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Almanya Bütün Hazırlıklarını Bitirdi. Yalnız 
Harekete Geçeceği Gün Meçhul Bulunuyor 

Dantzig Ve Alman Hudutları Milli Şef Dün Edirnede 
Silah Ve Asker Deposu Halinde Tetkiklerde Bulundular 

•IYARINI• 
ALMANYA 

ÇILDIRDI MI? 

Bu MUhlm Yazıfl 
Yarın Okuyunuz 

ltalyan -Alman 
K~cakl~:,:;;;nın Muhtemel Neticesi 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman as 
k<.>ri hazırlıklarının geniş mikya 
ta devam etmesine ve Polonyayı 

(Yazısı 7 inci sayfada) 

1940 
Nufus 

Umumi 
Sayımı 

,----------------•-flllı." 1 İstatistik Müdürlüğü 
Hazırlıklara Başladı 

• 

Etrafınızdaki Meçhul 
• 
insanlardan Sakının ! 

Dünya en nazil< günlerini 
yaşıyor. Geniş bir propagan -
da harbi içinde bulunuyoruz. 

Düşmanlar, memleketleri ev

vel& içinden yıkmağa çalışı -
yorlar. Bunun için de türlü 

sinsi vasıtalarla akla, hayale 

gelmedik propagandalar ya
pıyorlar. Bu propaganda için 

de bir takım kur naz eleman· 
lar kullanıyorlar. işte, bunlar 

casuslardır. 

Kendinizi bu tehlikeli adam 
!ardan koruyunuz. Dilinizi sı· 
kı tutunuz.. Yurda, millet,, 

devlete ait bildiklerinizi ıu • 
rada burada, uluorta anlatma-
yınız. Ketum olunuz. 

Başkalarının da sözlerine 

kanmayınız. Hiç ümit etmedi
ğiniz kimseler casus olabilir! 

Casuslara dikkat! 

~--il!!!!!!!~--------------------' 

Ankara, (İKDAM Muhabirin 
den) - İstatiı;tik Umum Müdür
lüğü 1940 senesinde yapılacak o
lan umumi nü!us sayımının ha
urlıklanna başlamıştır. 

Nüfus saynnı ameliyesi, İcra 
Vekilleri heyeti karaiyle mem -
leketin zirai, sınai, ticari faali
yeti hakkında malumat toplatıl
masına da teşmil olunabilecek -
tir. 

Nüfus sayımı işini yapmak ü
zere memlekette okur yazar her 
şahıs; vali, kaymakam, ve nahi
ye müdürleri tarafından kendi
lerine verilecek sayım ve kont
rol memurluğu vazifesini kabu
le ve gösterilecek usuller daire
sinde bu işi yapmıya mecbur bu 
lunmaktadırlar. 

Sayım işlerinin temini için i
cabederse bir haitayı geçmemek 

(Arkası 7 inci sayfada) 

SPOR 
• 

Dün lstanbul Zengin 
Bir Spor Günü Geçirdi 

Dünkü- Paza.r İstanb'ırl için un fİll bir 6'pl'.lr gü
nü sayılır. Sabah yağan ıiddetli yağmur meraklı 

!arı korkutmuştu. Fakat bu, meraklıların mü•
bakaları zevkle takip etmelerine mani teşkil et
medi. 

Dün muhtelif yerlerde yapılan üç mühim spor 
hareketi şunlardı: 

1 - İstanbul kürek birincilikleri son haftası, 
2 - Veliefendi at yarışları, 
3 - Profesyonel güreşler. 
Her biri binlerce seyirci ta!afından takip edi

len bu müsabakaların neticeleri şunlardır: Gü -
reşte; Tekirdağlı Bul.gara tuşla galip; kürekte; 
Güreş İ.stanbul birincisi.. At yarışları da zevk
le heyecaııla takip edilen 'bir spor hareketi. Bun -
laruı tafsilatı 5 inci sayfıuruzdadır. 

ıı rntlı11 ı fi J 

Mısır Askeri Heyeti 
Dün Edirneye Gitti 
Misafir Heyet Taksim Abide
sine Merasimle Çelenk Koydu 

Heyet abideye çelenk koyduktan sonra 

Memleketimizde askeri tetkik 
ler yapmak üzere evvelki gün 
şehrimize gelen Mısır askeri he-
yeti dün saat 16 da Taksim cüm-

huri.yet abidesine çelenk koy -
muştur . 

Dost ve kardeş Mısır askeri 
(Arkas1 7 inci sayfada) 

Adalara Su Verildi, 
Kadıköy Ne Olacak ? .. 

Nihayet Adalar suya kavu§
tu; nihayet kuru musluklar ba
tında: ·Burası Kerbeladan da 
beter. sadece beli!• diyenlerin 
yüzleri güldü; nihayet seneler -
denberi yapılmakta olan son -
dajlardan hayır gelmiyeceğini 

kavrıyan belediye Elmalıya ba~ 

vurup bu mühim işi başardı; ni· 
hayet Sular idaresi vilayetin kati 
azmini görünce her türlü müş· 
külah yendi; nihayet boruların 
döşendiğini göreni~ gözleriQıo, 

su verileceğini duyanlar kulak-
( A kası 7 inci sa11.fad4) 

SELA. lİ UZET SEDES 



Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Em eki i General Ke ma 1 Koçer 

Hakikatin Güler Yüzü 
ile Karşılaşmış Gibiyiz 

Bir sevk.iyot sırasmtl•: 1 - Yarbay (General) Kemal. 2 - Yiiı
başı (Albay) Hakkı, 3 - Yüzbaşı merhum Abdükchaıı, 4 -

Kayyum Ahmet •merhum•, 5 - Kaçırılan bataryanın kumandanı 
Hamit, 6 - Kaçmlan bataryanın kumandanı Rifat 

Bu hararetli münakaşalanmız 
bir saat kadar sürmüştü. Bu he
yecanı, bu nevmidiyi ben, hiç bir 
muharebe vaziyetinde duymamış
tım. Vaziyetiıni, eminim, direk -
tör benden daha anlıyordu. İfa -
delerinden, bana gittikçe mü te
mayil olduğunu seziyordum ve 
büyük b:ir saygı ile hitaplarını 

karşılıyordum. 

Monoklünü eline aldı, gözünü 
de sildikten sonra tekrar yerleş
tirdi, ayağa kalktı: 

- Sizi haklı bulurum. Sami -
miyetinize inanının. Teşebbüsü
nüzün azametini bilirim. Ben de 
h~ı tnnr::.lh ~verim. Size söz ve .. 
rıyorum. Sonuncu vapuruıuu.t.LL 

da elden çıkarıncıya kadar sizin
le, fakat mutlaka sizinle çalışa -
~ağım. Sevkiyatınızı mutedil bir 
fiatla yapacağım. Benim de bü -
yük babam bu vatanda yaşamış, 
ailem burada mes'ut olmuştu. 
Hem, emin olunuz, siz düşmanı 
yeneceksiniz! 

- Teşekkürler ederim. Fakat 
Rozaltı uzaklaştırmak doğru mu? 

- Bak, burada iyi düşünmedi
niz. Hainler korkaktırlar Şirket
ten ayrılan Rozalt'e, yurdu için 
savaşanlar muvacehesinde titre· 
mek düşer. 

Muhterem muhatabı.mı yıllar -
ca b:irlikte geçen mesai hayatı
mızda bütün büyüklüğile öğren
dim. Ona bir sayfa ayırmayı ka
dirşinaslık addederim. 

Bu zat, sekiz lisanın edebiya -
tına viikıftır. Yirmi iki yıl Kredi 
Liyone'de yüksek vazifeler al -
ıruştır. Son memuriyeti, bu mü
him bankanın umum şark şube
lerinin umum müdürlüğü idi. 
Avrupada büyük b:ir şöhret sa • 
bibi bir iktisat alimidir. 

Bir gözünü mektepte kaybeden 
bu fazilet mücessemi, gözünü çı
karanı affetmek gibi, her insana 
nasip olmıyan, yüksek bir ulüvvü 
cenap göstermiştir. O gün çok az 
Türkçe biliyordu. Yurdumuzdan 
henüz genç yaşında ayrılmıştır. 
Kendisine o anda bağlandım. 

İşlerimizde programı birlikte 
çizerdik. O, büyük bir asker gibi 
teferruata da nüfuz ederdi. Oku
yııcu!anma derhal haber \•ere
y im: Kalvi aslen Ermenidir. Fa
zilet, onu insaniyetin en yüksek 
seviyesine çıkarmıştır. Bana der
di ki: 

- Beyefendi, görüyorsunuz, 
hayatım ne kadar basittir. Ben 
zevki sadelikte buldum. Bu hafta 
:la mektep c-ocuklarmı Boğaza ve 
Adalara götürdüm. İnli yen beşe
riyete hizmet: İşte bence en bü

yük vicdani ve cavidani zevk! 
Şu Beyoğlundaki müezzinin se
mai sesine her sabah uyanırım, 
derin bir istiğraka dalarım. Şeks
pirin, Lamactinin, Hügonun, 
Tolstoyun eserlerini okumakla 
inşirah duyarım. Nazarımda ha
yat, çoklarının bildiğinden bas· 

kadır. Bir milyonerdim. Fakat 
bugünkü hayattan da elem duy
mıyan bir filozofum. 

Ben zevki insaniyet ve hakikat
te ararım. Bütün maddi varhğı
mı elimden alan Bolşeviklere 

karşı da derin infialler beslemi
yorum; kafamı !Utfen bana bağış
ladılar, düşünebiliyorum. Rusya
dan, zindan.dan kurtuluşum da, 
muztariplere ettiğim iyiliklerin 
bir mükafatıdır. Bu benim on üç 
yaşındaki oğluma acaba bir ha
pis hayatı tattırmak sizce müm -
kün değil midir? Onu da dünya 
dağdağalarına alıştırmanızı ıica 

edersem gülmeyiniz! Çünkü ben 
" - · .. · . - ._j.___ fT-
aylık zindan hayatı bana biraz 
acı geldi. 

Şart Kalci, hazan geceleri ben 
de kalırdı. Büyük misafirin hu
zurile bütün ailece şerelfenir -
dik. Birçok geceler, büyük ilim 
anlatırdı. Biz, güler. hatta ağlar
dık. O demler, gamalud bir öm -
rün, en heyecanlı safhalarını top
lamış gibi idi! 

* Kalcinin yeniden ısmarlarh.ğ:ı 
kahveyi artık ne~,e ile icivordum. 
İfadelerindeki samimiyet ve kud

ret, bana yarınki mesainin mu -
vaffakryeti hakkında ümit veri
yordu. İstanbul ufkunu kaplıvan 
kasvetli bulutlar arasından, Türk 

güneşinin zayıf parıltılarını se -
çebiliyordum. B:ir serab aı·dından 
koşmuştuk. Şimdi haki.katin gü
ler yüzile karşılaşmış gibiyiz. ' 

Vapur gidecek, 9 vapur emre a
madedir. Barutçu oğullarından 
biri, bana, Türk nimetinin şük -

ranlarını, aziz yurduma yapaca -
ğı büyük yardımlarile ödiyecek:. 

Ka\ci, tekrar tekrar zile bastı, 
yine Rus geldi: 

- Vapuru yola çıkarmak için 
her şeyi yapacağız. Pandikyanla 
da görüşmemi temin ediniz! 

Arkası var) 

Gazocagı Parladı 
Küçükpazar Yenihayat soka • 

ğında Aliye ait evde kiracı ola

rak oturan Hüseyin karısı Huri

ye Tekin odada benzin ocağı ya

karken parlaması üz~rine pen

cereden ocağı sokağa atarak yan 

gın var diye bağırmış, itfaiye ça

ğırılmış ve benzin ocağının so -

kağa atılmasile husule gelen a -

!evlerin bir yere siray.,tine mey 

dan verilmeden söndi•ıülmüş 

tür. 

Kadını Dögmüş 
Abanoz sokak 35 sayıda otu -

ran Hasan kızı Münevver mü • 
racaatla Tarlabaşı caddesi 176 

sayıda oturan Cemil tarafından 
dövüldüğünü iddia etmiş suçlu 
yakalanmıştır. 

Büyük Şarap 
Fabrikasının 

İnşası Başlıyor 
Şarap Fiatları da Bira 

Gibi Ucuzlıyacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raif Karadeniz İzmirde yaptıkla
rı telkiklerden sonra burada in
şası kararlaşmış olan şarap fab
rikasının bir an evvel yapılma -
sına başlanması için emir ver -

miştir. Fabrikanın inşa edileceği 

yer İzmir - Bornu va arasında -
dır. 

Arazi satın alınmış yalnız in -
şaata başlanmak için tahsisat te 
mini meselesi kalmıştır. Ve)sil 
bu meseleyi yakında halledece -
ğini söylemiştir. 

Fabrikanın inşaatı bu yıl so
nuna doğru b1-Şlıyacak ve iki se
nede tamamlanacaktır. Bu fab
rika ile şarap istihsalatımız bu· 
günkünün 4 misline çıkacaktır. 

İleride birada olduğu gibi şa
rap fiatları da mühim surette u
cuzlatılacak ve Türkiyede en sert 
içki olarak şarabın satılması ka
bul edilecektir. 

----0,0---

BELEDIY E - -
Şehir Tiyatrosu Artistleri 

Hakkında Bir Karar 
Şehir Tiyatrosu artistleri şeh

rin bazı semtlerinde yaz tatili 
esnasında temsiller vermekte, 
turneler tertip etmektedir. Be
lediye, Şehir Tiyatrosu aı·tistle -
rine dinlenmeleri için yaz tatili 
vermektedir. Artistlerin bu mü
samahayı suiistimal ettikleri gö 
rülmüştür. Belediye reisliği son 
verdiği bir emirle Şehir Tiyat -

• -<..!.l ___ .._ft .... -

da hiçbir suretle temsil verme -

!erini yasak etmiştir. 

Vali Lutfi Kırdar Şehir tiyat

rosunun operet kısmım açmak 

istemektedir. Artist temin edil -

diği takdirde bu kış Şekir Tiyat

rosu iki yerde çalışmağa başlı -

yacaktır. 

Li ı'.\ N 

Y c.n. Yolru f alonunun 
inşaatı Çatuk Bit.r ;ıecck 

Münakale Vekilinin kat'i e -

mir1eri üzerine kısa bir zaman

da inşası bitirilecek olan yeni 

yolcu salonunun açılışından son 

ra Tophanedeki bugünkt:ı yolcu 

salonu yıkılacak ve buraya as

ri güzel bir antrepo yapılacak -

tır. Fakat diğer taraftan diğer 

bir tasavvur ileri sürülmüştür. 

Bu da, binanın yıkılmasından 

sonra burasının bi:r meydan ha

line sokulmasıdır. 

Deniz Kazalarına 
Karşı Tedbirler 

Sis Düdükleri Ve Tahlisiye, 
Fenerlerin İslahına Başlanıyor 
Devlet Demiryolları işletme 1 

umum müdürlüğü sahillerimiz -
de fenerler, radyofarlar ve talı- 1 

lisiye istasyonları yapmak için 
geniş surette tetkikler yapmak
tadır. 

İlk olarak Çanakkale ve Kara
deniz Boğazlarına yeni sis dü -
dükleri konacaktır. Bilhassa sis 
yüzünden Çanakkale Boğazında 

çok kaza olmaktadır. 

Boğazın muhtelif yerlerine ko
nacak sis düdükleri havanın sis
li olduğu zamanlarda mütema -
diyen ötecekler ve böylelikle ge
miler sahilin ve sığlık mevkile -

Yumurta Fiat
. ları Çok Düştü 

Mevcut Mallara Müşteri 
Bulunmuyor 

Yumurta ihracatının tamamen 
durması yüzünden fiatlar son 
günlerde çok düşmüştür. Evvel
ce mühim mikdarda yumurta çe 
ken Almanya ve İtalya şimdi mal 
almaz olmuşlardır. Eski müşte -
rimiz İspanya da halen kendine 
gelememiş ve yumurta ithalatı
na başlamamıştır. 

Esasen haı·pten evvel memle - . 
ketimizle temaslar yap•n İs -
panyol tüccar !arının şimdi ne 
yerleri ve ne de adresleri belli -
dir. 

ıBu sene ilk aylarda gayet gü

rin yerini tayin etmiş olacak 
!ardır. 

Karadeniz Boğazının iki tara
fına konacak düdükler de sisli 
havalarda Karadenizden gelmek 
te olan vapurların Boğazı kolay
ca bulmalarına yardım edecek -
tir. 

Tahlisiye istasyonları inşasına 
bilhassa Karadenizin İnebolu -
dan sonra olan kısmında başla -
nacaktır. Samsunda mevcut bu

lunan ufak teşkilat genişleti -
Iecektir. Ereğliye yeni bir tahli
siye istasyonu daha yapılması 

mukarrerdir. 

Sergi Sarayı 
Avan Projesi 

Yeni Bir>a Taksim Kış· 1 

!asının Yerinde Yapılacak 
Taksim kışlasının yerinde u

mumi ihtiyacı karşılıyacak bü -
yüklükte bir sergi binası yapı -
lacağını yazmıştık. Serginin a · 

van projesi belediye imar işleri 
müdürlüğü mimarları tarafın -
dan hazırlanmağa başlamıştır. 

Taksim sergi binası büyük bir 
holden ve müteaddit pavyon -
lardan ibaret olacaktır. Avrupa
daki eşlerinde de görüldüğü üz.e
re sergi binalarına fazla kat ila-

ve edilmemektedir. İstanbı.tldaki 

esaslı nokta gözönünde 
zel giden yumurta ihracatımızın ak 
geçirdiği buhranın bu mevs·m 

1

! c tır. 
tutula -

bu şekilde devam edeceği anlaşıl ----0o---

maktadır. Fiatlerin daha düşece- P O L 1 S 
ği tahmin edilmektedir. 

---•00----
MÜTEFERRIK. 

Dünkü Sagnak 
Dün sabah. şehrimizde şid • 

delli bir sağııak olmuş. saat on 
buçukla, 20 dakika süren bir 

yağmur yağmıştır. Sağnak şeh

rin bir çok yerlerinde seller hu
sule getirmiş, çukur sahalar su 
ile dolmuştur. 
Şişhane yokuşunda sellerin 

l sürüklediği kumlar, tramvay 
raylarını doldur.muş ve bir müd 
det seyrüsefer inkıtaa uğramış -

tır. 

Elini Makineye Kaptırdı 
Eyüp Feshane fabrikasında ça 

lışan Ahmet oğlu Mestan kalay 
dairesindeki makineye sağ elini 
kaptırarak yaralanmış müdavatı 

yaptırılmıştır. 

Düşüp Yaralandı 
Lonca Çınar caddesinde otu -

ran Ayvansaray un değirmenin

de amele 328 doğumlu Mehrr,~t 

oğlu Mamhut fabrikada ayağı 

kayarak düşmüş, kırılan camlar

dan sol e»nden yaralanmış mü -

davatı yapılmıştır. 

Tos Vıırup Yaraladı 
Yeniköyde Cami sokağında o

turan Yazmacı Mustafa oğlu 

Nuri Karagöz oğlu, üzüm almak 
yüzünden çıkan kavgada Yeni -
köy Saitpaşa caddesinde oturan 
Yorgi oğlu Anastasa kafa vura -
rak dudağından hafifçe yarala -
dığı ve ayni caddede oturan Ni
ko oğlu Yaniyi de yere yuvarla
mak suretile sol kaşından hafif
çe yaraladığı için yakalanmış -
tır. 

NOTLAR: 
EBUZZİYAZADENİN 

AÇTICI DAVALAR 

Bir arkadaş: 

- Velid Ebuzziya ne diye 
me ,Jek arkadaşlarını dava edi
yor? .. 

Diye sordu. Hakikaten yerin 
de bir sual. M~slek arkadaşı ıııcs 
!ek arkadaşını prensip itibarile 
dava etmemek vaziyetinde ol -
malı. Fııknt, bu arkadaşa Vakit, 
Tan, Haber_ Gazetelerini çı • 
kardım, kendisine: 

- Oku şunları .. 

Dedim. İtirazsız okudu. 
- Sen olsan ne yapardın? 
Diye sordum. Düşünmeden: 
- Dava ederdim •• 
Cevabını verdi. 
- O halde Ebüniyazade de 

dava etmekte haklı imiş ... 
Dedim ve ... devam ettim: 

- Arkadaş nihayet arkadat-

lık vasıfları ve hudutları ile mu 
kayyettir. Bunu aşanlar, ve ten 
kitlerini tecavilz ve küfür hali
ne getirenler hakkında yapıla 
cak başka hiçbir şey yoktur. 

1'RAl\IVAYLARI 

UNUTMUŞUZ! 

Prost şehir planını yaparken 
tramvayları unutmuş! •. Diye bir 
gazete başlığı okudum. Tuhafı

ma gitmedi doğru•u. Nihayet 
tramvay denince insan oğlunun 
izdiham sefaleti o kadar göz Ö• 

nüne geliyor ve biz ona o ka
dar ıılışımş bulunuyoruz ki, ha 
unutulmuş, ha unutulmamış, v~ 
geliyor. 

Büyük bir endişe mevzuu de-

ğil! 

VİLAYET MEMURLAR! 
~-----~-~~ 
DA ZAM İSTEMİŞLER 

Lil.tfi Kırdarın belediye ıne • 

murlarına zam yapması vilayet 
memurlarını da harekete getir
miş. Onlar da zam istiyorlarn;ış. 
Belediyede zammın Yeri ve ba
ni şu resmi dildeki ifadesil.ı ufü· 

babı nıucibesi• var ·aınıua, "HR
yette buna •Mucip sebepı> ne 
var, onu kavrıyınnadık doğı·u 
su! 

