye baş 
pehlivanlığını aldı. 

İ zmirde kürek şampiyonas ı 
ne t i ce l end i . 

îzmirde yapılması mukarrer olan 
Türkiye kürek birinciliği dün îstan-
btılun galibiyeti İle neticelendi. Ha-
vtfnm pek fena oluşu Bandırma fıta-
lannm batmasmı intaç etmiş Istan-
bulu temsil eden Galatasaray kürek-
çileri İse denizin fena olmasına rağ
men yansı bitirmeğe muvaffak ol
muşlardır. Hâkem heyeti iki mıntaka 
teknelerinin batmasından dolayı ya
nsın tekrarına karar vermiş, Gala-
tasaraylüar da yairışı kazandıklan 
halde müsabakanm tekrarını kabul 
etmişler ve dün akşam karanlıkta 
yapılan bir müsabakada rakiplerini 
geçerek Türkiye şampiyonu olmuş
lardır. 

Gayri federeler arasmda 
Bugün Karagümrük stadında gay-

rifedereler arasında kupa maçına 
devam edilmiştir. Altın Hilâl ve Boz-
kurd arasındaki maçı 3 - 2 Bozkurd 
kazanmıştır. 

İkinci maç Altmok - Altmspor ara
sında yapıldı ve 1 - 1 beraberlikle 
bitti. 

Üçüncü maç Karagümrük • Lân-
gaspor arasında ojTianacaktı. Lân-
galıJar, turnuvadan çekilmişler ve 
sahaya çıkmamışlardır. 

Güreşçilerimiz bugün İzmire 
gidiyorlar 

Bu hafta cuma günü İzmirde baş-
lıyacak olan beşinci Balkan güreş 
şampiyonasına iştirak edecek Greko-
romencilerimiz bu akşam Bandırma 
tariMle İzmire hareket etmektedir
ler. Ekip şöyle teşkil edilmiştir. 56 
kiloda Kenan, 61 kiloda Yaşar, 66 ki
loda: Yusuf Aslan, 72 kiloda Ankaralı 
Hüseyin, 79 kiloda Mersinli Ahmed, 
87 kUoda Mustafa ve ağırda da Ço
ban. 

Kafileye İsmail Hakkı riyaset et
mektedir. 

D ü n k ü a t l e t i z m hareket ler i : 
Dün Taksim stadında gayri federe 

klüplerden Şişli ile Kurtuluş klüpleri 
arasında bir atletizm müsabakası ya
pılmış ve şu neticeler alınmıştır: 

100: Aprahamyan (K) Zareh (Ş) 
12,1/10. Yüksek: Aksel (K) Osmani-
dis (K) 1,63. Gülle: Sokratis (K) 
Kondoplos (K) 11,80 1500: Beinos 
(K) Sarkis (Ş) 4,47. 200: Zareh (Ş) 
Mamelik (K) 25. Disk: Yavru (Ş) 
Kürkçüoğlu (K) 35,56. Uzun: Stepan 
(Ş) Kamig (Ş) 5,76. 800: Kostandi-
nidis (K) Briolos (K) 2,22 2/5. 400: 
Manulermi (K) Zareh (Ş) 55 4/5. 
Clrid: Rizopulos (K) Antranik (Ş) 
42,60. 3 adım: Yavru (Ş) Akel (K) 
12,40. 4x100: Kurtuluş. 

Galatasaraylı yüzücüler 
Bursada 

Bursa (Akşam) — Bursaya festi
val münasebetUe davet edilen Gala
tasaraylı yüzücüler yeni inşa edilen 
nizami havuzda dün müsabakalar 
yapımşlardır. Havuz festival dolayı-
sile çok kalabalıktı. Bursahlar yüz
melere çok ehemmiyet verdiklerini 
geç vakte kadar yarışları takib et
mekle isbat etmişlerdir. 

Galatasaraylı Halil ve Mahmud 
kardeşlerin güzel yüzüşleri ve aldık
ları dereceler burada iyi bir tesir bı
rakmıştır. Dereceler: 

100: Mahmud (G. S.) 1.10 Rauf 
(G. S.) 1.13 

200: Halil (G. S.) 2.54 Mahmud 
(G. S.) 3.01 

400: Halil (G. S.) 6.01 Vedad (Bey
koz) 

100 sırtüstü: Fikret 1.41.4 İsmail 
1.43 

100 kurbağlama: Metin (Beykoz) 
1.37 Ömer (G. S.) 1.40 

Bayanlar arasında : 
50 metre: Handan (G. S.) Nezihe 

(Beykoz) 
50 M. kurbağlama: Leylâ (F. S. K.) 

Handan (G. S.) 
Bu dereceler 50 metrelik havuzda 

yapılmıştır. 
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A L K A 2 A R 
Sinemasında 

Çarşamba gününden itibaren 

BAY TEKİN 
AFRiKADA 

HARİKALAR FİLMİ 

Bugünden itibaren 

Ş A R K sinemasında 
2 sinema; şaheseri 

1 — DANİELLE DARRİEUX -
CHARLES VANEL ve MAURİCE 
ESCAND tarafından fevkalâde 

bir surette oynanan: 

Yeşil Domino 
2 — PAUL MUNİ - BETTE DA-
VİS - MARGARET LİNDSAY ta
rafından 

YILMAYAN ADAM 
Fransızca sözlü gayet heyecan

l a İl film Duhıüiye 20 kuruştu.—» 
ERTUĞBUL SADİ TEK 

Bu gece 
BEBEK BAHÇESİNDE 

Sah 
(SUADİYE PLAJ) mda 

Kiralık konforlu 
küçük apartımanlar 

Taksim tramvay caddesi üzerin
de, güneşli ve havadar, kalorifer, 
sıcak su ve asansörlü bir binada 
üç ve dört odata apartımanlar 1 
eylülden itibaren kiralıktır. Tak
sim Topçu caddesi 2 numaralı 
UYGUN apartımam kapıcısına 
müracaat. 

iktisadî ve malî hafta 
aeaseMl 

Bütün borsalar üzüntülü 
bir hafta geçirdiler 

Dünya gene üzüntülü bir hafta ge
çirdi. Beynelmilel siyasî ahval dolayı-
sile sinirler o kadar gergindir ki Av-
rupada herkes «acaba harp arife
sinde miyiz?» diye endişe içinde çalka
nıyor. Uzak Şarkta Çin - Japon muha
rebesi gittikçe tevessü etmesine rağ
men nazarlar oraya değil, halen Bah-
risefid havzasına müteveccih bulun
maktadır. Meçhul tahtelbahirlerin ta
arruzları yüzünden muhtel olan Bah-
risefid münakalâtının emniyet altına 
alınması için Nyon'da akdolunan kon
feransa İtalya ve Almanyanm iştirak 
etmemesi çok manidar ve âtiyi sürpriZ' 
lerle dolu telâkki ettirecek mahiyette 
addedilmiştir. 

Muhtelif memleketlerde sosyalist te
şekkülleri kendi taraftarlarına, bir 
harp zuhuru takdirinde, harbe iştirak 
etmemek suretile harbe mâni olmak 
gibi oldukça garip telkinatta bulım-
dukları sırada, bu teşekküllerin en cid
dî ve ağır başlısı sayılan İngiliz Trades-
Ünion'larının, bu hafta bidayetinde, 
beynelmilel siyasetin aldığı cereyan 
karşısında, İngilterenin silâhlanma 
programını tasvip eder yollu bir tak
rir kabul etmesi, derin bir tesir hasıl 
etmiş ve herkesin takdirini celbetmiş-
tir. Bazı mahafU, çok kuvvetli bir te
şekkül olan Trades-Ünion'lann bu ka-
rarmı harbin gayri kabili içtinap te
lâkki edildiğinin bir delilini addedi
yorlar. 

Hafta bidayetinde Bank do Frans 
iskonto haddim yüzde dörtten yüzde 
üç buçuğa indirdi. Fakat galiba biraz 
acele etti; çünkü böyle bir tedbire umu
mî vaziyet salâha yüz tuttuğu sırada 
tevessül olunabilir. Halbuki iskonto 
haddmm tenzilini müteakip Bahrise-
fid meselesi had bir şekil almış ve bu
nun neticesinde ilk evvel Nev-York 
borsasında, Avrupadan gelme emirler 
üzerine külliyetli miktarda esham ve 
tahvilât satılarak paraya çevrilmiş ve 
menkul kıymetlerin fiati çok gerile
miştir. Bundan sonra Avrupa borsa
ları da hayli karışrmş ve (yaylı) frank, 
kıymetinden gene yüzde beş nisbetin-
de kaybetmiştir. 

Frank daha da gerilemek istidadını 
gösterirken Nyon konferansmm müs-
bet bir netice vermesi üzerine korku 
biraz zail olmuş ve tenezzül durmuş
tur. 

Esham kıymetlerinin sukutıma mu
kabil beynelmilel emtia ve zahire fiat-
lerinde bir yükselme temayülü hisse
dilmektedir.' Buğday yükselmeğe baş
lamıştır bile. Bu da gayet tabiîdir, çün
kü torpillenme hâdiseleri üzerine Rus-
yanm bu seneki o mebzul buğday mah
sulü Karadeniz limanlarından dışarı
ya çıkanlamıyor. 

Japonyanın Çini abloka altına al
ması da diğer memleketlerin Çin ile 
denizden mübadelâtını âdeta tatil et
tiğinden, sigorta kumpanyaları deniz 
nakliyat primleri ile gemi adamları
nın hayat sigorta primlerini hayli art
tırmışlardır. 

Pamuk, ipek, maden ve hususile 
demir piyasalarmda ittratsızlık var
dır. 

Komşumuz Yuninastanın, haricî 
borç taksitlerini jrüzde elli nisbetinde 
vermek için ecnebi hamillerle Londra-
da müzakerata giriştiğini ve fakat bu 
müzakeratm muvaffakiyetle neticelen
mediğini geçenlerde yazmıştık. Ahiren 
Yunanistan hükümeti bu borçlan yüz
de kırk nisbetinde ödemeğe karar ver
diğini ilân etmiştir. Fakat buna muita-

bil İngiliz hamiller cemiyeti 6 eylül 
tarihinde malî gazetelere bir beyanna
me göndererek yüzde kırk nisbetin sa
yam kabul olmadığı esbabmı izah 
etmiş ve hamilleri, kupon bedellerini 
tahsil etmemeğe davet eylemiştir. 

i s tanbul borsas ında v a z i y e t 
istanbul menkul kıymetler ve kam

biyo borsasının bu haftaki çehresini 
zaaf ve inhitatla tavsif edeceğiz. Böyle 
olması mukadderdi. Çünkü Amerika 
ve Avrupa borsalannda gerilemeler vu
ku bulduğu, hele frank yeniden sukut 
ettiği bir zamanda, frank esasma bağ
lı yüzde yedi buçuk faizli Türk borcu 
kâğıdlarmın umumî cereyana muka
vemet etmesi beklenemezdi. İlk fena 
havadisler buraya cuma günü geldi. 
Müteakip iki günler Avrupa borsaları 
kapah bulunduğu için muamelecile-
rimiz bu iki günü endişe ile geçirmek
ten ise mallarını zararla da olsa elden 
çıkarmağı daha hayırlı addederek kül
liyetli miktarda satışlarda bulundu
lar. Yalmz cuma günü satılan Türk 
borcu tahvilleri iki bin beş yüz kadar 
tahmin olunmaktadır. Ertesi günü 
Borsada bunun yalnız onda biri kadar 
muamele cereyan etmiş olmasına göre 
malcı vaziyeti tamamile liquide edil
miş sayılabilir. 

Klotür fiatleri şımlardır: 
Birinci seri 13,92 lira 
İkinci seri 13,50 lira 
Üçüncü seri 13,50 lira. 

ki bir hafta evvelki fiatlere nazaran 80 
kuruş kadar bir tenezzül demektir. 

Haricî istikraz kâğıdlarımızm bu 
zaafına mukabil, dahilî istikraz tah
villerimiz gayet sağlamdır. Erganiye 
96 ya ve Sivas - Erzuruma (98) e alıcı 
vardır. 

Anadolu grupu da iştihahdır. Cu
martesi akşamı şu fiatler tesbit edil
di: 

Hisse senedleri 24,40 lira 
Tahviller 41,20 lira 
Mümessiller 38,60 Ura 
Haydarpaşa tahvili 44,25 lira 
Haydarpaşa mümessili 42 lira 
Merkez bankası 75 kuruş kazanarak 

91,25 lirada kaldı. 
Endüstriyel kâğıdlar meyanmda 

Aslan çimento 20 kuruş gerUiyerek 10 
lirada kaldı. Tramvay 12,25 lirada ya
n m lira kaybetti. Değirmencilik kâ-
ğıdlarmda cüzî bir yükseklik var: It-
tihad 11,65 lira. Şark 0,95 Ura ediyor. 

Diğer bazı nominal fiatler: Umum 
sigorta 11 lira; İttihadı millî 22 lira; 
Terkos 6,75 lira; Bomonti 8,90 lira; te
lefon 7 lira; Şirketi Hayriye 15 lira; 
Ominyom 0,65 lira; kasaplar şirketi 12 
lira; Şark ecza deposu 2,10 lira. 

Borsa haric î m u a m e l â t 
Türk altmı dört kuruş kadar yük

seldi 10,52 lirada kaldı. 
Mısır kredi fonsiyeleri geçen haftaki 

fiatlerini muhafaza ediyor: 
1903 tertibi 91 lira 
1901 tertibi 84 liradır. 

Irtihal 
Merhum mabeyinci Halil Beyin ha-

lilesi ve kimyager B. Hakkı Haildin 
kayınvaldesi bayan Şadruh evvelki 
gün irtihal etmiştir. Cenazesi dün 
akraba ve eviddası hazır bulunduğu 
halde Yeşilköyden kaldınlarak Ba-
kırköyde aile mezarlığma defnedil-
miştir. 

Merhume çok kibar ve çok hayır
hahtı. Kendisine rahmet dilerken 
B. Hakkı Halide ve diğer ailesi erkâ
nına samimî taziyelerimizi sunarız. 

İ L K A C İ M A G D A S C H N E İ D E R 
AŞK — MUSİKİ ve GÜZELLİK filmi 
i V A N P E T R O V İ Ç J 

W U IVfl C R w I N C İ ^ ^ / V S I ^^ ̂ kşam: Yeni sinema mevsimini 

EBEDÎ SENfrON 
güzel Fransız filmi İle açıyor. 

Oynıyanlar: F E R N A N D B R A V E Y JACQUELİNE FRANCELL ve A L E R 
İlâveten: En son EKLER JURNAL dünya havadisleri 

Ayrıca: İlmî bir film P E K İ N 
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Fransada Kanton seçimi 
Fransaâa hir Ay sonra Kanton seçifii-

leri yapılacaktır. Birkaç nahiyenin 
birleşmesinden hasıl olan hu Kanton
ların Fransântn siyasî hayâtında hay
li ehemiyetl vardtt. Çünkü buradan 
umumî meclislere ve daha büyük mül
ki taksimata birer mümessil gönderi
lir. Sağ ve sol bütün partiler bu İnti
haplara aid mücadele için hazırlanı
yorlar. Ayan intihaplarında nüfuz ka<-
sanmak için Kanton intihaj^anndan 
istifade etmek istiyorlar. 

Bu hazırlık Fransada partiler ara
sındaki tefrika ve mübarezelerin şiA-
detini ve bahusus fnüfrii cereyanUınn, 
Avrupa ve dünya hadiselerinin Fran-
sayt yakından alâkadar ve tehdid ey
lemesine rağmen devam eylediğini 
meydana çıkardı. 

İntihaplara komünisteler, sosyalist
ler ile birleşmiş ve kaynaşmış tek bir 
parti olarak girmek istemişlerdi. Lâ
kin sosyalistler şimdiden komünistler 
ile birleşmeğe karar veremediler. Maa-
hâza sosyalist partisi icra heyeti Kan
ton intihaplarının ikinci devresinde 
kendi mensuplarına birinci devrede 
en ziyade rey alan Halk cephesi nam-
zedlerine, yani komünistlere yahut 
radikal sosyalistlere rey vermelerine 
müsaade vermiştir. Bundan başka sos
yalist partisi müntehiplere komünist-
lerinkine yakın bir program arzetmiş-

HllinilMIHHmlMIIUimiNIIIMnMMHMMİN •MiımıiBmiiınnıınMMiı 

tir. Bufiun bâştîca esesalan kredinin 
kontrol altına alınması, tûbîî servetle-
tin devletleştirilmesi, büyük sanayi ve 
maden teşebbüslerinin inhisara tabi 
tuîüîntası vafâtf. 

Sağ partiler, sosyalistlerin bu yem 
prdğfi-aminı fnemUketi sövyetleştîr-
mekten büşka hir şey olmadığını ileri 
sünnektediHer. 

İBuğün hükufnetiû "başında "bulunan 
radikal sosyalistler kabinedeki şerik
leri sosyalistlerle, cephe akadaşı ko-
münîstUH ve bahusus beş milyon 
âzası bUluMn âmele konfederasyonu
nu kĞnâîlefîndĞn soğutmamak için 
şimdiye kadar çıkan içtimaî kanunla^ 
ra dokunulmıyatağım temin etmekle 
beraber fabrikalarm amele tarafın
dan işgaline bir nihayet verümesini 
ve istihsalin arttmlmxısım kail dor 
rdk istemiştir. 

Bu parti icra komitesi daha ziyada 
haricî politika üzerinde durmuş ve 
Fransanın Şimalî Afrikadaki müstem-
temlekeleri ile muvasala yollarının 
emniyetinin sağlamlaştınlmasım is
temiş ve müdafaa masrafının arttırü' 
masında ısrar eylemiştir. 

