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Erkfınıharbiye anlaşması dün sabah imzakınd 
Dr. Arasla Fransız 
sefiri arasındaki mü
zakereler de saat 17 

de nihayete erdi 
~ 

t • 

Tü.1·1-. Hatayın kıırtar1<:ısı Biiyiik ônderimtz ve Hataya girecek kahraman 

Memlekette ga
ze' eci telakkisi 

Evvelki gün İstanbul gazetecileri 
tarafından Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sdtretcri Şükrü Kayanın şere
fine verilen çay ziyafeti Basın birlif i 
kanunu ile bunun tatbikatı üzerinde 
iki saat k'ldat" süren faydalı bir ha11-
bihale fırsat verdi. Dün bu hadiseden 
bahseden bir gazeteci arkadatın yazı
sıncla şoyle bir cümleye tesadüf ettik: 

_ llirnf etmeliyiz ki Türk gazete· 
ciliC'i bugune ka<lnr h;ı.kiki bir inkılap 
gcçiı mcmis eski durgun ve hareketsiz 
,.. ·' ' aLınc mensup müesseseler arasınca 

kahtıııtır.,, 
Aırkadasımızın biraz ınübalagali bul

duğumuz bu sözü tek başına alınırsa 
manası birden!.>ire anlaşılamıyor. Çün
kü yalnız harf inkılabının gazetecilik 

~~~at~nda husule getirdiği büyük de· 
gıııklı5oj hatırlatmak bile bu hükümde· 
ki hahyı göstcrmeğe kafidir; haUa 
ev,•clki .. d ş··k .. • cun yine Scrkl Doryan a u • 
ru Kayah\n etrafını sıkı bir lıalka ha· 
linc!e sar.ır:ak iki saat kendisi ile ha.;· 
bilı:ı.lde bul .1 . b unan gazctecı crın u man· 
zarası bile T"' k .1._ .. . ur gazetccı ıgının cum· 
hurıyct dev . d . d" - . b'" .. k . k rın e geçır ıgı uyu ın ı· 

Jabı temsil ed b" h d" "b· - t en ır a ıse gı ı gos e· 
rilebilir. 

Hakikaten t • d d"-· . . 
1 

gaze ccı e ıgımız ış ve 
ınes ek rnens 1 b" .. _ .. d k" .. _ .. uparının en uyugun en 
en uçugune kadar bir çatı altında top
Janara'< Şükrü Kaya gibi b!'" c!evlet 
rt:lamını ıık b" d 1 k h 1 . . ' 

1 
1 ır ost u a kası ıçerı· 

ı;iac a maları k ve onunla saatlerce arka-
da~ça _ onu _rr.aları scnelcrdcnberi gö-
rülmege alı ... 1 b" 1 _ 

b 
~ rnış, ır manzara o dugu 

~ia unun eh.. . .• ...,.. ... nımıyebnı ve manaaını 
bn~Ün pek de d" .. - 1.. .. 

u~unmege uzum gor-

~ 

1 
1 

ASIM US 1 
(Sonu: Sa. 4. Sü. fJ 

Başvekilimiz dün sa-1 
bah Ankaradan geldi 
' 

lJaşı·cT..-ilimi:: llaudarpa.şa i.'lta.çyonımda •• 
(YaZtSl 4'iln~U ~ayfRıln \ 

L. 
Dün Mısırlılarla .,~\lılan atletizm müsa.bakalarrndan bir esntantane 

(Yaaıaı 7 inci aq,yı/adA). 

\ 

Askeri hey'etimia 
büyük tezahürat 

arasında Hatayda 
10,30 da ayrıldı 

ij>ünluin peşinden : 

Mağlup olmamak hüneri 
Hatay rneaeleıinde Türk • Fransız anlatmasından bahsederken Hüseyin 

hit Yalçın: 
- Bu netice bizim için bir zaferdir. Fakat bizim ıalebemizi Fraıwa 
lomasisinin hezimeti teklinde düşünmemeli. Biz bu anlapnaJı iki 
leket arasında ahval ve vekayün sevk' ile tahaddüı eden bir takan 
lukların bir hüsnüniyet sayeaıııde bertaraf edilmesi diye telakki eıCM11n&tiii 
Diyor. 