BELEDİYENİN 12,, 

MİLYON LİRASI 

Belediye muhasebesi 12,500.0CO 
Jirahk alacağının müruru za
mana uğradığını tesbit etnıiş. 

Gazeteler de bunu teli\şsız, sa
kin, Sanki 12,5 kuruş muhasebe
cinin cebinden düşmüş gibi kav-
dediyorlar. • 

Bre insaf! •• 12,500,000 lira ilç 
İstanbula bir İstanbul daha ka
tılırdı! Bunun biç de mi mes 
ulü olan yok? 

ŞÜKRÜ Alll\~ED 

Şimdi Kullanılan 

Tahta Mavnalar 
Kaldırılıyor 

Tahmil Ve Tahliye Va
sıtaları İslah Edilecek 
Devlet limanları işletmesi U. 

Müdürlüğü limandaki nakliye 
vasıtalarını modern lıir surette 
yenileştirmeğe karar vermiştiıı. 

Bu karara göre, bugün tahtadan 
olan mavnalar yavaş yavaş orta 
dan kaldırılacak ve yerine saç -
tan yapılmış demir mavnalar 
kaim olacaktır. 

Bu suretle mavnalar hem sağ
lam olarak inşa edilmiş olacak 
ve hem de içiııde tahmil tahliye 
için techizat yapılabilecektir. 

Bundan başka mötürlü 
mavnalar inşası için de yeni
den etüdler yapılmakt,adır. Ev
velce birkaç tane nümune için 

yapılan bu mavnalardan iyi neti 
celer alındığından bunların ço -
ğaltılması kararlaşmıştır. 

Ekmek Bıçağı Düşmü~ 
Kumkapı Bayramçavuş ma -

hailesi Taşçılar sokağında otu -
ran kunduracı Avadis oğlu 314 

doğumlu Torkum evinde yemek 
yemekte iken ekmek bıçağının 

masadan düşmesile sağ ayağı bal 
dır kısmından hafifçe yaralan -
mış, müdavatı yaptırılmıştır. 

El Birligile Döğdülsr 
Devlet Denizyollarının Bur 

gaz vapurunda kamarot Ali oğlu 
Mehmetle ayni vapurda Abdullah 

oğlu Mehmet Aksaray Camcılar 
sokağında oturan Murat oğlu Ne 
cibi dövdüklerinden yakalanmış 
!ardır. 

Kadıııa_Çar.ptı 
Fındıklıda Caferin kum depo

sunda oturan; 3486 sayılı kam -

yonda çalışan şoför Cezmi Tepe
başına giderken Yeniçarşı cad -
desinde oturan Mehmet kızı Sel

ma adındaki kadın, kendisine 
çarparak hafif surette bacağın - • 

dan yaraladığım iddia etmişe 

şoför yakalanmıştır. 

Cama Çarptı 
Cibalide Haraççı Bostan sokak 

ta 13 sayıda oturan Zahide ta -

nıdıklarından Rıfkının evine gi
derek kazaen eli kapı camına 

çarpma neticesi kırılan cam par

çasile hafif yaralanmıştır. 

Bardakla Yaralandı 
Kuzguncukta Beylerbeyi cad

desinde oturan Zekeriya oğlu 12 

aylık Erol Özer elindeki su bar
dağı üzerine düşerek burnundan 
Yaralanmış müdavatı yaptırıl -
mıştır. 

12~ 1?~A-cı 1 
Yeni Hadiseler 

Beklenebilir 
Mihvercilerin 30 günlük bir 

mütareke teklifi, dünya si) asi 
mahafilinde hiç de ciddıyetle te 
lakki edilmedi. Çünkü, horkes 
kani bulunuyordu ki, bu teklif, 
sulh cephesinde sinirleri boz -
mak için tertip edilmiş bir ma· 
nevradır. 

Hakikaten, bu teklifin bir ma 
nevradan başka bir şey olmadı
ğını isbat eden hadi5el!>r goz 
önünde bulunmaktadır. 30 gün
lük mütareke teklifi yapılırken, 
Almanyada, silah altındaki as • 
kerin mevcudu iki milrondu. 

Hüsnilniyetle mütareke tek 
lif eden bir taraf, iki milyon as
i.ere neden ihtiyaç göriioı·'.'. 

Bunu müteakip, dilnya ajans· 
ları, daha garip bir haber u~· 
rettiler. Sanki, bu kada" a,keı 

yetişmiyormuş gibi, Almanya, 
yeniden mühim miktarda, bir 
kısım ihtiyat etradı dalıa siliıh 
altına çağırdı. 

Paris diplomasi mahaüliniıı 
kanaatine göre, ağusL•,sun son 
haftasına kadar, Almanya, se . 
ferberliğini tamamen lkmal et 
miş olacaktır. Bütün Almanya
da, muhtelif istikametlerde l.a·· 
reket eden her nevi nakil vası
taları, yeniden silfilı altına alı
nan ihtiyat efradı taşımakla 

meşguldür. 

Muhtar Slovakya, Alman • 
yanın askeri hinıaye,,ine alın • 
mıştır. Ve bütün büyük şehir • 
!eri işgal edilmiştir. Oam:ig ,.e 
Polonya hududuna, şark ı. udu • 
duna mütemadiy~n askeri sev· 
kiyat yapılmaktadır. Harp mal
zemesi imaline yarıyan iptidai 
maddelere, gıda maddelerjne ye· 
ni kayıtlar konmuştur. 

· İtalya da mütemadiyen laali
yette ve meşguldür. Kont Cia-
110 Arnavutluğa gelmi'(tir. )ta • 

car hariciye nazırı Romada, Ber 
tinde gizli mülakatlar yapmış
tır. Macar hariciye nazırının 

Hitler tarafından kabul edildi -
ği gizli tutulmuştur. 

Görülüyor ki, yukandanberi 
sıraladığımız hadi.eler, ;ıo gün
lük mütareke teklifinin gülünç 

1 
bir manevradan başka bir şey 
olmadığını açıkça ortaya ko~ n
yor. Sulh cephesi, bu manevra· 
ya kanmamıştır. 

Herhalde, önümüıdelr.i haf • 
laların çok nazik oldnğn mu • 
hakkaktır. Biliikis, mütareke ye 
rine, mihvercilerin yeni bir ha
rekete hazırlandıkları iddia edi· 
Iebilir. 

** 
Zorlu Müşteriler 

İstiklal caddesinde işkembeci 
dükkanında çalışan And-0n mü -
racaatla müşteri sıfatile dükka

na gelen Doğramacı sokağında 
oturan Adil ve arkadaşı Osman 
tarafından dövüldüğiinü ve bu 

sırada bir cam kırıldığını iddia 
etmiş suçlular yakalanmıştır. 

:·············· ........ ~ 
Tarihi Eserlerdeki Kur~un- f: ı·;Ö•RÜmRÜii•i ı 

lar Müzede Saklanacak :...... .. .... ı f 
'1stanbulda mevcııJ; olan bir f Su İdaresi Kolaylık ı 

çok eski eserlerimizin en kiymet ı y I 
1 l.i hazinelerinden biri olan kur- ı apmıyor mu 

şunları idraksiz eller vasıtasile 1 Beyoğlunda C. M. imzasile ı 
çalınmaktadır. aldığonız mektupta deniliyor ı 

Müzeler idaresi bu halin önü- ı ki: ı 
ne geçmek için bazı abidelerimi- ı •- Evimde terkos suyu yok, ı 
zin üzerindeki kurşunları çıka • ı Su idaresine gittim. Borular ı 

rarak müzelerde muhafaza et • ı uzaktan geçiyor. Kapınızın ı 
ı önüne kadar 10 metredir. ı 
ı Eğer bu yolun ve evdeki su ı 

' ı tesisatının pııralannı defa ten ı 

meğe karar vermiştir. Kurşun -

ları alınacak olan abidelerin Ü-

zeri de imar müdürlüğünün ev - ı verirseniz su veririz. Dediler. ı 
velce yaptığı gibi beton ile kapa· ı Bu para da 100 lirayı geçi- f 
netılaca kve harap olmalarının ı yor. Ben de 100 lirayı defaten 

onune geçilmiş bulunacaktır.' ı veremem. Amma taksitle ödi- ı 
!Bundan 'başka abidelerimizin ka- ı yebilirim. Bunu idareye söy- f 
pı başlıkları, çeşme başlıkları ve ı !edim. (olmaz) dediler. Bu ka
saire gibi kıymetli parçaları ta- ı dar para:1:1 hep birden vere - ı 
mamen. çıkarılrak müzeler ida - ı mem. Muhakkak sakalara mı ı 
resi bundan başka medrese ve - ı taşıtayım?• ı 
sa:ire gibi asarı atika bakımından ı Sular idaresinin halka bu ı 
kıymeti olan binalarda oturan ı hususta kolaylık gösterip gös- ı 
kimselere kat'i emirler vererek 1 teremiyeceğini ıı 
bu eser !erin harap olacak kısım- S ? 
lanndan kendilerinin mes'ul o- oruyoruz . ı 
lacağını bildirecektir. .. .................... ..ı 
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Za şasın Pazar 
Yağmurları! 

Günün Mevzuları: 

Çemberlayn ve Halifaks 
Londraya Döndüler 

' Aferiu, aşkolsun şu tabiate, 
ya 'asın tabiat, yaşasın iki pazar
dır üstüste yağan sevimli yaz 
yağmurlan! 

Görüyorsunuz ya, aylardan, 
belki de yıllardanbe)'i bizim ya
pamadığımız, tamamile becere _ 
nediğimiz hayırlı işlerden biri
ni tabiat, ve tabiatin o güzelim 
yaz yağmurları yapıyor. Aylar
dan, belki de yıllardanberi yaz 
pazarlarında seyircileri, müşte _ 
rileri boyuna kafcslcdikleri söy
lenen şu bir kısım gazinocular
la pliijcılardan iki haftadır ne de 
yerinde, ne de hoş bir intikam 
alınıyor. 

Türk Dilinde Ye i 
Terimler Meselesi 
Niçin Boyuna Manasız Kelimeler. 

Bulup Meydana Çıkarıyoruz 

Şiyasi Vaziyeti Görüşmek Üzere Bir Harp 
Ingiliz Kabinesi Yarın Toplanıyor y kuunda 

Londra, 20 (A. A.) - Başvekil ve İngilterenin gelecek günler A • 
Clıamber!ain,. istirahat etmekte zarfında husule gelebilecek is • m er 1 k ~ 
olduğu İskoçyadan bugün öğle· tisnai vazjyeti karşılıyabilmeleri ~ 
den sonra ayrılmıştır. Yarın sa· için tedbir ittihaz edilecektir. Bu 
balı Londrada bulunacaktır. Ka· gazetenin yazdığına göre Maca· 
bine salı günü topJanmıya davet ristanın askeri işgal altına alın. 
olunmuştur. Başvekil, kabinenin ması Polonya hükfuneti tarafın-
bu toplantısına riyaset eyliye • dan, memleketin istiklalini teh-
cektir. dit mahiyetinde telakki edildiği 

Londra, 20 (A,A.) - .Sunday takdirde Fransa ile İngiltere Po 
lonyaya verdikleri garantiyi tat· 
bik edeceklerdir. Siyasi cSunday 
Dispasch• gazetesinin muharriri, 

Lord Halifax'ın Hariciye Neza • 
retine avdetinin İngiliz - Japon 
mıizakerelerinin akamete uğra· 
dığına dair Tokyodan alınan ha· 
berlerle ayni zamana tesadüi et

Times> gazetesinin diplomatik 

muhabirine göre Lord Halifax'ın 

ansızın Yorkshir'den Londraya 

avdeti, beynelmilel vaziyetteki 

vehametin artması ile alakadar· 

Gır. 
cSunday Expreıı• ga2etesine 

gelen malilmata göre Fransanın tiğini yazmaktadır. 

Dantzig, Polonya Ve 
Almanyadaki Vaziyet 
Almanlar Silezyadaki Leh 

Bankalarını Kapattılar 
Danzig, 20 (A. A) - Polonya

nın gümrük kontrolü meselesi 
hakkmda yeniden cereyan eden 

Leh • Danzig müzakereleri dola
yıslle .Danuiger Vorpostem ga

zetesi, Danzig arazisine giren eş
yanın kontrol\i ile alakadar ol -
mıyan bazı Polonyalı gumrük 

memurlarının mevcudiyetine 
serbest şehrin tahammül edemi
yeceğini yazmaktadır. 

Bu yan resmi gazete, bu ger· 
ginlik zamanında Leh gümrük 
memurlannın artırılmasını pro

testo etmekte ve 110 memurdan 
ellisinin ,dalıni tahrik> mahiye· 
tinde sayılacak faaliyeUerde bu· 

lunduğunu iddia etmektedir. Bu 
gazete, netice olarak şöyle de • 

mektedir: 
Hangi üniforma ile karşımıza 

çıkarlarsa çıksınlar, biz, Polon· 

yalı casusları istemiyoruz. Bu 

noktada anlaşmıya imkan yoktur. 
Danzi.g, daha ne kadar bekliye

cek?> 

VarşÖva, 20 (A. A.) - Polonya 
polisi, birçok Alman bankalann
da araştırmalar yapmış ve mülı.im 
para satın alınmış olduğunu ve 
Almanynya para kaçakçılığı ya
pıldığını tcsbit et.mi ·tir. 

Polis, bazı tevkifat yapmıştır. 

Varşova, 20 (A. A) - Alman 
polisi dün Silezyadaki bütün Po
lonya bankalarını kapatmıştır. 

Polis, diger taraftan, Polonya 
tıcarethanelerinde ve hususi eş. 
hasta bulunan bütün kitaplnrı da 
müsadere eylemiştir. 
Varşova, 20 (A. A.) - Danzige 

Polonyadan gonderilen erzak 
hakkında her üç ayda bir akdo • 
lunan anlaşma, iki taraf arasın • 
da üç ay ıçin yenilenmiştir. Bu
nun siyasi hiç bir mfınası olma -
dıj(ı tasrih edilmektedir. 

Fransız Matbuah Siyasi Vazi
yetin Mihverciler A 1 ey hinde 

Olduğunu Bildiriyor 
Parıs, 20 (A.A.) - flga:ro• 

' gazetesi, entemasyonal gergi~li· 
ği mevzubahs ederek diyor ki: 

IMacarlar, mağrur ve an 'anele
rine kıskançlıkla bağlı ve ne ol· 
duğunu ve bala Avnı_padaki m~v
cudiyetinı müdrik bır mıllettır. 
Maciristanın, kanun olarak yal· 
nız doymak bilmez iştihasını ta· 
nıyan komşusuntın tazyiki altın: 
da, düşmüş olduğu feci .vazıyetı 
anlamak ve dikkatle takip etmek 
lazımdır. Macaristanın, Hitler 
Almanyası içinde kaybolması ih· 
ti mali fikrini Avrupalılık bisle
rıle yaşıyan biç bir fert yüreğin· 
de acı duymadan kabul edeme~ 
Eğer Almanya dcmır pençesını 
Saint Krallığına ka't'i olMak 

atmıya muvaffak olursa, zevahi
ri kurtarmak içın her ne yapılır
•a yapılsın, işin varacağı mu • 

tıakkak orasıdır 

Son MlllAkat 
.Jour» gazetesı. İtalyanın Ber· 

lm büyıik elçisi Attolico ve M~. 
car Hariciye Nazın Csaky'nın 
mütemadi gidip geli~leri hakkın
da şöyle yazıyor: 

Bütün bu gidiş gelişler ''e Ro-

nıadan ve Budapeşteden 91zan 
bazı haberler gösteriyor ki, Al· 
ırnnyn ugnında İtalya, silahlı 

bir ihtilafa girmekten ve Maca. 
ristan da, .Fazla hayırhahane• 
bir bitaraflıkla Polonyaya karşı 
Alman taarruzunu kolayla~tır -
makta tereddüt etmektedir AJ. 
manyanın, Polonyaya karşı aldı
ğı taarruz vaziyeti, Berlin hüku
metinin pek yakında bır şeyler 
yapmıya hazırlandığına delildir. 
Bu vaziyet önunde, teyakkuz ve 
itidal her zamandan ziyade za· 
nıridir. 

Hitler Ve Musolininin 
Faalıyeti 

Ordre gazetesi, Hitler ile 
Muso!ininin bir haftalık faaliye
tinden sonra bilıinçonun onlar i
çın menfi oldugu Jranaatindedir. 
Ne Pariste, ne de Londrada niç 
bir sarsın!. olmamıştır. Binaena
leyh Almanya ile İtalyanın iki 

şıktan bırini ihtıyar etmekten 

başka çareleri kalmadığı sciyle -

nebilir ki, bu da onlar için hiç de 
emniyet verici ve~ a tatmin edici 
bir şey değildir. Bu iki şık şudur: 

Ya en karanlık sergüzeşte atıl • 

mak, yahut da hakiki bir sulh 

müzakeresine gin~mek. 

Demokrasilerin Vaziyeti 
.Populaıre> de şöyle diyor: 
Almanya, bu ~fflle ümitsiz bir 

Nevyork, 20 (A. A.) _ Dr. 
Gallopun idaresi altındaki efkarı 
umumiye enstitüsü Avrupada 
harp çıktığı takdirde Amerika 
halkının Tuna hareketini anla • 
mak için yaptığı anketin mani • 
dar neticelerini neşretmektedir. 

•İngiltere ile Fransa, İtalya ile 
Almanyaya karşı harbe girdik • 
leri takdirde Amerikanın da har
be sürükleneceğini zannediyor 
musunuz?. sualine Amerikanın 
her tarafından gelen ve muhtelif 
tabakaların düşüncelerini akset· 
tiren cevapların yüzde 67 si müs
bettir. 

•A vrupada harp patlarsa ne 
yapacağımızı zannediyorsunuz?. 
şeklinde sanılan ikinci suale ge
len cevapların yüzde 25 i Aıneri 
kanın askeri kuvvetler ve mal • 
zeme gönderecegi, r, 45 i yalnız 
malzeme ve cephane göndereceği 
merkezjndedir. 

Tiençindeki Vaziyet 
Tientsin, 20 (A. A.) - Feye • 

zanlar dolayısile tarlalardaki Çin· 
lilerin ve hayvanlarının, henüz 
suların hücumundan kısmen ma· 
sfın bulunan imtiyazlı mıntaka. 
!ara girmelerini temin için Ja • 
ponlar ablukayı kısmen kaldır • 
mışlardır. Sular daha zjyade yük
mıntaka etrafında tes siteiğltdme 
mıntal<a etrafında tesis ettiği tel 
Orgli1eri isti1A erlerse ab1uka hu~ 
susundak1 diğer tedbirleri de 
kaldırmala:rı beklenebilir. 

---o•o----
Mavi Tren Yoldan 

Çıktı 
• Nevyork, 20 (A. A.) - Dün • 

denberi Amerikanın şarkına düş· 
mekte olan yağmurlar birçok ka
zaya sebep olmuş ve bilhassa 
.Mavi trenı yoldan çıkmıştır. 17 
yaralı vardır. Feyezanlar, yolları 
ve ekinlen hasara uıtratmıştır. 
Daha şimdiden oorkar. milyonluk 
zarar vardır. 

Holandada Silah Al
.tındaki Askerler 
Am•terdam, 20 (A. A.) - Ho

Jandanın Telgraf aıansı, şimdi si
lfilı altında bulunmakta olan as
kerlerin hizmet müddeti gayri
muayyen bir mıiddetle uzatıla. 
cağına daır yabancı memleket -
!erde çıkan haberleri tekzip et • 
mektedir 

Hollanda ajansı şunu tasrih e
diyor ki: Sene başında parlamen· 
to tarafından kabul edilen kanun 
mucibince, askerlik müddeti 11 
aydan 21 aya çıkarılmıştır. Bu 
ahkam şimdi bittabi sil8Jı altın -
da bulunan sınıfa da tatbik edi
lebilir. Ancak, henüz hiç bir ka
rar venlmiş değildir ve verilse 
bile tahdit keyfiyeti gayri muay
yen olamaz. 

oyun oynuyor. Demokrasilerin 
verdiği kararın &arsılmaı: olduğu

nu aşagı yukarı anlamıya başla
mıştır. Onu sarsmak için en son 
bir gayret sarfederek en cür'et
kfır tedbirlere kadar gidecektir. 
Macaristanın istiklaline tecavüz ' 
belki de umumi seferberlik. Fa . 
kat biz de pekala biliyoruz ki, 
eğer geıi gidersek, bu, yalmz Po· 
lonya için Danzjgin gitmesine de
ğil, bizzat Avrupa için Polonya

nın ortadan kalkmasına mal ola· 

cak ve Fran'a da Jı.endisini pek 
yakında Almanyanın müstemle . 
kes! halıne gelmekten kurtaracak 

bütün \'ru;ıtalan kaybetmiş ola _ 
c.-ıktır 

Yani, üstüste iki pazardır ta
biat demk istyiyor ki: 

- Yiaaa!.. Siz misiniz her pa 
zar gazinolannıza, bahçelerini • 
ze, plajlarınıza akın eden sürü 
sürü yaz aşıklarını insafsızca ka 

fese koyan onların bütün bu gezme 
ve tozmalannı ağızlarından. bu
runlarından getiren? Öyleyse a
lın işte, ben de şimdi yaz so~la
nna doğru size böyle yaparım. 
Hem, zaten kaç pazardır siz ol
stm, bütün hizınctkftrlarınız, gar 
sonlarınız, sikileriniz, çalgıcıları 

n'.2. olsu~, hiç durmadan çalışa, 
dıdıne hır bayii yorulmuştu -
nuz. Dua edin ki bana, 'iki pazar
dır, üstüste yağan bu sevimli ve 

ş~falı. ~ağmurlanmdan dolayı, 
şımdı sız de biraz dinlenmiş ol
dunuz. 