Kanton intihapları Fransanın za
hirde sükûnet bulmuş görünen dahilt 
ahvalini yeniden dalgalandıracaktır. 

Feyzullaiı Kazan 
••MiıamNinNiiiMmHHNiıiHmııımıııınMiımuMiNi 

Saçlar neden dökülür? 
Sac dökülmesinin ünOne geçiliyor; hastalık teşlıiş 

edildi, devası bulundu; IWasaj!.. 
Meşhur Alman profesörü doktor 

Venzer diyor ki: 
— kafatası kemikleri yavaş yavaş 

inkişaf eder ve ancak kırkla eUi beş 
yaş arasmda tam hacmini bulur-
Bunun isbatı çok basittir. Yirmi beş 
yaşmda alman bir şapka eğer sakla-
nu^a, kırk yaşmdan sonra başa kü
çük geldiği görülür. 

Saçh deri ise inkişaf etmez. Halbu
ki kemikler inkişaf edhıce deriyi ge-
ra. Saçları dökülmüş olanlarm kafa 
derisine dikkat ediniz, çok gergin
dir. Ayni «amanda da incelmiştir. 
Kan damarları da bittabi tabiî şeldl-
lermi kaybetmiştir. Bu yüzden iyi 
cevelân edemes, baş hücrderi deje
nere olur, saçlar dökülür. 
!< Buna mukabU ense üstündeki ve 
yandaki saçlar dökülme». Çünkü de
ri gerilmeK, oraların adaleleri sağlam 
kain-. 

Bazan kafatası kemiklerinin çabuk 

inkişafı çocuklarda bile saç dökülme* 
sine sebep olur. 

Saç dökülmesine karşı yapılacak 
tedavi masajdır. Başı he r gün aşağı
dan y u k a n doğru uğmak, tepedeki 
der inm gerilmesine m â n i olmak lâ
zımdır. Eğer hücreler t amami le çü-
rümemişse, dökülen saç l ann yerine 
yeniden saç bile gelir. 

Kadın la rda saç dökülmesinin en
der oluşu, kadm başuun küçük ol-
m a s m d a n Ueri gelir. Doğduğu z a m a n 
ericek çocuğun başı 420 sant imet re 
mikâbı, kız çocuğun başı ise 410 dur . 
Bu fark bir senede 850 n in 725 i 
nisbeti derecesinde a r ta r . 30 senede 
1.500 ü n 1.325 nisbeU derecesini bu
lur. Bu, k a d m kafatası kemiklerinin 
fazla inkişaf etmediğine delildir. Ka-
dın larm baş derileri gerilmez. Saç 
hücreleri dejenere olmaz, çü rüme ı , 
saçlar dökülmez. 

D o m u z u n k u y r u ğ u 
AmerikadA , 

mühim bir mü
nakaşa var; 
matbuat her 
sütun sütun bu 
mühim mevzu 
üstünde jran-
1ar neşrediyor... 
Amma siz kırk " -
yıl düşünseniz bu münakaşaıun mev
zuunu değil bilmek, tahmin dahi ede
mezsiniz. Bunun için biz söyliyelim: 
Domuzun kuynığu sağa mı kıvnktır, 
sola mı? 
, Bu münakaşayı ortaya atan bir 
köylü kızıdır. Bu kız Amerika Ziraat 
Nezaretine bir mektup yazmış ve bu 
beklenilmiyen suali sormuştur. 
1 Nezaret hayı-et etmekle beraber, 
mektubu ziraat mütehassıslarma ha
yale etmiştir. Mütehassıslar arasm
da ihtilâf çıkmış, kimi sağa, kimi so
la demiştir. Ekseriya sola kıvrık
tır diyenler teşkil edince, kırk domu
zu müşahedeye aldılar ve kuyruklan-
nm sağa kıvnk odluğunu gördüler. 

Sola kıvrık olduğunda ısrar eden
ler kırk domuz üstündeki İnceleme
nin kâfi gelmediği iddiasını ortaya 
attılar. Bunun üzerine ihtiyar bir 
domuz celebine başvuruldu. Celep 
(iomu2 kuymklanmn müsavi bir niâ-
"bet içinde hem sağa hem de <''•' 

Yeni usul diş tedavisi 
Viyananın tanınmış diş doktorla-

nndan H. Şinayder dişlerin teda
visinde yeni bir usul takip ediyor. 
Çüriimeğe başUyan her dişi çıkan-
yor, yerine altın ve sadef köklü bir 
diş takıyor. Çekilen dişin yerine ko
nan bu takma diş bir gün içinde ye
rine yerleşiyor, kökîeşiyor ve takma 
diş olduğu katiyen belli olmuyormuş. 

Doktor Şinayderin talebelerinden 
biri de, çürük bir dişin ancak çıkar 
rüıp temirienmesi lâzım geldiği iddi
asını gütmektedir. Bu dişçi de çü
rük dişi ^kanyor, temizleyip doldu
ruyor, bundan sonra yerine takıyor
muş!... 
Fotoğraf dediğin böyle olur 

1934 tenberi Amerikanın fotoğrafı 
almıyor. Üç büyük müessese, tayya
relerden kıtanm resmini çektiriyor. 
Resimlerin döri;te üçü hazırdır. Geri 
kalan kısmı da çekildikten sonra fo
toğraf 3.000.000 mil murabbaı yer 
işgal edecektir. 30.000.000 dolara mal 
olacaktır. Harita yapmak için 
2.500.000 klişe harcanacaktır. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a n 

kıvnldığmı söyledi... 
Nihayet domuz çobanlan çağırttı

lar, yüzlerce çoban şu ifadeyi verdi: 
— Domuzun kuyruğu ister sola 

kıvnlsm ister sağa, bundan bir şey 
çıkmaz, amma kuyruğunu düz tut-
tarsa hasta demektir! ... 

Orta iedrisûi 
muallimleri 

Nakillere aid tâm listeyi 
tıeşrediyöruz 

Ankara (Telefohlft) — Orta ted
risat muallimleri arasında yapılan 
nakülere ait bundan evvel gazeteler
de çıkan liste yanlıştır. Dpğru ve tam 
listeyi bildiriyorum: 

Adapazarı orta mektebi tarih - coğrafya 
yai-dımcı muallimi Seniha Lûtflye Ada-
pazan orta mektebi stajyerliğine, ayni 
mektep riyaziye muallimi Yusuf Ziya 
Kayseri lisesi riyaziye muallimliğine, Ak-
hisat orta inektebl tabiiye muallimi Ni
yazi Balıkesir lisesi tabiiye muallimliğine, 
Balıkesir muallim mektebi resim - el işleri 
muallimi Reşad Beşiktaş xjrta mektebi 
resim - el işleri muallimliğine, Gazi ter
biye enstitüsü ve hukuk mezunu Şuada 
Bursa kız muallim mektebi terbiye ve ru
hiyat stajyerliğine, Bursa kız muallim 
mektebi tedris usulü muallimi Nviy» 
Konya kız muallim mektebi tedris u ^ û 
muallimliğine, Manisa ilk redrisat mü
fettişi Hüsameddin Bursa kız muallim 
mektebi tedris usulü muallimliğine, Edir
ne kız muallim mektebi musiki muallimi 
Nuruefşan Kumlcapı orta mektebi musi
ki muallimliğine, Fatih orta mektebi dok
toru ve sağlık bilgisi mtıallimi doktor 
Reşid Sami İstanbul kız muallim mektebi 
tabiiye stajyerliğine, Adana luz lisesi fel
sefe ve yurd bilgisi muallimi Hayrûnnlsa 
İnönü orta mektebi türkçe ve yurd bil
gisi muallimliğine, Adana erkek lisesi ri
yaziye stajyeri Burhan Sivas erkek mu
allim mektebi riyaziye stajyerliğine, An
kara kız lisesi riyaziye muallimi Talla 
İstanbul kız lisesi riyaziye muallimliğine, 
İstanbul belediyesi kimyakeri Talia An
kara erkek lisesi fen bilgisi ve biyoloji 
stajyerliğine, Afyon lisesi fizik muallimi 
Tahsin Esltişehir lisesi fizik muallimliği
ne, üniversite mezunlarmdan Lûtflye 
Dündar, Erzurum lisesi tarih, coğrafya 
stajyerliğine. Bakırköy orta mektebi ta
rih - coğrafya yardımcı muallimi Seniha 
ayni yer tarih - coğrafya stajyerliğine, 
Bursa ilk mektep muallimlerinden Haydaü 
Talun Bursa orta mektebi türkçe mual
limliğine, Konya kız muallim mektebi ta
rih - coğrafya muallimi Pakize Bursa or
ta mektebi tarih - coğrafya muallimliği
ne, Cumhuriyet orta mektebi fransızca 
muallimi Handan İstanbul kız lisesi fran
sızca muallimliğine, Çanakkale orta mek
tebi türkçe muallimi İsmail Hakkı t s -
mir Karataş orta mektebi fransızca mu
allimliğine, Davutpaşa orta mektebi türk
çe muallimliğinden mütekait mesud ayni 
yer yardımcı tüıkçe muaUlmliğlne, To
kat orta mektebi türkçe muallimi Sa-
fiyeddin Rize orta mektebi türkçe mual
limliğine, Uşak orta mektebi resim mu
allimi Ahmed Kütahya lisesi resim mu
allimliğine, kollej mezunlarmdan Leyli 
Üsküdar birinci orta mektep yardımcı İn
gilizce muallimliğine, Üsküdar târinci or
ta mektep resim muallimi Fahreddin Ka
dıköy üçüncü orta mektep resim mual
limliğine, Kadıköy üçüncü orta mektep 
riyaziye yardımcı muallimi AH Vefa Cl-
bali orta mektep riyaziye yardımcı mu
allimliğine, Yozgat lisesi felsefe mualli
mi Kâzım İzmir kız lisesi felsefe ve yurd 
bilgisi muallimliğine, Manisa orta mektep 
tükçe ve yurd bilgisi stajyeri Ali Mustafa 
Yozgat lisesi felsefe stajyerliğine, Mani
sa maarif müdürü Nail izmir erkek lisesi 
tarih - coğrafya muallimliğine, Konya 
maarif müdürü Hüsnü Ulug Denizli lise
si riyaziye muallimliğine, Kayseri maarif 
müdürü Hü^ıü (ilâve suretile) Kayseri li
sesi riyaziye muallimliğine, hukuk me
zunlarından Nalme Kayseri lisesi tarih -
coğrafya stajyerliğine, üniversite mezun
larmdan Nimet Ankara Gazi lisesi ta
rih - coğrafya stajyerliğine, Ankara Gazi 
lisesi resim muallimi Hâmid Clball orta 
mektebi resim muallimliğine, Ankara Ga
zi lisesi İngilizce muallimi Seniha Cevad 
Üsküdar üçüncü orta mektep İngilizce 
muallimliğine, Giresun orta mektep yar
dımcı tarih - coğrafya muallimi Osman 
Gökçe ayni yer tarih - coğrafya muallim
liğine. Adana erkek muallim mektebi ta
biiye muallimi Fevzi Kumbaram Bursa kız 
muallim mektebi tabiiye muallimliğine. 
Bursa kız muallim mektebi tabiiye mualli
mi Aliye Adana erkek muallim ftıektebl 
tabüye muallimliğine, Gelibolu orta mek
tebi biyoloji muallimi Hilmi Gültekln 
Bursa orta mektebi biyoloji muallimliğine, 
İzmir Karataş orta mektebi fen bilgisi -
biyoloji yardımcı mutdlimi Necdet ayni 
mektep stajyerliğine, Kadıköy ikinci or
ta mektep fen fUglsl muallimi Hllmlye 
Erenköy kız lisesi tabiiye muallimliğintt, 
ve müdür muaTialitine, ayai mektep re
sim muallimlerinden Salme Sald Üsküdar 
birinci orta mektep resim muallimliğine, 
diğer resim muaUlml Mûveddet Kadıkdy 
ikinci orta mektep resim muallimliğine, 
eski muallimlerden Mahmud Araplür or
ta mektebi resim muallimliğine, Kumka-
pı orta mektep İnglliace yardımcı mual
limi Münire ayni mektebin İngiUısce jstaj-
yerliğine, Kırklareli orta mektebi türkçe 
muallimi Bemzi Kasımpaşa orta mektebi 
türkçe mualtmUglne, Nişantaşı k» orta 
mektebi türkçe muallimi Kaime İstanbul 
kıa lisesi türkçe muallimliğine, Nişantagı 
kız orta mektebi tarih - coğrafya yardım
cı muallimi Nebahat ayni raektebip staj
yerliğine, Osmaniye orta mektelil türkçe 
mualiml Hilmi Güngör Üsküdar üçüncü 
orta mektep türkçe muallimliğine, Sam
sun orta mektebi riyaziye muallimi Rûç-
tü İsparta orta mektebi riyaziyç muallim-
llğine, hukuk fakültesi mezunlarmdan 
Necmeddbı Eskişehir lisesi tarih - coğraf
ya stajyerliğine, Ankara kız lisesi eski 
muallimlerinden Saime ayni lisenin fran
sızca muallimliğine, Adana maarif mü
dürü Yunus Kiızım tstanbul )SM lisesi fel
sefe ve türkçe muallimliğine, İstanbul er
kek lisesi fen bilgisi yardımcı mualllmf 
Hatice Cumhuriyet orta nK'ktebİ stajyer-
UğliM, BreokOy kn llaaıl Almanca mu
aUlml BmİM LeyUL Ankara Oaıl UMIİ 
Almanca muaHlml^lne, Kars llsed ta-

Ahırkapı ile Kumkapı 
arasındaki teneke mahal
lesi yakmda kaldırılacak 

—— •'•' ,,..... .. , 

Devlet Demiryûllar idaresi burada 
bir f idaniıic ve bahçe tesis edecelc 

Ahırkapı ile Kumkapı arasındaki teneke mahallesi 

İstanbulda, Ahırkapı ile Kumkapı 
arasmda ve şimendifer hattmm iki 
tarafmda teneke mahallesi vardır. 
Bu mahalle, damları teneke kapU kü

çük kulübelerden terekküp etmektedir. 
Teneke mahallesi, İstanbula giren 
yolculann gözüne çirkin bir diken gi
bi batmakta, fakat senelerden beri bu
nun ıslahı için bir çare bulunamamak
ta idi. 

Haber aldığımıza göre. Devlet De-
miryollan dokuzuncu işletme idarea 
teneke mahallesini ortadan kaldırmak 
için ciddi bir teşebbüste bulunmağa ka
rar vermiştir. Nafia Vekiü B. Aü Çe-
tinkayanm gösterdiği alâka sayesin
de bu teşebbüsün yakın zamanda mu
vaffakiyetle neticelenmesi beklenebi
lir. 

Devlet Demiryolları dokuzuncu iş
letme idaresinin düşüncesi şudur: 1-
darenin, hat b03mnda muhtelif yerler 
ve istasyonlar için bir çok fidanlara ih-
ti3racı vardır. Bu fidanları yetiştirmek 
üzere bir fidanhk tesisi lâzımdır. A-
hırkapı ile Kumkapı arasmdaki tene
ke mahallesi kaldırılır ve burada bir 

fidanlık tesis edilirse hem bu çirkin 
manzara ortadan kalkacak, hem de 
idarenin ihtiyacı temin edilecektir. 
Teneke mahallesindeki binaJann pek 

çerden çöpten şeyler olduklan için 
kıymetleri büyük değildir. Binaenst-
leyh bımlan az bir para ile istimlâk 
etmek kabildir. Teneke mahallesinde 
oturanlar aldıklan para ile kendileri
ne daha muvafık bir mesken bulabi
leceklerdir. 

Şark şimendiferlerinin hükümet ta-
rafmdan satm almması memleket i-
çin bir çok bakımdan faydah olmuş
tur. Hat hükümete geçtikten sonra 
seferler daha ziyade intizama girmiş 
bilet ücretleri ii^jrilmiş, halkm men-
feaatini koruyacak tedbirler almmış-
tır. Burüardan başka pek harap olan 
ve çirkin bû" manzara arzeden İstas
yonlar tamir edilmiş, mımtazam bir 
hale konmuştur. Bütün bunlardan son
ra teneke mahallesinin kaldırüarak 
yerine bir bahçe vücude getirilmesi İs
tanbul için büyük bir nimet olacaktır. 
Bu güzel projenin bir an evvel tahak
kuk etmesini teminni ederiz. 

Nazmi Ziyanın 
cenaze merasimi 

Sanat âlemine mensup 
birçok zevat cenazede 

bulundu 

Vefatını teessürle bildirdiğimiz, 
memleketimizin kıymetli sanatkârla
rından ve Güzel Sanatlar akademisi 
profesörlerinden Nazmi Ziyanm. ce
nazesi dün saat 11,30 da Süleymani-
yedeki evinden merasimle kaldırıl
mıştır. 

Beyazıd camisinde öğle namazı kı-
hndıktan sonra Sahrayıcedit kab
ristanına defnedilmek üzere, cenaze 
otomobilile Kadıköy idc^esine götü
rülmüştür. 

Merasimde başta Güzel Sanatlar 
akademisi direktörü Burhan Toprak 
olmak üzere akademi muallimleri ve 
talebesi, ressamlarımız ve sanat âle
mine mensup olan bir çok zevat, 
kendisini sevenler, bir müfreze polis 
hazır bulunuyordu. 