Tüı~< ve Fransız diplomasisinin iki yıldanberi üzerinde mücadele ettiii 
tay meselesinde vanlan netiı.:e bizim için zafer olduğuna ıöre neden c!ol 
bu hal Fransa için bir mağlUbiyet olmuyor? Yoksa üstat bu sözü ile T 
kiye ile Fransa bir güreıte bafbata kalan iki pehlivan gibi yenen ve veıılh!li 

len yok mu demek istiyor? 
Biz vaziyeti şöyle görüyoruz: Türkiye ile Fransa Hatay meselesi üzeria 
tutuşmuılardı. Fransa bu iıte doinıdan doğruya Türkiyeye basım 
yetine geçmek istemedi. Araya Milletler Cemiyetini koydu. iki yıl 
tekilde uğraşbktan sonra nihayet mağlup olacağına anlayınca Milletler 
miyetini bir tarafa atmaia razı olarak Türkiye ile anlatıverdi. Bu • 
mücadelede mağlubiyet mevkiini MıllctleT Cemiyetine ciro etti. 

Hulasa Hatay anlaşmasının sonşeklinc'e karşılıklı iki hasım vaziyetinde 
Türl<iye ile beraber Fransa da kazandı. Aralarına giren Milletler 
yeti ka,betmiı oldu. J1ASAN KU~ 
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Edebiyat münakaşaları : 
..__..., ~ ~ ,_ ~ -

"Baki,, etraflnda 
Bay Sadettin Erguna cevap 

1 
Yazan: TaDılDr ODguın 

Şu sütunlarda dört gündenberi ten. l 
kidi bir makale çıkıyordu ki muha
tı:bı, daha doğrusu muatabı ben idim. 
Bı11aenaleyh karsılık olmak Uzere ben 
de bir kaç söz söylemek zaruretinde 
kaldım. 
Meseıe)i hulasa edeyim: (Edebiyat 

tarihimizde araştırmalar) unvan1 al. 
ttn.da (Füzuliye dair), (Nev'i ve suriy. 
Ye kasidesi) isimli iki risale neşret. 
iniş, üçUncü olarak da (Baki'ye dair) 
hamiyle küçük bir kitap bastırmaya 
başlamı§trm. 

Edebiyat müverrihlerinden Bay 
Sadettin Ergun (Türk Şairleri) nde 
ve (Baki) maddesinde bizim kitaptan 
da bahsetmek için bir nüshasını iste. 
di. Tabı bitmediğini söyledim. Bası
lan formaları olsun ver dedi. lki for
masını gönderdim. Sonra o formaları 
gözden geçirdim, iki yerde yanılmış 
olduğumu anladım. Hatamı tashih i. 
çin bazı sayfalarını yeniden bastır. 
dım. 

Türk Şairlerinin 45 inci nljsbası 

çıktı. Orada Bay Sadettin, bizim ev • 
velki iki formayı tenkit yollu birçok 
iltifatta bulundu. 

O sırada tab'ı devam eden (Bakiye 
Dair) risalesinin sonunda ben de 
"mecburi birkaç söz,, söyledim. İşte 
muhterem müverrihin makalesi, o 
sözlerin cevabı ve esas itibariyle 
(Tilrk Şairleri) ndeki itirazların mu. 
fassnl ve ilaveli tekrarı. 

Bu makalede Bay Sadettin, benim 
beş hatamı bulduğunu, onlardan bi -
rincisi Baki'nin (Karka) olmayıp 
(lfurgazade) olduğunu söyleyerek 
cevap bulamadığım için onu sükut ile 
geçiştirdiğimi, diğer tenkitlere cevap 
verdiğimi yazıyor. 

Zannederim .ki (Kargalık) yahut 
(Kıı.rgazadellk) öyle cevap verilemL 
yecek kadar ehemmiyetli bir mesele 
değildir. (Türk Şairleri) nJ okurken o 
bahis, nazarı dikkatimi celbetmemi§. 