Yağmurun bir adı da (rah _ 
met) olduğuna göre iki pazar -
dır üstüste yağan bu mübarek 
hani, diyebilirim ki birçok kim'. 
seler için gerçekten birer rah -
met oldu. 

Hele, her pazar türlii üzüntü
ler, eziyetlc·r, zahmetler içinde 
pazar yapmıya gidip gece yarı
sına doijru, yorgunluktan bir tur 
şu, bir külçe halinde ve bin piş
manlıkla geriye dönenler için 
bu, son pazar yağmurları tam 
manasile cana değdi! Öyleyse: 

Yaşasın tabiat, yaşasın pazar 
yağmurları! 

OS;\fAN CEllTAr. KAYGILI 

Bir Alman ... fay
•yaresi F ransada 

Yere İndi 

İlmi ıstılahların değişmekte ol
duğunu ve bunlara dair bir takım 

risaleler de çıktığını biliyoruz. 
Bu ıstılahlar niçin değıştiriliyor? 

Evvela bunu aıılıyahır .. Diı Ku
rumunun kanaatine göre, Türk

çede her fikri, her maksadı ifade 
edecek kelime vardır Mesele, 
bunlan saklı ve kapalı hulun . 
dukları köşelere nüfuz ederek o· 
ralardan çıkarmak ve Türk ilim 

alemine maletmektir. Güneş -
dil teorisi bu vazifeyi üzerine a· 
larak çalışmış ve bu t~rimlerı 
vücude getirmiştir. 

Benim anladığıma göre bir 
maksat ta, dilimizden Arapça ke
limeleri atmaktı. Buna çalı~tık 

Fakat müşkülat kal'Şlsında ka -
lınca, Güneş - dil teorisi ortaya 
çıktı, rozi bu nıüşkülattaı: kurtar 
dı. Yani Arap, Acem, İngiliz, 

Fransız, Alman vesair herhangi 
bir kavmin olursa olsun bütün 
kelimelerin Türkçeden çıktı.ihnı 

ispat etti. Arapça kelimeleri ken
di malımız gibi tekrar kullanmı
ya başladık. Çok .. kür di!;miz 
dü?.Cldi. Fakat bu terimleraen 
bir türlü yakayı knrtarama<lık. 

Bu işte bir mantıksızlık var. 
Mademki Güneş - dil teoris'. bü
tün Arapça kelimelerin de Türk 
aslından çıktığını ispat etmiştir. 
nedon kah'.ıbelıidanberi 7.ait. na

kıs dediqimiz şeylere artı, eks; 
denı.',~c k"'k•ık İ<te ben lı ru da 
anlamıyorum. Bır taraftan c~yır \ 
cayır Arapça kelime kullanıvo -
ruz, diğer taraftan . hem rl~ en 

nıWk t.1raftan - l:iüyük bir teı:ış 
VP enr1i5f"I ilo nnl:ın t::ırN:a..11(5...-.~1-

yoruz. NirJn alelade konuşur ve 
yazarken Ar:ıpça k<'lime kulla -
nıyoruz da ıstılı:ıha g lince ona 
arkamızı çeviriyoruz. Kırk vıl!ık 
zaviyenin acı olmasında ne. fay -
da vardır? Bunu ga "et ciddi ve 
samimi soruyorum. Çoc11k1arımı

zın zaı.oiye demt:'k için dilleri mi 
dönmüvor? Hayır, çocukk<'n he
pimiz bunları bülbül rribi sövle
dik; hiç· bir sıkıntı çekmedik. Bu 

Verdün 20 (A. A.) - 18 ağus-
tosta, saat 17,30 da bir Alman as- asrın cocukları mı sö:vliyc'lniye-

ker·ı tay . M tf cek? Hakikat ki, dört bes ya-
yaresı on aucon'a iki 

kilometrelik bir mesafede kara- şındaki çocuklar bile, dilimize 
ya inmiştir. Bir otokarla oradan malettif(imiz Arapça kelimeleri 
geçmekte olan Fransız askerleri, ~ükemmelen telaffuz etmekte -
tayyarenin pilotunu tevkif etmiş· dırlcr. Bunun zorluk neresinde! 

ler ve keyfiyeti hüküm t k Dıl Kurumunun bir iddiası da 
e ma am- il' T f t _. , !arına b'ld' · l d ı ım "e f!' ,,, .,,.,,erini It';ililes-

ı ırmış er ir. Otto Pe • tirmektır Fakat b 'dd' '-h · · . · , u ı ıaya rag-
c .. eıgner ısmınde olan pilot, Ver- me::. T{urum '.!,. buna p~k ehem 

dune sevkedfüniştir. Verdiği ifa- m~yet vermemiş göriinüyor. Çün-ı 
dede tayyarecı, Hanoverden Vis- ku mesela matiere kelimesine 
badene hareke,: e:tiğ~ni, fakat madde diye Arapça bir karşılık J 

yolunu ş~şırdıgını ıddıa etmiştir. koyduğu gibi metal kelimesine de 
Tayyarecı, y~r~m saat daha uça- yin~ - Ptal de r•ş b;.ı stfer dE 
bılecek b_en~ını kaldığı için ka - fre'""~- bir ke ı.,,~ kullar.mn 

unun mıllılık neresinde? .. Biri raya ınmıştır. B . . . 

Filistinde 
Çarpışmalar 

Londra, 20 (A. A.) _ Hayfa· 
dan- bildiriliyor: 

Müsellah bir Arap çetesile ya
pılan bir müsademede İngifü. as
kerlerinden biri ölmüş, üçü ya _ 
ralanmıştır. Araplardan birkaç 
kişı yaralanmıştır. 

800 YAHUDİ MÖLTECİ 
Londra, 20 (A A.) _ Hayfa _ 

dan bildiriliyor: · 
200 ü kadın ve çocuk olmak ü

zere . 800 Y ~hudi evvelki gece 
gayrıkanunı bir şekilde Falestin 
sahillerinde karaya çıkmıştır. 

00--

Bir Alman V r puru 
Karaya oturdu 

İzmir 20 - Salzburg isimli 
~an vapuru evvelki akşam 
Izmire gelirken Ça.maltı açıkla
rında karaya oturmuştur. Va _ 
purda 2.500 ton çimento İzmir 

belediyesine ait dört otobils bu
bıumakıa idi. Kurtarma ameli • 
yesi ne devam ol l<tadır 

arap, biri frenk, hani Türkçesi? 
Esasen bugün herkes bilir ki ilim 
ve fen milli değildir, bütün mil
letlerin müşterek malıdır, müş
terek bir hakikattir. Öyle olma· 
saydı dillerinin yüzde yetmişi 

yabancı kelimelerden ibaret olan 
İngilizler millayet!erin'. çoktan 
kaybetmiş olmazlar mıydı? 

Haydi neyse, şöyle dedik, böy
le dedik, bu terimleri ortaya koy
duk. Bunda sebat ta etrr.iyor•ız. 

Koyduklanmız, iki üç sene son

ra değiştirmeğe kalkıyoruz. Ba
kınız, bi2im ötedenberi zait, na
kıs, darp, .taksim dediğimiz şey
lere evvela artı, eksi, çarpan bö
ley demişl~r. Mekteplerde 'ço • 
cuklara bu acayip şeyleri birkaç 

sene okutmuşlar, Şimdi, öyle an· 
]aşılıyor ki Dil Kurumu fikrini 
değiştirmiş, bunlara. bunlara 
benzer daha birçok terimlere 
başka birer isim takmış. Bu se • 
neden itibaren çocuklara bu ye
nileri öğretilecekmiş, artı yerine 

topla. eksi yerine çıkar, böley 
yerine böl, yamuk yerine trapez, 
dikey açı yerme dik açı, oput açı 
verine geniş acı denecekmiş_ 

Benim göriışümc nazaran bu
nun en büyül< fenalığı, Türk kül
türünü akamete uğratışıdır. Farz 
ediniz ki bugun ben bir kitap ya
zıyorum Orada gayet tabii ola • 
rak zait, nakıs, zaviye, v. s. gibi 
kelimeler kullanacağım. Kulla • 
nacağım amma. benim yazdığı -
mı bugünkü çocuklar anlamıya
cak. Öyle ise yeni terimlerle 
yaz. diyeceksiniz. Evet, doğru. 
Fakat, insaf ediniz, bu kelimeler· 
de acaba istikrnr var mıdır? Darp 
kelimesı evvel çarpan oldu, üç 
sene sonra çnrp oldu; daha üç 
sene geçerse acaba ço •alt olun -
yacak mı? O vakit benim kita -
bım ne olacak? Onu hangi Türk 
okuyacak, kimler istifade ede -
cek• .. Bunları düşünende kitap 
yazmak arzusu, cesareti kalır 

mı? 

Gelelim şimdı terim koymak
taki isabete. Bunlardan bir iki 
misal vermiş olmak için fizik te

rimleri denen risalenin rastgele 
bir sayfasını açalım: On birinci 

sayfa. En başta nvık kelimesi 

var: mayi kelimesi karşılığı. Bu 

sıvık kelimesi Türkçe diye ora. 

ya konmuş. Pekala. Türkçede ar
tık pek eskimiş olan bu sözü biz 
cıvık kelimesi](, bir tutanz. Hay

di, bizim dedii,>imize bakmıyalım 

da Lehçei Osmaniyi açalım. 508 
inci sayfanın sonunda bu sıvık 

kelimesini buluruz. M5naSJ: .ma

yice rehafeti olan sey, bulaşık 

şey. tarifini gorürüz. (Rehafet 

yumuşaklık demektir) Bu kili 
değil, bir de Rcdhous'u açalım. 
ızu~ uncu saylanın sonlarına doğ

ru bu kel meye rnstlarız. Manası: 
• ı Senıi - fluid: yani zift ve aa .. 
kız gibi a?.acılı: bır akar olan; 2. 

Sıick11: yani yapışkan. Buyurun, 

bu tari!lerin mi'ıyilik neresinde? 

Areometre kelimesine Yoğunöl

çer denmiş; halbuki yogun kesif 
demektir; bizim dılimizle kesa _ 

fetölçer demek olacak. Güzel. He

men arkasından densimetre ke. 

limesi geliyor. Buna da yoğuyöl

çer ismi verilmiş. Yoyuy diye bir 

kelime yoktur, nereden çıkmış? 

Bunlann eski tabirleri mikyası 

mayiat, mikyası kesafet olduğu

na göre fizik terimlerini koyan 

muhteı·em üstatlanmızın mantıki 

olabilmeleri için birincisine ken· 

di tabirleri veçhiıe bari sıvıköl. 

çer, ikinC'İSİne yogunölı;er deme

leri lazımgelmez miydi? O vakit 

yoğuy diye hiç bir manası olını

yan pis bir kelime uydurmak sı

kıntısına uğramazlardı. Dense 
miina,ına kullandıkları zavallı 

yoğun kelimesi de mayiatta mı. 

yım, kesafette miyim diye düşü

nüp şaşkına dönmezdi. 

hhmihöcek ttceaya , EL EL EAE 

Cebı ihtizaz'a zorun vibrem 

denmiş. Hayret! Zorun diye biz 

Türkç~ bir kelime bilmiyoruz· 

vibrem de öyle. Bunu vibratio~ 
forcee teriminden almışlar. Ceb

ri'ye zorun demişler, 0 güzelim 

ihtizaz kelimemri atmışlar, Frıın· 

sızca vibratıcm dan v:i brem keli
mesini uydurmuflar, olmuş 20. 

nın vibrem: Vahşi, soğuk bir şey! 

Milli terim bu mudur? D~ğilse 

nedir? Bu vibrem kelimesi nere
den çıkmıştır? Manası pek g!izel 
anlaşılan cebri ihtizazın ne ka • 
bahati vardır? Ortada, maazallah 

.uydurulacak kelimelerin Türkçe 

ile münasebetleri olmıyabilin 

prensipi de varsa bu işin içinden 
nasıl çıkılır? Bu uydurulan keli
melere nasıl Türkçe denir? Türk
ce terim yapıyoruz, davası nas~ 
hak kazanır, bilmiyonıın. 

B.TOVEN 

lrtıkuındiırfıfina Übl tutulmuş-

SAYF.I\ _., 

İzmir Fuarı Açıldı! 
Şu ,atırları okurken ,, . . 

1
· . . .r.ge ıııci 

sı zmırın Fuar pa~oııl· . 
·o?· .lnnı hın 

!erce kadın. erkek ziı nl'd cdi. 
yor. 

On_Jar bir taraftan Jıer tuşııı
dn hır kahramanlık d tanı 
ılı ya-

z tarihi Türk ~ehrini gezer • 
k"." diğer taraCtan da dünyada 
eşme pek az tesadüf edilen bir 
sanat ve ticaret me berini do 
seyrederek y' · · . . ırnıuı ı aarın yeui .. 
liklerıni öğreniyorlar. Fuarların 
bir milletin ve memleketin ik· 
~di hayatındaki rolüniô bil • 
mıyen artık kalıruum§tır. Bu . a
yede bütün dünya milletleri a
rasında sıkı ve samimi rabıtalar 
artmış ve ınilletlc!' birbirleriuin 
karakterlerini, faaliyetini daha 
yakıııdruı. tetkik etmek imkanını 
bulmuşlardu. 

Blllltlaıı ilk ovvel · !ifade e
denler araı.mda Amerikalılar 
fr3:"5ızlar, İngilizler vardır. Dii~ 
ya ıktıırat tarihind yer alan Şi
kago, Pari., sr.rgileri eudi"ı .•-· 
t
. u:ı, 

ıcaret, ziraat ve kültür ~·a . • oT•~UnJ 

ile_ propaganda bakınundan çok 
faydalı mü ... c eler olmu tur. 

Osmanlı tarihinde iktısadi 
p1'ensip, (şah i menfaat) ve 1 kü
pünü doldurmak) teliıkki edild • 
~. • • 1 
gı ıçın boyle bir ,·arlık bulru k 
imk

• a 
ansııdır. 

Fakat .. uriyet d vrı.,ıfo 

her sahada yapılan inkılaplar a
rasm~a mühim bir yer alan ik· 
tısadi inkı?iibın temeli de çok 
bayırlı bir tesadüI ile İzmndc 
atıldı. 

İ.anirde toplanan ilk iktL,at 
kongre3i Tiirk ticaret, zlraat ve 

sanayi kalkımna'flnın ilk c:ınlı 
hareketi oidu. 

Onun yanında doğan hruir 

Fuan da her yıl biraz daha gü. 
zelleşerek 11ilıayet 1939 da Tiırl· 

zekasının, Tiirk sanatkarının 'c 
Tiirk dckoratöriinün ve Türk tüc 

can ile smıaFi '"babının jftıh:ı-
.. n l~v.ı.. ·- -::...-,., .. , - ~ ... ~ .... ~ ...... ~ 

haline girdi. 

Milli mikadel tarihinde, za • 
ferin .. enıbolü ve miilı kahra • 

~anlığın bir remzi oJan gıiz"I 

Iznıir, artık Türk ikhsat v~ za

ferinin en canlı bir iıhidcsidir. 

Fuarda her yıl adedi artan diğer 
milletlerin bayraklan da Türkün 

dünya ullıu için ne kadar c:ın

dan ~alıştığını ve buna m' anan .. 
ların da her yıl nasıl arttıi:nu 

gösteren en kuvvetli brr' . b " ı. attır. 

Zonguldak Ha lkevin~ 
de T. Fikret Gecesi 

Zo Ulak, :?.O - Halkevinde 
tertip edilen bir toplantı.da şair 

Tevfik Fikr in hat·-- . d 
• • ..... o:-... ya e -

dılınış, bu münaseb tle ba 
N' . yan 
~gar tarafından meriıumun 

Turk edebiyatına yaptığı biz • 

metleri tebarü" ettiren b' k ır on-
ferans \'eriJm; .. i.r y· b ..,. · ıııe u top-
lantıda, 19 Atustos gu·· .. . nunun 
Zonguldak.ta ilk kaza Wçkilatı • 

nın kuruluşu günü olması mü • 

nasebetiyle de Hilmı' Ul · ug ver-
diği bir konferaru.1a, eskiden bir 
kö h . Y alinde olan Zorı uldagın ~im 

diki göz kama ırıcı ınki ıı:f ve 

terakki_sini anlatmıştır Bu kon 

feranslan müı.e kip sinema g&

tenlmiştir. 

Valera Amerikaya 
Gidiyoı: 

Va~ington, 20 (A. A.) - De 

Valera'nın 23 eyluıde .Vııs!iing· 

ton• vapurile Nevyorka hareket 

edeceğini İrlanda konsoloshanesi 

bildirmektedir. Vapur 28 eylülde 
Nevyorka vasıl olacakur. 
Vaşingtonda Roo.,evelt'in mi

safiri sıfatılc birkaç gun kaldık -

tan ~onra, De Valero, Nevyork ve 

San FraoıciS<'o'yu ziyar<'t rdt>cek 

ve 2. tc · ıt>=rlde Jııcago dn a· 

çılacak olan A merıka - İrlanda 
kongr<'Sind bir n uk • live • 

cektlr. 

ın1ıllu o uyur. daıı k.arşılannu ıı. " ---- t'I•- .... ~ 
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SAYFA-t 

ATATÜRK'ÜN 
1 SON GÜNLERi 
"-I Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : ~I 

Majeste Karol'ün 
İstanbula Gelişi 

Yeşilköy, Florya bordalandık- 1 
tan sonra rotayı hang.i istikamet
te tesbit edeceğini anlamak için 
müracaat yapan süvari: 

- Boğaza! 

Emrini aldı. Atatürk te sertle
şen rüzgarın karşısında kuman
da köprüsünden inmek, kıç gü
vertede bir şezlonga uzanarak kı 
yıları gözden geçirmek ve deniz, 
denizcilik mevzuu etrafında ko· 
nuşmakla meşgul oldu. 

İlk tenezzüh Saat 17.10 da Dol
mabahçe önünden geçilerek Bo
ğaza "adar uzamış, Anadolu -
fenerinden dışarı çıkılarak tek -
r ar Dolmabah<;eye avdet ve şa -
mandıraya bağlanmak suretile 
beş buçuk saat sürmüş, iki giin 
yatın dahil! aksam ve tertibatını 
gözden geçirmek suretile meş -
gul olan Ebedi Şef ilk defa 3 Ha
ziran Perşembe günü bir ceve -
!anla yatın seyir halinde süratt· 
ni ve seyir vaziyetini tetkik et
mişti. 

Dolmabahçeye dönüşten iti -
haren Ebedi Şef 21 günlük bir 
hareket devresine girmişti. Yat, 
3 Haziran Perşembeden 24 Ha· 
ziran Perşembe günü öğleye ka· 
dar şamandıraya bağlı olarak bu 
lunduğu mevkii muhafaza etti. 

Bu müddet zarfındaki meşgu
liyetler; Atatürkün rahatsızlık • 
!arını tedavi hususunda müdavi 
doktorlarla Fransanın Monpe!j.
ye hastanesi dahiliye mütehassı
sı beynelmilel şöhreti haiz pro • 
ıe:sur ı· ~:y. ı:5~ .u ~ --:i ... " ...... n.-_..._ o -

lişi, Ebedi Şefi ikinci defa mua
yene ve kat'i teşhisile tedavi sis
teminin tayini ve bir de ida • 
ri ve siyast ni~selelerin alfilı:a -
dar !ar la görüşülmesi, Ebedi Şe -
fin direktif vermeklerile hulasa 
edilebilir. 

Yalnız, 19 Haziran Cumartesi 
günü siyasi ehemmiyeti haiz olan 
bir hadise, Romanya Kralı Ma • 
jeste Karol'ün Nahlin yatile İs
tanbula gelişi ve Ebedi Şefe m~
J.aki oluşu ile hususi ehemmiye
ti haiz bir gün halinde imrar e
dilmişti. 

MAJESTE KAROL'ÜN 
İSTANBULA GELİŞİ 

a Haziran Cumarteı>i: , ı 
Savaronanın İstanbula gelişi· ' 

nin ve Ebedi Şefin maiyyet er· 
kanile 1 birlikte sara.y~a~ , yata I' 
nakedişinin 19 uncu gunu .. 

Ayni günü sabahı verilen 
bir telgrafla Majeste Karol'ün 
Köstenceden Nahlin yati!e bir 
akşam evvel Karadenize açıldı

ğı. İstanbula gelmek arzusunda 
bulunduğu bildirilmiş, Atatürk 

8 

bu komşu ve dost memleket Kra 
lını İstanbulda istikbal etmek ve 
görüşmek üzere Savaronada ha· · 
zır !ık yapılmasını emretmişti. 

Ebedi Şef, merasim protokolü
nü bizzat hazırlamıştı. Protoko
le göre şu formalite cereyan e
decekti: 

Nahlin yatı Dolmabahçe önü
ne gelecek, Savaronanın biraz 
ilerisinde demirliyecek, Acar 
motörü dost ve müttefik Romen 
Kralını kendi yatından alarak 
Savaronaya getirecekti. 

Savaronadaki istikbal merasi -
mi de ayni protokole göre şöyle 
olacaktı: 

Savarona süvarisi kaptan Sa
it Özege, gemi süvarisi sıfatile 
yüksek misafiri yatın iskele ta
vasında önce karşılayacak, ken
disini takdim ile tazimlerini ar -
zedecek, ayni mahalde buluna· 
cak olan Ebedi Şef te Türkiye 
Cümurreisi ve Dost bir devlet 
Şefi sıfatile Majeste Ka -
rol'e beyanı hoşamedi edecek .. 
Riyaseticümhur maiyyeti erkii. -
nına ve protokole dahil bulunan 
zevat ta bir adım geride resmi 
kıyafetlerile saf~ bulunarak 
misafiri selii.ınlıyacaklardı. 