Kıynffîtli sanatkârın mezannı süs
lemek üKere gönderilen bir çok ç»-
lenîder arasında Kültür Bakara B. 
Saffet Ankanın da, güzel bir çelengl 
vardı. 
•luıııifiııııııuHiıtııınınınınınııııımıtiHiiHmııııuıiHiifnııiHiiHiHi» 

rih - coğrafya mualUmi İsmail Yaver 
Sarasuıi lisesi tarih - coğrafya muallim
liğine, Kars lisesi kimya muallimi Celâl 
Snras lisesi kimya muallimliğine, Kayseri 
lisesi tarih muallimi Sıdıka Adana ku 
lisesi tarih muallimliğine, Kütahya lise
si İngilizce muallimi Enver Halil E ^ ş e -
hlr lisesi İngilizce mualimllğine Kütahy» 
lisesi realm mualUmİ V"""^din Ujak 
orta mektebi resim mu; ,. ne, Malat
ya lisesi riyaziye muallimi ibrahim tzmlr 
Kufiycüca orta mdüıebl nyatlye moallto-
llğlne, Yozgat lisesi riyaziye 4ajyerl 
İhsan Eskişehir lisesi riyaziye muallimli
ğine tajfkı 

Yugoslavyada büyük 
manevralar 

Manevralara 50 bin kişi 
iştirak edecek 

Belgrad 12 (A.A.) — Harpten beri 
Yugoslavya ordusunun yapmış oldu
ğu manevralafm en büyüğü eylül 
ayı nihayetinde yapılacaktır. Bu ma
nevralara ihtiyat zabitlerinden bir 
kısmı da davet edilecektir. Manevra
lara takriboı 50 bin kişi iştirak ede* 
çektir. 

Manevralar, on gün devam edecek 
•e başlıca harekât 21-26 eylülde ya
pılacaktır. 

Manevraların kumandam, yüksek 
askeri şûra reisi general MUân Milo-
vanowitsch ve erkâm harbiye! umu
miye reisi de umumî erkâm harbiye 
reisi muavini general İbija Brachitch-
tir. 

K a b a t a ş v e Ü s k ü d a r v a p u f 
û k e l e l e r i 

KaİMitaş ve Üsküdar vapur iskele 
lerinin yenldoı inşası ve i s k ^ ov»-
rınm tanzimi için Şirketi Hayriye t»* 
raimden Inr piân halzuiaımuştır. Bu 
ptt& lelniTi iki köşniBin tanzim vs 
imanna taallûk ettiği için şehircilik 
mütehassısı B. Proste'un mütalâası 
alınmıştır. Proje Belediyece tasdik 
edildikten sonra inşaata başlanacaktHSi 

t k i n c i T ü r k T a r i h k u r u l t a y ı n a 
m e b u s l a r ı m ı z d a v e t edi l iyor, 

Ankara 8 ( A.A. ) — Cünüıuriyel 
Halk Partisi sekreterliğinden: 

20 eylül 1937 tarihinde Dobnabah-
çı«M|«ıdı açılacak olan ikinci Tiirk 
Tarih Kurultayı ve sergisine bütün 
me¥«s «rkadışte davetlidir. Girmek 
i«kiıifi]wt 
kâfidiı; 

II 
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Lirizmi kalmıyan insanlık 
Hayat, hendesilikten kaçan bir do

ğuş ve oluştur. Canlı, riyaziyenin mü
savatından daima uzak kalmıştır. Yek-
diğerinden kolay kolay ayırd edemedi
ğimiz bir zenci çocuğu başka bir zen
ci çocuğuna ne kadar benzerse benze
sin veya benzetilirse benzetilsin; asla 
biribirinin ayni olamaz. Hayatı olan 
ve hayatta olan iki varlığın tıpatıp 
biribirinin gölgesi gibi olmalanna im
kân yoktur. Canlı olabilmek, esasen 
inevcud&t İcbıde, daha ilk kademede 
benzersiz olmak demektir'. "*** 

Halbuki medeniyet, varlıkların en 
mütekâmili olan insanı biribirine ben-
zete benzete, ilmî tabiri ilâ standardize 
ede ede onun aslî olan cephelerini dur
madan yontmakta, onu günden güne 
hendesîleştirmektedir. Paris sergisin
de, ayrı bir duhuliye ile yüzbinlerce 
kişinin merak edip seyrine koştukları 
makine insan, kendisini seyredenler 
de ancak tiksintili bir hayret; yerini, 
kazancını, hattâ yannki hayatını 
kapmıya hazırlanan ve gene insan ze
kâsının acaip bir mahlûkundan baş
ka birşey olmıyan bu harekî canavara 
karşı iğrenen bir korku uyandırmıştır 
sanırım. 

Bu hissî almamak için o makine in
san gibi makineleşmiş olmak lâzım. Bu 
acubenin nesi eksik? Resmini gördü
ğüm zaman duyduğum ürpertici çe
kinme, neden sinirlerimi bir anda sa
rı verdi? Belki birkaç sene sonra ucuz 
bir fiatle satın alacağım bu makine, 
bana hiç bir endişe yükletmeden, evim
de aşçılık, hizmetçilik ve çocuğuma 
dadıhk edecek. Öyle ise neye bu fay
dalı mahlûka nefret duyayım? 
Biran için farzedelim ki, yannın iç

timaî ve iktisadî kurtuluşu, hiç bir fer
di işsiz ve refahsız kalmıyacak haJe ge
tirecek. Bu vaziyet içerisinde bütün iş
lerimizi de çok mütekâmil bir şekle gi
recek olan bu makineler görecek. O 
zaman bir hastanenin koğuşunda çe
tin bir ameliyattan sonra ağır hasta 
olarak yatan bir zavallı ile hasta ba
kıcı hemşire arasında şöyle bir konuş
maya imkân kalabilecek mi: 

— Emine, bir saattenberi .seni bek
liyorum. Elimi kımıldatıp zili çalamı
yorum. Sesim çıkmıyor. Bana bir yu
dum su ver. 

— Vah yavrum, çok mu susadm. 
Öbür hastaların yanında idim. Affe
dersin. 

İçi şefkat ve merhamet dolu bir ka
dın hem bunları söylüyor, hem de dol
durduğu kupadan ona yudum, yu-

, dum su veriyor. Zanneder misiniz ki, 
hasta, yalnız yudum, yudum içebildi
ği bu su ile hararetini söndürüyor. O; 
bu su damlalannda parlıyan insanî 
rahm ve şefkatin özünü içiyor. Onu 
sakinleştiren, suyun maddesi kadar 
onu veren ve içerenin ruhundaki mâ
na değil midir?. 

Medeniyetin maddî ihtiyaçlara ce

vap olan ve konfor denilen daha az yo
rucu hayat*Vasıtalannı insanlık haya
tı namına kâfi görebilmek için ruhu-
muzdaki bütün ateşler sönmeli ve Pa
ris sergisinde hususî duhuliye ile giri
lip seyredilen makine gibi olmalıyız. 
İnsan uzviyetinde bir sinir sistemi 
mevcud bulundukça ve içtimaî heyet
lerde bu yaradılıştaki ferdlerin karşı
lıklı münasebetleri devam eder olduk
ça esasen böyle bir makine olmarmza 
imkân tasavvur edilemez. Verilen mad-
iîİçc.i terijiye ile sinirlerimiJSİP işleme-
sindeki içli tarafın ate | Sjyyâiçsiıîj 
söndürmekte ne fayda var öyleyse?!. 
Ağlayamıyan bir göz, içini göremiyor 
demektir ki, dışanyı görmesinin ne 
ehemmiyeti olabilir?. 

Sevemiyen, kin duyamıyan, isteği 
olmıyan, beğenmek, takdir etmek, ve
ya fena bulmak, hoşlanmamak gibi 
hasisalarını kaybeden bir insan, ken
di kendisi için ne kadar yoksul bir 
mahlûk kalır? Esasen zekâ ve şuuru
muzun kemaline nisbetle çok kısa olan 
hayatımız içerisinde, hiç olmazsa bu 
kabiliyetimizle ve ruhumuzun bu tür
lü hislerden gelen ihtizarlarile bu kı
sa zamanı uzaltmak, çektiğiniz iç iztı-
raplarile biraz daha zekâ ve şuurumu
zu bilemek kudretinden de mahrum 
olduğumuza göre bir taşın varlığı ile 
insan dediğimiz mevcudun varhğı ara
sında ne fark kalır?. 
• İnsan, insan kaldıkça, içinde, ya

nan bir taraf olmalı ve bunun sıcaklı
ğını heran duymalıdır. Bu sıcaklık ve
ren ateş, sinirlerimizde dolaşarak bi
ze coşkunluk verir. Şiir, bu coşkunluk
tur; musiki, bu coşkımluktur; hakikat 
arama mânasına gelen ilim bile bu coş
kunluktan doğmuştur. Bu coşkunlu
ğun adıdır lirizm. Ciğerlere dolan bir 
hava, insanîleşip dışarı çıkarken iztı-
rap ise bir ah, neşe ise bir oh... Olma
lı. Ahsız ve ohsuz bir hayat, her ne 
bahasına olursa olsun hakikî bir ölüm
dür. Ölüm, zaten devam eden şuursuz
luk değil midir?. 

Bu coşkunluk ferdde lirizm, cemiyet 
içinde mânalanmca idealizm olur. İde
alist, kendi hayatım hiçe sayacak de
recede cemiyette kendini duyan bir 
coşkımdan başka nedir? İdealizm, fer
dî hesapları unutmakla başlar. Cemi
yetin hayrına düşündüğüm şu fikri 
söylersem acaba bana ne derler, elim
den kazancımı alırlar mı?.. Yahud... 
Bankadaki paralarımın faizi ile iktifa 
edeyim mi, yoksa onu gayri menkule 
mi yatırayım? Kabilinden düşünceler
den başkası, kafasında yer tutamıyan; 
iş görmekten ziyade iş görür görün
mek ve hoşça eyyam geçirmek kaygu-
sımdan gayrisi yüreğinde bir kırlan
gıç gölgesi kadar barmamıyan bir 
adamda idealizm olur mu?. 

(Devamı 9 uncu sahifede) 
Hasan - Âli Yücel 

Dünyanın en büyük 
hayvanat bahçesi 

Hamburgiaki bahçede vahşî hayvanlar, kendi 
memleketlerinde imişler gibi yaşıyacaklar 
Dünyanın en büyük hayvanat bah

çesi Hamburgdaki Hackenbeck par
kıdır. Yeryüzünde ya:şıyan bütün vah
şi hayvanları ancak burada bir ara
da seyretmek kabildir. Fevkalâde 
tesisatı olan bu hayvanat bahçesini 
görmek için her sene Hackenbeck 
pajkma Avrupanın muhtelif yerle
rinden ve Ameılkadan ve diğer mem-
îeketler(îeg Br"~nıilyOöd&n fagıla z i ^ 
retçi've mütehassis gelmektedirler. 

Bu hayvanat parkı emsalsiz olmak
la beraber bir kat daha tekemmül et
tirmeği müessisi Cari Hackenbeck sene-
lerdenberi düşünmekte velâkin malî 
imkânlar bulamamakta idi. Muma
ileyh ve şimdi bahçenin idaresi ba
şında bulunan iki oğlu bu bahçeyi 
Kürreiarzın bir küçük numunesi ha
line getirip kıtalara ayırmak istiyor
lardı. Ahiren bu büyük maksada eriş
tiler. 

Prusya başvekili ve Almanya hava 
nazırı ve dört senelik iktisadî plânın 
icra şefi bulunan B. Göring ile umu
mî vali Kaufman geçen sene bu hay
vanat parkmm tesisatını gezerken 
burasınm dünyanın beş kıtasını ken
dilerine mahsus suları ormanları, 
çölleri, dağlarile küçük mikyasta tem
sil için nelere ihtiyaç olduğuna dair 
müdürlerin verdikleri izahatı dinle
mişler ve bu plânm tahakkuk ey
lemesi için icab eden malî vesaiti te
min eylemişlerdir. 

Küçük bir Asya kıtası 
Hamburgda vücude getirilecek Kür-

reiarz kıtaları numunelerinden birin
cisi Asya kıtası olacaktır. Çünkü dün
yanın en büyük kıtası olduğu kadar 
tabiî şekil ve manzaraları ve vahşi 
hajrvanlan en mütenevvi olan bir 
kıtadır. 

Şimdiden bu kıtanın en geniş tarafı 
olan uzak şark kısmı ikmal edilmek
tedir. Burada yaşıyan mütenevvi vah
şi hayvanların cümlesi, Sibiryada, 
Mançuride, Cinde, Hindi Cinde ve 
Hindistanda yakalanarak Hamburg-
taki küçük uzak şark kıtasma yer
leştirilmektedir. Burada vahşi hay
vanlar kendi ana memleketlerinde 
olduğu gibi gayet serbes yaşıyorlar. 

Fillerin ini 
Bu vahşi hayvanlarm parkı ziya

ret edecek seyircüere zarar getirme
mesi için bvmlarm yaşadıklan yerle
rin etrafına derin ve geniş hendek
ler kazümış ve bunlam içine su dol
durulmuştur. 

En masraflı tesisat Asyaiım iri vah
şi fillerine aiddir. Bvmun için parkm 
güneşe nazır tarafmda büyük han
garlar yapılmıştır. Güneşe nazır pen
cerelerinden içeriye yaı; kış bol güneş 

girmektedir. Fil güneşten çok hoşla
nır ve bundan taze hayat bulur. 

Hayvanat parkı Avrupanın en bü" 
yük ve modern bir beldesi yanı ba-
şmda olduğu halde gerek vahşi hay
vanlar gerek seyirciler kendilerini 
şarkî Asyanın BeyabanlaUnda zan
nediyorlar. Çünkü suoî yüksek dağ
lar ve kayalar ve ormanlar Hambur-
g\m yüksek fabrika! bacalarının ve 
kulelerinin görünmesine mani, olu
yor. 

Hindistandan yeni getirilen on iM 
fil parkta sımî çöl ,üzerinde serbes 
bıraküdıkları zaman müthiş bir mü-
barezeye girişmişlerdir. Ayaklan ve 
hortumları ile kumlan bavaya fır-
latmışlai: ve tozu dumana katmışlar
dır. 

Meğer hayvanlar uzun müddet 
kum banyosHiıdan mahrum kaldık-
lanndan buna kavuşur kavuşmaz 
sırtlanın >rumla temas etmişler... Da
ha soryva. cesim havuzlara girerek 
banyo etmişlerdir. Filler burada Hin
distan göllerinde olduğu gibi jrüzmüş-
1er ve oynamışlardır. 

Su aygırı 
Fillerin inleri ikmal edilmiş oldu

ğundan şimdi bojmuzlan burunla
rında olan su aygırlarının ini yapüı-
yor. Sonbaharda bu inler ikmal edi
lecektir. Bundan sonra Hindistanda 
kaplanlann ve parslann yaşadıklan 
Çengelistan denilen gayet sık orman
lar vücude getirilecektir. Kaplan su
yu sever ve iyi yüzer. Bumun için ge
niş göller de vücude getirilecektir. 
Asya kıtasmm tertibat ve tesisatı 
1938 senesine kadar ikmal edilecek
tir. Diğer kıtaların inşası beş sene 
zarfında tamam olacak ve o zaSnan 
Hamburg dünyanın emsalsiz hayva
nat parkı olacaktır. — F. 

Bursa festivali ilk günü çok 
neşeli geçti 

Bursa 11 (Aksata) — Bursa fes
tivalinin ilk günü neşeli ve muvaffa
kiyetli geçti. Zeybekler ve diğer fes
tival gruplan dün Atatürkün heyke
line çelenkler koyduktan sonra cad
delerde dolaşmışlardır. Müzik ve şar
ki seslerile yapüan bu gezintiden son
ra Uludağa çıkılmış, gece dönülmüş
tür. Bugünkü program çok zengldir. 
Kaplıcalarm açık ve üstü kapalı ha
vuzlarında, kaplıca bahçelerinde 
muhtelif eğlenceleri muhtevidir. Ya
rın festivalin son (deniz günü) dür. 
Ayni zamanda Mudanyanın da kur
tuluş gününe rastlıyan deniz günü, 
Mudanya, Gemlik ve Armutlu arasm-
da tesid edilecek ve vapurda bir balo 

I verilecektir. 

KADl\ KÖSESİ 

Klasik tayör 

Mevsimlik gri faniladan klâsik ta
yör. İçinin bluzu gri ile şarabi em
primedendir. Şapkası, eldiveni, çan
tası ve ayakkabüan şarabi podösü-
ettir. 
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Nafıa Vekâleti teftiş heyeti 
nizamnamesi 

Nafia Vekâleti teftiş heyeti için har 
zırlanan ve Heyeti Vekilece tasdik e-
dilip meriyete giren nizamname alâ
kadarlara tebliğ edilmiştir. Nizam
namede müfettişlerin vazife ve sala
hiyetleri tayin edilmekle beraber 
haklannda tahkikat yapıaln memur-
lann müfettişlere karşı hareketleri 
de tasrih edilmiştir. 
Müfettiş lâyihalanna cevap verecek 

olan memurlar en çok 48 saat zarfm-
da cevaplanm hazırhyacaklardır. Tah
kikat esnasmda müfettişlere geniş 
salahiyet verilmektedir. Bu meyanda 
müfettiş lüzum görürse memura iş
ten el çektirebilecektir. 

Buna mukabil, hakkında tahkikat 
yaptığı mamur cezaya istihkak kes-
bettiği halde bu hususta yapacağı 
vazifede ihmal veya hâdiseyi kasden 
başka bir şekle soktuğu görülen mü
fettişler hakkında da kanunî takibat 
yapılacaktır. 

Iran parlâmentosu açıldı 
Tahran 12 (A.A.) — İran parlâmen-

tosımun 1 inci teşriî devresi, dün Şa-
hinşah tarafmdan açılmıştır. Bu cel
sede veliaht ile bütün hükümet azalan 
ve kor diplomatik hazır bulunmuştur. 