Şimdi cevap vereyim: 

Bay Sadettinin (Türk F.debiyatı 
Tarihi) isimli bir eseri vardır ki, 1931 
de basılmış ve liselerin onuncu sınıfı 
ıçin kabul edilmiştir. Onun 227 inci 
sayıfasında su satırlar görülür: 

"Eak"i daha :o.lcbeli{jindonberi (Kar. 
ga) lti1o:ı.1:1iyk -nıaru/tıı. Eclıirneli Em. 
rinin bir loıta..cnnıJ,mı yadigar mı~n bu 
lakabı alnıa.~nıa yine kendi bo§boğaz. 
lığı, nükte hıa~·Tmamak mero.lct sebe· 
biy"t 'ıermi.yti ... Baki'nin Evliya Çele. 
bi zamatıııtlt ktıdar deuam edip gelen 
bu (K.11rg3-) l6kabını mtaı,,,fiarı ol.an 
§atrler daima biır silôh o'larrık ku!lmı. 
mı1lı~rdır. Meselci dostu ve rn.ki'bi olon 

N ev'i: 
Firazı serve çıkıp zağlar salınmak 
Nevai naleleri and~libin alçakta ... 
Diyer ki, (7,(lğ) il.c Bakinin karga. 

lığını ufi~ıine v•1-rmuŞ ol?,yor.,, 
Baki'nin talcbeliğindenbcri (Kar. 

ga) liikabiyle maruf olduğunu Yedi 
sene evvel kUabına yazmııı olan muh
terem edebiyat müverrihi. (Türk Şair. 
Jeri) nde de: 

"~1ı.i'nin önce (Kargamde) 80nra. 
Zarı ıae (](<lTga) ıal.xıbiyle anılması"'-' 
sebep de Yi»c kendi. bO§boğazlcğt ol. 
mııştu. Faloo,t ilk defa. Emrinin bir 
Tcıtasında kena~ine (Karga) deme. 
si,ıden so,,ra bıt lôktıbm şayi olfflığu 
hJJkkmda.Jci. ri1Ja.yct kati olorok yanl'*" 
tır. ESQ.<Jen baba yadigÔT'ı ol.anı lnı la. 
k~bın ffl.UG~~ tamJındaıı şaire bir 
sılôh malmm1naq daima kıı11rı111ld1ğmı 
görilydl°U?.,, 

Şu iki ibare ''edi 1 .1 b' d 'J ~nef~ıaıe rr 
kalem :'t ç~~~J§trr. ikincisinin sonra. 
dan ve.. e . . Uzerine yazılmış olaca. 
w na gore bırıcislnin 
gı Ur. 0 hald Yanlış olması la. 
'1Jf11~e t ed e Bay Sadettinin beni 
tenkıt e m en evveı k . . . 

'h eylemesi 1• endı eserını 
tasbi azırngelmez mi., 

aerek babasından kat- . 
_...1· • •ua olsun ge-

k keı}Uısıne yakı§tııına 1 • 
re o sun, Baki 
d bir (karga) lık var. Bun • 

e f d . un nıuarıı:.. 
la.rı tara ~ an şaıre. karşı kullanıldı 
w nı yine Y Sadettın aöyIUyor. M • 
gt_ı .... J kargalıkla Bakinin aiın·- ua. 
rıı.ı,... 1 -• ara-
smd& da b r ~~şabehet bulnıuaıar ki 

endısıne yanı&lllJIJar. ' 

Muhterem edebiyat müverrihinin 
vesika olmak Uzere kitabına dercetti. 
ği bir minyatörde şairin yüzü kuru ve 
uzun, rengi ise esmer olarak tersim e. 
dilmiş ki bu tasvirde kargalık lakabı. 
nın tesiri bulunduğu tahmin cdilebi. 
lir. 

Ben (Bakiye Dair) risalesinde "Ba
ki, Jstanbulun Fatih .semtindeki ma. 
hallelerden birinde dünyaya geldi,, de. 
miştim. Dikkat buyurulmuştur ya. 7 
Fatih, koskoca bir semt. Hududu da. 
bilinde birçok mahalle var. Bunlardan 
birinin isim ve rnevkiini göstermeksi. 
zin o mahallelerden birinde doğduğu
nu söylel!lliştim. (Böyle olduğu tahmin 
edilir) demediğim için ne büyük ka. 
bahat eylemişim! Bu a~im cürüm, 
muhterem müverrihi o kadar hiddet. 
lendirmiş ki, beni bir türlü affedemi. 
yor, günahımın ne kadar büyük oldu. 
ğunu şöylece teşrih ediyor: 

'' •• Boki, lstan'bu1ıun Fatih semtin· 
dcloi ma1ı<rllderden birinde diinyıaya 

geldi. Halbuki 'Mç w vcsiJaada böyle 
bir kayıt mevcut dcğiklıir. 'Bay TnhiT 
Olgun ise bu ciirrıkyi tahmini bir şe. 
k"llde yazmamt{J, vesil«vı}a ınWtenit 
gibi göstermek istcmi.,Hr. ( 01ill.ıyan. 