Atatürk protokolü tanzim et -
tikten son~a alakadarlara hare
ket tarzlarını da bir emir le bil -
dirdi. Yatta hazırlık başladı. 

Saat tam 11 de Nah!in yatı 

Dolmabahçe açıklarında belirdi 
Birkac dakika wnra da Sava:ro· 
naya yaklaşarak her iki yat bi • 
ribirini sancakla selamladılar. 

Nahliıı. geldi, Savaronanın 100 
m~tre ilerisinde, provası İstan -
bula dönük olarak demirledi. 

Bu sırada Majeste Kı>rol deniz 
kıyafetile yatın iskele bordasın • 
da bulunuyor, Savaronaya bakı
yordu, 

Saat 12 ye kadar Savaronada 
protokole gôre karşılama mera -
siminin hazırlıkları tamamlandı. 
Tam 12 de Acar motörü dost ve 
müttefik hükümdarı Nahlin'den 
aldı, Savaronaya getirdi. 

Savaronada şöyle tertibat alın 
mıştı: 

Ebedi şef, blö maren ceket, be 
yaz flanel pantalon açık yakalı 
beyaz spor gömlek ve beyaz is
karpin giymiş olduğu halde ya
tın iskele tavasında mevkiini al
dı. Süvari kaptan Sait ÖZege A· 
tatürkün sağında, tam merdive
nin başında durdu. 

Ebedi Şefin bir adım solu ge
risinde umumi katip Hasan Rı
za, Hariciye Vekili Dr. Ar as ve 

Slaf~I 
Fransız Koleji 

AKŞEHİRDE MUHSİN 
YEMEN 

- lstanbuldalı;! Fransız kol
lejlne girmek iııtiyorııın. Alııı • 
ma şartları, hangi sınıf talebesi 
girebilir, orta okulun üçüncü 
sınıfına geçmiş olan tal ebeler 
nasıl girer? 

- İstanbuldaki okullara na
sıl girileceğini g'i.; teren (okul
lar kılavuzu) is1n;nde bir kitap 
vardır. 

Mamafih Fransız mektebine 
ilk mektebi bitiren her talebe 
kaydolunur. İhzari sınıfta bir yıl 
okur, esas sınıfa imtihanla ge • 
çer. Bıı mekteplerin hepsi husu
si olduğundan ücretlidir. Leyli 
ücretleri de (350) liradır, 

ESKİ EMEKLİLl,RL>EN ALİ 
YÖNUl 

- Es · meklilerin maaşları
nın arttırılacağı evvele~ yazıldı. 

Şimdi bir şey yaı:ılıruyor. 
Yeni 'haremden eski teka • 

üfü~r de istifade edebilir mi? 
- Eski emeklilerin maaşları 

hakkında Maliye Vekili beya -
natta bulundu. Millet Meclisin
de görüşüldü_ Bu meselenin tek 
rar Millet Meclisinde görüşüle
ceğini zannediyoruz. Yeni barem 
den istifade için eski tekaüt, ye 
ni tekaüt yoktur. Diploma mese
lesi vardır. Eğer yaşınız müsait
ve diplomanız varsa istifade e
dersiniz. 

KADIKÖYÜNDE HASAN 
YILMAZ 

- Orta .ınekteb mezuniyet 
. imtihanında üç kere kaldım. Ne 
olacak? 

- İmtihan olmuş, hakkınız 
kaybolmuştur. 

KILIÇ ALİPAŞADA O. ENEAZ 
- Arz1:J.nuzun is'afına şimdi

lik tekn;k bakımından imkan 
yoktur. Alakanıza teşekkür ede
riz. 

KADIKÖYDE MİHRİBAN 

- İstanbul ne zaman kurul
........ -at. ..... İctonhııl icnıi nprpfl e_n 

gelmiştir? 

- İstanbulda ta rihten evvel
ki zamanlarda Traklar oturu -
yordu. Mila ttan 158 sene evvel 
Yunanistanda Negar hükümdar 
Bizans tarafından kurulmuştur. 

Bu isim sonra şehre elem ol
muştur. Sonraları bu isim Rum
ca İStinpolis'e çevril miştir. Bu 
(şehirde) demektir. 

Osmanlı Türkleri şehre (İs -
lambol) demişlerdir. Roma irn· 
paratOr!l İs tanbulu Filistinin hü
kümet rr.erkezi yapması da Mi
lattan sonra 330 yıılna tesadüf 
eder. 

d iğer protokole dahil zevat, yat-
1 ta hazır bulunan Vekillerle 

Meb'uslar bir sıra teşkil ettiler. 
12 yi 3 dak ;ka ge,.e Acar motö- ' 
rü Savaronanın ·me«:!ivenine ya 1 

nııştı. Deniz kıyafetinde bulunan 
Majeste Karo! Kraliyet yaveri 

·ve refakatlerine memur maiy -
yet erkanı ile merdivene ayak 
bastılar. 

(Arkası var) 

Holivuttaki Güzel 
Kadınlar Sürüsü 

• 
Genç Kızların Holivuttaki is-
tikballeri Açlık Ve Sefalettir 

IHolivut (Hususi) - Sinema 
payıtahtının kurulduğu ilk gün· 
lerdenberi geniş ve ışıklı cad -
delerde boyunları bükü~ dola • 
şanlara rastlanır. Bunlar kim • 
dir, nereden gelmişlerdir, ne 
yapıyorlar?. Bunu herkes bU • 
mez. Bilinen bir tek şey vardır: 
Holivut dünyadaki bütün genç 
kızları cezbeder. 

Beyaz perdede, imrene imrene 
hatta kıskana kıskana seyrettik· 
leri güzel yıldızların kendile • 
rinden ne farkları olduğunu bel
ki yıllarca hesap ederler. 

iBüyük yıldızların hayatına ka 
vuşmak onlar için gaye olur 
ve hatta bazıl.uı bu gayeyi biT 
h&stalık halır.e getirirler. Bu teh 
likeli hastalığın önüne geçmek 
imkansızdır. Genç kız evini, ken
dini bekliyen asıl saadeti bıra • 
kır sinema beldesine koşar. 

Fakat hakikat onların derhal 
sukutu hayale uğramasında his
sesini istimal eder. 

Birkaç fevkalade hadise (ki 
. bunların kahramanı da asıl gü -
zelliklerini kaybettikten soııra 

, emellerine kavuşurlar) istisna 
edilirse Holivuda koşan vüzler

. ce , yüzlerce körpe, toy ve sine
ma heveslisi kızın istikbali ay • 
nıdır: Açlık, sefalet ve nihayet 

, fahi~elik. 

Son kıymetli varlıkla rını ek

seriyetle açlıklarını gidermeye 

feda eden bu güzel kızlar sürü

sü Holivudun daimi misafirleri

dir. 
• ** 

Bir stüdyo kapısında belki beş 
yüz genç kadın biribirlerini i
tekaka rejisörün kendilerini ka

bul edeceği (kabul edeceği değil 
de aralarından 20 figüran seçe -

ceği) büyük salona girmeye uğ
raşıyorlaı·dı. Dikkat ettim bu 

genç kadın bulutunu teşkil eden 
!erin çoğu henüz 18 inde genç 
kızlar. hem de mektepli veya ki

bar aileye mensup. Hepsi heye -
canlı idi. Aralarında se faletten 
r engi solmuş bir çok kadın var
dı. 

Aaradan iki saat geçti. Belki 
beş yüz kadının dört yüz doksa
nı boyunları biil>ük, ümitsiz, ay

ni kapıdan çıkıy.orlardı. Sür.ünün 
sonunda kalanlardan birine 
sokuldum. Bu henüz un doku -
zunda bir Macar dilberi idi. Üs
tü başı Holivudun epeyce eskisi 
olduğunu belli edecek kadar es
ki idi. 

Onunla anlaşmak kolay oldu. 

Onlar da Danyel Daryö gibi 
olınak istiyorlar 

En yakın lokantaya girdik. O -
turduğtımıız masadan etrafa bir 
göz attım. Hep Holivuda yeni 
gelmiş hevesliler, henüz ümitle· 
rinin kaybolmadığına işaret e • 
den neş'eleri ile eğleniyorlardı. 

.~d ının Lili olduğunu birkaç 
defa tekrarlıyan Macar kızı 

açı ı ğ,nı açığa vurmam•.ya gay • 
re tetmesine rağmen yemek yi
yişindeki fevkaladeliği benden 
giz!iyemedi. 

Birkaç şişe şaraptan sonra, Ho 
livuda gelen bütün genç kızla :_ 
ruı hayatını temsil hakkını çok
tan kazanmış olan Macar dilbe
rinin ağzından dökülen sözler , 
cidden acı idi. 

Onun yegane korkusu güzelli
ğini. tazeliğini kaybetmekten 
başka bir şey değildi. 

Fakat imkan var mı?. iBütün 
bunları çok çabuk kaybedecek

. ti. Çünkü açlıktan ölmemek için 
verebileceği yegane şey güzelli

. ği ve tazeliği idi. 

Neriman gülümsemeğe çalış - Ertesi sabah: Süheyla uyan - liydi. Evet, o kotra idi. Süheyla 
• tı: dığı zaman, bütün vücudünü bir yanılmıyordu. Dikkatle baktı. 

- Öyle yapmalı.. külçe halinde hissetti. Bacakları Denizde nbir ses duydu: 
- Hayatının mühim bir dö - sızlıyor, omuz ları, ağırlık taşı - - Süheyla .. Süheyliı.. 

nüm noktası.. Sevda Gecesi.. yormuş gibi, çöküyordu. Ses gelen tarafa baktı .. kotra· 
genç kızlıktan kadınlığa geçiş.. Bitkin bir halde gardrobunun dan Belkıs, onu çağırıyor, eli ile * bir halde kakltıö Gardrobunun işaret ediyordu. 

Süheyla devam ediyordu: - !!... Süheyla, o akşam, geç vakit karşısına geçip aynaya baktığı . Süheyla, kolunu sallıyarak, 
- Sen, hala işin hissi, hahali ta - Evet değil mi? O halde me- Nerimandan ayrıldı, vapurda zamanğ kendi kendisinden ade- geliyorum, diye işaret verdi. 

rafındasın, hala kendini masum, sele yok .. fakat, bu sözlerimden · gelirken, mütemadiyen, Boğaz- ta korktu. Gözlerinin altı çü - Hemen yerinden kalktı. Denize 
ağzı süt kokan genç kız, ve bi· alınına, Neriman .. bilmiyorum, içindeki otelin gizli tutt1:1ğu ma- rümüş, mosmor olmuştu. Yüzün atladı. Yüzerek, kotraya yaklaş-
günah bir sevgili, Ekremi de çıl- konuşmamız, nereden bu vadiye salı, kafasında canlandırarak, de müthiş bir yorgunluk vardı. tı. Nihayet beyaz teknenin bor-
gına dönmüş bir aş:k farzetmek döküldü?. Biribirinizi seviyorsu- sanki, kendi kendine, tekrar an· ·İpek sabahlığını giydi, balkona dasını yakalamıştı. 
istiyorsun.. nuz, yakında resmen evlenecek- [atıyordu. çıktı .. bir müddet oturdu. Keu-- Belkıs kahkaha ile gülüyordu: 

Neriman, arkadaşına d•,ndü: siniz .. mes'ut olacaksınız.. işin Süheyla, Suadiyeye geldiği dine gelmeğe çalışıyordu. Son - - Aferin, SüheylL bravo .. 
- Başka, nasıl tasavvur edi - bir fevkalade tarafı yok .. kuv • zaman gayet yorgun ve neş'e • ra, karar verdi. Denize g idecek - çok güzel ve seri yüzüyor -

lebilir?. vetli aşklar daima böyle, hızla, sizdi.. masal, onu h'!ı.rap etmiştL ti. İçeri girdi, mayosunu giydi. sun .. ver elini.. çek yukarı ken· 
- Bunu sahi, ciddi mi söylü • hararetle başlar. Üstüne deniz elbisesini takdı.. dini.. 

Akşam, yemek yemedi. Erken -
yorsun? Süheyla, biraz durdu, sonra, evden fırladı. Süheyla, bir hamlede, kotraya den odasına kapandı. Karyolası-

- Şüphesiz .. tabii.. ilave etti: Sıcak bir sabahtı .. plaja giden sıçramıştı. Hızlı hızlı nefes alı -
na uzandı. Saatlerce uyumağa K 

- Gülerim sana, Neriman .. şa· _ Senin macera da böyle de- yolun kalabalık günlerinden bi • yordu. otranın arka tarafında-
-ka; 1 bırak Allah aşkına.. karı ğil mi Neriman? .. ·. çalıştı .. fakat ne mümkün .. hala, · riydi. ki hasır koltuğa kendini güç at 

kulaklarında, Nerti.marun hika-, Deniz epeyce kalabalıktı. So - tı: koca gibi yaşıyorsunuz, işte. _ Evet.. 
_ Fakat, bunu başka kimse yesiiıin en heyecanlı cümleleri· yundu .. kumların üstünde yürü- - Yoruldum, Belkıs, dedi.. a-

- Maslak yolu .. Boğaziçi .. gü-
bilmiyor, bir de sen bugün öğ • uğultu halinde akisler yapıyor · ' ·dü. Sahilde, merdiven başındaki cele yüzdüm .. hem de, biraz vü-

d. zel bir gece .. otel balkonu, içki du. duşun yanında biraz oturdu .. gü cudüm ham .. muntazam spor ya ren ın .. 
- Bilsin. bilmesin .. sen haki • sofrası.. sonra.. sen, bu geceye Gece yarısından çok sonra dal neşte terini kururttu. pamıyorum .. 

kate. bak.. haJdka~. Sev~a Gecesi ismini ver, Neri- mıştı. Sabaha kadar, rüyalar i - · Az ilerde, telin hemen dışında Belkıs, sordu: 
---....ll~Wl.~:l:.!.l:ıo.!.!W:D.JW!l...!!.!l.&!UIU.İ ?~""-Jmwı.an!!o . .__ ___________ ..:ıı,in~de:...=s::ıa.ı,.::ık~l:;ad~ı:;.. -------L:Be~lk':":1s,.1~ar'..'ı'-'>n'.'k::u~· ç~u::· k::..· .::k.::o.:::tr~a'::.sı'....".d:::'em".'.:'ir.__-_• ~ - Nasılsın Süheyla? Bir kaç 
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Eşkıyalığın Lüzunıu Yok! 

ltalya Arnavutluk
tan Çıkmalıdır! 
Onları Oradan Çıkarmanın Yolunu 

Arnavutlar Pekôlô Bileceklerdir 
Mtlıvercilerin en büyük ceha

leti, politika bhlmeyişleridir. Ne 
yapmak tasavvurunda iseler, he 
men, hepsini, ortaya döküyorlar. 
İtalyanlar Arnavutluğu işgal e • 
dince, dünyada, yeni bir vaziyet 
hasıl oldu. İtalya askerinin Bal
kal'l!lara ayak atması gayet mü
himdi. Sulh cephesi de, zaten, bu 
nun ürerine takviye edildi. · 

Beceriksiz İtalyan diplomat • 
!arı, Arnavutluğun işgaliı, daha 
doğrusu gasbı üzerine şuı+l9l'I 
söylediler: 

- Biz, Arnavutluğu, bütün 
Balkanlar ve Şarka uzanmak i· 
çln bir atlama tahtası olarak kul 
!anacağız, Boğaza kadar gidece
ğiz. 

Bu itiraf üzerine, İtalyanların 
sarih fikirleri aırılaşıl.mış oldu. 
Herkes hazırlandı. Cepheler ku
ruldu. Anlaşıldı kt, mihverciler, 
mütecaviz, sarhoşturlar. Şimdi 

sulh cephesi, karşılarında, bir 
kale gibi duruyor. 
Şüphe yok ki: 
- Boğaza kadar geleceğiz, di 

yen insanlara güleryüz göstere -
mezdik. Onları sevemezdik. On
ları dost bilemezdik. Nitekim de, 
bugün vaziyet öyledir. Arnavut
luğa çıkarılan ve mikdarı he!" 
gün arttırılan İtalyan kuvvetleri 
karşısında hazır bulunuyoruz. 
Arnavutluktaki İtalyan kuvvet
leri bugün 200 bini bulmuştur. 
Bu kuvvetin hedefi neresidir? 

Roma, bunu açıkça söylemij -
tir. Halil mı, onlara dost gözi
le bakacağız? Hala mı, hüsnüni -
yet llesleyip, aldırış etİniyece • 
ğiz? .. 

İtalyanların, Arnavutluğu iş -. 
gall, Arnavutlar için bir cina • 
yet, askerlik bakımından bu • 
dalalık, siyaset cephesinden en 
büyük gfatır. Arnaıvutluğa as • 
ker çıkaran İtalyanın karşısın -
da, herkes eli kolu bağlı mı du• 
racak? .. 

Kahraman ve yurtsever Arna
vutlar, silahsız olduk!ları halde,. 
memleketlerini aslanlar gibi mü 
dafaa ettiler, dövüştüler. Halil. 
da, çarpışmalar devam ediyor. 
Milli çeteler teşekkül etmiş ve 
İtalyan kuvvetlerine karşı koy • 
makta devam etmiştir. En saıa -
hiyettar Arnavutluk devlet a -

· damlarının ve kumandanlarının 
da tekrar tekrar ifade ettikleri 
gibi, Arnavutluk bir gü~ tekrar 
istiklaline sahip olacak, İtalyan
lar, bu güzel memleketten kapı 
dışarı edilecek, başlarına bin bi!r 
çorap örülecektir. 

İtalyanlar, Arnavutluğa çıl;: • 
tıklarına bi.n defa pişman ola

. caklar, fitil, fitil burunlarından 
gelecektir. Cesur, erkek, kah -
raman, dövüşmesini bilen bir 

gündür, seni, denizde göremi • 
. yorum. 

- Evet .. denize girmiyorum. 
Bir ıkı gün havalar fena idi. Dün 
de İstanbula indim .. 

. Belkıs güldü: 
.- O ... Maşallah ... Allah ver

sin .. ne işin var İstanbulda? .. 
- Sen de hemen bozuk bir ni 

yetle sorarsın .. zannettiğin gibi 
değil.. hakikaten işim vardı. 

Belkıs, Süheylanın üzerinde, 
koyu mavi bir mayo görmüştü; 

- Yeni mi aldın? dedi. 
- Evet .. 
- Dün mü? .. 
- Hayır .. beş gün evvel al • 

mıştım. 

- Belkıs, sonra, kendi üstün-
deki mayoyu gösterdi: 

- Bu nasıl? .. 
- Güzel. .. 
- Çok şık değil mi.. yııkışmış 

,mı?. 

Süheyla gülümsemeğe çalışa

rak: 
- Hakikaten şık bir şey .. müt 

hiş göz alıyor . .Yalnız, biraz :faz· 
la dekolte değil mi Belkıs? .. . 

milletin yurdunu almak, onları 
yurtsuz, başsız bırakmak, Roma
mn zannettiği gibi kolay değil
dir. 

Milliyetperver Arnavutlar, er· 
geç, vatanlarını, o gasıp İtalyan
ların ellerinden kurtaracaklar • 
dır. 

İtalya başına bir felll.ket, bir 
beo!a gelmemesini istiyorsa, der
hal Arnavutluktan çıkmalıdır. 
İtalyan kıt'aları Arnavutluktan 
çıkmadıkça, milwercllerm karf!· 
sına elinde silah olarak dikilen 

. mrnletler, asla silahlarını bırak
mıyacaklardır. 1 tal ya, Arnaıvu t -
lukta kaldığı müddetçe. sulh ol
mıyacaktır ve olamaz. 

Esasen, İtalyanlar orada rahat. 
huzur yüzü göremiyecekler, zan 
nettik!leri ~!ifadeleri temin ede
miyeceklerdir. Arnavu~luk, İta!· 
yanların değil, Arnavutlarındır. 

Arnavutlar, gülerıyüzle, para 
ile istiklallerini itan.yanlara ver
miyeceklerdir. İtalyanlar, Arna
vııtluğa medeniyet değil, vahşet 
götürdüler, cinayet götürdüler. 

Kont Ciyanonun Arnavutluğa 
gitmesi, nutuk söylemesi para 
etmez. Arnaıvutlan o delikanlı 

kandıramaz, 

Dünyanın, yeni baştan kana 
bulanması için, belki. Arnavut
luk kafi bir sebep olacaktır. Ar • 
navutluğun İtalyan işgali altın
da bulunmasile yalnız, o toprak· 
!arın sahibi Arnavutlar değil, 

biz de alakadarız. İtalyayı, Arna
vutlukta kaldığı müddetçe, asla 
dost telakki etmiyeceğiz. İtalya
yı, Arnavutluk topraklarında gör 
mek istemiyoruz. Uzak dursun! 
Yüzlerini 1ieytan görsilıı! 

İtalyayı, böyle burnumuzuıı 
dibinde, hiç bir yerde görmek lıı

temiıyoruz. 

Dünya siyasi vaziyeti tekrar 
karışıyor. Harp tehlikeler! daha 
çok yakınlaşmıştır. İtalyanın, 
Arnavutlukta kalmakta ısrar e~ 
mesi, bir cihan boğazlaşmasında 
kendisine pek paılı.alıya malolur. 