(AKŞAM) m edebî romanı Tefrika No. 44 

Mektep arkadaşları 
Boğaziçinin erguvanlan mor ve 

pembe çiçeklerüe iki sahili ipekli bir 
paravanın açılmış kanatlan gibi süsle
mişti. Gül bahçelerinden yükselen 
baygın kokular akşamın serin rüzgâ
rına kanşmıştı. 

Koyu yeşil gölgeli sahillerde mesud 
görünen çiftler aşkın her bahar ta
zelenen şiirini söyler gibi birbirleri
ne sokulmuş adımlan gibi belki kalb-
leri de beraber hareket ediyordu. 

Cevvale hemen hemen boş dönen 
bu hafta arası akşam vapurunun gü
vertesinde başı kollannm arasında, 
gözleri silinen, tatlı bir rüya gibi 
kaybolan iki sahile takılmış düşü
nüyordu. 

İçinde çözülmez bir düğüm gibi 
kalbini acıtan bir şey vardı. Daima 
tebessüm etmeğe alışkın dudaklanm 
acı bir tekallusla donduran bu kaim 
ftğn nereden peyda olmuştu. 

Bir menekşe tarlasına benziyen göz
lerine bu ince bulutu indiren sebep ne 
İdi?. 

Genç kız daha hararetini parmakla-
nnda taşıdığı dostlarından ansızın ne
den kaçmıştı?. 

Burhan Cahid 
Ortalık karardı. 
Biraz evvel lâciverd helezonlarla bü-

küle büküle akan sular bUe kararnuş-
tı. Sahillerde yanmağa başlıyan ışık
lar biraz evvelki hayal âlemini silip 
götürmüştü. 

Genç kız bu karanhk içinde kendini 
yapayalmz görünce birdenbire şiddetli 
bir yeisle hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
başladı. 

Buhran o kadar anî ve şiddetli gel
mişti ki, kendini tutamamış ve yalmz-
hğm verdiği vaktile bozulan sinirleri

ne mukavemet etmeden kendini bu fir-
tmaya teslim edivermişti. 

Gözlerinden yaşlar yağmur gibi akı
yor, göğüs ölüm korkusu geçiren bir 
kuş kalbi gibi çarpıyordu. 

Buhran uzun sürdü. Köprüye yakın 
iskelelerin birinden binen birkaç yol
cunun gülüşüp şakalaşarak bulımdu-
ğu yere yaklaşmaları genç kızı hareke
te getirdi. 

Kendini topladı. İradesi i§Iemiye 
başladı. Güverteye çıkanlar bu tenha 
köşedeki falnız başına bir genç bzın 

bulunurundan manalar çıkarmak iste
yerek biribirlerine bayağı kaldırım cî  

nasları Ue takıhyorlardı. 
Böyle hareketlerden pek sinirlenen 

Cevvale derhal kendine hâkim oldu. 
El çantasLu aldı, ve alt salona indi. 
Burası daha aydınlıktı. Birkaç yaşh 
kadın ve erkek yolcu vardı. En emni
yetli gördüğü ve hallerinden gün gör

müş yaşlı bir kan koca olduklarım tah
min ettiği iki yolcunım bulunduğu 
kompartımana yerleşti. 

Artık buhran geçmişti. 
Şimdi sakin ve şuuruna hâkim dü

şünüyordu. Gerçi buhran geçmişti. Fa
kat neden gelmişti. 

Onu birdenbire bu inkisare, yeise, 
buhrana düşüren sebep ne idi? Genç 
kız bunu düşünmek bile istemiyordu. 

Saadetlerine şahid olduğu dostları 
onu sıkacak, üzecek hiç birşey yapma
mışlardı. O kadar candan kabul et
mişlerdi ki, kan koca belki onun için 
rahatlarım bile feda etmişlerdi. 

Ve iki gün neşe içinde ne tatlı vakit 
geçirmişlerdi. Süheylâ her yalnız ka
lışta onun boynıma sanhp çocuk gibi 
öpmüş. Bu saadetini kendisine borçlu 
olduğunu kaçıncı defa tekrar etmişti. 

Doktor Naci o zaten ağır ve ba ağır
lığı için mağarur diye tamlan bir adam
dı. Buna rağmen hayatımn bu müs
tesna günlerinde yüzü her zamankin
den fazla gülüyordu. 

O halde genç kızı birdenbire teessü
re, yeise düşüren şey ne olabUirdi? 

Cevvale bımu kendi kendine izah 
edemiyordu. 

Ve etmesine imkân yoktu. Onun şöy
le böyle bulduğu sebp doktor Nacinin 
ona bir türlü emniyet vermiyen sami
mî görünmiyen tebessümleri, kahka
haları idi. 

Doktor ya neşeli görünmek için ya
hud kurduğu yuvanın saadetini ifa
de etmiş olmak için gülünmiyecek 
şeylere gülüyor. Tebessüm edilecek 
şeylere kahkahalar atıyordu. Bu me-
fistofelik kahkahalar yavaş yavaş genç 
kızm sinirlerine dokunmağa başlamış
tı. Ayni zamanda içine bir şüphe dü
şürmüştü. 

Acaba doktor Naci bu daveti bilhas
sa ona, teptiği saadetm ne olduğunu 
göstermek için mi yapmıştı? Süheylâ-
mn samimî olduğuna şüphe yoktu. O 
bütün neşesile bu saadetine onu ortak 
etmek fikrüe hareket ediyordu. Fakat 
doktor Nacinin bu madenî sesli kah-
kahalan ona habis bir intikam çam 
gibi geliyordu. Dolmabahçe yolunda 
kendisinden red cevabı ahnca sinirlen
diğini beUi etmemek için çalışan fa
kat hıncım otomobilin pedallanndan 
alan doktor Naci bu kadar zalim dü
şünebilir miydi?. 

Fakat genç kız bunu o kadar iyi his
setmişti ki, Tarabyadan aynlırken 
doktor Nacinin bakışlannda bile bu 
maksadı ifade eden manalar sezmişti. 

Kalması için İsrar eder görünerek: 
— Vallahi kalsaydmız ne memnun 

olacaktık. Bu güzel yer bırakılır mı, 
cennet gibi!. 

Deyişinde bile ona karşı: 
— Görüyorsun ya, bu saadet senin 

için hazırlanmıştı. Sen muvafakat et-
seydin bu cennet gibi yerde kuşlar gi
bi sevişen sen olacaktın!. 

Diyen acı bir ima vardı. 
Muhakkak ki, bu izdivaç Süheylâ 

için ideal bir izdivaç olmuştu, şöhre
tini hergün arttıran bir genç doktorla 
evlenmek herhalde çahştığı yerde ken« 
dişi gibi aylık bekliyen bir memurla 
evlenmeğe benzemezdi. Hayatta ne 
olursa olsun her zaman maddî düşün
mek lâzımdı. Kansınm arzulanndan 
yüzde doksan dokuz tenzilât yapan 
bir koca ne kadar genç ve ne kadar 
yakışıklı olursa olsun verdiği hararet
li aşktan bir M hafta içinde bıktıran 
bir koca olabilirdi. 

Çalıştığı zamanlar hayatın hakiki 
çehresini pek iyi tanıyan Süheylâ şöh
reti kadar serveti de olan doktor Na-
ciyi elbet de ideal bir koca olarak ka
bul etmişti. 

Fakat Cevvalenin kurulmasına yar
dım ettiği bu mesud yuva için haya
linde yaşatılmış bir tasavvur yoktu ki, 
doktor Naci bu maksadla onu tazip et
miş olsun. 

(Arkası var) 
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Hayat yaratan adam! 
Meğerse biz ölmüyormuşuz ve 

asla ölmiyecekmişiz... 
_ Bir İngiliz âiinrıi bl 
diriltmiş. Hayat hiç 
Âlimler çok sabırU insanlardır. Hiç 

bir hareket onlan fikirlerinden dön-
düremez. Hele bir şeyi aramıya başla
dılar mı artık o şeyin mevcut olmadı
ğı sarahate yakın bir şekilde anlaşılsa 
bile onlar aramaktan vazgeçmezler. 
Yüz binde yarım ihtimale çahşırlar. 
Göz nuru dökerler, ömiir tüketirler. 

•" Meselâ biz insanlar ezeldenberi ö]̂ , 
meğe devam ediyoruz. Fakat bu ha
reketimiz âlimlerin şevkini kırmamış
tır, bir kısmı ölümü yeryüzünden tar-

. detmek, bir kısmı da ölmüş vüdutlere 
can vermek yolunda akıl sarfedlyor-
1ar. Hattâ arasıra bunlardan bazıları 
gazete sütunlanna aksederek tecrübe
lerinde muvaffak olduklarmı haber 
•eriyor, muvakkat bir zaman için olsa 
bile ruhumuza su serpiyorlar. 

Geçen hafta gelen Fransız gazetele
rinden biri gene böyle sevinçli bir ha
ber getirdi. Maruf İngiliz âlimlerin
den Morley Martin bir çok tetkik ve 
tecrübelerden sonra nihayet hayat 
yaratmağa muvaffak olduğunu İlân 
etmiş. Binlerce sene evvel ölen hay-
vancıklan diriltmiş, büyütmüş, resim-
lermi bile almış. Morley Martinin id
diası şimdiye kadar görüp işittikleri
mizden büsbütün başkadır. 

ölüm yok! 
Onun fikrine göre dünyada ölüm 

denen şey yoktur. Biz asla ölmüyoruz 
ve ölmiyeceğiz de! Fakat bu fikirle 
hıristiyan ve Hind dinlerinin ruhun 
bekası ve yeniden cisme avdeti naza
riyelerini kanştırmamak lâzımdır. 

Morley Martin yeni bir din tesis et
mek niyetmde değUdir. O sadece bir 
biyolojisttir ve iddiasım müspet tecrü
belerle isbat etmektedir. Gerçi bu tec
rübelerle henüz herkesin kolayhkla 
aıüıyabileceği bir mahiyet almamış İse 
de onlan yapan zata, yani B. Morley 
Martine canh mahlûk denilen «hari
kulade» nin sırlarmı tevdi ediyormuş. 

Morley Martin muntazam bir tah
sil görmemiş, fakat kendi kendini ye
tiştirmiş bir âlimdir. Para kazanmak 
İhtiyacı onu genç yaştan itibaren bir 
takım teşebbüslere sevketmiş, bu ara
da eline geçen her kitabı okumuş, bil
hassa Umin halledemediği meselelere 
karşı ruhvmda şedid bir cazibe duy
muştur. 

Her ne kadar böyle bir tahsil daima 
itiraz ve istiskallere sebep olursa da 

Ölmüş hayvanları canlandırdığım 
iddia eden İngiliz âlimi Morley Martin 
Morley parlak etüdler yapmağa mu
vaffak olmuş, bir takım keşiflerde bu
lunmuştur. Kendisi bugün 90 kadar 
ihtira beratına sahiptir ve son za
manlarda bütün enerjisini hayatm 
sırlarım araştırmaya vakfetmiştir. 

Bir fennî tecrübe 
Bu hususta yaptığı en son fennî tec

rübe şudur: Morley Martin, elektrik 
fırınmda 3000 derecei hararette ısıtıp, 
içinde bulunması muhtemel hayat iz-
leriıü tamamile mahvettiği madenî 
bir muhitte ilk teşekkül safhalarını 
ikmal etmiş canh bir mahlûk vücude 
getirmiştir. Bu mahlûk hurdebin al-
tmda görülebilmektedir. 

Morley Martin diyor ki: 
«— Bu hayvancığı ben yaratmadım. 

Ben adam lınal etmek iddlasmda olan 
bir doktor Frankştayn değilim. Bu
nunla beraber elde ettiğim hayvancık 
madeni muhitte kendi kendine de hu
sule gelmiş değildir, 

Hajratm - ruhun değil - insan vücu-
dtinden müstakil olduğımu farzede-
llm. Ve gene farzedelim ki insan vü
cudu öldükten sonra dağüıyor ve 
«hayat» toprağa sinerek gizli bir şe-
kikle orada kahyor. 

İşte benim üzerinde tecrübe yaptı
ğım madenî muhit belki de yüz bin 
senedenberi hayatm gizli bulunduğu 
bir köşe idi ve hasrvancığı buradaki 

I 

nlerce sene evvel ölmüş hayvanları 
bir vakit hiç bir suretle mahvolmazmış 

hayat doğurmuştur. Ben bu hayatı 
meydana çıkarıyor ve onu bir vücud-
de uyandınyorum.» 

İngiliz âlimi on senedenberi yaptığı 
tecrübelerin kendisini büsbütün ikna 
eden neticeler verdiğini ilâve etmiş
tir. Âlimin mesai odasının duvarları 
yaptığı tecrübelere ait dokümanlar, 
büyültülmüş mikrobiyografik resim
lerle dolujmlş, - - - . - . , - - . 

Morley Martin tecrübesini niçin 
son derece küçük hayvanlar üzerinde 
yapımş olduğunu soran muharrire: 

— Son derece küçük bir şey üzerin
de doğru olamn son derece büyük ve 
orta derecede büyük için de doğru 
olacağım söylemiş ve: 

— Bunlara benziyen belki on bin 
tecrübe yaptım. İçlerinde muvaffak 
olamadıklarım pek nadirdir. Bazan bir 
kaç saniye, bir kaç dakika, bir kaç sa
atte mikroskop altında canlı ha3rvan-
1ar husule geliyordu. 3000 derecei ha
rarette elektrik fırınında kalmış bir 
kum tanesi veya tebeşir parçasmda 
gizli duran hayat uyandı. 

Hayat hattâ ateşle bile mahvedile-
mez. Zaman ve mekân gibi hayatm 
da ne başlangıcı, ne de sonu vardır, 
hayatm vücude mahsus bir hal oldu
ğu kabul edilmekle dehşetli bir hata 
işlenmiştir. Bunun doğrusu vücudun 
hayata mahsus bir hal olduğudur.» 

Âlimler ne diyorlar? 
Bir çok âlimler Morley Martinin or

taya attığı fikir için: «Tecrübeleri ha
rikulade neticeler vermiş olabilir, bun-
lan bilmiyoruz. Fakat dayandığı esas 
ilmin kabul edemiyeceği mahiyette
dir» demekte ve bütün bunlar kabul 
edilse bile tekâmül nazariyesini, Dar
vin nazariyesini ne yapacağız? sualini 
İlâve etmektedirler. 

Morley Martin bu son suale âlimlere 
mahsus malûm ifratla şöyle cevap ve
riyor: 

— Darvin yeryüzüne gelmiş ah
makların en büyüğüdür! 

İşte Morley Martinin söyledikleri 
bundan ibarettir. Toprak köşelerinde 
gizli kalmış hayatlan vücudlerde 
uyandırdığmı iddia ediyor. Fakat biz 
öldükten sonra hayatımızın hangi kö
şede gizli kaldığım kim bUecek? Ve 
bunu aramak zahmetine katlanacak 
merhametli zat bulımabilecek mi? 

Ş. H. R. 

MEŞHURLAR SERtSt: 

B a ı l i d VsLhiLTL 

Selanik Fuarında Türk pavîyonu 

Selanik fuarında Türk pavîyonu çok beğenilmiştir. Yunan veliahdi paviyonu ziyaret etmiş ve gördüğöü mü
kemmeliyetten dolayı memurlanmıaı tebrik eylemiştir. Yukandaki resimlerde veliahd Atina ticaret ataşemiz ve 
Türk heyeti başkanı Dr. Naci Aday ve konsolosumuz tarafmdan karşılararken, ticaret ataşemiz tarafından ihracat 
maddelerimiz hakkmda Yunan veliahdine izahat verilirken ve paviyonumuz görünüyor. 

Bizde şair tipi denilince aklıma Bay
kuş müellifi Halid Fahri gelir. O, yıl-
lardanberi kendisini yalnız şiire ver
miş bir adamdır. 

Hayatı görüşü yazılannm aynidir. 
Edebiyatta, hayatın korkımç, tüyler 
ürpertici tarafım gösteren yeni bir çı
ğır açmıştır. Öteki şairler güllerden, 
bülbüllerden, mehtaplardan ilham a-
hrken Halid Fahri baykuşların, ölü
lerin, hastane koridorlarmm şiirini 
yazmıştır. 

O, gündüzden ziyade geceyi sever. 
Bütün şiirlerini gece yazmıştır. 

Halid Fahriyi belki bugün Şehir Ti
yatrosunun meşhur aktörleri arasm-
da görecektik. Tiyatro mütehassısı 
Antuan İstanbula geldiği zaman Ha
lid Fahri aktör olmağa karar vermiş
tir. Aktörlük için açılan imtiha'na mu
harrir Ali Naci, Ertuğrul Muhsin, Bü
yük Behzad ve Hakkı Tahsinle bera
ber Halid Fahri de girroiştir. i 

Halid Fahri bu imtihan için «Nes-
teren» den bir parça ve «Klnk Mahfa
za» piyesini ezberlemiştir. Bugünkü 
şair, Antuanm önüne heyecanlar için
de çıkmıştır. Antuan bu genç sahns 
meraklısına: 

— Gözlüklerini çıkarmız!.. diye ih
tarda bulunmuştur. 

Halid Fahri gözlüklerini çıkardık
tan sonra Antuanın karşısında Nes-
teren'den ezberlediği parçayı, Kınk 
Mahfaza'yı okuyup, mükemmel suret
te de oynamıştır. 

Antuan: 
— Çok güzel... Mükemmel bir isti-

dad... İstikbalin parlak bir aktörü... 
Diyerek Halid Fakriye 8 numara 

vermiştir. Halid Fahrinin bu imtihan
da ne dereceye kadar muvaffak oldu
ğunu düşününüz ki ayni müsabakada 
Ertuğrul Muhsin 7 numara almıştır. 
İşte bunun için ben diyorum ki belki 
bugün Halid Fahri tiyatromuzun en 
parlak, en belli başlı aktörlerinden bi
ri olacaktı. 