Zar All<ıh için söylesin). IZC'J'\i.M Ba.1.i 
hakl;'lnda ctiid. yapmak istiyeııleri şa. 
~rtncak ve belki de acaba bu mil.elli/, 
böyle bir ue.sikıayı nerod.e görd.ii de 
mehe:: göstcrrııed.mı yazdı, d•ye Ol]J. 

Zarr.a ara.mağa scvkcdcock olan bu L 
/ad.en.in elbctt6 tcnıkidi lazımdı •. ,, 

Ben "Baki", lstanbulun Fatih sem
ya geldi.,, ibaresi gibi umumi ve şü. 
mullü bir sözün mehezini aramaya 
kalkacak kadar bir edebiyat merak. 
hsı bulunabileceğine ihtimal veremi • 
yorum. Bu kadar saf bir adam çıka. 
cak oluraa onun yapacağı etüd, yuka
nki ibarenin mehezini aramaya 
kalkııması gibi olur aanmm. 

Bu bahsin cevabını "Mecburi birkaç 
söz,, de vermiş, Fatih camiinde müeı.. 
zin olan bir adam, mesela Samatyada. 
oturmaz ya? demiştim. Meğer dililim 
çUrükmilş ve ilmi değilmiş. Çünkü 
Fatıh gibi büyük bir camide mütead. 

dit milezzin bulunur, vazifeleri nöbetle 
ifa ederlermiş. Münavebe ile camide 
yatabiJirlermiş. Bu noktadan bir mü. 
ezzinin mutlaka vazifesine yakın bir 
yerde oturması icap etmezmiş! 

O halde ben de sorayım: Bir müez. 
zinin mutlaka vazifesinden uzak bir 
yerde mi ikameti icap eder? 

Bay Sadettin, benim ütaleamı ve o. 
ııun tabirince tahmini nasıl olursa ol
sun çürütmek için bakın tahminde 
ne kadar ileri gidiyor: 

"Mehmet E/ cndiınin Fatih müezzini 
olduğmrıı ilk haber ucren At.ayı'dır. 
Fakat vu zatrn hangi tarihte bıı va,:;. 
f eıJC tayin edildiği bcT.li değildir. Aoo.. 
ba Baki doğduğu zaman bu ::xıt, Fatih 
oa1 .• ;i müe=ilti nııi idi, yol:sa bir fa.. 
kir ~-atıcı mı idi' Bu cihetlC"r bize :meç. 
huUür. Belki de Ba1ii'nin Kammanlı 
Mehmet Efendi ile, yrıhut Kadtza<W 
ile tcmı-§tığı devir lorde ve onlardwı bi. 
rinin dcl<iJetiyle b11 va;:;/eye tayin e
dilmiştir. lşro bım1ann uc.<Jikaya isti. 
n.at ederek te.sbiti imkansı:: ola!lığu i. 
çin Bay Tahirin iddh!ı (yani Baki, 
Fatih SCJtltiniltk"i mo7ıallderden bi.. 

Langada bir bostancının oğlu vuruJd 
Tiyatro sanat
karları birliği 

Dün kongrelerini yapıp 
yeni idare heyetlerini 

seçtıler 
Türk tiyatro sanatkarları birliği yıl

lık kongresini dün saat 15 de Beyoğlu 
Halkcvinde yapmıştır. 

Toplantıya 50 den fazla tuluat tl
ya troları mensupları i§tirak etmiş ve 
toplantı hayli münakaşalı olmuştur. 

Kongreyi bay Etem açmış, cemiye
tin idare heyetinin cemiyetle yakından 
alakadar olmadığı ve bugünkü vaziyet
te cemiyetin yalnız bir isimden ibaret 
kaldığını söylemiştir. 

Şehrimizde bulunan sanatkar bay 
Raşid Rıza ve Naşit de toplantıya da· 
vet edilmişlerse de bunlar gelmemişler 
dir. 

Neticede cemiyet için yeni bir idare 
heyeti seçilerek toplantıya son veril
miştir. 

Yeni idare heyetine: Tul\ıatçılardan 
Etem, Fatma, Genel, Mustafa, Zeki 
seçilmiştir. 