İtalyanlara halisane tavsiye 
miz şudur: 
Şimdiden, güzellikle tası tara· 

ğı toplayıp, derhal Arnavutluk

tan çıkmalıdır !ar. Onlar, hAl.l o
rada kalmak tzıınsızlığmı göste
recek olurlarsa, o çelimsiz Ro -
ma çocuklarını, Arnavutluktan 
çıkarmanın yolunu Amaıvut!ar 

da pek güzel bilirler. 
Arnavutluk dağları, İtalyan 

kopi!llerlne sonra dar gelir! On· 
ları, oradan çıkarmak . yolunu. 
galiba, Arnavutlar yakında bu
la~aklar... Çiinkii, hMA, otur -
makta devam ederek, imk.ln ve
riyorlar, zaruret hissettiriyor • 
lar! 

Belkıs bir kahkaha attı: 

- Aman Süheyla .. ne de mil· 
teassıp kl.7.Sın. Bunun nesi dekoJ.. 
te ayol?. Basbayağı mayo işte .. 

Belkıs, oturduğu koltuktan 
kalkmış, mayosunu arkadaşına 

iyice gösterebilmek için, kotra -

nın arka güvertesinde, bir mev· 

levi gibi dönüyordu. 

Süheyla: 

- GÖbeğİn çok açık.. filvaki 
senin vücudiin, dolayısile, göbe
ğin çok biçimlidir amma .. bar -
da numara yapan artistler gibi, 
göbeği açık mayo giymen lü -
zumsuz değil mi?. 

Belkıs yine bir kahkaha attı: 

- Neler söylüyorsun Sühey -
la? .. 

- Maamafi, yine sen bilirsin .. 
vücudü güzel olanlar, tabii, çok 
dekolte giymeğe özenirler .. gös· 
terecek güzel şeyleri vardır da, 
ondan .. 

Süheyla, Balkısa daha dikkat

le baktı: 
( A rk118'1 var) 
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MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir Tefrika:8 

Hazreti Muhammed'ln DoGutu 

Haris Muhammedi 
Bir Kahine Götürdü 

Fakat çocuk, deı:ıhal Halime
nin sözünü keserek: 

- (Muhammed) le gezmiye 
çıktığımız zaman, h~bir sıcak -
]ık hissetmiyoruz. Ve güneş yüzü 
görmüyoruz. Başım~ın üzerin -
de, daima bir parça bulut dola
şıyor. Bizi, güneşin hararetin -
den muhafaza ediyor. 

Çocugun bu sözlerini, babası 
Haris te işitti. Birdenbire vücu
du ürperdi. !çine adeta bir kor

ku girdi. 
zaten, çok zamandanberi (Mu 

hammed) in ha-! ve tavırları -
na dikkat ediyor. Onda, hiç'bir 
çocuğa benzemiyen bir takım 
başkalıklar gördükçe, kalbınde 
@.deta manevi bir haşyet hissey

liyordu. 
Şimdi b~ sözleri ~itince meç 

hul bir vehme kapılarak, zevce

sine: 
- YA Halime! .. Bu çocuğu 

' vaktile götür. Anasına teslim 
et. Ben, onda gördüğüm fevkala
deliklerden, adeta ürküyorum. 
Ve kendisine, liiyık olduğu dere
cede bakamıyacağıınızdan kor -

kuyorum. 
Dedi. 
Fakat Halime, zevcinin bu 

teklifini şiddetle reddetti. O a

ralık Mekkede_şiddetle hüküm 

siiren (Veba) dan bahsederek: 
_ Mümkün değil.. (Muham -

med) i şahre götürüp de, ölü

mün kucağına atamam. 
Diye cevap verdi. 

Gün geçtikçe (Muhammed) 

in vaziyeti değişiy<ır .. Çocukluğu 

na rağmen· halindeki ciddiyet ve 
fevkaJadelik Harisin bir kat daha 

nazarı dikkatini celbediyordu. 

, . Günün, birindı., Harise bir fi
l kir geldi. Zevcesi Halimeye: 

~ Ben (Muhammed) i alıp 

k b·ıenin (Kahin) ine götüre - . 
a ı . V . 'k . .. çocug· u görsiın. e, ıstı 

cegım. 

balini keşfetsin. 
Dedi. 
Halime, buna mani olmak is-

d
. . de Haris dinlemedi. Bir 

teııse' 

kuxbanlık koyun ile (Muham-

med) i alarak, 0 civardaki dağ-

d 
· .. •evı' bir hayat yaşıyan a munı. . . 

(Ka))in) e gitti. (Muhammed) in, 

~ep\ii eylerine geldiği -~nfde:
'b . ' da mü•ahede ettığı ey, a 

erı on . ır • 

ladelikleri, ·birer birer ~akletti. 
, , iV.hin , kurba!ll. k~L . S.~ğ 
kürek kemiğini çıkardı. Kemı -

U 
.. zerindeki . kan lekele

ğin 
damar izlerine rine -,.•e 

b kt Ve derhal (Muham -
aı ı. b. 

med) i soyarak vücudunda ır 
i ane aramıya >başladı. Onun ar 

~aşsının ortasında ve iki küreği
ni·n arasında, adeta büyücek ıbir 
mühüre benziyen yeşilimtrak 1 

renkli beni görür görmez: . 1 

· · _ Tamam.. Eski kitapların \ 

ahkamı zuhur ediyor. 1 

Diye, bağırdı. . 
Haris, bu sözlerden hiç'bir şey 

arilamaô ı. Kahinin gösterdiği bu 
hayret ve heyecanın sebebini 
sormıı(l mecbur kaldı. . 

Kahin, sözlerini izah ettı: 
- Ya Haris! .. Bu çqcuk, be

şeriyetin fevkinde bir takım 
kudretlere maliktir. Gösterdiğihal 
!ere ve görünen nişanelere na -~ 
zararı bu çocuk, yer yüzün.de •bu 
yük bir inkılap vücude getire
cektir. (Put) !ar devrilecek_-:· 
Bu çöllerde, yepyeni bir d1n h~
küm si.irecek, bu yüzden, kailı~
leler arasına kanlı nifaklar gı

rccek ... 

Dedi. 
Haris bu sözleri ~itince, deh· 

şetler içinde kaldı. Ne yapacağı
nı şaşırdı. 

n duyar duymaz, süt eV"ladma 
karşı bir kat daha muhabbet bağ 

Jaıdı. 
Fakat kAhinin sözleri, çarça

buk iter taraf11 yayıldı.. C.ahil 
kabile halkında minimini (Mu
hammed) ~ karşı adet~ derin bir 
husumet uyaııdı. Şurada bu.ra -
da: 

- Bu çccu~ yaŞatmamalı. 
Öldüı'meli. 

Diye, bir takım sözler duyul
ınıya başladı. 

(Hazreti Muhammed), cid -
den büyük bir tehlikeye girm~
ti. Haris, büyük bir kotılru ve 
telô.ş içindeydi. Nihayet ibir gün, 
Halimenin karşısına dikilerek: 

- Koskoca insan hayatları -
nın bile hiçe sayıldığı ıbu çi>11er
de, biz bu çocuğun hayatını mu 
hafazaya muktedir değiliz. Ar
tık onu götürelim. Anasına tes
lim edelim. Sonra, çok büyük 
bir vebal ve mesuliyet karşısın
da kalacağız. 

Dedi. Ve bu fikrinde de ıs-

rar etti. 
Halime, kocasının 'sözlerine 

hak verdi. (Muhammed) den 
ayrılmak, kendisine çok güç ge
ieceğini bildiği halde büyük bir 
fedakarlığa riza gösterdi. 

- Pekala... Onu daima bir 
tehlike karşısında bulundurmak 
tansa, götürelim, anasına vere
lim. 

Dedi. 

Haris ile Halime, (Muham -

med) i bir suikastten esirgemek 

için bir gece onu alarak ansızın 

yola çıktılar. Ertesi gün; öğle 1 
1 • ' 

vakti Mekkeye girerek (Ami-
ne) nin evine va~dtlar. 

Amine, henüz 'beş yaşına gir
miş girmemiş olan ev !adını gö

rünce çok sevindi. Fakat bu va

kitsiz gelişten hayrete düşerek 

sebebini sual etti. 
Halime, evvela' Amineyi te

'18.şa düşürmek istemedi: 
- E ... artı-k çocuk ,büyüdü. 

Sizi, evladınızdan mahrum et -

miye ne lüzum var. 

Diye cevap verdi. 
Fakat bu cevap, Amineyi tat

min etmedi. Bir takım sualler so 

rarak vaziyeti izah ettirmek is

tedi. 
O zaman Halime, e"VVela ka

, hilıin sözlerini, sonra bu sözler

den galeyana gelen cahil kabile 

halkınııı suikast düşüncelerini 

nakletti. 

Amine, derhal (Muhamıned) i 
. kucakladı. Büyük bir muhabbet 
ve .hürmetle bağrına bastı. 

- Oğlum (Muhammed) in 
fevkaladeliğine eminim. Onun, 
yer yüzünde büyük bir inkılap 
yapacağına kaniim. Ancak bun

lardan başka inandığım bir şey 

daha varsa o da, evladımın ale- ' 

me rahmet olmasıdır ... Müsterih 

ol, Halime... o, ölmiyecektir. 

Bilakis, gördüğüm rüya, tahak -
kuk edecektir. 

Dedi. 

* Bu sıralarda, artık Aminenin 
hastalığı ifakat bulamıyacak bir 
dereceye gelmiş ve kendisi son de 
recede zayıflamıştı. 

o dercede sevdiği (Hazreti 
Muhammed) e bakalbilecek hali 

· kalmamıştı. Onun için bu ma
sum yavrunun hizmetlerini, (Üm 
mü Eymen) üzerine almıştı. 

Bu Habeşi cariyenin asıl is· 

fıt.DAıtl 

Güneş Kürek 
Birincisi Oldu 

Tekirdağlı Hüse
yin Bulgarı Y eıidi 

Beykoz 9 Puanla İ~inci, Galata- Mülayim Hakeme Saldırdığı 
~aray da 7 Puanla Uçüncü Oldu İçin Diskalifiye Edildi 

• l . 

Dünldl kürek ya rışında ' tekler 

ti muhafaza ederek birinci ol -

du. Beykoz ikinci, Galatasaray 

üçüncü geldi. 

İstanbul kürek birincilikleri 
dün Yenikapı sahillerinde bü -
yük bir kalabalıık önünde inti " 
zaın'.la yapıldı. Ve bu yarışlar 
_sonunda aşağıdaki neticeler a -
lındı: 

ı - iki Çifte: 
Bu müsabakaya Güneş, Gala 

tasaray, Beylerbeyi, Beykoz ol-

MÜPTEDİLER 

l Çifte: 
Bu müsabakaya Galtasaray, 

Güneş, Beykoz, Beylerbeyi, Fe- ı 

neı!bahçe, ve İzmit olmak ijure 

altı tekne iştirak etti. 

1 - Galatasaray (Satvet) 

12.5, 2 - İzmit (müsabaka ha

rici), 2 - Gi.ineş (Anastas). 

İki Çifte: 

Bu müsabakaya İzmit, Gala
tasaray, Beykoz, Beylerbeyi ol

mak üzere d-ört tekne iştirak et-

ti .. 
1 - Beylerbeyi (Hasan, Hü

samettin, Latif) 10.42, 2 - Ga

latasaray (Reşat, Riza, Ertuğ -

rul) 10.48. 
Dört tek kik: 
Bu mi.isabakaya Galatasaray, 

Fenerbahçe, Güneş, İzmit ol-
mak üzere dört tekne girdi. 

1 - Güneş (Ferit, Abdurrah 
man, Halit, Sabahattin, Kenan) 
29, 2 - Fenerbahçe (Nedim, 
Necdet, Şükrü. Ahmet, Semih). 

KIDEMSİZLER 

Bir Çifte: 
1 - Galatasaray (Sati) 11.9, 

2 - izmlt (Müsabaka harici) 

11.20. 
iki Çifte: 
1 _ İzmit (Müsabaka hari -

ci) 10.12, 2 - Galatasaray (Re

. şat, Fethi, Ertuğrul) 10.25. 

Dört tek kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Güneş, İzmit, Fencrbahçe ol

mak üzere dört klüp iştirak etti. 

1 - İzmit (Mustafa, İsmail, 

Ali, Rahmi, Ferdi) 9.14, 2 - Gü 
neş (Ferit, Kenan, .Sabahattin, 
Emin), 9.24, 3 - Fenerbahçe 

2 - Kemal, Abdullah, Mehdi, llüs 
nü, İsmail). 

KIDEMLİLER 

İstanbul şampiyonu olacak 
klübü tayin edecek kıdemliler 
yarışma klüplerin en usta kü -
rekçilerini soktuklar :. için gü -
nün en mühim müsabakaları 
kıdemli yarışları idi. Program • 
da gösterilen saatte tek çifte ile 
bu mühim yarışlara başlandı. 

Tek Çifte: 

mak üzere dört klüp iştirak etti. 
1 - Galatasaray (Reşat, Re

ha, Tuvgut) 10.2, 2 - Beykoz 
(Cihat, Mehmet, Ağan) 10.16, 

I; ~ı t tek kik 
Bu müsıibakaya Fe~erbahçe 

Gal~tasaray. Gi.ineş, Beykoz ol
mak üzere dört tekne işt·.rnk etti. 

1 - Güneş (Ferit. Ahi'lya, 
Nejat, Duı'Sun, Yaşar) 8.48, 2 -
Beykoz (Cihat, Memduh, Bur
han, Lefteri. İbrahim) 9.3. 

UMUMİ PUVAN 

Şaımpi.vonu tayin eden kı

demlı ı~üsabakalarında Güneş 

klübü iki birincilik aldığından 

10 puvanla htanbul kürek şam
piyonu olmuştur. Beykoz üç i
kincilik aldığından 9 puvanla i
kinci, Galatasaray, bir birinciuik 
iki i.içüncülük aldığından 7pu
vanla ü~üncüdür. 

Bayanlar Arasında 
Bayanlar arasında yapılan 

müsabaklarda ajanlığın yerinde 
bir kararile lisans aranmadığı.; 
dan birkaç senedenberi ilk de

fa olarak Galatasaray, Fenı.ııbah 

çe ve Güneş olmak üzere üç 

klüp iştirak etti. 

· Tek, iki ve dört tek kik ol

mak üzere üç tekne yarışında 

puvan itibarile birinci olan ba,.. 

yanlar İslnabul şampiyonu ola,.. 

cağından bu yarışlara büyük e

hemmiyet \·eritiyordu. 

Bir Çifte Bayanlar: 

1 - Gi.ineş (Nimet) 6.35, 2 -

İzmit (Sürubül) 6.41. 

iki Çifte: 

1 - Güneş (Nevin, Nimet, 

Hlkınet) 5.51, 2 - Fenerbahçe 

(Melek, Fıtnat, Nezihe) 6.11. 

Dört tek kik: 

Bu mi.isabakaya Galatasaray 

ve Fenerahçe oLmak üzere iki 

tekne girdi. İddialı ve o ııisbett~ 

çetin geçen bir müsabakadan 

sonra beş yüz metreden itibaren 

başa ı;eçen Galatasaray tekne>: 

nihayete kadar bu tefevvuku mu 

hafaza ederek birinci oldu. Elli 

metre farkla Fenerbahçe ikinci 
geldi. 

Profesyonel serbest güreş mü
sabakaları dün Taksim stadında 
yapüdı. Alınan neticeler şunlar
dır: 

Somalı Fethi - Malkaralı 

Mustafa 
Mustafa seı·best güreşi iyi bil

diğinden Somalıya üstün bir gü
reş yaptı. Tuş yapamadığı için 
berabere kaldılar. 
Arap İsmail - Yamalı Hüseyin 

İyi bir serbestçi olan Yamalı, 
eski grekoromenci Arap İsma -
ili 15 er dakikalık müsabakanın 
ikinci devresmin beşinci dakika
smda tuşla yendı. 
Müldyim - Roma11yalı Ahmet 

Müliıyım Sındırğılı Şerifle 

karşılaşacaktı. Şerif gelmediğin

den Mülayim Romanyalı Ah- 1 
metle karşılaştırıldı. Romanya -
lı, vücut ve siklet itibade Mü -
layimin yanında pek hı.fifti. Ni
tekim müsabaka esnasında Ah
met kaçtı, Mülayim kovaladı. 

Mülayım hasmım istihfaf ta et -
ti. Hakem heyeti danışıklı döğü;. 
yapıyorsunuz, diye bir ihtar ver
di. Bunu ikinci~i takip etti. Ha -
kem, müsab~kayı tatil edince 
Mülayim hakeme saldırdı. Ağı -
za alınmıyacak küfürler savur -

du. Polis müdahalesile kapı dı -

şan edildi. Hakem heyeti de 

verdiği bir kararla Mülayimin 

diskalifiye edildiğini bildirdi. 
Dimitri 1slcoviç - Manisalı Halil 

Her 20 dakikada bir, iki da
kib istirahat etmek ve yenişin-

ciye kadar güreşmek şartile mü
sabaka başladı. 
Söylendiğine göre Bulgara, 

cBalkanların kaplanı• derler -
miş! 19 uncu dakikaya kadar çok 
defa Manisalı hakim güreşti. Bı> 
dakikada Manisalı çok müşkül 
bir vaziyete girdi. 

Halil hasmını kuvvetli bir 
köprüye g..tirdi. Ve tuşla 34 ün
cü dakikada yendi. 

Tekirdağlı Hüseyin - Bankof 
Karadağ 

Bankfo 110, Hüseyin 105 kilo.
dur. 

Orta hakemi Sami Karayeıl. 

Müsabaka, yenişinciye kadar de
vam etmek şartile başladı. 

10 uncu dakikaya kadar dene
me ile geçen müsabaka, Hüseyı: 

nin bir kafa kapmasile rengini 
değiştirdi. 

Biraz sonra, Hüseyin de mü • 

him bir tehlike geçirdryse de, 

fevkalade kuvvet ve meharetile 

hem kendini kurtardı ve hem de 

rakibini alttan bir bacak kapma
masile yere indirdi. Birinci dev
re bitti. 

Bulgar işe yumrukla başladı. 

Tekirdağlı da tekme atınca iş kı 
zıştı. Kavga başlamak üzere iken 
hakem tarafından barıştırıldılar. 

3 üncü. d~rıcyc ~'C'l:Jüdi.f;i. Lıuno.n 

Tekirdağlı üstün bir güreş tut -
turdu ve 64 üncü dakikada raki
bini tuşla yendi. 

AHMED ADEM 

At Yarışlarının 
Beşinci Haftası 

Müsabakalar Çok Heyecanlı Oldu 

r • 

Dördilncü koşudan bir intiba 

Yarış ıslah encümeni tarafın
dan tertip edilen İstanbul at ya
rışlarının beşinci haftası da dün 
Bakırköyündeki Veliefendi ça • 
yırında çok kalabalık bir me -
raklı önünde büyük bir intizam 
iıçlnde yapılmıştır. 

Dünkü yarışlarda alınan neti
celer şunlardır: 

BİRİNCİ KOŞU 
Üç yaşındaki halis kan Arap 

atlarına mahsus olan bu koşu • 
nun mesafesi 1600 metre idi. 

Güzel bir tempo ile yapılan bu 
yarışta alınan neticeler şunlar -
dır: 

1- Önal. 
2 - Diker. 

iKiNCl KOŞU 
Üç ve daha yukarı yaşta 

1 - Sonandair._ 
2 -Yatağan. 
3-0ya. 
Bu k.oşu.nun ganyanı 140, 

plaseleri de 120, 160 kuruş ver
diler. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaşta yer 

li yarım kan İngiliz a~larına malı 
sus olan bu koşu Hendikap ko -
şusu idi. 2600 mettede yapılan 

bu koşuda alınan neticelıır ~un -
!ardır: 

1 - Ceylan. 
2 - Olga. 
3 - Malımure. 

Bu yarışta ganyan 265 plase -
!er de 300 kuruş vermiştir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Üç ve daha yukan yaşta yerli 

haiis kan İngiliz atlarına mah • 
sustu. Ve mesafesi 2000 metre i
di. Derhal (Muhammed) i ala -

rak evine avdet etti. Halimeyi 
bir köşeye çekti. Kahinin söyle
diklerini anlattı. Halime bunla-

mi, (~ürke) idi. O da Amine gi
bi henüz gençti. 'Esasen Muham-, 

medin pederi .Aıbclullahın cariye
si iken onun vefatından sonra, 
miras olarak Amineye ve Haz
reti Muhammede intikal eyle -

miştL ı 
( .{rkası var) 

Deparda Beykozlu Mehmet 
önü aldı ise de dört yüz metre
den itibaren Galatasaray'lı Ali 
kendisine yetişti ve bir müddet 

ikisinin arasında sıkı bir çek~
me oldu. Bu sırada da açıktan 

giden Güneşten Ahilya kuvvet
li bir kürekle her iki fıtanın ö
m.ine fırladı ve nihayet vaziye-

Müsabakalar nihayetinde ya

pılan tasnif neticesinde iki bi -

rincilikle 10 puvan kazana" Gü· 

neş bayanları İstanbul şampiyo
nu oldu. Galatasaray 9 puvanla 

ikinci, Fener'bahçe 6 puvanla ü

çüncü oldu. Güneş klübüne a

janlık tarafından lbir kupa ve
rildi. 

ADNAN AKIN 

halis kan İngiliz talarına mahsus 
olan bu koşu satış koşusu idi. 

1400 metre mesafede yapılan 
bu yarışı ~u atlar kazanmış· 

tır: 

Bu yarl§ta alınan neticeler şun 
!ardır: 

SAYFA-s 

1 2 3 4 5 f> T ! 9 10 

______ ! ___ , __ 
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SOLD.AN SAGA: 

1 - Döküntüsü çok, (iki keli· 

me. 

2 - Mevcut olmıyan, (iki ·ke

lime. 