Halit Fahri ve aşk 
Halid Fahri aşka son derece inanır. 

Hele otuz yaşına kadar insana hava, 
BU, gıda gibi aşkın da son derece el
zem olduğuna kanidir. 

Hayatında sekiz, on kuvvetli gönül 
çarpmtısı geçirmiştir. Bu sekiz on gö
nül macerasmm eserlerine epey tesiri 
olmuştur. 

Hattâ bir zamanlar Faruk Nafiz ve 
diğer şiir meraklısı arkadaşlarile be
raber hep birlikte âşık olurlarmış. 

Meşhur bir romancımız: 
— Her kadın, sanatkâra, bir cild eser 

kazandırır... der. 
Halid Fahri bu fikirde değildir. O da 

şöyle söyler: 
— Kadm vardır ki erkeğe bir cild 

eser değil ya', bir takunya bile kazan-
dıramaz.. yine kadın vardır ki erkeğe 
bütün bir kâinat verir, bir kâinat ka-
zandınr... 

Sigara yakan bir fabrika 
Eğer İnhisarlar idaresinin roman

cı Reşad Nuri ve şair Halid Fahri gi
bi birkaç milyon müşterisi olsaydı işi 
işti. Çünkü romancı Reşad Uuri gibi 
Halid Fahri de günde iki paket sigara-
jı az bulur. 

Birçok piyes, roman, şiir yazan Ha
lid Fahri kömür yerine sigara yakan 
bir şiir fabrikasma benzer. Sigarayı 
mütemadiyen yakar, ağzındaki mini
mini beyaz bacadan dumanlar tüter
ken kaleminden romanlar, piyesler, 
şiirler çıkar. 

Halid Fahriye sordum: 
— Hayatınızda en sinirlendiğiniz 

çey nedir?.. 
— Yanımda tavla oynanması... Beni 

çileden çıkartmak mı istiyorsunuz?.. 
Yanımda tavla oynaymız. O: «Çat, 
çat* diye vurulan pul sesleri adetâ 
beynimde öter. 

Halid Fahrinin zevklerini, hoşlandı
ğı oyunlan yine kendi ağzmdan din-
Uyelim. Portresini o kendi çizsin. Ha
lid Fahri diyor ki: 

— En çok oynadığım oyun poker
dir. Fakat pokerde benim garip bir ta-
lllm vardır. Daha doğrusu garip bir 
talisizliğim vardır. Ne zaman oynar-
sam kaybederim. Bu suretle pokerde 
epey para kayb< dir. 

Bu taiisizlik bende o derecededir ki 
meselâ elimde kare var değil mi?. 
Oyunu kazanacak, belki bütün kayıp
larımı çıkaracağım... Fakat bir de 

bakanm ki karşımdaki oyuncuda da 
kare çıkar. 

Fakat bir insanın hiçbir oyuna bir 
ihtiras şekünde bağlanmasına taraf
tar değilim. 

İnsan yaşlandıkça 
Bugün artık Halid Fahri olgunluk 

çağına girmiştir. Acaba ilk gençiliği-
ni doldurmuş, olgunluk çağına gir
miş bir adamda, bir sanatkârda ne 
gibi bir değişiklik olur? Halid Fahride 
de ne gibi değişiklik olmuştur? Şair 
bunu şöyle anlatır: 

— Gençlik devresile olgunluk dev
resi arasında çok büyük farklar var. 
Bilhassa bende... Meselâ eskiden genç
liğimde daima hüzünlü şeyleri sever
dim. Bunların içinde yaşamasını is
terdim. Hattâ ihtiyar görüneyim diye 
içimde bir arzu vardı. 

Fakat bugün kendimi daha hayatır 
içine, daha neşeye, atmak istiyorum. 
Gençliğimde şiirli gördüğüm hüzünlü 
şeylerden bugün ürküyorum. Çünkü * 
biliyorum ki o hüzünlü hayat, ihtiyar
lık, ölüm kırkmdan sonra insana na
sıl olsa yaklaşıyor. 

Gençlikte insan olgun görünmek, 
ihtiyar görünmek isterken, olgunluk 
devresinde ihtiyarlıktan karkuyor. Ga
riptir. 

Sonra meselâ pek gençliğimde üstü
me başıma katiyen ehemmiyet ver
mezdim. İhmal edilmiş, ütüsüz bir ce
ket hoşuma giderdi. Derbederlikten 
bayağı hoşlanırdım. Fakat bugün 
kendime biraz daha çekidüzen vermek 
ihtiyacını duyuyorum. 

Lâkin buna rağmen hâlâ Halid Fah
ri hiç değilse bir kenarı buruşuk olmı-
yan bir ceketten hoşlanmaz. Öyle 
mum gibi bir elbise giymeği pek cam 
çekmez... 

Portreci 

Göçmenler 
Teşrinievvelde nakliyatın 

sonu alınacak 
Göçmen nakliyatına büyük bir fa

aliyetle devam edilmektedir. Teşrini
evvel içinde nakliyatın sonu alınacak, 
gelecek sene haziranda tekrar devam 
edilecektir. Bu sene gelecek 25 bin gög 
menin 14 bini anavatana nakledilmiş
tir. Bunlar Ege mıntakasına, ayrıca 
İzmir ve Tuzlaya çıkarılmışlardır. 

Şimdiden sonra gelecekler Urlaya 
ve Marmara Ereğlisine çıkarılacaklar
dır. Buralardaki kamplann tevsii da 
kararlaştırılmıştır. 

İstanbulun iskân müdürü doktor 
Reşad vekâlete yaptığı bir teklifte 
kamp evlerinin beton olarak inşası 
lüzumuna işaret etmiştir. Bu teklif 
yerinde bulunarak derhal kabul edil
miştir. İcabeden tahsisat mevcud ol
duğundan yakında inşaata başlana
cak, yüzer kişilik banyolu yemekhane-
li beton evler vücude getirilecektir. 

Yugoslavyada emlâk bırakan 
Türklerin alacakları 

Ankara 11 (Telefon) — Türklerin 
Yugoslavyada bırakmış oldukları em
lâke mukabil, Yugoslavya hükümeti
nin 1; 1 
alacaklılara tevzi şekli kararlaşnı;>k 
üzeredir. Alacaklılaı-a erazi tevzi et
mek imkânlan da ajTii zamanda araç» 
tmlmaktadır. 

jll 

i 
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Yunanlılar bu sene de şampigondurlar — Itamenier sekiz senedenbetİ ilk defa olmak 
üzere Yugoslavları geçerek ikinciliği almağa muvaffak oldular, kemde büyük bir 

farkla... — Biz Bulgarları geçerek yirmi altı puanla gine dördüncüyüz — Gelecek 
sene dokuzuncu şampiyonanın Yugoslavyada yapılmasına karar verildi 

, . • . • -—. - .—-.^-^ı ı j I. ıj_ıll_ 

Futbolcu Melih 400 de fevicalâde bir derece yaparal< Balkan ikincisi oldu 
^ 

Müsabakalar başlarken Rumen atleti and içiyor 

Bükreş 12 (Sureti mahsusada gi
den arkada:şımızdan telefonla) — 
Balkan 0}aınlarınm son müsabaka
ları bugün yirmi binden fazla büyük 
bir seyirci kalabalığı önünde yapü-
dı. Bu sene ilk günde Rumenlerin 
büyük bir enerji göstererdt başa! geç
meleri müsabakalann çok heyecanlı 

* olmamasına sebebiyet vermişti. Bu 
vaziyetten telâşa düşen Yunanlüarm 
ikinci gün yarışlarında türlü hilelere 
baş vurmaları bunu açıkça gösterir 
yordu. 

III 

1500 de kavgalı 3nımnıkla bir yanf 
yapan Yunan Yorgokoplosla YugosİAT 

Goifek 

Nihayet dün de güzel dereceler yar 
pan Yunanlılar bu sene de şamplr 
yonluğu almağa muvaffak oldular. 

Rumenler yedi senedenberl ysipüan 
bu şampiyonada ilk defa olmak üzere 
Yugoslavları geçmeğe muva/fak olar 
rak ikinciliği kazandılar. Yugcuslay-
larm bu seneki şampiyona için hazır-
lanamadıklannî, hâttâ son dakikaya 
kadar iştirak etmek istemediklerini 
ve zorla iştirak ettirildiklerini göz 
önünde tutarsak Rumenlere bu şekil
de açık bir farkle mağlûp olmalarım 
mazur görebiliriz. Yoksa Yugoslavlar 
her zaman için Rumenlere galip gele
bilirler. 

Bize gelince, bu sene bütün puan-
lanmızı toplıyan üç atlet olmuştur. 

.En fazla iş güren ve en büyük mu
vaffakiyeti kazanan futbolcu Melflı-
tir. Ondan sonra Faik ve nihayet Pu
lat... Geri kalanlar umumiyetle ken
di derecelerini aştılar, fakat ç(* üs
tün ve adetâ klas atletleri olan rakip
leri karşısmda derece almak kabil 
olamadı. 

Bugünkü müsabakalar 
400 metre: Bizden Furuzanla Melih 

İştirak ettiler. Furuzan kendi serlsior 
de tasfiyeye uğradı, Melih ise birinci 
gelerek finala kaldı. Final koşusunda 
bizim futbolcu, atlet Güneşli Melih 
harikulade denecek bir koşu yaptı. 
Yanş ba^adığı zaman hemen öne 
geçen Melih uzun müddet hâidm 
koştu ve rakiplerini kendi alörüne uy
durdu. 

Biz kenarda heyecanla: 
— Ne zaman yorulacak, koşuyu 

imkânı yok bitiremijmcek... 
Diye üzülürken Melih bilâkis açüch 

ve ancak son iki metre içinde gj^üs 

Yüz metre nihayetlenirken Raif en geride, l)eşmd olan Melih itenaı^ 
gözükmiyor 

Yunanlılar bu sene de 
şampiyon 

• Dün biten 8 İnci Balkan oyun
ian neticesinde puanlar şu şdkfl-
de dağılmıştır: 
I Yımanistan 
H Romanya 
m Yugoslavya 
IV Türkiye 
V Bulgaristan 

120 le birinci 
104 le ikinci 
69 le üçüncü 
26 le dördüncü 
11 le beşinci 

1 

faikı mağlûp oldu... Ya,ptığı derece 
51,6 ile Ömer Besime aid olan eski 
reikorumuzu da kırmıştır. 

Melihin yaptığı derece ayni zaman
da eski Balkan rekorundan da İ3ridlr. 
Birinci gelen Rumen de Balkan reko
runu yenüemiştir. Bu koşuda dere
celerin bukadar güzel olmasına sebeb 
dönemeçlerin az olmasıdır: 

1 — Yordak (Rumen) 49.1 (rekor) 
2 — Meim (Türk) 49,9 
3 — Despot (Yugoslav) 50,1 
4 —, Nemeş (Rumen) 
5 — Karayorgi (Yunan) 
110 metre Mfmialı: Bu koşuya biz

den Faik giriyordu. 
Çarşamba günü 400 numiahda çok 

muvaf ak olan Faik bu gün de seçme
de kendini serisinde 15,9 birinci ola
rak finale kaldı. Fakat finalde soırun-
cu oldu. Bu bizim için büyük bir inki-
sardır. Hiç olmazsa bir üçüncülük 
bekUyoı-duk. 

Ibrfan, Şevid 

1 — Mantikaa (Ytman) 16,1 
2 — Doyçef (Bulgar) 15,6 
S — Herald ÇRmcasD^ 
4 — Maye^tuk (Rumen^ 
5 — Erlih (Yugoslav) 
İ f an^ didd: Bizden Ve^ iştirak 

etmişti. Seçmede muvalak olarak fi
nale kalan atletimiz maalesef derece 
alamEidı. 

1 — Sillas (Yunan) 39.73 
2 — Hawaleç (Rumraı) '36.86 
S — Budeloski (Rumen) 
4 — Floros (Yunan) 
5 — Kovaçeviç (Yugoslav) 
Dereceler çok düşüktür. 
OiOîe aüTm.: Bu mtlsaSbakadan çok 

ümldvardık. İragüterede, Ameıikada 
bu sene daîma on beş metr^e yak-
la r̂an İrfan bugün bizi b^rük btr in
kisara uğrattı ve on dört metreyi 
aşamıyarak üçüncü ıMu. Biraz çar 
lışmış olsaydı bugün kcdi^ca tıtr U-
rindlik al^iliT(£. 

1 — CKırov (Rumen) 14.81 
2 — Kovaçeviç (Yugostev) 14.19 
S — İrfan (Türk) 13.97 
4 — StefanaMs (Yunan) 
t — HCTzeni (Rumen.) 
Vç adım: Bugün bi^yük bir inkisa

ra uğradığımız yarışlardan birisi de 
budur. Polatm mutlaka derece alar 
cağmı beklediğimiz bu müsabakadan 
maalesef bir puan bile alamadık. Biz
den iştirak eden Pulatla Necdet h&-
men tasfiyeye uğradılar!... Neticede-

1 - MlMç (Yugoslav) 14.03 
2 — Krays (Rumen) 13.87 
5 — Yoriçeviç (Yugoslav) IIM 

Romanya krah o0u (Mişel) le birlikte yarışları sahada taldbediyor 

4 — Kalestros (Rumen) 
5 — Anaflotis (Yunan) 
5000 metre: Mukavemet yarışına 

bizden Rıza! ile Artin girdiler. Rıza 
bu sene formünde olmadığı için çok 
geride kaldı ve alxmdone ettL Artin 
nisbeten güzel bü: koşu Ue derece al
mağa muvaffak oldu. 

1 — Anranitis (Ytman) l^M.5 
2 — Kristea (Rumen) IS.l 
3 — Vareakis (Yunan)] 
4 — Artin (Türk) 
5 — Brükan (Yugoslav ) 
Maraton: Bu sene biz bu 42 kilo

metrelik mukavemet yarışma ilk de
fa ölal"ak ŞevM ve îbrahimle girdik. 
Neticede ŞevM altmcı oldu. Fakat 
bu yaxışa. üç Yunanh girmiş ve üçü 
de derece almıştı. Halbuki bir müsar 
bakada her millet ancak 2 adalm koş-
turabüir. Bu yüzden beşinci gden 
Yunan diskalifiye edüdi ve bizim Şev
ki beşinci sayüdı: 

1 — Kryakidis (Yunan) S saat 2 d. 
2 — Ra,gazoz (Yunaln) 3.3.25 
3 — Oal (Rumen) 3.7.25 
4 — Topla (Rumen)] 
« — Şevki (Türk) 
:Smkla atiama: Bizden Haydaz 

3.30 atlıyamadığı için ilk seçmede 
tasfiyeye uğradı ve derece alaöıadık;j 

1 — Tanos (Yunan) 3.90 
2 — Doyçef (Bulgar) 3.80 
8 — Travlos (Yunan) 3.70 
4 — Eyhart (Rumen) 3.70 

.5 — Bakov (Yugaslav) 3.69 
4Xİ00 bayrak: Son yanşa l^zinı 

takım Melih, Fiııızan, Nazmi ve Ralf 
şeklinde girdi. Bu koşuda Yunanlılar 
çok çalıştılar ve neticede biae aid olan 

Balkan rekorunu kırarak birinci (d-
dular: 

1 — Yunanistan 42.1 (Rekor) 
2 — Romahya 42.5 
3 — Yugoslav 43.2 
4 — Türkiye 48.6 
5 — Bulgaristan. 
Yarışlar bittikten sonra birincilere 

altm, ikincUere gümüş, üçüncülere 
de altm madalyalar verUdi. 

Bundan sonra Balkan bayrağı 
mersısimle indirilerek gelecek seneki 
şampiyonayı kendi memleketlerindo 
yapacak olan Yugoslavlara teslim 
olundu. 

Biz buradan yarm akşam hareket 
ediyoruz. Sah günü öğleden sonra 
Istanbuldayız. Âüet 

Tugoslav gülleci Kovnçeaiç ba 
sene de şamııiyoa olda 

M-t \ 

400 maniada büyük Ur sürpriı eseri olarak üçüncü olan Faik 
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Enseye tokat. D 

f 

\k 

Gayet neşeli, sohbeti hoş bir ar
kadaşım vardı: Necmi Nail... Bilhas
sa hep birden bir yere, bir eğlentiye 
fijân gittiğimiz zaman etrafta derhal 
bizi güldürecek bir şey buLnv, hepimi-
d kahkahadan kınp geçirirdi. 

Necmi Nail son Avrupa seyahatin-
den dönünce hepimiz şaşırdık. Bizim 
Necmi eski Necnü değildi. 

Yine böyle hep birlikte gezintiler 
yapıyor, eğlence âlemlerine gidiyor
duk. Fakat Necmi ağzmı bile açmı
yordu. Yaiıından en komik, en tuhaf, 
en garip tipler geçse Necmi aldırış bi
le etmiyordu. Halbuki eskiden mese
lâ şöyle uzağımızdan şişman, hafifçe 
bıyıklan teriemiş bir madam geçse 
Necmi ona dair öyle şeyler bulur, öy
le şeyler söylerdi ki içimizde en gamlı, 
kasavetli olanlarımızın bile kahkaha
dan gözleri yaşarırdı. 

Doğrusu Necmi Nailin bu haline he
pimiz hayret etmiştik. Sorduk: 

— Necmi, dut yemiş bülbül gibi ne
den susuyorsun? 

— Bırak birader, bırak... dedi, bir 
daha etrafıma dair, etrafımdaki in
sanlara aid bir şey mi söylemek, Allah 
vermesin... Bu kararı ben Avrupada 
Terdim. 