Elektrik §ebekeıinin ıslahı 
Elektrik idaresi birinci planda şebe· 

kenin ıslalıile meşgul olmaya başlamış
tır. 

Silahtarağa fabrikasının tevsi için 
yapılan tetkikler bitmişitr. Yeni tev· 
siat projesi Nafia Bakanlığının tasir
lerine arzedilecektir. 

rinde doğdıı dcy~·im) yerinde dtığ-ildir 
ve manasız bir tahminden itıwıeltir • .., 
MondmjcOjm 

Evet, bu kadar minah tahminler 
karşısında benim tahminim manasız 

kalıyor. Lakin ne gariptir ki, beni il. 
zam için burada bu derece reybileşen 
Bay Sadettin, yioo kendi eseri olan 
(Türk Edebiyatı Tarihi) nde diyor 
ki: 

"Baki (Mahnıut Abdiillxıki) Fatih 
miiezzinle>\.'n(loıı birinin oğludur. 

(1526: 93S) de doğan bıı foJ..'ir ailenin 
çocufjıı cvvcı.a bir samç yammı çırak. 
lığa varildi .... ,, 
Yanılmıyorsam şu ifade, Baki doğ. 

duğu vakit baba.sının Fatih camiinde 
milczzin olduğunu anlatıyor. Anlayı. 
şım doğru ise muhterem edebiyat mü. 
verrihi hangi vesikaya istinaden bu 
malümatı verdi, sonra neden dolayı 
serdettiği şüphelere düştü? 

Benim bir tahminime itiraz ettiği 
halde hükümlerinin çoğunu tahmine 
istinat ettiren Bay Sadettin, Baki za_ 
delerden Abdilrrahmanın ağabeyisi 
Şeyh Mehmetten bir veya iki yaş kil. 
çUk olması kuvvetle tahmin edilir di. 
yor. Ya Abdurrahman, Şeyh Meh
metten beş, altı sene sonra doğmuş. 
sa? Deyişime cevaben Şeyh Mehme. 
din 1608 de, Abdürrahmanın 1610 da 
mülbim olduklarını, mülfi7.emetlerin_ 
de Şeyh Mehmedin 22, Abbürrahma. 
nın 20 yaşlarında bulunduklarını söy. 
lüyor. 

( Arka8ı oor) 

Bu çocuk iki kavgacıyı 
ayırmak Ozere ara

larına girmişti 
Diln akşam Langada bir genç ağır 

surette yaralanmıetrr. Halil isminde 
birisi Ungada. Yeniyolda bir 
kadm yüzünden Hayık adında biriyle 
kavgaya t.utu§muştur. Bunların gırt. 
lak gtrtlağa geldiğini gören civardaki 
bir bostan sahibinin oğlu 18 yaşında. 
Mihal kendini tutamıyarak aralarına 
girmek istemiştir. 

Mihal kavgada alta düşeni kurtar. 
maya savaşırken Ustte bulunan ayağa 
kalkarak hemen tabancasına sanlmış, 
Mihala doğru kursunlan boşaltmaya. 
ba.şlamışbr. 

Neye uğradığını bilemiyen çocuk 
kaçmak istemiş. Fakat Bayık ta.. 
bancasındaki sekiz kurşunu birden 
boşaltmıştır. 

Kurşunlardan ikisi Mihalın arkası. 
na isabet etmiş, yere yuvarla.nmışbr. 
Vhkadan sonra kavgacılar kaçmak is
temişse de ikisi de yakalanmıştır. Ya.. 
ralı hemen CeITahpaşa. hastalıaneti. 

ne kaldırılmıştır. 

Duvardan dü§en çocuk 
Fenerde Avcıbey mahallesinde 18 

numarada oturan 9 yaıında evin ya· 
kınında bulunan kale duvanna çıkımı 
oynarken müvazenesini kaybederek 
aşağı yuvarlanmıştır. 

Orhan muhtelif yerlerinden yaralan· 
mış hastahaneye kat:hnlımştır. 

ON KURUŞ YUTTU 

Fenerde çukur mescit sokağında 

oturan Şaban ustanın dört yaşlannda
ki çocuğu Mehmet evde eline geçirdiği 
on kuruşla oynarken birdenbire ağzına 
götürerek yutmuştur. 

Çocuk clertad ba...ı.ane,.. kaldıftl.. 

mııtır. 