3 - Matbaacılığın bir nevi 

Güzel san'at - Edat. 

4 - Abdullahın modern ismi 

5 - Bir yıldız. 

6 - Şöhret - Damaltı. 

7 - Tavuklarda var - Edat • 

Beyaz. 

8 - İki ismin birleşmesi. 
9 - Fena kadın • Notada b!:r! 

ses. 

10 - Kıyafetsiz. 

YUKARIDAN AŞAGiı 

1 - Eğlence. 

2 - Uyuyan - Büyük iğne. 
il - lUtabt olrnıyan. 

4ı - Abdullahın modem · 
- Lazlardan çok çıkar. 

5 - Öyle.. gıda maddesi • İe
ti.kbalden haber. 

6 - Ya kadar • Bir ev hay-va-

nı. 

7 - Eski Rus hükümdarı • Ça.
tık. 

8 - Rakam. 

9 - İkıi defa söylenirse baba • 

Otomobilerin yol ölçüsü. 

10 - Firar - &..r. 

• TAKVİM 

1358 HtCRt 13l!ll RUM! 
Recep Ağustos 

6 8 
8 inci AY IDZIR 108 

SENE: 1 • 1 • 

Vantl Eun! 
Güneı AQustos cao.., 
5 lf> 10 14 
Otıe 
12 17 

21 İk!ndl 
16 C)4 

Akşam 

19 00 
Ya taı 
20 41 Pazartesi imsak 

3 24 

1 - Romans. 

2 - Kaya. 

3 - Şipka. 

BEŞİıNOİ KOŞU 

Otı,. 
5 lT 
lkhıdl 
9 04 
Alıpm 
12 00 
Ya t11 

1 .o 
lmoak 
9 H 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap atlarına mahsll5" 

tu. 3500 metrelik mesafede ya • 

pılan bu koşuyu da ııu atlar ka

zandılar: 

1 - Bahtiyar. 

il - Karakll§. 

3 - Alderviş. 

Bu koşunun ganyanı MO, pil 

seleri de 160, 205 kuruş vernıif • 
!erdir. 

İlk defa yapılan üçHi bahbıta 

Ceylan, Romans ve Baılıtlyıın 

oyruyanlar bir liraya karii 15 li
ra kazandılu. 



U.D'A-1 

- Hey, delikanlı.. böyle etli, 
yağlı yemekler yemekte devam 
edersen göbekleneceksiıı sonra .. 
diyerek Ahmet Hulilsi, 11\aı;a ar
kadaşına takıldı. 

Bu Hitifeye muhatap olan genç 
adem: 

- Ne yapayım birader, dedi, 
karım yine seyahate çıktı, evde 
yemek pişirmek zor oluyor. Ben 
de yalnız öğleleri tıka basa kar· 
nunı doyurabiliyorum. 

- Ne? Karın yine mi gitti? Bu 
nasıl iş böyle? Evleneli on sekiz 
ay oldu ancak. Bu dördüncü se • 
Jahati. Çok sık gidiyor. Pek ho • 
fWDa gitmedi bu hal. 

- Benim ~e koşuma gıtmiyor 
ımma, ne yaparsın? Derdimi 
Jdmaelere söyliyemiyorum. Siz 
de beni ve Semahati çocukluğu
muzdanberi tanıdığınız için içi· 
illi boşaltıyorum size ... Biliyor· 
ırunuz lıi, Semahatin annesi Bur· 
1ada oturuyor.. şimdiye kadar 
hep birer hafta kalmak üzere gi· 
derdi; bu sefer on beş güne çıktı. 
ıc.Jııırım ki, gelecek sefer bir ay 
kalacak. 

- Aranız şekerrenk fıUin mı? 

- Yoo .. hiç kavga etmiyoruz. 
Semahat, annesinin yanında ra· 
hat ediyor da ondan .. ev işi yap· 
mak yok, kahvaltı ayağına geli· 
yor.. keyfi yerinde orada . 

- Evet, hatırlıyorum, Sema· 
hat ötedenberi ev işini sevmez. 
Geldiği zaman evi nasıl buluyor? 

- Nasıl bulacak? Karınakan· 
f1k bir halde. Bir sürü birikmiş 
kirli çamaşırlar, 99lon toz toprak 
içinde.. amma Semahat buna 
kızmıyor, evi böyle altüst gör • 
mekten hoşlanıyor. 

1 - Anlaşıldı, aen kadın ruhun-

'ilan çakrruyorsun evlat! Seni böy· 
le kir içinde bulduğu zaman ka
dmlılı: gııruru uyanıp içinden: 
.1:ı. ı. lı:nrom h~nsiz vaoamıyor 

hiç, diyor, ben olmayınca perişan 
oluyor .. canına tak dedığı, beni 

karşılayışından belli. Yoklugum 
ena heni nasıl aratıyor, Bıraz ili· 
kayıt bır tavır alınca yine kaça
rım ..• 4te azizim, kadına bunu 

düşündürmek çok fena bir şey. 
dir. Halbuki geldiği zaman or • 

tabAı tertemiz, her /~yi yerli ye
rinde görürse, seni: .Ha olmuş. 
lllD, ha olmamışsın burada Jı:a. 
nağım, bana vız gelirsin!> diye 
diifünüyor zanneder; ve tekrar 
lftmeğe resaret edemez. 

Genç adam, düşünceli düşün
«'11 cevap verdi: 

- İyi amma, evdeki işleri kim 
)'Jlplleak? Kanmın bir gundeliJr.. 
~ vardır, ortalık temizlemek. 
te bitt bir. AIA, biitun ifleri ona 
&ün!ürürüm. 

Ertesi günü genç adam, gün. 
ıtelllı:çiyi çağınp evi baştan başa 
1emizletti. Kadın, kabından, ka
eaiuıdan, penceresinden tahta. 
ana kadar evi pırıl pml yaptL 
Ciıınç adam da onu göre ııöre ev 
ipııe alıştı. 

- Yok, aldımıyorsunuz. Sabit 
fikirleriniz, sizi §119ll'tıyor. Jıfüte- l 
veffanın fena lulylu bir adam 
olduğu nolrtaınnda sizinle bera • 
~rim, fakat .tılu benim lihi, he
llim kadar akh 8aşında idi. Cos-
1ona gelince o da deli df'ğildi_ 

yalnız ahlikı fasitti, hiddetine 
mağlup bir adamdı_ mahlıüm e
dildıği zaman kendisi ayhin -

de şehadette bulunmuş olan bil -
tün yalancıların hesabını göre
ceğıne yemin etmiştı .. 

Tabii hepimızi yalancı addedi· 

yordu. İhtıma! Dartmor' da bir 

Jı:aç ay ikameti, onu teskin ede -
bilm:ş zannedersıniz. Fakat öylie 

delil, bazı miUM;lar vardır lı:i ;.. 
tfdıııle sevlı:edı1melertne imkan 
-..mazsınız. 

l :BadGon, bir ifln"l~ \N IDÜt• 

Bunu müteakıp eve bir elektrik 
süpürgesi, bir havagazı sobası al· 
dı. Evi yenibaştan badanalattır· 
dı; ve evi çiçek gibi bir hale sok· 
tu. 

Semahatin geleceği gün de evi 
bir daha dolaşarak köşesine bu· 
cağına, bir eksilt var mı, diye 
baktı. 

İhtiyar dostunun tavsiyesi mu. 

cibince, kansını gidip karşılama· 

mıştı. Sanki onun geleceğinden 

haberi yokmuş gihİ evde kaldı. 

Semahati getiren taksinin ho

murtusunu kapıda duyduğu za. 

man, koltuğuna kurulup gazete

sini açtı. 

Karısı odadan ıçeri ginnce te
laşsız ve basit bir tavırla kalkıp 
resmi bir eda ile onu öptü ve: 

-Annen nasıl? diye sordu. Bu 
kadar çabuk geleceğini ummu • 
yordum. Her neyse, yemek hazır. 
karnın açtır, haydi oturalım. 

- Aman, burası ne güzel ol • 
muş böyle? Bu yemekleri sana 
kim pişirdi? 

Diye Semahat şıipheli şüphi!li 
kocasını süzdü. 

- Kim pişirecek? Kendım pi· 
şirdim. Meğer yemek pişirmek 

çok kolay bir şeymiş. Çabuk alış

tım . Şimdi fevkaı&de yem('k pi· 
şiriyorum. 

Genç kadın , üçıimıiş paımakla 

nnı havagazı sobasına uzatarak: 

- Bu da fevkalade bır şey! 

dedi. 
- Senin seyahatlerin sıklaştı

ğındanberi ben de kendimi dü • 
şünmek mecburiyetinde kalıyo
rum. Akşamları soba yakmak zor 
oluyor da onun için bu 'oba ı al
dım. 

!'lemahat, dudaklarını ısırdı: 
- Anlaşılan yoklu~'1lmclan şi

kiıvetçi değilsin! 
~- Y cm .. n~psr urr . 
Yemekten sonra Srmabat o -

dalan dolaşıp evin içindeki tadi· 

latı gözden geçirdi. Onun bu 

haline kocası, bıyık altından gü. 
lıiyordu . 

Ertesi günü. Ahmet Hulüsi, 

genç do~tuna ra,tladığı zaman, 

bir gün evvel dudaklarım susli

yen neş'eli tebessiımden e9f'r bu

lamayınca telaşla sordu: 

-Ne oldu? İşler yolunda de

''" ., ,...mı. 

Genç adam homurdandı: 

- Yolunda_ merak etme! Bu 
sabah kahvaltıda karım, on beş 
gün sonra üç hafta kalmak üzere 
tekrar annesine gıdec<'ğinı söy. 
ledL 

- De.me yahu' .. 
- Demesi filan yo · Üstelik 

ilkbahar temızligıni de benim 
ıistüme bırakıyor; elinnn, aya • 
ğımın altında dolaşıp benı ışten 

alılloymaınalı: içın. gidecekmiş, 
anladın mı? 

FAiK BEBÇMEN 

Zabıta Re.am: 8 
leay1 ıasvıp etıi. 

- Mahküm olalı ne iı•dar olu
yor? 

- Olsa olsa on iki ay.. eğer 
makul bir adam olmuş olsaydı 
cezasını tecil ettirebilirdi. Yal • 
nız aklımın. ermediği bir şey 
var, nasıl yapıp ta kaçtı .. herhal
de bir ı.uç ortağı vardı, fakat bu 
firara yardım etmeği kım te • 
menni edebilır. 

Polis komiserı Brumley, bır -
de.nbıre güldü· 

- Bu haberı alınca aklı ba • 
şından gidecek, altüst olacak hı· 

risı var .. Mister Dert'k, öyle de • 
ıını • &"""mı .. 

Yenıden ihtiyar metrdotele 

döndü ve bu mutaleasını tasvip 
etmesini iııtf'l' gıbi bir f'cüı ıle o
na baldı: 

...... ,.ıııııın_ ............... ..., 
• 
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21 Ağustos Pazartesi 
Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği (Pi) 
Saat 13: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Dvora
kın Violonsel konsertosu - Pl.) 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Dans müziği 

- Pl.) 
Saat 19.30: Türk müziği : İnc.e

saz faslı (Safiye Tokayın iştirak i

le.) 
Saat 20.15: Konuşma, 
Saat 20.30: Memleket saat aya

rı, ajans ve meteordloji haber -
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği. Oku
yan: Müzeyyen Senar. Çalanlar: 
Vecihe Daryal, Cevdet Kozan, 
Kemal Niyazi - Hüseyni peşre -
vi. 2 - Lemi - Hüseyni şarkı : 
(Zaman olur ki.) 3 - İaan Va -
ran - Hüseyni şarkı: (Saygın su
ların.) 4 - Sadettin Kaynak -
Hüseyni şarkı: (Aynlık yıldönü
mü.) 5 - Ud taksimi. 6 - Neşet 

Halil - Karciğar şarkı: (Aşkınla 

yandım.) 7 - Lemi • Karcığar 
şarkı: (Bir gölge ol) 8 - Udi 
Ahmet - Karcığar şarkı: (Zah· 
m1 hicranun gibi.) 9 - Halk tür
küsü: (İki de turnam.) 10 -
Karciğar saz semaisi. 

Saat 21.30: Konuşma. 
Saat 21.45: Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50: Müzik (Melodiler -

Pl) 
Saat 22: Müzik (Küçük Orkes

tra - Şef: Neaip Aşkın.) 1 - Fa
ul Lincke - Darılma (Fantezi.) 
?. - Franz Lehar - Göttergatte 
operetinden potpuri. 3 - Nie -
mann • Çarlston - Dans. 4 - J. 
Strauss · Cenub çiçekleri. 5 -
Eduard Künneke - Danı; süitin-
ucu - "D"lu • O 

!ur .. Olur (Şen p:rrça.) 
Saa 23: Son ajans babt'rleri, 

ziraat. esham ve talı'Vlliit, kam · 
biyo -nukut borsası· (flat). 

Dünkü Ha va Vaziyeti 
Yeşılköy Meteoroloji istaey<>

nuncian alınan malı1mata göre 
hava yurdun Elge böl'gesile Ak
deniz sahilleri ve cenubu şarki 
Anadoluda açık, Karadeniz kı -
yılannda ve doğu A,nad-Oluda 
çok bulutlu ve yağışlı, Trakya 
bölgesi!e Marmara ha-vzasında 

ve orta Anadoluda bulutlu ve 
mevzıi yağışlı geçmiştir. 

Rıi2ıgarlar doğu- bölgelerinde 
cenııbi. diğer bölgel'eııde ga~bi 

ıstika.meıten orta kuvvette es -
mıştir 

Dün İstanbulda az bulutlu 
geçmış, rüzgar cenuptan saniye 
de 2-4 metre !uzla, esmiştir. Sa 
at 14 de liava taz)ıdllıl 1007,9 idi. 
Sununet en yüksek 2'1;6 ve en 
diifii.k 17,5 santigrat kaydedil -
mıştlr. 

- Delidir. Miste-r Dert'k te de· 
!idir. 

Pohs komiserı, cevap verdi: 
- Yok, bu yanlış .. Mister De

rek kat'iyyen deli değildir. Siz, 
kafanıza bu ailenin dett olduğu
nu sabit bir fildr oi'anık yerleş -
tirmişsiniz. 

Haddon, sordu: 
- Miater Derek te l<ıırı? 
- Mister Derek Rleırrdo .. mu· 

teveffanın başka bir yeğeni. ar· 
tist veya ona hi!mer bir .,ey. 
Chelsea veyahut Bloomsbury 
mahallesinde veya o civarlarda 
oturan seriütteessür bir genç.. mü 
teveffanın varisi.. fakat hadiseyi 
öğrenince halanı anmıak için bu
raya gelmeğe karar vereceğini 
h~ te zannetmiyorum. Gelse gel 
se biz Cosdon 'u tevkif ettikten 
sonra gelir. İkisi blribirile adeta 
kedi köpek gibi anlaşır !ar .. 

Polıs- ltoırılsen, evvela güldü.:.. 
sonra ciddiyetıni takındı. 

- Dolmır, hakikaten Mister 
Derek Rıcardo Coııdon'un tevkı
fınden sonra rahat uyuyacak o • 
lan yegiıne insan dellildir. Dıı • 

iKDAM 

(~~~) 
Bir Okuyucumuzun 

dikkate değer fikirleri 
.Ebuzziyazade Velidin !fiındi

ye kadar cİkdarn. gazetesinde 
çıkan makalelerinin adedi henüz 
sekizi geçmemişken, bu kısa 

müddet içinde İstanbul matbua
tı kendisine tam dört defa hü -
cum etmiş bulunuyor. Bilıisebep 
yahut pek mfıniısız bir sebep ola
rak, yazılarında kulland1ğ:ı bir -
kaç arapça kelimeden dolayı .. 
cİkdam. başmuharriri için bu 

ne mazhariyettir ki, daha yazı 

yazmaga ba~lar başlamaz, ismi, 
belki, on, on beş defa muhtelif 
gazete sütunlarında tekrarlandı. 
Türkiyede, başka hiçbir kalem 
sahibine bu derece ehemmiyet 
verildiği bu zamana kadar gö -
rünüş bir şey değildir. Ebuzzi
yazade Velid bu bakımdan ne 
kadar iftihar et8't hakkıdır. 

Evet... Ebuzziyazade Velid kıs
kanılıyor. Bu eski, fakat müm -
taz gazetecinin yazısını çekemi· 
yenler mevcut.. Çünkü Velid, 
vatanını sevmeği, inkılabın 1ü -
zumunu takdir etmeği, ve niha
yet yazı yazmayı, bu mütecaviz 
muharrirlerin topundan iyi bili· 
yor. İşle Velid bunun için kıs -
kanıhyor ... 

ö. s. 

İtalyan Elçisi hmirdel 
İzmir 20 - İtalya büyük elçi

si, fuarın açılma töreninde 'hu -
lunmak üzere bu sabah Ege va
puru ile şehrimize gelmiş ve 
konsoloshane erkanı tarafından 

'l.· ·~ "ırımış ır. 

Fotoğraf tahlilleri 
1 Bize { otografınızı gönderiniz 

kim olduğunu:i.u söyliyelim 
NUREDDİN EREN (Kadıköy) 

- J"Uldıı.h.a.r 

bir tip. Kendi 
kuvvetine ken
di sfıyine fazla 
gü*nir .. Hiç 
kimsenin hima 
yesini istemez. 
Azimkıi.rdı.-.Her 

işte muvaffak 
oluncaya karlar 
çaltşır. Dikkat 

hassaşı fazladır. İyi arkadaştır. 

* HİLMİ SÖNMEZ (Ösküd81"1) 

- Ci.ddi bir 
tip. Zeki ve an 
!ayışı kuvvetli 
dir. Hadiseler 
arasın.da sürat 
le karar verebi 
lecek kabiliyet 
tedir. İntizamı 
sev-er.Karışıklık 

tan hiç hazzet
mez. İyi bir a-

Sıhhiye Vekilimizin 
Sivastaki Tetkikleri 
Dr. Hulusi Alataş, Vilayetin 
Bütün Mıntakalarını Teftiş Etti 

-· ;ı 

Hııl6si Alatapn tetkikleri ' ........ ında alınmış ki resmi 

Sivas, (İkdam Muhabirin • J 
den) - Karadeniz sahilleri vi -
JAyetlerinde bir tetkik gezisine 
çıkan Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekili Hulüsi Alataş ve Ba
yan Alataş şehrimize dün uğra· 
yıp bir gün kalarak tetkikler 
yaprruşlardır. Vekil geceyi istas
.yonda hususi vagonlarında ge -
çirmiş sabahleyin merasimle se· 
lamlanmış hükümet konağında 

biraz istirahatten sonTa Cürnhu
riyet Halk Partisini ve Halke -
vini ziyaret etmiştir. 

Burada memleket sıhhat ihti-

lunmuştur. Hastane başhekimin 
den ve Sıhhat Müdüründen icap 
eden ızahatı da almış ve öğ -
le üzeri Paşa fabrikasında bele
diye taTafından şereflerine ter- , 
tip edilen ziyafette bulunmuştur. 
Belediye Reisi Adil Tarkan mem 
leket namına duyulan sevgi ve 
heyecan hislerine tercüman ol· 
muş, onu müteakip Halkevi rei
si Ahmet, Sıhhat Vekilini ara • 
mızda gördüğümüzden dolayı 

artan heyecan ve memnuniyeti 
izhar etmiş ve sayın Vekilden 
Milli Şefimiz İnönüye karşı Si-

yaçları ile alakadar olmuş ve Si-· vasın duyduğu sonsuz saygı 
vasta hissedilen büyük hastane ve sevginin iblağını rica etmiş· 

ihtiyacını karşılamak üzere ge· l tir. Sayın Sihhat Vekili de: cSı-
lecek yıllar bütçesine tahsisat vasta gördüğüm ve şahit oldu -
konacağını söylemiştir. ğum intizamlı çalışmalardan da. 

Sivasta yapılacak hastane 50ll' layı çok ferahlık duydum. Nü • 
;y~taktı ve- Lam ~= oıacax- mnne nastaneslnin ferağatkar 

tır. Halkevi kitap sarayını gez • doktorlarının artan meaallerlni 
miş ve Halkevi reisinden izahat büyük bir hazla tetkik ettim ve 
almıştır. gördüm. Hastanenin faaliyetli ça 

Si\•asta yapılacak modern lıflllalannı takdirle karşıladım. 

Halkevi maketini de tetkik ede • Sivasın büyük bir ihtiyacı ha-
rek: Çok güzel, hayırlı olsun. J.inde gördüğüm çocuk doğum ve 
Sivasa yakışır bir Halkevi> de- bakımevi için muhakkak surette 
mişlerdir. Belediyeye de giderek gelecek yıl bütçesinde tahsisat 
Belediye doktorundan şehir işle- ayırmıya çalışaeağım. Ve bu su-
ri hakkında izahat istemiştir, retle Sivaı;ın mühim bir ihtiyacı 
Yanlarında Vali Vekili Rauf 

Demirtaş ve jandarma komutanı 
olduğu halde hastaneyi teşrif 
etmiş, ilti saatten fazla Nümune 
hastanesinde tetkikler yapmış 

ve gördüğü intizam ve temizlik 
ve tam çalışmayı takdirle kar~ı
lamıştır. Hastanede bulunan 
hastaların başuçlarında ayn, ay 
rı durarak onlarla meşgul olmuş 
ve tedavileri altında bulunan 
doktorlardan hastanın hastalığı 

hakkında ve nasıl yakalandığı ve 
şimdiye kadar ne gibi tedavile -
rin yapıldığım sormuş ve Hlzım 
gelen direktiflerle hastalara geç 

karşılanmış olacaktır.> 

Vekiol Paşa fabrikasında bele
diye Işıkevini şehirde kuduz te
davi kollarını zührevi hastanesi
nı, eczahaneleri tetkik etmiş i
yi intibalarla aynlmıştır. Halke
vi tarafından şereflerine hazır

lanan çayda bulunmuş, Samsuna 
uğurlanmıştır. 