Geçenlerde hastalandığımı biliyor
sunuz. Doktoriarm taVsiyesile kalk-
traı, Karisbada gittim. Biraz tedavi
den sonra iyileştün. Karlsbad ve civa-
nnda gezintilere başladım. Gizübler 
maden suyunun membaı buraya ya;-
kındır. Gizübler'de bir âdet vardır. 
Reklâm olsun diye ziyaretçilere frenk 
üzümile karışık maden suyu veririer. 
Bu maden sulu frenk üzümü hakika
ten nefis bir şeydir. Biz Gizüblerde iki 
arkadaştık. Arkadaşım: 

— Haydi, dedi, parka gidelim... En
fes frenk üzümlü su içelim. Herkese 
veriyorlar... Hem bedava... Gittik. Ha
kikaten arkadaşımın dediği doğru idi. 
Membaa ne zaman uğraşanız size 
frenk üzümü şurubunu sunuyorlardı. 
Hattâ birkaç kere gelip, birkaç bardak 
frenk üzümü şurubu içenler çoktu. 

Bir aralık gözümüze gayet şişman 
bir adam ilişti. Kıpkırmızı bir suratı 
vardı. Kafası ustura ile kazınmıştı. 
Hele ensesi, ensesi bir âlemdi. Katmer 
katmer, etli, yağlı, kanlı çifte ense... 

Adam ya Alman, ya Avusturyalı ol
malı idi... İkide birde şerbet verilen ye
re geliyor, tam bizim önümüzde lıkır 
lıkır şerbetleri yuvarlıyordu... Herif 
bir defasında' ensesini yüzüme değdi-
recek kadar bize yaklaşmıştı. 

Dayanamadım, arkadaşıma türkçe 
olarak: 

— Yahu enseye bak, dedim. Tam to
kat aşkedilecek ense değil mi? 

Arkadaşım: 
— Evet, öyle., diye tasdik etti. 
Şişman adam frenk üzümü şerbetini 

İçmekle meşguldü. Ben ilâve ettim: 
— Amma bu ensede tokat ne şaklar 

değil mi? 
— Sorar mısın? 
— Vallahi bu enseye tokat atmak 

bir zevktir. 
Katmerli ense sahibi frenk üzümü 

şerbetini bitirdikten sonra yürüdü, 
gitti. Biz de onu unuttuk... 

Bir müddet sonra parkta adamla 
yanyana düştük. Artık bu adamın 
katmerli ensesi bizim için en güzel bir 
alay mevzuu olmuştu. 

Arkadaşıma: 
— Herifin ensesi fena halde tokat 

atmak iştihamı kabartıyor... Adam 
o kadar da yakınımda oturuyor ki da
yanamayıp tokatı yapıştıracağım gibi 
geliyor... 

Dostum gülüyordu, ben ilâve et
tim: 

— Duramıyacağım.. avuçlarımın içi 
kaşınıyor. Şeytan diyor ki ne olursa 
olsun çal tokatı... 

Bereket, bu sırada adamcağız ye
rinden kalktı ve bizden uzaklaştı. 

Akşama doğru onu yine frenk üzü
mü verilen yerde bulduk. Arkadaşım 
gülerek türkçe: 

— Avuçların kaşınmağa başladı 
im?.. Diye bana sordu. Ben: 

— Aman birader ne diyorsun?... 
Kendimi nasıl zaptedeceğimi bilmi
yorum. Ha tokatı attım, ha ataca'-
fcm... Bu ense beni o kadar çileden 
çıkarıyor!... Ne tokat atılacak ense 
yahu... Ne şaşılacak ense birader.. 

şuraya; bak Şu yağlı, katmerli, ka
im enseye bak hele... 

Adamcağız, kıymetli ensesi hakkın
da ne kötü şeyler beslediğimizden ha
bersiz frenk üzümünü son damlasına 
kadar içtikten sonra göbeğini sallıya 
sallıya uzaklaştı. Artık a:ramızda 
adamm ismi «Ense» kalmıştı. «Ense 
geliyor...», «Enseye bak, sıralardan bi-
riıün üzerinde uyuyakalmış!..», «En
se frenk üzümü içmeğe gidiyor..», 
«Enseyi parkta gördüm..». 

Velhasıl Ense bizim için gayet mü
him bir şahsiyet olmuştu. Onu ne 
zamaiı yanımızda görsek, ben: 

— Ah şu enseye bir şamar yerleşti-
rebilsem!.. diye içimi çekiyordum. 

Akşama doğru Karisbada dönecek
tik. Son defa bir frenk üzümü şerbeti 
içelim dedik. 

Kalktık, şerbet verilen yere geldik. 
Bir de baktım. Ense yine tam önü
müzde... Arkadaşıma: 

— Ben bu enseye tokat aşkedemez-
sem hastalanacağım, artık sabrım kal
madı... dedim. 

Bu sırada ne olsa tahmin edersiniz? 
Şişman adam frenk üzümü şerbetini 
içtikten sonra hemen yanıma yaklaş
tı. Önümde adamakıllı eğildi ve müt
hiş ensesini bana son derece yaklaş
tırdı. Türkçe olarak: 

— Rica ederim efendim... Madem 
ki bu kadar imreniyorsunuz... Tokatı 
atmız... dedi. 

Fena halde mahcup olmuştum: 
— Rica ederim, istirham ederim., 

affedersiniz... Diye kekeliyordum. 
O, öyle eğilmiş vaziyette: 

— Rica ederim, buyurunuz., tokatı 
atmız.. hevesirüzi almış olursunuz.. 
madem ki bu kadar iştihanız vai'mış... 

Adam iUe bana ensesine tokat at
tırmak istiyordu. Onu zorla; bundan 
vazgeçirttik. Sonra işi öğrendim. Me
ğer bu zat Avusturyalı imiş, uzun 
müddet bizim memlekette bulunmuş 
ve türkçeyi öğrenmiş. 

İşte bu vakadan sonra kalabalık 
yerlerde hiçbir kimseye aid mütalâa 
beyan etmemeğe yemin ettim. 

(Bir Yıldız) 

Pazartesi 
konuşmaları 

(Baş tarafı 6 nci sahifede) 
Bay Hitler, büyük bir nutuk vererek 

kübizme isyan etti ve galiba da Alman-
yada kübizm menolundu. Bence bu
nun mânası, sanatta klâsiszim sevgi

sinin yeniden dirilmesinden çok ziyade 
hendesîleşen ruhlarda coşkunluğun, 
lirizmin zayıflaması ve neticede idea
lizmin ölmesi endişesidir. Hitleri Al
man iktidar mevkiine getiren en bü
yük kuvvet Alman idealizmiydi. Fuh-
rer, bu büyük kudrete zarar verici her-
şey gibi kübizmi de memleketten te
mizlemek ihtiyacını, bir sanat davası 
şeklinde değil, siyasî ve içtimaî bir in
siyak halinde duymuştur kanaatinde
yim. 

İnsanhk, güzele, doğruya ve iyiye 
gitmek neşesini ruhunda taşıdıkça me-
sud olmıya namzettir. Bizi bu üç gaye
den uzaklaştıran herşey, vahşettir, 
bahtsızlıktır ve ölümdür. Şarkta ve 
garpte bu gayelere suikasdler yapıldı
ğı bir zamanda bile insanlığın bu yük
sek duygulannı taşımakta fanilere 
mevud olan en hasebî ve en yüksek 
hazzı duyduğumuza inanmakla ifti
har ederiz. Millet aşkı, vatan sevgisi 
ve insinayet muhabbeti, en uzak asır-
lardanberi ruhunda lirizmin ve idea
lizmin kaynağını yaratmış ve yaşat
mış olan Türk milleti, medeniyeti, an
cak insanî hisleri besleyip büyüttükçe 
kıymetli ve hürmete lâyık görür. Bu
nun dışındaki her hareket vahşîdir, iğ
rençtir ve süflidir. Hasan - Âli Yücel 

BRiPiN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

GRiPiN 
Roınatİ2ma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRİPİN 
Kınkhg:ı, nezleyi soğuk algınlıklarından 

mütevellid bütün a^rı, ıızı ve 
sancılan geçirir. 

îcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Afrika av hatıraları: S. 
Salâhaddin C\hanoğlu tarafından 20: 
Necmi ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk ı^rkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: OR
KESTRA, 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Piyano 
solo: Ferdi Von Ştatser tarafmdan 23: 
SON. 

Ecnebi istasyonlann en 
müntehap programı 

Brüksel (saat 20,00) - 484 - Salon orkes
trası, Nis (saat 22,30) - 253 - Vichy ga
zinosu konseri, . Pajriş - Radio (saat 16,40) 
- 1648 - Piyano konseri, Paris - Radio 
(saat 22,30) - 1648 - Chopin: Nochturne, 
Chopin - Barcarole, Strasburg (saat 11,45) 
- 349 - Orkestra konseri Boielden: Bağ-
dad halifesi, Toulousse (saat 23,00) - 329 -
Puccini: Tosça, Londra (saat 20,35) • 
- 342 - Vagnerin eserlerinden. Roma (saat 
21,00) - 421 - Nelio Brunelli - Viyolonsel 
Richardo Simoncelli - Piyano, Beromüns-
ter (saat 17,00) - 540 - Haydenin eserle
rinden, Varşova (saat 22,00) - 1339 - Leh 
musikisi. 

Dans musikisi 
Toulousse (saat 19,45) - 329 -, Brüksel 

(saat 22,05) - 484 -, Londra (saat 20,00) 
- 342 -, İskoçya (saat 23,30) - 1500 -, Mi
lano (saat 22,45) - 369 -, Roma (saat 23,30) 
- 421 -. 

14 Eylûl Sah 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,5: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: -8,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans; Eminönü Hal
kevi neşriyat kolu namına bay Nusret 
Safa, 20: Hamit ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20ı,30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat 
ayan), 21,15: ORKESTRA, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün prog
ramı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 23: SON. 

Bu Eikşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldırımda Venikopolo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Salih Necati, Heybeliada: 
Tomadis. Büyükada: Merkez, Fatih: 
İsmail Hakkı, Karagümrük: Ali Ke
mal, Bakırköy: Merkez, Sarıyer: Nu
ri, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, Ru-
melihisanndaki 'eczaneler, Aksaray: 
Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: Nail, 
Fener: Balatta Hüsameddin, Beyazıd: 
Asadoryan, Kadıköy: Söğütlüçeşme-
de Hulusi Osman, İskele caddesinde 
Saadet, Üsküdar: İttihad, Küçükpa-
zar: Necati, Samatya: Çula, Alemdar: 
Çemberlitaşta Sırrı Rasim, Şehremi
ni: Topkapıda Nâzım. 

KUBÎLİLir HAN 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 170 

Timur Bahadır öldükten sonra, amiral 
Şütso adayı yakmağa karar vernniştl. 

Bu sırada (Güneşin oğlu) nun 
göğe uçtuğu söyleniyordu 

Diyorlardı. Sihiıbazın evindeki ca
riyeler ve uşakla dilsiz olduğundan, 
ağızlarından bir şey öğrenmek müm
kün olmuyordu. Hakikat olan bir 
şey varsa, Moyanm meydanda olma
ması idi. 

Sîihilden gelen asker evin her kö
şesini aradılar., bahçeyi, mahzenleri, 
duvar diplerini ve nihayet bütün 
adayı gözden geçirdiler. El atmadık, 
taramadık yer bırakmadılar. 

Sihirbazın izini bulamadılar. 
Şi - Yan - Vong meydanda yoktu. 
O, Timura öldürücü bir ilâç ver

miş ve elbette bundan sonra başına 
geleceği de kestirerek ortadan kay
bolmuştur. 

Askerlerden bir kısmı sahile dön
düler. Hadiseyi amirale anlattılar. 

— Güneşin oğlu göğe uçmuş. 
Dediler. 
Şütso: 
— Ben onun saklanacağını tahm.in 

ediyordum. 
Diyerek taşların üstüne atladı: 
— Haydi, gemilere gidelim. Adada 

bir tek Moğol kalmıyacak. 
Ve gözlerini açarak bağırdı: 
— Bütün adayı yangın humbara-

larile yakacağım. 
Askerler gemilere binmeğe başla

dılar. 
Bir Moğol kaptanı: 
— Timur için bütün adayı ateşle

yip mahvetmek doğru mudur? 
Diye sordu. Şütsonun gözü bir şev 

görmüyordu. 
— Timuru kurtarmak için, elim

den gelse bütün Japonyayı baştan 
başa ateşlerdim. 

Diyerek, gemiye çıkar çıkmaz, bü
tün humbaracılara ve sapancılara 
(hazır ol!» emrini vermişti. 

* 
** 

Eskişehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

<Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. «Akşam» gazetesine abone 
olanlara hususî tenzilât yapılır. 

Yay adaları ateş içinde.. 
Amiı-al Şütso askeri gemilere aldık

tan sonra adayı dört çevresinden ateş
ledi. 

Şütso o güne kadar adalara yan
gın humbaralan atmayışının bir se
bebi vardı. Kubilây han: 

«— Ben tebaamı ateşle yakmak is
temem!» 

Demişti. Şütso bu yüzden general 
Hun - Kanın düşman eline esir düş
mesine sebep olmuş ve bu vaziyet 
karşısında bile adalara yalnız ok 
yağdırmaktan başka bir şey yapma
mıştı. Mademki adalılar ateşten ve 
yangından çok korkuyorlardı, artık 
onları bu korku içinde boğmağa bir 
mâni yoktu. 

Şütso, Kubilây hanm sözlerini ve 
arzusunu da unutmuştu. O şimdi asi
lerin kökünü kazımaktan başka bir 
şey düşünmüyordu. Garpte Tunaya 
kadar uzanan imparatorluk sınırlan 
içinde üç küçük adanın Moğollara 
verdiği rahatsızlık tahammül edil
mez bir raddeye gelmişti. Şütso: 

— Kurunun yanında yaş ta yana
cak amma başka türlü hareket et
meğe imkân yoktur! 

Diyordu. 
Birinci ada ateşler içinde yanar

ken, amiral, donanmasına: 
— İkinci adaya hareket ediyoruz. 
Emrini vermişti. 
Özkan bulunduğu geminin güver

tesinden adaya hazin hazin bakı
yordu: 

— Meşum belde, meşum akrep ve 
meşum insanlar... 

Diye söylenirken Timuru hatırladı. 
Şütso bu kahraman Moğol zabiti

nin cesedini bir hasıra sardırarak 
gemiye almıştı. 

Özkan: 
— Kubilây han, Timurun öldüğü

nü duyunca kim bilir ne kadar mü
teessir olacak. 

Diyor ve onu bu koıkunç âkil>?*e 
sürükliyen akreplerin kendi ensesin
de de dolaştığını duyar gibi oluyor. 
Silkinip kaçıyor ve ateşler içinde ya
nan bu esrarengiz adayı uzaktan 
seyretmekten bile korkuyordu, 

Gemiler adadan epice açılmışlardı. 
Şütso hıncını alamamıştı, 
-— Beni aylardanberl uğraştıran 

hakikî asiler ikinci adadadır. Hun -
Kanı da onlar esir aldılar. Beni al
dattılar. Bu adada bir tek canlı hay
van bile bırakmıyacağım. Her köşe
sini ateşliyeceğim.. ortada yanma
mış, kül olmamış bir çöp kalmıyacak. 

Diyordu. 

Moğol donanması o gece güneş
ten iki saat sonra ikinci Yay adası ön
lerine gelmişti. 

Şütsonun içinde bir şüphe vardı: 
«— Acaba general Hun - Kan ya

şıyor mu? 
O, mütemadiyen bunu düşünü

yordu. 
Gerçi (Güneşin oğlu) generalin bir 

kuyuya atılarak öldürüldüğünü söy-
lemişse de, amiral artık hiç kimse
nin sözüne inanmıyordu. Ona, ikin
ci Yay adalıları da generalin adadan 
kaçtığını söylememişler miydi? 

Bu vaziyet karşısında ikinci adajı 
yakmakla - eğer generl Hun - Kan-
yaşıyorsa - onu da asilerle birlikte 
yakmış olacaktı. 

Şütso bu endişesini - bütün bü
yük rütbeli zabitleri toplıyarak - an
lattı. 

— Siz benim yerimde olsanız ne 
yapardınız? 

Diye sordu. 
Moğol zabitleri hep birden: 
— Adayı yakıp asilerden kurtul

maktan başka çare yoktur. Yıllarca 
bu adamların peşinde mi dolaşaca
ğız? 

Diye cevap verdiler. 
Bunlar arasında Özkan yalnız kal

mıştı. 
— Ben sizin yerinizde olsaydım, 

askeri adaya çıkarır, bütün asileri 
- çocuklarına vanncaya kadar - kı
lıçtan geçirirdim. 

Dedi. Şütso sordu: 
— Onlan kılıçtan geçirdikten son

ra, boş kalan adayı ne yapardm? 
— Kantondan köylüleri getirip bu

raya yerleştirirdim. Ve adalara bun
dan sonra Japon ayağı bastırmaz-
dım. 

Bir başka zabit te şu fikri ileri 
sürdü: 

— Özkan doğru söylüyor. Bu ara 
da general Hun - Kanı bulmak ihti
mali de vardır. Eğer onu bir mah
zende hapsetmişlerse, bu suretle ken
disini meydana çıkarnuş oluruz. Ada
yı yakarsan, o da asilerle birlikte ya
nıp gidecek, dedi. 

Ertesi sabah donanmadaki askerler 
adanın arkasından - yerlilere görün
meden - karaya çıktılar., ve bölük 
bölük, küme küme adaya yayıldılar. 

Şütso, Özkanın teklifini kabul et
mişti. 

Adadaki Japon asileri - en büyü
ğünden en küçüğüne kadar - kılıçtan 
geçirilecek ve bu arada general Hun -
Kan'm da izi aranacaktı. 

Şütso, Özkandan bu fikri aldıktan 
sonra, birinci adayı yaktığına piş
man olmuştu. Orada da kılıca sanl-
saydılar, belki. (Güneşin oğlu) nun 
izi de bulunacaktı. Halbuki şimdi 
onun ölüp ölmediği bilinmiyordu. 

Günün birinde Şi - Yan - Vong'un 
yaşadığı duyulursa, Şütsonun canı 
sıkılacak, hattâ Kubilâyın yanında 
mahcup bile olacaktı. 

Artık yapılacak bir iş ve geri dönü
lecek bir yol yoktu. Asilerin adasına 
yayılan Moğol muharipleri palalan-
nı kınlarından sıyıımışlar, asi Japon 
kellelerini uçurmağa başlamışlardı. 

Ş'mdiye kadar asi adanın cephesi 
muhasara edilir ve Japonların ok 
yağmuru karşısında adaya çıkmak 
imkânı bulunmazdı. Halbuki Özkan 
bu sefer asi adayı arkasından vuru
yordu. 

Bir taraftan kılıç şakırtısı, diğer 
taraftan Moğol muhariplerinin nara
ları adalılan çok çabuk yıldırmıştı. 

Kaya oyuklan arasındaki evlerine 
sığınanlar - ev)eri basılarak - içinde
kiler kılıçtan geçiriliyordu. 

(Arka<n \ÛT) 

t« 
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Sahife 10 AKŞAM 13 Eylül 1937 

Son nefesine kadar.. 
Yazan; NECDET RÜŞTÜ 

— 1 — 
o kadın ne kadar yakındı cana, 
Haklıydı köylüler girse de kana: 
O yeşil gözlerle biran bakışı, 
Bahara çevirir gönülde kışı, 
Herkesi kendine esir ederdi! 
Köylüler: 

—« Bu kadın eşsizdir, derdi, 
«Dünyaya gelmemiş daha benzeri!..» 
Yoluna çıkarlar akşam üzeri, 
Genç, yaşlı iğilir şapkalar elde. 
İhtiram ederdi ona bir belde!.. 
Bir Mesih ruhuna sahipti çünkü. 
Yoksula yardımdı işi her günkü: 
Peşinde uşaklar, şatodan çıkar, 
Fakiri gözetir, hastaya bakar, 
O, hattâ elile sarar yarayı, 
Köylüye verirdi mutad parayı!.. 
Bu kadın kalbleri şefkatle yendi, 
Nihayet adına «muhterem» dendi!.. 
Kocası - bir büyük çiflik sahibi -
Yanında gezerdi kölesi gibi! 
Şatonun varisi bu asilzade, 
Meşguldü bu güzel kadınla sade: 
Ağlasa ağlardı, gülse gülerdi, 
Hep onu bahtiyar etmekti derdi!.. 
Otuzar yaşında vardı ikisi; 
Yaş gibi, her iki kalbin sevgisi 
Üç yıldır gelmiş her ah başa baş, 
Onlar hem âşıktı, hem de arkadaş!.. 

— 2 — 
Bir gece., ansızın mehtap karardı. 
Dünyayı bir korkunç karanlık sardı, 
Gökleri kapladı bulut yığını... 
Rüzgârlar bıraktı hırçınlığını, 
Bir ağır sükûnet geldi havaya. 
Danlıp kapandı kuşlar yuvaya. 
Bülbüller ansızın kesti şarkıyı!.. 
Denizler çekildi, boşaldı kıyı, 
Karada kurudu sanki topraklar. 
Ormanlar sarsıldı, düştü yapraklar!. 
Güneş te geç doğdu ertesi günü. 
Kuzular içmedi sabah sütünü, 
Köylüler nedense işe bakmadı. 
Dağlarda dereler bile akmadı!.. 
Kırlarda boynunu büktü yoncalar, 
Dallarda kurudu bütün goncalar!.. 
Bir keder neşeyi ikiye böldü. 
Köylünün hâmisi «muhterem» öldü!. 
Bir canh ıztırap oldu kocası. 
Belini bükmüştü kadının yası, 
«İyilik yapmayı severdi..» diye, 
«Çifliği köylüye etti hediye!. 
Şatoda dağıldı bütün adamlar. 
Kapandı kapılar, örtüldü camlar! 
Genç adam acıdı bu son varma. 
Bıraktı bir sadık emektarma. 
Gözleri yaş dolu, uzağa gitti. 
Bu gönül masalı böylece bitti!.. 

— 3 — 
Aradan geçmişti otuz yıl kadar; 
Şatoda ihtiyar oldu emektar: 
Köylüler çok hürmet ederdi ona. 
Her hafta, jrükünü verip bastona. 
Pazardan yiyecek alırdı biraz, 

Dönerdi., kimsesiz yaşardı kış, yaz.. 
Bu köyde şatonun masalı vardı, 
Babadan oğula anlatırlardı!.. 
Derlerdi: 

— «Bedbahttır onun sahibi, 
«Kapatıp bıraktı bir mabed gibi! 
«Genç ölen kadım unutmak için, 
«Yollarda kendini avutmak için, 
«Kayboldu. Otuz yıl dönmedi geri, 
«Bu adam bekliyor o gündenberi!..» 
Bir hafta, kurulan küçük pazara 
İhtiyar gelmişti gene bir ara: 
Dizleri titriyor, beli iki kat;.. 
Daha bir dükkâna girmeden fakat 
Sessizce toprağın üstüne düştü. 
Bu yâşh bekçi de artık ölmüştü!.. 
Şatoda kıymetli eşyalar vardı. 
Seçilmiş adamlar onu açardı!.. 
Dediler: 

— «Güneşin batması yakm, 
«Cesedi bir başka eve bırakın!» 
İki mum yakıldı, konuldu ölü. 
Gövdesi soğumuş, yüzü örtülü!.. 

— 4 — 
Gün henüz batmıştı, sular karardı, 
Köylünün korkudan benzi sarardı: 
Ahali şatoya baktığı zaman, 
Genç, yaşlı dehşetle titredi biran: 
Orada bir ışık görmüştü herkes! 
Çıktı her kafadan artık başka ses, 
Bir sürü ihtimal gelmişti akla!.. 
Mesele bitmezdi fakat durmakla, 
Köylüler, hepsi de cesur erdiler. 
Şatoya girmeğe karar verdiler!.. 
Ölünün cebinde vardı anahtar, 
KafUe yollandı elde silâhlar. 
Tedbirli adamlar yolu aşmca, 
Esrarh şatoya tam yaklaşınca 
Ansızın sönmüştü görünen ışık!.. 
Kalblerde şüpheyle korku karışık, 
Usulca açıldı demirden kapı: 
Otuz yıl havasız kalan bu yapı. 
İlkönce ürpertti giren gençleri!.. 
Azimle gittiler gene ileri. 
Salonlar karanlık, dehlizler loştu, 
Dikkatle arandı her taraf boştu!.. 
Fakat bir sofada dinlendi duvar. 
Dediler: 

— «Odanın içinde ses var, 
«Bu hem de kısılmış bir insan sesi!..» 
Herkesin korkudan durmuş nefesi, 
Kapıya geldiler, biraz açıktı. 
Odadan akseden bir hıçkırıktı. 
Az sonra duydular şu cümleleri: 
— «Yaslıyım öldüğün senedenberi, 
«Şatoyu kendime bir mezar yaptım, 
«Burada otuz yıl yüzüne taptım!..» 

Köylüler bu sözü duyduğu zaman 
Baktılar kapının arahğmdan!.. 
Hepsi de hürmetle geri çekildi. 
Tabloyu anlatmak kabil değildi: 
Yaşlanmış şatonun o genç sahibi. 
Diz çökmüş ibadet ediyor gibi, 
Yüzünden belliydi kalbinin yası: 
Önünde kadirim vardı mumyası!.. 

İsveç Oslo mukavelesini 
tasdik etti 

Stokholm 12 (A.A.) — Hariciye na
zın Sandler tayyare ile Parise hare
ket etmiştir. Oradan Cenevreye gide
rek Milletler cemiyeti toplantısında 
İsveçi temsil edecektir. 
Hariciye nazınnın hareketinden ev

vel Kralın riyaseti altında kabine top-
lanrmş ve Oslo mukavelesini tasdik 
etmiştir. Bu mukaveleyi imza eden 
Şimal devletleri tasdiknameleri Oslo-
ya tevdi eder etmez mukavele meri
yete girecektir. 

Bir h a f t a d a sat ı lan ü z ü m 
Bir hafta içinde borsada on üç ku

ruştan yirmi üç kuruşa kadat on üç 
bin kırk sekiz çuval üzüm ve altı 
otuz paradan on sekiz kuruşa kadar 
oniki bin beşyüz iki çuval incir satıl
mıştır. Mevsim iptidasındanberi kırk-
beş bin dört yüz elli dokuz çuval üzüm 
ve kırkbirbin dört yüz elli dokuz çu
val incir satılmıştır. 

B. Masarykin hastalığı 
ağırlaştı 

Prag 12 (A.A.) — B. Masaryk'in 
sıhhî vaziyeti birdenbire fenalaşmış-
tır. Gece kaydedilen hararet dere
cesi, 39,1 idi. Hasta, hezeyan halinde
dir. Teneffüsü bozulmuştur. Kalbin 
faaliyeti batileşmiş, şiryanî tazyik 
düşmüştür. Bu sabah bir zatürre baş-
angıcı müşahede edilmiştir. 

tzmirde Fuar kupası 
izmir 12 (Akşam) — Bugün Fuar 

kupası maçlanna Alsancak sahasında 
büyük bir kalabahk önünde devam 
edildi. İlk oyun Doğu muhteliti ile 
İzmir B. takımı arasmda idi ve dünün 
revanşı mahiyetinde idi. İzmirUler 

güzel çalışarak bu maçı 4-3 kazandılar. 
Fakat Ankaralı hakemin idaresizlik
leri oyunu zaman zaman çığrmdan 
çıkardı. 

İkinci ve asü mühim maç dün An-
karayı yenen İstanbul muhteliti ile 
İzmir muhteliti arasında ve İzmirU 
antrenörün hakemliği altında idi. İz
mir en kuvvetU takum ile sahaya 
çıkmıştı. Maç baştan başa İzmirin 
hücum faikiyeti altında geçti. İlle 
devre İzmirin çıkardığı iki güzel 
golle 2-0 bitti. 

İkinci devreye iyi başlıyan İzmirli
ler acele yüzünden bir hayli fırsatlar 
kaçırdılar. Devre sonlanna doğru İs
tanbul ânî bir hücum neticesi şeref 
sayısını kazandı. Bu sıralarda sakat
lanan bir oyuncu yüzünden İzmir 10 
kişi kaldı. Buna rağmen son dakika
larda güzel bir gol daha çıkararak 
maçı 3-1 kazanmış oldu. 

Rize Emniyet direktörü 
Rizeye gitti 

Rize emniyet direktörlüğüne tayin 
edilen sabık İstanbul emniyet ikinci 
şube direktörü bay Necati dün Rize
ye hareket etmiştir. 

Nyon konferansındaki anlaşma her 
tarafta memnuniyetle karşılandı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
karşılamakta ve Akdenizde seyrisefa-
inin yeni baştan taarruza uğramasına 
bu anlaşmanın mani olacağını kay
detmektedir. İngiliz gazeteleri, salı 
günü meriyete girecek olan bu anlaş
ma neticesinde otuz beş İngiliz ve 25 
Fransız destroyerinin Akdeniz kon-
trolımu deruhte edeceklerini yazmak
tadır. 

Observer gazetesi diyor ki: 
Akdenizde emniyetsizliğin hakikî 

sebebi İspanyada harbetmekte olan 
her iki tarafa da muharib haklannın 
tanmmasıdır. 

Le Ople gazetesi de, Nyon anlaşma
sının tasdikten sonra imza için Al
manya ve îtalyaya tevdi edileceğini 
yazmaktadır. 

İngiltere yeni bir torbido muhribi 
filosu daha gönderecektir. 
Berl in v e R o m a d a v a z i y e t 

Berlin 12 — Nyon anlaşması bura
da tereddüdle karşılanmıştır. Alman 
mahafiline göre, konferansta Sovyet 
Rusya bulunmasa Almanya anlaş
mayı memnuniyetle karşılıya'caktı. 
Sovyet Rusyanm bulunması memnu
niyetsizlik uyandırmaktadır. Maa-
mafih Sovyet Rusyanm kontrola iş
tirak etmemesi memnuniyetsizliği 
azaltıyor. 

Gazeteler Rusyaya şiddetli hücum
larda' bulunmakta, bu hükümeti kun
dakçılıkla ittiham etmektedir. 

İngiliz ve Fransız sefirleri Alman 
Hariciye Nazırı von Neurathı ziya
ret ederek Nyon anlaşması hakkın
da malûmat vermişlerdir. 

Roma 12 — Nyon anlaşması hak-
kmda burada bir şey söylenmiyor. 
Bütün mahafil ve gazeteler ihtiyat-
kâr bir vaziyet almışlardır. 

Roma 12 (A.A.) — Popolo di Roma 
Nyonda elde edilen anlaşmayı mev
zuu bahis ederek diyor ki: 

Bir mutahassısm tefsirine göre Fran-
koya aid bir denizaltı gemisi kontrol 
devletlerinin bir mumaneatına maruz 
kalmalcsızın ticaret gemilerini durdu
rabilecek veya torpilUyecektir. Şu şart
la ki, Londra muahedesinin 22 inci 
maddesindeki ahkâmı ihlâl etmesin. 

Voce di İtalia da şöyle yazıyor: 

Bu muahede filen Valancia hükû-
metile Frankonun denizaltı gemileri 
arasında tam bir müsavat tesis et
mekte ve binaenaleyh general Fran-
koya muhariblik haklarını tanıtma-
maktadır. 

Paris gaze te l er in in 
memnuniye t i 

Paris 12 — Bütün Paris gazeteleri 
Nyon anlaşmasmı memnuniyetle 
karşılıyorlar. Gazetelerin makalele
rinin hülâsası şudur: 

«Nyonda toplanan Akdeniz devlet
leri arasındaki anlaşma hakikî bir 
muvaffakiyettir. Konferans 48 saat 
içinde, Akdenizde vaziyeti ıslah ede
cek karatlar vermiştir. Konferansm 
muvaffakiyetini temin eden en mü
him âmil İngiltere ile Fransa arasm-
daki sıkı elbirliği ve bu iki hüküme
tin en mühim yükü kabulden çekin-
memesidir. 

Nyon anlaşması milletler arası mua-
hadeler tarihinde büyük bir mevki 
işgal edecektir. Anlaşma', MUletler 
cemiyetinin ruhu olan müşterek em
niyet ve .karşılıklı yardım esa-sına Js-
tinad etmekte ve İtalya müstesna ol
mak üzere bütün Akdeniz devletleri 
arasında bir müdafaa anlaşması vü-
cude getirmektedir. İtalyanm da çok 
geçmeden bu anlaşmaya gireceği ümid 
ediliyor. 

Konferans bir aralık, yenilmesi 
pek güç manialara iki parmak kadar 
yaklaşmıştı. Fakat müzakereye işti
rak eden delegelerin mahareti saye
sinde tehlike savuşturulmuş ve an
laşma olmuştur. 

İngiltere ile Fransa arasında bir iş 
birliği yapmak için senelerce uğraşıl
mış, fakat bir türlü buna muvaffak 
olunamamıştı. Akdeniz konferansı bu
nu temin etmiştir. Umumî harbden be
ri iki memleketin geçirdiği en buhran
lı bir sırada bu anlaşmanın olması 
çok memnuniyete şayandır. 

Nyon konferansının kararlarını ve 
bu ka'rarlan vermek hususunda gös
terilen çabukluğu bütün dünya mem
nuniyetle karşılıyacaktır. 

Paris 12 — Petit Parisien, Matin, 
Journal ve diğer birçok gazeteler 
Nyon anlaşmasını selâmlıyorlar, kon-

İspanyada muiıarebeler 
Franko kuvvetleri arazinin 

güçlüğü ile mücadele 
ediyor 

Leon 12 (A.A.) — Havas muhabi
rinden: Nasyonalistlerin Leon nun-
takasında harekât icra etmekte olan 
bir kolu, dün ileri harekete devam 
ederek ufak tefek muharebelerden 
soma düşmanın bir çok mühim mev
kilerini işgal etmişlerdir. 

Bu kolun ileri hareketi, Asturies'un 
garbında harekât icra etmekte olan 
kolun hareketinden daha batidir. Se
bebi de erazi teşekkülâtımn arzetmek-
te olduğu müşülâttır. Filvaki general 
Franco'nun askerleri vasatî 1000 
metre yükseklikte bulunan mahaller
de muharebe etmek mecburiyetinde
dirler. Buralarda ise münakalât yol
ları hemen hemen yoktur. Bütün iaşe 
ve mühimmat nakliyatı vesair müna
kalât patikalardan yapılmaktadır. 

Fazla olarak Asturiesliler, bir takım 
siperler kazmışlardır.- Bunlara karşı 
cepheden hücum etmek taJılikelidir. 
Bunlann mevzilerinden bir grup bu
labilmek için bazan bir gün yürüyüş 
yapmak lâzımgelmektedir. Diğer ta
raftan dün yağmur hiç dinmemiştir. 
Her tarafta şidetli bir soğuk hissedil
mektedir. 

KumbârM biri 
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feransm iyi bir iş gördüğünü söylü
yorlar. 

Paris 12 (A.A.) — Temps gazetesi 
Nyon anlaşması hakkında diyor ki: 

Aderyatik ve Tirene denizlerinin 
tahdid edilen mıntakalara idhal edil
memiş olması da gösterir ki, İtalya
nm menfaatlerine dokunulmamak ve 
bu anlaşmıya girmek için ttalyaya 
imkân verilmek isteniyordu. İtalya
nm böyle bir tesanüd siyasetine işti
raki zaruridir. 