NEŞ'ET NAFİZ 

Halkevi Gezileri 

ile adamıdır. Bulunduğu muhit
te iyi tesir yapar. Ve her cemi 
yette kendini arattırır. , miş olsun sözlerile iltifatta bu -

Zonguldak, 20 - 100 kişılHt 
bir Halkevi grupu Devrek Hal
kevini zy arete gitmi9tir. Bu ge
ziye vail de iştirak etmiştir. 

vanın bütün şa.hitleri, ayni va -
ziyettedirler. Evvela banka di • 
rektörü Mister DuksbW1'·· son -
ra müteveffa Ricardo'nun note
ri Mister Le Princo.. sonra da 
Albay Detmar .. 

- Albay Detmar mı?. 
- Yine komşulardan biri, öyle 

değH. mi?. Pekfila ... O da mı Cos· 
don aleyhinde şehadette bulun -
du .. o da Cosdon'un hiç bir şeye 
yaramaz bir adam, serbest bıra
kılması tehlilteli bir ciıni oldu " 
ğunu mu söyledi? Benim fikri • 
mi soracak olursanız Albay Det
mar'ın Cdsdon'u sevmemesi için 
şahsi ve hususi bazı esbap var -
dı .. ve Mis Mer le'in de bütün bu 
işlerde biraz olsun rolü vardı. 

- Ne olursa olsun Albayın e
vi, bu eve yakındır .. ben de her 
ihtimale karşı hazır bulunmak 
üzere polis memuru Scarnber'! 
karşıya nokta diktim. Fakat bir 
gece icınde iki rinayet işlenme , 
sine asla ihtimal vermiyorum. 

Polıa komiseri, düşünceli dil. 
ıünceli çenesini kaşıd1 ve niha
yet !!ÖYie dedi: 

- Cosdon'u yakalamak için is
tical etmeliyiz. Esasen bunda 
muvaffak olacağımdan hiç şüp -
he etmiyorum. Doktor, taltiniz 
varmış .. benim gibi listede bu • 
lunmuyorsunuz .. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Bir güzel san'atlar talebesinin 

isterik heyecanları .. 

:Mis Bagge, gürültülü bir gay
retle sabah kahvaltısını hazırlı
yordu. Daima büyük bir i.h ti -
mam ve tekayyüde tabi tuttuğu 
rengini bu sabah daha fazla bo
yalar la tebarüz ettinrnişti. Ve 
gözlerinde heyecan ifadesi oku
nuyordu. Hakikaten cher za -
mandan ziyade genç> görünü -
yordu ve bu hal, doktor H11d • 
don' a melankolik hissiyat il -
ham etmekten hali kalmıyordu. 
Hoddon, melüfu olduğu bu ara· 
zın ne demek olduğunu biliyor -
du. Binaenaleyh nazarlannı Mis 
J!lagge'den çevirdi ve önündeki 
tabağa baktı. Geceden kendislne 
pek az kalrru~ olan zaman, son 

Jııidiselerin kendisinde hasıl et ~ 
mış olduğu aksülameJ.leri tadil 
etrneğe çalışmıştı ve büyük bir 
bedbinlik içindeydi. 

Mis Baggi', söz açarak: 
- Doktor; dedi. Bu sabahki 

gazetenizi galiba okumadınız. 
Bu davet, adeti gazeteyi göz

den geçi:rmeği emreder aibi bir 
şeydi. Fakat doktor, kqlarını 

çatmak istediği halde bunu yap
madı ve önündeki yumurtaları 

yemeğe koyuldu. 
Mis Bagae, devam etti: 
- Evvelki geceki havadisleri 

de duymadınız mı? Sizin bu ge
ce ziyaretleriniz yok mu? Dün
yada olup biten şey !eri öğren • 
menize mani oluyor. 

Doktor, ağzını açmadan yal -
nız ba, işaretile ta.sviıı etti. 

Doktor, biraz sonra gazetesini 
açtı ve dikkatini Almanyanın 

muslihane gayelerine müteallik 
olarak Hitler tarafından yapıl • 
mış olan beyanat üzerinde te -
merküz ettirdi. 

Mis Bagge, gülerek: 
- Delltor, dedi.. okunması Hi· 

%1 - ACUS'1'08 ım 

ANKETiMIZ -------
Kadın Hangi Yaşta 

Güzeldir? 
ANKARADA REMZi 

- Kadının en güzel zama
nı 30 - 35 arasıdır. Bundan ev -
vel veyahut sonraki yaı;arda ka 
dın lıİ91>ir şey değildir. 

EYfil'TE RÖHSAR 
- Kadının güzel yaşı olur 

mu? En güzel kadın en z;yade 
erkeği oyahyabilen karl•rdır. 

SULTANAHMETTE M1''\-IDIJH 
- Kadının en güzel çağı 25 yaşı 

na bastığı zamandır. Ne kü~ük 
ne büyük. Tam kendi?:' •ıe ır.c•ı· 
kiini anlıyan yaştır. Buı,dan ev
vel kadın çocuk, burtlan sonra 
da affedersiniz artık hadden aş
mıştır. 

NUBUOSMANİYE CABill 

- En güzel k~d .. ı ya~ı 30 • 
dur. Bu yaştalii kadın hakiki ka 
dındır. Güzellik, lefafor, anla -
yış hep bu yaştadır. 

fiSKtIDAKDA RjjSEYİN 
- Kadın yaşı soı ulmaz. Am

ma, güzel kadın 30 urdan son -
ra anlaşılır. Çünkü bu yaştaki 
kadın olgunla§?r, do:gunlaşır. 

KADIKÖYONl>E HASAN 
BEDREDDİN 

- Kadın her yaşta güzeldir. 
20 yaşına kadar olan genç k1ZJ 
diifününüz. Ondaki letafet, ca
:ziiıe nerede vardır? 30 yaşına 
kadar olan kadını gözünüzün ö
nüne getiriniz. İnsan onun kal'
şısında kendinden geçer. 40 yaşı 
na kadar kadın da artık olgun, 
dolgun, fikren, bedenen yüksel
miş ve tekamül noktasına var
mıştJr. Kadının çirkini olur mu 
Bay muharrir? 

S.AGLIW 
Urlar 

Ba<ıflulum hemen yihnte o
nunda, çocuk yatağında ur çık
tığı göritlmektedir. Bu urlardan 
bauluı kemli kendine küçülüp 
hatta kaybolmaktadır. Bazılan 

da vardır ki, uzun zaman dur
makta ve zaman geçtikçe büyü
mektedir. Bu duran ve büyü • 
yen urlar, hazan, kadınların ha· 
şına büyük hastalıklar ve işler 
de açabilir. 

Çocuk yatağındaki urlarm 
en zahir ve bahir alimetll!ri, 
-yyen iı*t gtinlerinin usa-

- ve fazla kan lııal'lıeta.11 -
tir. Mamafih, buan, fazla kan 
plmediii de vakidir. İşte, böy
le, muayyen kadınlık günlerinin 
uzaması ve fazla kan kaybedil • 
-i takdirinde yaptlacak şey, 

derhal nrimıhanııı bir kadın dek 
toruna ~ nnnıyene oh,.ak
tır. Bu urlar muhtelif iliçlarla 
llWIYom, röntgen ve elektrik te
davileri le, kapbealarda ve Diba-

. yet ameliyatla yok edilebilir. 
Artık, tedavi şeklini kararlaştırıa 
cak olan da, tabii, helıimtlir. 

zrm olan havadis, o değil.. asıl 

enteresan havadis, öte.ki sayfa -
da .• 

Haddon, becerikli bir lakaydl 
ile gazetenin sahüesini çevirdi 
ve büyük harflerle yazılmıJ olan 
ııu başlığı olı:udu: Tehlikeli bir 
mahpus, Dartmoor'dan kaçmış -
tır. 

Mis Bagge, adeta emir verir 
gibi: 

- Doktor, dedi .. bunu okuyu
nuz:. 1111nra siza bir- şeyler söy -
liyeceğim .. 

iHaddon, okudu: 
- Evelki gece bize tevdi edil· 

miŞ olan bir zabıta tebliği, Dart
moor'da vukua gelmiş olan bit 
firar Jı{ıdisesinin ne gibi ahval 
ve şerait dahilinde cereyan et • 
miş olduğunu izah ve teşrih et • 
mektedir. Akşam saat beşte mah 
kumlardan mürekkep bir grup, 
müselliıh bir kuvvetin refaka • 
tinde hapishaneye girmekte ol • 
duğu sırada aralarından biri, a
ni olarak zuhur eden bir fırtına· 
dan istifade edeook kaçm!ftır, 

(Arlcan VM) 
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Mervan, Karısı Tara
fından Boğulmuştu 

Kerbe!iida işlenen cinayetin 
kanlı hatırası tekrar gözlerde ve 
gönüllerde yaşadı ... 

Kılıçlarını ve palalarını sal
lıyan halk sürüsü Kı1fe sokak -
!arından naralar atarak Huliynin 
evine doğru koştu .. 

Huliy, bu kıyametin kendi 
başına kopacağını anlamıştı. Ka 
rısına: 

- Aman ya hatun ... dedi, e
ve gelip de beni soran olursa 
•yok ... Şama gitti.. dersin• di
ye tenbih etti. Sonra da ne olur 
ne olmaz belki evi ararlar endı
eesi içinde başına kocama.~ bir 
kCıfe geçirerek evin bri koşesı-

ne gizlendi. 
Tam zamanı idi.·· 
İntikam alıcılar kapının önü 

ne gelmişler avaz avaz haykırı

yorlardı. 
Huliy'in karısı ki, Hüseyinin 

kesik başı elinde eve geldiği za 
man kocasından intikam almağa 
yemin etmişti, bu vaziyeti fırsat 
bildi. 

Hemen evin kapısını açtL 

Yüksek sesle: 
- Ne istiyorsunuz? Kimi arı· 

yorsunuz? Huliy burada yok ... 
Bir hafta evvel şama giUi .. 

Derken eli ile de intikamcı • 
!ara mutfakta başaşağı edilmiş 
kılfeyi gösteriyordu. ' 

intikam alıcılar, kadının bu 
işaretinin manasını derhal an
ladılar V<'! hemen sepete hücum 

ettiler. 
Huliy'i param parça ettiler. 

Sonra da ölüsünü kılfe meyda -
runda yaktılar. 

* Şimdi, .ATabistanın siyasi va-
ziyeti üzerine kuş bakışı bir göz 

gezdirelim ..• 
Ne görüyoruz? 
üç ibaşlı bir ihtiras canava

rı... Yani bir tarafta Ziibeyjrin 
Dğlu Abdunllaıh... Bir tarafta 
KCıfeyi ele geçiren ve ibUTada 
müstakil <bir Şii idares.i kuran 
Muhtar ve nihayet Muaviyenin 
ıaltanatının miraSçtsı ve maruf 
Mervan'ın oğlu Halife Abdül 

:nelik ... 
Canavar dedim- Bu ta'lıirim 

belki bazı karilerin hislerini ren 
cide ed-ebilir. Ben tarihi görüş
lerimde tamamen bitaraf olmak 
istediğim içindir ki bu keıın:e!i 
kullandım. Ve onu insanlar ıçın 
değil, ihtiras kelimesi için ."~!
!edim. Benim gi<bi bitaraf düııun 
mek istiyen kari de bu üç başlı 
ihtirasın din namına, Müslüman 
lık namına birbirlerini nasıl kır 
dıklarını, nasıl insafsızcasına 
doğradklarını gözleri önüne _ge
tirecek olurlarsa c<:anavar• ıs -
mmi vermekte bana hak verir -

Jer •.• 
Bu üç başlı ihtiras hayvanı-

nın bir başı Şam ve Mısır üze
. . Aibdülme

rinde yaşıyor ... Isını 
lik ·bin Mervandır · · · . 

İkinci baş Mekke ve ı.:edi~e, 
Hicaz, Basra ve Yemen uzherıb~-

1 Or ismi: Abdulla ın de so uy .. 
Zübeyir... • . .. 

Üçüncü baş ise KCıfenın uze
rinde kanlı dişlerile sırıtıyor ... 
Bunun da ismi: Muhtar:·· ki ? 

Bu üç kişinin hangısı ha ı. 
Hangısi şirazeden çıkmış Mu-

ed dini için çalışıyor? 
hamm .. 1 .. 
H 

. . zulu" m llj. kence ve o um 
ang:sı ' Mu _ 

Cenderesine sıkıştırılmış 
f dalı Ola-

d "~metine ay hamme .... ~·· 
cak' .. 

Hiçbiri... .. b lı ihti -
Ve nihayet bu uç • aş 

d b
. bır· lerini .bogazlıyacak, 

rasam bk · 1 ra ıra • meyclanı yeni jh.tıras a ' . 
tı.kları kanlı mirasa konan yenı 
başlara teıkedecekler ... 

YEZİDİN KARISININ 
iNTiKAMI 

B;raz geriye dönelim ... 
:.\1uaviye öldükten sonra Ye-_ 

"!halefi 
rine geçen onun şerru. . 
melun Yezidin ne haltlar ışledi
ğini tarih sayfaları yaza yaza bi 

tiremiyorlar. 
Yezit ölünce yerine oğlu geç 

mişti. 
Oğlunun ismi de ·büyük ba-

bası gibi Muaviye idi. Daha genç 
bir delikanlı olan Mua,•iye, ta -
rihte ,;kine Muaviye• ismi ile 

maruftur. 
Bu adam pek kısa bir zaman 

saltanat sürdükten soma: 
- Bu işi ben beceremiyece -

ğim. 

Diyerek saltanattan elini çek 

ti ... 
Post etrafında fırıldaklar, 

entrikalar çevrilen, ihtiraslar 
kaynıyan saltanat postu birden
bire açık kalmıştı.. 

Kim gelecekti? 
Yezidin bir oğlu daha vardı. 

Fakat henüz pek küçüktü. Sal
tanata onu namzet gösterdiler. 

Ancak ~ büyüyiinceye kadar 
da idareyi şu meşhur Mervan e

line alacaktı. 
Mervan Halife vekili olur da 

bu makamı kendi sülilesine .bı
ralınıaz olur mu? 

Derhal kendi oğlu Abdülıne
liki veliahd ilan ettı. Ve Yezi
din dul kalan. karısını kendisi
ne nikahlamak suretile onun da 
gönlünü alarak ihtiras makamı
na temelli tebelleş oldu. 

Fakat Yezidin karısı tam ye
zide lfıyık bir kadındı .. M<:>rva -
nın ne maksatla kendisini nikahla 
dığını anlamakta güçlük çekme 
di. 

Hele Mervanın kenru oğlunu 
herkesin önünde tahkir etı:nesi 

büsbütün gücüne gitti. 
Bu haramzadeden tam bir in

tiokam almağa karar verdi. -Onu 
öldürecekti.. 

Oğlunun elinden aldığı salta
nattan onu doyurmadıan mahrum 
-edecekti ... 

Bu kararı verdikten soma 
tatbik için sabr-ederek uzun za
man bekledi.. 

Cinsiyetimin bütün cazlbele -
rine bürünerek Mervanı avucu 
içine almağa uğraştı. 

Herifin işrete olan iptilasını 

biliyordu. 
Mervan, her gece geç vakte 

kadar içer ve sonra sızardı. 
İşte Yezidin karısı bundan 

istifade etmek istedi... 
- Bu gece, sana kenru elim

le hazırladığım mezelerle benim 
odamda şarap ikram -edeceğim .. 

_ Ala .. Hele güzel hatunlar-

da bulursan ... 
Herifin gözü bil.la namahrem 

dişi kişilerde idi .. · 
Yezidin dul karısı buna da 

·peki· dedi .. 
Mervan o g-ece kendi nikahlı

sı olan Yezidin dul karısının e -
Iile hazırlanmış mezelerle pat
layıncaya kadar şarap içtL Ve 
güzel bir g-ece geçirmek niyeti
le yatak odasına girdi. Fakat o 
kadar çok içmiş ve sızmış .. daha 
doğrıısu sızdırılmıştı ki.. yatağa 
yatar yatmaz kendinden geçti. 

Yezidin karısının istediği, .bek 
!ediği ve hazırladığı an nihayet 
işte gelmişti. 

Derhal, evvelden temin ettiği 
iki sadık cariy~ ile horlıyan Mer 
vanın yatağı üzerine sıçradı. 

Başının üstüne tastık koy -
rnak suretile herifi gık bile de
rneğe meydan bıralınıadan boğ

dular .. 
Beni · Ümeyye saltanatının 

kurulmasında senelerdenberi 
Mua viyeye yardım eden ve ni
hayet o saltanattan hissesini a· 
lan Mervan, Emeviyelilerin bu 
dördüncü hükümdarı işte bu su 
retle doyamadığı, doymak bil
mediği fani al<:>mi terketti ve ye
rine de Abdülmelik bin M-ervan 

geçti. 
" İbni Zübeyr ile Muhtarın baş 
kaldırmaları karşısında Şamda 
saltanat süren Abdülmelik işte 

bu adamdı ..• 
(Arkası vaı<J 

UmumiNufus 
Sayımı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

üzere wektepler tatil edilebile
cektir. 

Sayım memurluğu vazifesini 
makbul bir mazerete müstenit 
olmıyarak kabul etmiyenlerle 
sayım işleri hakkındaki talimat
name hükmüne mugayir hare
kette bulunanlardan 5 liradan 
25 liraya kadar ve sayım me -
murluğuna tayin olunanların bu 
vazifeyi kaıbul etmelerine mani 
olanlardan 10 liradan 50 liraya 
kadar hafif para cezası lınacak
tır. 

Yeni sayırrun günü henüz tesbit 
edilmemiş olmakla beraber kuv 
vetli bir ihtimale göre 940 ilk 
teşrininin ikinci ortasına rastlıya 
caktır. 

-oco---

Almanya Bütün Ha
zırlıkları Bitirdi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

karşı gazetelerin ~iddetle hücum 
eylemelerine rağmen hı>men ha
rekete geçilmesi için henüz bir 
karar vrilmmiştir. 

27 Ağustosta Hitleı'in bir nu -
tuk irad ettiği Tannenberg mera 
siminin yapılmasından ve Nü -
renberg kongresinin toplanma -
sından vazgeçildiğine dair bir şa 
yia dolaşmış ise de alakadar 
mahfellerde hi.ç bir değişiklik 

derpiş edilmediği beyan olun -
maktadır. 

DANZİGDE HAZffiLIK 
Dantzig, 20 (A.A.) - Askeri 

hazırlıklarla v<:> bilhassa hudut 
bazrrlıklara ve bihassa hudut bo 
yunca siperler inşasına hara
retle devam edilmektedir. Di -
kenli tellerin konması işi bitı:niş 
tir. 

Dantzig'in hava meydanında 
ve civarında muhtelif noktalar -
da çukurlar ve siperler göze çarp 
maktadır. Buralara tayyare dilli 
topları yerleştirileceği anlaşıl -
maktadır. 

YOLLAR KAPATILDI 
Ber !in, 20 ( A.A. ~ - Alman ga 

zeteleri, tamamile motörlü ola -
rak yapılacak Sonbahar manev -
raları dolayısile, Bruks, .F'rei -
berg, Chemmitz, Zwickan ile Bo
hemya ve Moravya hududtları 
da dahil olmak üzere bütün bu 
mıntakalardaki yolların 10 Ey -
!il.le kadar yalnız askeri vesaitin 
seyrüseferine açık bulunduı·ula
cağını yazmaktadır. 

İTALYANLAR POLONYA\( 
TEHDİT EDİYORI~'llt 

J K DAM 

En Büyük Zafer 
(Baş tarafı 1 inci sayfa.da) 

onları iy'i tetkik eyliyerek kuv. 
vetli ve zayıf taraflarını tesbit 
etmektir. Ancak bu usul ve kai -
deye riayet sayesindedir, ki bir 
kimse, o düşmanlarla karşılaşın
ca muvaffak olmak imkı1nlarını 
kendi tarafına celbetmiş oiur. 

M. Musolini, bizim nazarı dik-
' katimizi ta Lozan konferansında 
celbetmişti. (Lozan) da mu..1-ıte -
rem Reisicumhurumuz İsmet İ -
nönü'nün nezdlerinde bulunarak 
tabiri marufile yedi (düvel) ile 
çarpı~tığımız zamanlar İtalyan . 
!arın, Anadolumuzun sahillerine 
yapışık olan küçücük (Meis -
Ka~le'lorizo) adasını bizden ko
parmak icin yaptıkları tazio ve 
tazyiklerin ve İtalyan gazeteci -
!erle olan bitmez tükenmez ci • 
da!Jerimizin acısını kat'a unut -
mus değiliz. İ~te o konferanstan
beri M. Musolini ile Türk mille -

1 tinin bir gün nasıl olsa karsıla
şacağına hükmctmis bulunuvo -
ruz. Ve yine ondan dolavı ke;1di

sinin hayatını yakından takip ile 
gittiği yolu, faal havattan çekil
miş münzevi bir adamın istita -
ati müsait olduğu kadar, anlamı
ya çalışıyoruz. 