D e m o k r a t hükümet te asabiyet' 
Hyde Park - Amerika 12 (A.A.) — 

Reisicumhur ^Roosvelt gazetecileri 
kabul ederek Çin - Japon ihtilâfı ve 
Akdenizde korsanlık neticesinde her 
tarafda asabiyet mevcud olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

— Bu asabiyet yalnız malî maha-
filde değil fakat bütün dünya üze
rinde her aile ocağında ve demokrat 
hükümette de vardır.» 

.^-

i 

^ 
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V 

Romanya Seyrisefain 
İdaresi 

Banket edecek TapurUr: 
Romanla vapuru 14 Eylül salı saat 18 de 

(Pire, Beyrut, Hayta ve İskenderiye) ye. 
Durostor vapuru 17 Eylül cuma saat 

18 de (Pire, Oolos, Stylis ve Selâniğe). 
Berlin, Breslau, Mresden, Londra Brük-

nl . Lahiye, Lwaw ve Warszawa İçin tenzl-
l&tlı flatlarla müttehit bUetler verilir. Tu
na Umanları için ve Türkiye - Romanya 
hükümetleri arasmdaki ItUâî mucibince 
merkezi ve jarkî Avrupa için tenzUâtlı fi-
ftttarla eşyayı ticariye sevk ve nakledilir, 
r^ula tafsUât İçin Galata Yolcu salonu 
karşısmda Tahir bey hanmda istanbul 
umumî acentalıgma müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

"Bu sırrı hiçbir \û\\ 
zevcime ifşa edemem,, 

«Şimdi eskisinden daha fazla sevi
şiyoruz. Halbuki bir müddet, muhab
beti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de 
biliyordum. Buruşukluklarım, beni 
50 yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış 
gibi gösteriyordu. Bugün ise 30 dan 
noksan görünüyorum. Zevcim bunun 
sırnna vakıf değildir. Fakat, bunu 
da yegâne cild unsuru olan Tokalon 
kremine medyunum. Kullanmağa baş
ladığım günden bir gün sonra ne kadar 
genç ne kadar taze görünüyordum.» 
Tokalon kremini, cildin hüceyrelerini 
gençlik faaliyetine irca için yegâne 
vasıtadır. Terkibinde Viyanada ya
pılan şayanı hayret fennî keşfin cev
heri olan «Biocel» mevcuddur. Ve 
cevher, genç ve sağlam cild hüceyre
lerini besliyerek ikaz ve ihya eder. 

Siz d^bu kadının yaptığım 
yapabilirsiniz. 

Siz de yegâne cild unsuru olan 
Tokalon kremini kullanınız. Akşam
lan yatmazdan evvel (pembe rngin-
deki) Tokalon kremini ve sabahlan 
[(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mukavviî, besleyici ve be
yazlatıcıdır. 

İstanbul altıncı icra memurluğundan: 
Dairemizin 37/300 No. dosyasile mah

cuz ve paraya çevrilmesine karar verilen 
altı yaşında bir kısrak 16/9/1937 perşem
be günü saat 10 dan itibaren Yeşllköy-
de Plâk fabrikası civarında 8 No. lı inekçi 
?• sütçü Tosefin evi önünde birinci art
tırma suretile satılacağmdan isteklilerin 
mezkûr gün ve saatte yerinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları ilân 
Olunur. M. 1234 

İstanbul 6 ncı icra memurluğundan: 
Dairemizin 37/299 sayılı dosyasında 

mahcuz ve paraya çevrilmesine karar ve
rilen bir adet sarı beyaz yerli inek 16/9/ 
t37 perşembe günü saat 11 den itibaren 
Yeçilköyde Bademli Bahçede 2 No. da bi
rinci açık arttırma suretile satılacağmdan 
isteklilerin mezkûr gün ve saatte yerinde 
hazır bulımacak memuruna müracaatları 
Uân olımur. M. 1232 

Kasım KablıanıŞeiiD ve şsı 
Ltd şirketi sermayesini 125 bin liradan 80 
bin liraya İndirmeye 11/11/1936 tarihinde 
karar vermiştir. Alâkadarların Şirkete mü
racaatları tebliğ olunur. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARÎHl: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 ingiliz lirası 

Tûrklyenln başlıca çehirlerile 
Paris, Marsilya, Mla, Londra ye 
Mançester'do, MiBir, Kibns, Irak, 
IriD, Filistin TI lunanlstan'da 
fubtlerl. Tugosiavja, Romanya, 
Bnrlye • • Yunanistan'da Filynlleri 

vardır. 

Her tOrlO banka muameleleri 
yapar 

Dr. MEHMED İZZET 
Dshillye mütehassısı 

llljuayenehane: Cağaloilu Nuruoıma* 
^t caddeti fio. J l Baht Bey Apartı-
mim pazardan maada be/tün tS • t7 
(aıtalannı kabul eder. Jelefon: 2392^ 

v3' MAâUAA. 
ftamoit 

HERY^STÂ 

T§iti: İTİ İŞiAÜ^Afi 
istanbul Tramvay Şirketinden 

İ L Â N : 
istanbul l'ramvay Şirketi, 1937 - 1938 mektep senesi zarfında tramvay 

hatlannda tenzilâtlı tarife ile seyahat etmek hakkım bahşeyliyen kartlann 
kaydma 10 Eylûl 1937 tarihinden itibaren başhyacağım Mektep ve Üniversite 
talebelerine ilân eyler. 

Alâkadarlar, Pazar ve Bayram günleri hariç olmak üzere her gün: 
Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar 
Cumartesi günleri saat 8.30 dan 12 ye kadar müsbit evraklarile beraber 

Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) hareket kalemine müracaat 
edebilirler. 

Direktörlük 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesi mucibince 1 adet kabartma etiket basma makinesi açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
II — Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 188 liradır. 
III. — Pazarlık, 23/IX/1937 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 14 de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 
rv. — Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V — Fiatsız teklif ve katalogların ihale gününden en az bir hafta evvel İn
hisarlar Tütün fabrikalar şubesine yermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklüerin tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle bir
likte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5042) 

• 
I — Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 
II — Eksiltme, 21/IX/937 tarihine rasthyan Sah günü saat 15 de Kaba

taşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III — Keşif bedeli 39025.02 lira, muvakkat teminatı 2926.88 Uradır. 
IV — Keşifname, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 kuruş mu

kabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis inhisarlar başmüdür
lüklerinden almabihr. 

V — Eksiltmeye içtirak edeceklerin Nafıa Vekâletinden verilmiş müteah
hitlik ruhsatnamesini haiz bulunmalan, bizzat mühendis ve mimar olmadık-
lan takdirde bunlardan birisiyle müşt< rek olmaları veya işin sonuna kadar 
mesuliyetirü deruhde edecek bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve 
vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek bu işe girebUmek için oradan aynca 
vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve eksütmeye iştirak vesi-
kE siyle muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapaU zarflar eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanhğma mak
buz mukabUinde verilmiş olmalıdır. «B.» «5870)) 

Ankara Valiligfinden : 
Keşif bedeli (17715) lira (66) kuruştan ibaret bulunan Ankara Kızılca

hamam yolunun 18+710—404-895 inci kilometreleri arasında yapılacak 25 
mentfrz kapaü zarf usulilo eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27,/9/937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Ankara Vi
lâyet daimî encümeninde yapılacaktır. 

İstekUler, teklif mektuplan, Ticaret odası vesikası ve 1328 lira 67 kuruşluk 
muvakkat teminat mektup veya makbuzlan ve Nafıa vekâletinden aldıkları 
1937 jnhna aid müteahhitlik ehliyet vesikalarile birlikte ayni günde saat 14,5 a 
kadar daimî encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakile şartnamesini her gün Nafıa müdürlüğünde görebi
lirler. (3322) (6103) 

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

6 cı Keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200 .000 ve 50.000) 

liralık Ikl adet mükâfat vardır. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7/Birinci Teşrin/937 günü akşamına kadar 

^biletini deriştirmiş bulunmahdır. 
Bu tarihten sorura bilet üzerindeki hakkı salat olur... 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 22798 lira 75 kuruştan ibaret olan Çerikli Svmgurlu yolunun 

0-f 000 — 7+00 inci kilometreleri arasında yapılacak sınaî imalât ve Şose in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27/9/937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14,5 da An
kara Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplan Ti
caret odası vesikası ve 1709 lira 91 kuruşluk muvakkat teminat mektup veya 
makbuzları, Nafıa Vekâletinden aldıkları 937 yılına aid müteahhitlik ehliyet 
vesikalarile biriikte ayrü günde saat 14,5 a kadar Encümen Riyasetine verme
leri istekliler keşif evrakiyle şartnamesini hergün Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. (3321) (6104) 

BANKA KOMERÇİYALE 
tTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
847.596.198.95 İtalyan liretidir. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyamn Mallıca fehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, Itviçre. Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahiri 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator ve 
* KoIıl.nbiyada 

Afilyasyonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karakoy 
Palas (Telef. 44841 7 2 / 3 / 4 / 5 ) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
istanbulda: Alalemciyan hanmda 

Telef. 22900 / 3 / 1 1 / 1 2 / 1 5 Beyoğ-
lunda: İstiklâli caddesi Telef. 41046 

İ2MİRDE ŞUBE 

İ s t a n b u l D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 
Keşif bedeli 888 lira 78 kuruştan ibaret bulunan Darphane ve Damga 

matbaası müdürlüğü binasını ihata eden muhafaza duvarlarmın yükseltilme
li ingaatı açık eksütmeye konulmuştur. Bu işe ait genel, özel ve fennî şartna
melerle keşif hülûsasmı görmek istiyenlerin 67 liralık muvakkat teminat ak
çalarım ve bu ?şe benzer en az 500 liralık iş yaptıklarını gösterir Nafıa müdür-
Sğtoden alacakları vesika ile müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarım ha
milen 20/9/'937 pazartesi günü saat on dörtte Millî Emlâk Müdürlüğünde top
lanan komisyona çelmeleri .(M.) (5888) 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta bef 
ikinci katta yedi odalı içi ye 
dışı boyalı telefon, elektrik, 
kavagazı, terkos, alaturka ha
mamı, bahçesi, nhtımî mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 

olan Vaniköyde ilkele yakı-
nmda (76) numarah kuleli 
yah hem kiralık hem arÂtıliktır. 
Mezkûr yalıya müracaat 

Selanik Bankası 
Teais tarihi; 1888 

idare merkezi: 

İSTANBUL (Balata) 
Türkiye şubeleri: 

I S T A N B U L , (GaUte, Yenicami) 
İZMİR, MERSÎN 
ADANA Bürosu 

Yunanistan şubeleri: 

SELANİK, ATİNA, PİRE 

Her tOrlO Banka muamelâtı 
Kiralık kasalar 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassaı 

Pazardan ba^ka günlerde öğledea 
•onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstan
bulda Divanyolunda (104) numarah 
kusuıi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. S&lı, cumaıtesi günleri labah 
i9,) • j2> saatleri hakikî hkaraya mah<̂  
•ustur. Muayenehane ve ev telefonf 
22398. KandUli 38 — 49. 

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
DOKTOR 

İHYA SALİH 
Cağaloğlu: Hamam sırasında 

24 numarada • Pazardan ba^a 
her gün - öğleden sonra saat 
1 den İtibaren hastalarmı ka
bul eder. 

I 
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HASAN TIRAŞ BIÇAĞI 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek tıraş bıçağıdır En güzel evsafa 
malik olup İsveç çe]iğind«ı yapılmıştır. Dört tarafmda birer numero vardır 
ve her bir numero üe lâakal 5 defa yapmak mümkündür. Bü: adedi 5,10 adedi 
30 kuruttur. 

-.PASLANMAZ ^, 
< 
en 
4 — - s-
i 'J. ANKARA ' * " 

İSTANBUL- BETOĞLU 

O M O W O I 

PASLANMAZ 
Hasan tıraş bıçağı 

Bir harikai san'attır. Senelerce suda bırakılsa bile kat'îjryen paslanmaz. Her 
gün tıra.ş olduktan sonra silmeğe ve kurulaımağa hacet bırakmaz. Yüksek ev
safa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar hayatlanmn müd
det ve devammca başka bıçak istimal edemezler. 
1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

HASAN TIRAŞ BIÇAĞI, fırçası, tıraş 
sabunu ve kremi, braş pudra ve kolonyası 

zevkin tamamım ikmal eden vasıtalardır. 

SEFALiN 

^ 

SONBAHAR GELDt 
Ufak bir üşütme başmıza bir has

talık getirebilir. Vücudunuzda bir kı
rıklık hissettiniz mi: 

Derhal bir kaşe 

S E F A L İ N 
alınız. 

NEZLE, GRİP 
BAŞ ve DİŞ 
ağnlarına karşı 
Eczanelerden 1 lik 
ve 12 lik ambalaj

larını arayınız. 

Şark Kromları T. A. Şirketinden: 
İki memur namzedi aranıyor 

Şirketimizin Erganimaden civarmdaki merkezinde, muhasebe ve an-
bar işlerinde çahşmak üzere asgari orta tahsili bitirmiş iki memur nam
zedi ahnacaktır. Verilecek ücret mikdan kazananlarm göstereceği liya-
ku<a göre oda, tenvir, teshin şirkete aid 70-100 lira arasındadır. Taliple
rin, el yazüarile yazılmış tercümeihalleri, varsa bonservis suretleri ve bir 
de fotoğraflarile beraber 17 Eylül 937 günü yapılacak müsabaka imti-
hamna girmek üzere Galata, Tahirhan 4 ncü katta Eti Bank İstanbul 
Bürosuna müracaat etmeleri lâzundır. 

NEOKALMiNA 
GRİP - NEZLE - NEVRALJİ BAŞ ve 

DİŞ AĞRILARI - ARTRİTİZM 

Saraçhane başında Horhor caddesinde 
Erkekler kiemi: Münir Paşa konağında -Kızlar kısmı ile ilk kısmı: yeni yapılan binada 

ER̂KİK HAYRİYE LİSELERİ »rs-İ 
Âna - ilk - orta lise kısımlarmı havidir. Fen ve edebiyat okullan vardır. îlk smıflardan itibaren ecnebi lisam 

mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısımna, Münirpaşa konağı karşısmda leylî bir liseye lâzım olaiı'bütün 
müştemilâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edümiştir. Kızlar kısmmda 
tedrisat tamamile ayrıdır. Nehart talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsüe naklolunurlar. Kayıd mu
amelesine başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Eski FEYZiÂTI 

Yatılı B O Ğ A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana . Ük - Orta - Lise sınıflan 

tik kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydi için her Rün mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlere tarifname gönderilir. 

^HH^I^gil^^^HmHHBArnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon: 36.Z10 tHBKKt^mtK^^Kt^ttMM 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKİ EKREM 
TABİÎ GÜZELLİK... 

Tabii güzel görünmeğe muvaffak ol
mak için en tabii şeMlde; cild he
kimlerinin uzun zaman çalışarak 
bulduğu formüle göre hazırlanan 
yağlı, yağsız ve acıbadem 

;REH ^ ^ 
VENÜS 1 'm 

kullanınız. 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA-
RIN USARELERİNDEN İSTİH

SAL EDİLMİŞ TABİ! BİR MEYVA 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha-

• rikası olduğundan tamamen tak-
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalanm, 
ekşiliklerini ve muannid inkibaz-
lan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumî hayatın intizamsız-
lıklannı en emin surette ıslah ve 
insana hayat ve canhlık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

PİŞİK, KIZARTI, SİVİLCE 

^>,V^ 

(OCUK PODRASI 

Bunların izalesinin 
en katı devasıdır. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriya( müdürü: Selâmi Sedea 

AKŞAM Matbaan 

^ =.?-:;cr.,3v,-:^f-:;î.->.->.-.:.'co-Vf'r.^ 

1, .̂ vPvOrrH 

Mide guddelerinin ifra
zatını tahrik etmek, 
iştahı açmak ve iyî bir 
hazım hazırlamak için 

En mükemmel bir 
kuvvet ve sıhhat 

iksiri olan 

QUINA lAROCHE 
VM RfCONSTlTUANT ft fİM\fM 

dan küçOk bir kadeh 
içiniz. 

Bütün eczanelerde satılır. 

513 cîj 3 î ^ ^ : r c : ( 

M f O r -OtMlffAl *PAN(t , 

V i DOZA PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari Lâboratuvarı, İSTANBUL 

KERPETEN GİEJ 

Belsoğukluğu 
ve PRErfOİYE yakalanmamak için 

en iyi üâç ancak 

PROTEJİIMDİR 

Modellerimizi kopya, biçimi
mizi taklid ediyorlar. Birin
ci nevi İngiliz kumaşlann -
dan KADIN, ERKEK ve 
ÇOCUKLARA mahsus trenç-
kotlar, muşambalar, kover-
kotlar ve gabardin pardesü-
lerin zengin çeşidlerini ucuz 
fiat ve şeraitle takdim edi
yoruz. 

MÜSAVİ CİNSTE tSE... 
DAİMA ÜSTÜNÜZ. 

BAKER Mağazaları 
Diş hekimi 

Dr. FERİT RAM 
Seyahatten avdet ederek 

- g . lanm kabule başlamıştır, 

\MİZ I 
!k hasta- I 
[niştir. m J 

İstanbul 6 ncı icra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

verilen bir adet Fransız sistemi testere 
makinesi ile bir adet yeril davul makine
si (15/9/937) tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 16 dan itibaren Galata-
da Kapılçl civarında Kaval sokağında 21 
numaralı demirci dükkânında satılacak
tır. İsteklilerin mahallüıde hazır buluna
cak memuruna müracaatları İlân olunur. 
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