Bizce, yukarıda dediğimiz gibi, 
M. Musolininin en zayıf tarafı 
demokrasi düşmanlıltı ve. men -
faati de, mazarratı da bir ferdin 
zamanı hayatına münhasır bu. 
lunan diktatörlüğün mürevvici 

olmasıdır. İtalyan Basvekilinin 

kurduğu <liktatörlük modası ken
di memleketine inhisar etseydi 

ve mesela kendisini takliden bir 

de (Hitler) ve birkaç tane de 

diktatörcük zuhur eylememiş ol

saydı,, kendisile belki yine o ka -

dar meşgul olmazdık. Fakat bir 

gün geldi ki, bilhaıssa İngiltere ve 
Fransa gibi demokrat milletlerin 

lakayıtlığı yüzünden (Faşizm) in 
beşeriyet için hakikaten müfit ol
duğu kanaati dünyaya yayılmıya 

başladı. 
Fransaya gelince, son üç dört 

sene zarfında, hükCımet başına 
mesela Leon Blum gibi bozgun -
cu adamlar getirdiğinden dolayı, 
memleket hakikaten bir anarşi 
içine düşmüş gibi görünmeğe 

başladı. Fransanın bu karışık hali J 

de, M. Musoliniye ayrıca hak ver ı 

dirmekte idi. İşte tam böyle bir 
sırada Fransa kendini topladı. 

Daha bir sene olmadan ve (De -
mokrasi) icabatının hlç birinden, 
mesela matbuat hürriyeti. söz 
hürriyeti. ictima hürrivc i pihi 

esaslardan hiç birini zerre kadar 
fed' etmeden. Fransa hem M. 
Hitlerc. hem de M. Mıısoliniye 

kafa tutacak kadar kuvvetlendi. 
İ~in asıl savanı dikkat ve mem -
nuniYet ciheti ise. bu toolarma 
ve kalkınmanın mcsel:i (Kleman
so) ~ibi rok J.-ııvvetli b'r •ahsive
tin elile değil de bir 1D1ledve) 
nin tabii ve b•sit tedbirlcrile te
min eddmis olmasıdır. 

İste Fransanın buı:ıünkü çok 

kU\•vetli - ve neye itiraf etmiye

lim - cok da serem vaziyeti. fa- 1 

şizm, Hitlerizm gibi bid'atlere . 

karşı kazanılmış fevkalade bir 

zaferdir ve bu zaferden sonra ar

tık (faşizm) in bir daha belini 

doğrultması imkanı kalmamıştır. 

Hiç kan dökmeden, kimsenin bur

nunu bile kanatmadan, hiç bir 

ferdin hürriyetini bir gün, bir de

fa bile ihlal etmeden yapılan bu 

muazzam inkıliiptan dolayı ise, 

Fransa bihakkin tebrike şayan • 

dır. 

EBUZZIY AZADE 

Ve"id 

'ı~~G_o_·N~O-N~T_E_N~K-iT_L_E_R_I~~ 
Adalara Su Verildi, 

Kadıköy Ne Olacak l .. 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

larına inandılar; evet, nihayet 
Adalar suya kavuştu. 

Belediye reisimiz Lütfi Ktr
darla Adalıları tebrik ederiz. 

giydirip Aliyi ha ı açık bı:raknıq 
olacak. 

Sayın dokl<ır Lıitii Kırdann 
nazarı dikkatini celbederiz. İşin 
güzeli Adaları suya boğduktan 
son.ra, Kadıköy ve hav4J;lisini su
suzluktan kevu:rmanıaKtır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Milli Şef 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hallesi önünden geçerek şehrf: 
girmişlerdir. 

Cümhurreisimiz belediye da ~ 
iresi riyaset odasında Başvekil, 
Vekiller, Umumi Müfettiş. Me
buslar ve Belediye Reisi ile bir 
müddet konuştuktan sonra pro _ 
fesör Egli tarafından yapılan 

1/5000 mikyasındakj Şehir hari
tasını tetkik etlilİıjlerdir Harita 
üzerinde şehrin vaziyeti hakkın
_da General Kazım Diril<, Vali ve 
Belediye Reisinden icap eden i
zahatı almış ve bilhassa şehrin 
müstakbel imar hareketleri üze
rinde Başvekil ve Nafıa Vekili i
le görüşmii§tür. 

Hazırlanan planın tatbik,nde 
devl<:>t yardımının lüzumunu du
yan büyük Şef, bu larihı şehrin 

eıı yakın bir istikbalde mevkii 
ve tarihi kıymeti ile mütenasip 
b~r .J..ııe gehnesi için yardımları
nı eslrgemiyeceklerıni Yaid bu
yurmuşlar ve bu hususta Nafıa 
Vekil.ne şimdiden bazı direktif
ler vermişlerdır 

Milli Şef bu arada Edirnenin 
su derdi ve bundaki büyük ih

tiyaç hakkında da izahat almış. 
Başvekil ve Nafıa Vekili ile bu 

nokta üzerinde konuşmuş ve su 
işinin eı;asıı bir surelte ele alı

narak halledilmesini emir bu -
yurmuşlardır. Ayrıca Edirne -
nin belkemiği sayılan asfall şo
senin iki tarafını genişletmek ve 
böylece anayoluna inkişaf ver -
mek için de Nafıa Vekaletinin işi 

üzerine alması hususundaki ar -
zularını izhar buyurmuşlardır. 

Halk mütemadiyen Büyük Şe

fi alkışlıyor ve coşkun tezahürat 
yapıyordu. Edirnelilerin bu can
dan tezahürü arasında belediye 
dairesinden ayrılan ve geçtik -
!eri yollarda da içli tezahürler 
ve •Yaşa, Varol, Milli Şef. ava
zeleriyle selamlanan büyük ve 
kahraman başbuğ Karaağaç'a gl 
derek hususi vagonlarına çekil
mişlerdir. 

Cümhurreisimizin yarın tek -

"'AX'fa _ .
1 

s 

Beynelmilel 
İzmir Fuarı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

pının bayrak direğinde şanlı bay 

rağırruzdan başka fuara i§tirak e 
den on bir devletin Sovyet Rus

ya, Yunanistan, Büyük Britanya 

İran, İtalya, Almanya, Belçika, 

Fransa, Romanya, Polonya ve 

Filistin'in bakraklan da dalga • 

!anmakta idi. 

Merasime Ticaret Vekili Cez

mi Erçin riyaset etmıştir. Da • 

vetliler arasında İzmir Meb·us

lariyle diğer bir çok Me

btslar. Vali, Müstahkem Me,·-

ki Komutanı ve diğer aske· 

ri rical, Fransa, Sovyet Rusya, 

İtalya, Yunanistan, Polonya \'e 

Romanya büyük elçileri, konso

loslar, vilayet, belediye ve par

ti erkanı, şehir meclisi azası, 

matbuat \'e ajans mümessilleri, 

ecnebi ajanslar muhabirleri, 

muhtelif devletler ataşe komersı 

yalleri, bankalar, malı ,.e iktı • 

sadi müesseseler direktörleri ile 

şehrin güzidelerinde nbirçok ze

vat hazır bulunuYQrdu. 

İhtiram içinde dinlenen İstik • 

lal marşı çalındıktan sonra be _ 

lediye ve fuar komitesi reisi Dr. 

Behçet Uz nutkunu söylemiş ve 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin bı. 

nutka çok mühim bir hitabe ile 
mukabele etmiş ve sergi kor • 
delilsını kesmiştir. 

Bunu müteakip davetliler Kül 
türpaTka girerek pavyonları zi
yarete başlamışlardır. 

Eskişehir de 
Ses .. Oşok. 

İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

rar manevra sahasını teşrifleri ı'••••••••l'l!!n•••• 
ku-vv c\lc mu.h\t:nu:;\UU. Y tın. ın'h.i & 

harekata ecnebi dt!vletle;r ata-ı 
şemiliterleri ile gazete mümes -
sillerinin iştirak eclecekleri an -

!aşılmaktadır. 

Manevralar bittikten sonra E
dirne ve Kırklarelinde ordumu- · 
zun yapacağı büryük geçit resmi
ne dair olan hazırlıklar da sona 
ermek üzeredir. 

Eli çabuk sUnnetçi 

Rifat Köprülü 
Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköy, 

Telefon: 52.73 

Roma, 20 (A.A.) - İ talyaıı 

matbuatı, vaziyetin çok ciddi o:l
duğunu yazmak ta ve tehlikeli si 
yasi mes'uliyetini tamamlyle de
mokrasilere atfeylediği Polon -
yanın hattı hareketini takbih ey 
!emektedir. 

Ancak bu başarıdan dolayı 

belediye reisimize: •Aşkolsun .. • 
Adalı1ara: •Gözünüz aydı .. • der~ 
kcn diğer yandan Kadıköy ve ha 
valisinde oturanlara: -cıBaşımz sağ 
olsun!• belediye reisimize de: 
·Oldu mu ya bu? ...• demiyeliın. 

Bugünkü halde Kadıköy ve 
havalisi, bilhassa havalisi balkı
rın hali, eski Adalıların halin -
den daha acıklıdır. Adalarda su 
yoktu, Adalılar suyu Allahın 

rahmetinden bekliyorlar, yağ -

mur duasına çıkıyorlardı. Kadı

köy ve havalisi, bilhassa bava • 

füi halkı ise, Kızıl topraktan Bos 

tancıya kadar uzanan köşk sa

kinleri, her sabah ve her akşam 

kuru musluklannm önünde Su

lar idaresinin merhamete gel -

BUGÔN 
KUMBAllASINA 
PAD~ATAN 
KOÇUK EL 

<Voce d'İtalia. diyor ki: 
Kat'i an yaklaşmaktadır. Dant 

zig ve Korridor'daıı doğ.an bu 
gerginlik artık devam edemt!z. 
Bu mesele derhal halledilmeli -
dir. Bu mesele iz'anla mı yoksa 
kuvvetle mi halledilecektir.? Bu 
Polonyanm elindedir. Polonya 
Dantzig'i muhafaza edenıiyece -
ğini ötedenberi biliyerdu ve e -
sasen Gdynia'yı da bunun için 
kurdu. Dant2ig Polonya için ne 
bir hayati mesele ne de istiklal 
meselesidir. Sade bir izzetinefs 
işidir. Demokrasiler Polonyanın 
tam ve mutlak istiklaline malo -
lacak bir ihtilaf çıkarmak için 
bundan istifade ediyorlar. Polon 
yanın dii§ünmek için daha birkııç 
günü kalmıştır. Polonya sulh ile 
daha istiklalini kurtarabilir. Ye
ter ki Fransa ve İngiltereyi bir 
tarafa bırakarak Almanya ile 
doğrudan doğruya müzakerelere 
girişsin. 

mesini bekleyip insaf 

çıkıyorlar. 

duasına 

Kadıköy ve havalisinde kü -

çük par.mak kalınlığında akan 

su tufan, damla damla sızan su 

çağlıyan yerine geçe.r. Hele ra

kım yükseldikçe suyun kıyme

ti bir kat dnha artar . 

Su hasreti çeken , Adalara su

yu verdik, hem de damlasma in· 

ci pahası biçen Kadıköylülerin 

suyunu verdik. Şimdi Adalılar 

gürül gürül a1<an sularda bol 

bol yıkanıp, topraklarını sular

ken, Kadıköy Ve havalisi sakin· 1 

Mısır Askeri Heyeti ıerinin muslukları boş tazyik ile 
homur homur homardamp or

( Baş tarafı 1 inci sayfad~) 
talığı kavuracak mı? 

heyeti abideden Perapalasa dön-
müş ve <bir müddet istirahat Eğer böyle olursa belediye • 

etmiştir. miz kaş yapayım derken göz çı-
Misafir heyet evvelce de bil- karmış, Alinin külahını Veliye 

dirdiğimiz veçhile Trakya manev ~.,,_....,.......,,..... • .,.. .... ,,. • ...,....,.......,,....__.....,. ....... _ 
raları münasebetile yapılacak 

resmi geçitte hazır bulunmak ü
zere dün akşam otomobillerle 
Edirneye hareket etmiştir. 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat nı ... 
rektörü: A. Nacl, Basıldıiı Yer: 

• .1 
Son Telgraf Basım.evi. 

•• • • • ••• . .. . .. 

• 'fAW 
CEI( DEFTEQ.fN~ 

IMZAATAH 
&OYOK EL 

OLACAKTIQ 

TORK(Y 
,~ş 

BANKASI 



SAYYA- 8 2KDAM 

. 

Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 

NZU E L Yic· 1 
PİYASAYA CIKTI. 

' Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K U N LA R 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

KANZUK PiRiNÇ UNU- KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK İRMiK UNU 
,__. - KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane vf' Ecza depolariyle büyük. bakkaliyelerde vardır. 

K E AR 
Sıhhi olarak hazırlanır. Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
1NG1L1 Z - KAN Z U K E©~anesD, Bey©>~IllYI a lstaılfilll2>lYIU 

lzmlr Acentası : T0RK ECZA DEPOSU 

Memleketin en eski gazetesi· 
sevilen, olduğu kadar, en çok 

aranan ve okunan gazetesi 
haline de geliyor 

·····-···· 
lıanını iKDAMA 

----------• Eski Feyzlatl ----------• 

Yatılı B OGAZİ Çİ LİSELERİ Yatısız 
Ana ımılı ve ilk kısım Be1'ek te eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımlaı:ı ayn da· 

irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul 

Arnavudköyünde Trarrvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd :için he.rgün saat ondan on yediye kadar Çifte Sar~ylarda Okul D:ir~ktörlüğüne müracaat 

edebilil'ler. İstiyenlere mektep tarifname-si gönderilir. Telefon: 3'6.210. 

Bartın Malmüdürlüğünden 

Satılacak malın cinsi: A:masra limanındaki Rize vapuru ankazı 
!Bulunduğu yer: Amasrada Ta:ş iskele önünde 

Hurda miktarı: Tahminen 300 tondur. 
Tahmin olunan kıymet: Demir, bakır, pirinç vesair aksamı 

madeniyesi dahil .beher tonu üç liradır. 

- ş.irmame .münderecatı: Bedelsiz olarak Barlın maliyesin~ gös
terilir. 

İhale günü: 31/8/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de. 

Arttırma yeri: Bartın m.alm.üdürlüğünde müteşekkil k-0mi.s -
yanda 

AıfÜırmanın şekli: Aç.Dk antt ırma. 
Muvakkat teminat: Altmış yedi buçuk liradır. 
Arttırmaya girebilmek şartları: Müşterilerin Türkiyede mu -

kim ıbulunduklarına dair hüıviyet ve ikamet kağıtları :iıbraz et -
mel eri. 

Masraflar: Gümrük tarife kan unu mucibince resimler, gazete 
ilan masrafı, damga, dellalıye ve lhasıi bütün masarif at ve parça
lama masrafları alıcıya aittir. 

Parçalama ve nakil müddeti: Tarihi ihaleden it:iıbaren üç ay -
dır, ......... __ _ 

tıı"' Jı.aslama müddeti: Tarihi ihaleden itibaren !bir haftadır. 
Yukar.da cins ve evsafı ve miktarı yazılı olan ve bu kere ko

misyon kararile yeniden satışa çıkarılan Rize vapuru ankazı açık 

arttırma ile satılacağından taliplerin ihale günü olan 31/8/939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 15 de Bartın malmüdürlü
ğü odasında müteşekkil .satış komisyonunda haZlr bulunmaları 

ilin olunur. (6445) 

• İNGİLIZ ÇiM TOHUMU 

Beyoğlu tstil<lal ·-caa. · 304, Telg : SAPuNCA.K!S - Iıstanbul. 
Tel: 40167 

1 H~~~~~o~o~ll~l~:.~~~lk~~~~U~i~~~umul' TÜRK TiCARET BANKASI A. s. 
olan 1600 çift plakanın boyattmlması açık ek6iltmeye konulmuş-

tur. İhale 23/8/939 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 1600 •lira ve ilk teminatı 120 liradıx. 
Şartname Encümen kaleminde görülebilir. Taliplilerin ilk temi
nat makbuz ~ya mektupları' ile ihale günü muayyen saatte daiıni 
encümende bulunmaları. (6029) 

K/Z/LAY-
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU DIREKTORLOGONDEN : 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli Vi! para

sızdır. Okul, genç Bay:ımların haıtabakıcı ve ziraret.çf hemşire 
yetiştirmek, haı:.tanelerde ve umumi sıhhatle ala'kadar· olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldı'l' Teorik ve Pratik.tir. Dersler hu· 
8UJi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İs
teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmif 
olmaları ıartt:ı.r. Diğer ıa:rtlarımızla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Ak.sııreyda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi 15 EylUl 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

LTINKU v GAZ NO U 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içk .. iler 

Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

T ES 1 S TARI H 1 1919 

MERKEZ/: ANKARA 

HERNEVI MUAMELELER) 
) 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır · 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜAKBANK • Şubeler ı TiCARET 

Bankamız1n lstanbul §ubesinde tesis edilen 

' 
çok müsait şartlarıa saym muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunmaıs 

21 - Al;U~'iTOS 1939 

BiSiKLET MERAKLILARININ NAZARI DiKKATiNE: 
Galatada Voyvoda Caddesinde Kain 

Şimşek Elektrik Ticarethanesinde 

Meşhur HERCULES (Birmingham) İngiliz 
Marka Mükemmel Yarış ve Vitesli 

BISJKLETLERiNi 
Tethir etmektedir. LUtten gidip görUnUz ... 

P. T. T. Levazım . Müdürlüğünden: 
Adet Nev'i Muhammen Muvakat Pazarlık 

Bedeli teminat saati 

20000 Telsiz perföre bandı 7800 585 15 
20000 Telsiz ondülatör bandı 5600 420 16 

1 - Yukarıda nev'i ve mikdarları yazılı bandlar 9/8/939 tarihin

de yapılan eksiltmede ihale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 31 Ağustos 939 tarihinde ve yukarıda gösterilen 

saatlerde Ankarada P. T. T. U:rnımıi müdürlük binasındaki satın ·al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa işti

rak etmek için 31 Ağustos 939 tarihinde mezk1lr saatlerde o komisyo-

na müracaatları. c3765> c6250> 

ô. Denizyolları u. MUdürlUüll llaoıarı -1 
_ 21 Ağustostan 28 ağustosa kadar 
Muhtelif hatlara kalkan vapurların l•lmlerı, 
kalkıt gUn ve •••tlerl ve kalkacaklar1 rıhtımlar 

llC~ralle11l.a hettınıa 

larttft ll•ttına 

lu"lt tıattın• 

Mucıanr• hattuı~ 

l•ndırnt• nanı•• · 

ICareltlg• ll•ttnıa 

- Salı 12 de (Aksu), Perşembe 
12 de (Cümhuriyet) ve Pa
zar 16 da (Karadeniz). GaJa
ta nhtunmdan. 

- Salı 18 de (Bursa), Cumarte 
si 18 de (Antalyq). Sirkeci 
rıhtımından. 

- Salı 9.30 da (Seyyu), Per • 
ştm.be ,. pazar 9.30 da (Uğur) 
Tophane nhtunmdan. 

- Pazartesi 13 de ve diğer gün-
ltt 8.45 de (Sus). Cumutesi 
ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 
de (Maı:akaz), Salı ve Çar • 
,amba postaları Tophane nh
tımmdan, diğer postalar Ga
lata rıhtıınmdan. 

- Pazartesi, S-.Jı, Çarşamba ve 
Cuma 8.15 de (Marakul). Ga· 
lata nhtımından. Ayrıca çar· 
pmba 20 de (Antalyqı) ve cu
martesi 20 de (Bursa). Top -
hane rıhtunuıdan. 

Not: Salı postası İzmir Fnan 
nıünasebetile iliveten yapda
caktır. 

-.. Salı 19 da (Mersin) ve Cuma 
19 da (Seyya•J. Tophane ııh
tımıııdan. 

Jmroe:a tı•ttına - Pazar 9 da (Tayyar). Topha-
ne rıhtımından. 

Ayvaltk h•t1ıH - Çarşamba 15 de (Bart~), cu-

martesi 15 de (Saadet). Sir
keci rıhtımından. 

lsmır IOrat hattı.. - Pazar 11 de (Egq). Galata rıh 
tımından. 

Mer.ın battı•• - Salı 10 ~a (Tırhan), Cuma 10 
da (Konya). Sirkeci rıhtı -
mından. 

Not : Vapu Hferlerl ... lnnda her ttlrlD. mahbaat apiıda 
telefaa. amnualan ,.aıJı acentelerden lpeallir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı Limanlaı 
Umum Müdürlüğü binası altında 42362 

Galata acenteliği - Galata İaW.bul .mıntaka Liman 
Reisliği binası altında 40133 

llrbcl Aeea&elfil - lbbd. Yelea Mleaa. 117M 
' (tU9) 

*-· 
llAVE BANÖIRIA _~SOR'AT ·POSTASI 

İzmir Fuan münasebetile 15 Ağustos·tarihinden 26 Eylfil 
tarihine kadar İstanbuldan ~alı günleri 8.15 de Bandırma hattı-
na birEr i1Ave sürat postası kaldırılacaktır. (6238) 

. "' . 

Acentalarımız tarafrndan görUJ.ınesı .razım gelen yolcu ve yük 
işleri ile vapurlarımıza verilen eşyanın r.akli, ~slinı ve iesellü • 
müne ait herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında ~ ~.pılacak 
şifahi ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakr.dar acen
talaxımıza ya:pılması icabederken Umum Müc!ürlüğe yıq.ıılmakta -
dıt. Bundan sonra bu gibi hususlara •it şifahi ve tahriri müraca
atların, İstanbul Ga1atada eski Merkez Jı ı \.ıtım han halen Liman 
hanı olan binanın altındaki {telefon 4'2662) baş acentalığa ve va
purlarımızın uğrağı o.lan iskelele,.de de doğrudan dClğruya mahal-
li acentalığ~mıza yo.pılması Hi7U'T1U ilan ob.1;ur. (6175) 