ISPJRTO PATLAYINCA 

Necati bey caddesinde 313 numara
da cturan kunduracı Halid bacağını 

ovmak üzere ispirto almıştır. 
Halid, 'bir aralık dalgınlıkla ispirto 

şişesini yerde duran mumun yanma 
bırakmış, ispirto mumdan parlamıı, 

Halid muhtelif yerlerinıden yaralan
nııştır. Kunduracı hastahaneye kaldı

nlmıştır. 

BiR Y ANLIŞLICIN SONU 

Kalyoncu kadın çıkmazında Aya 
Kostantin okulu hademelerinden Di
mitrinin kızı Piya yemek sobasını yak
mak için sobaya gaz koymak istemiş, 

fak:ıt yanlışlıkla benzin koyarak yan
gın çıkmıştır. Riya ve kendisini kur
tarmak istiyen babası Dimitrinin el ve 
ayaklan yanmış, ikisi de tedavi altına 
almmı§tır. 

O~O\tOBI L ÇARPTI 

Perapalas önünden geçmekte olan 
toför Şarenin ildaresindeki otomobil 
Celil adında bir çocuğa çarparak vü
cudunun muhtelif yerlerinden yaralan 
masına sebebiyet vermiştir. Şoför ya
kalanmıştır. 

DOKU VAKJ\LAR 
Dıln ~chrin muhtelif semtlerinde 19 

muhtelif vaka olmuştur. Bu vaka'lann 
7 dövmek, 3 hakaret, 2 yaralama, 2 
sarhoşluk, 2 de muhtelif küçük vaka· 

Ok meydanın
daki atışlar 

DUn 4.20 metreye 
kadar ok atıldı 

' Okspor kurumu tarafından tertıp 

edilen ok atışlanna dün Okmeydarun
da devam ~iştir. 

Atışlara on iki genç girmiştir. Bun
lar, Sadık Kar, Mihrünnisa Oktay. 
Nevzat Caner, Akman Evranoa, Tah
ıin özok, Besim Özok, Rüştü Arda, 
Abidin Erkman, Mehmet Nuyan, Celil 
Atak, İsmail Nuyan, Bekir Ordur. 

Bu on iki genç, Bahir Özok, İbra
him Özok, Vasıf, Safi Tokaözden mü
rekkep dört kişilik bir hakem heyeti 
önünde atışlar yapmı§1ardır. 

Dün hedef ve uzun atışlar yapılmıı. 
en uzun mesafe olarak 420 metreye 
atılmıştır. 

Bunlar araamda Mihrünni~ Tah· 
sin, Rüştü, Mehmet ve İsmail Nuyan 

· aynlmışbr. Bunlar gelecek hafta ara-. 
lannlda bir müsabaka yapacaklardır. 

--.uO-

Yekta vapurunu babran . 
gemı 

K5ıtence limanında Yekta vapurunu 
battran Norveç bandıralı İratya vapu
runun istanbulda bulunması ~olayısile 
ıJatan vapur sahipleri gemiye ycnidu 
haciz konulmasr için 2 inci ticaret mah 
kemesi riyasetine müracaat etmişk:r

dir. 
Vaziyet icra dairesine bildirilmıı

tir. 
-o~--

Türkku§unun yeni ş~beleri 
Türkkuşu faaliyetini ıenişletmek 

mabaclile mevcut ıubelerinden batka 
yeni Balıkesir, Konya ve Samıun da 
olmak üzere üç vilayet de gubeler açı
lacaktır. Buna ait hazırlıklar tamam
lanınıı bulunmaktadır. 

Türkkuşunun istanbuldaki faaliyeti 
önümütdeki ders yılı başından itibaren 
tevsi edilecektir. 

Yelken uçuşlar Küçükçekmece civa
rındaki Safra köyünde yapılacaktır. 

-o-
VAPUR TARIFELERINDE YAPl

LACAK DECIŞIKLtKLER 
Dairelerin yeni çalışma saatleri tat· 

bik edilmef e başlaıdığından, §ehrimi· 
zin nakil vasıtaları da bu saatlere uy
gun bir §ekilde seyriıefer etmeleri için 
alakadarlar tetkiklere başlamıılardır. 

Şirketi Hayriye, Akay bugün toplan 
tı yaparak vapurların saat 7 ,48 de ktip
rUye varmalanru temin edecek seferler 
koyacaklardır. 

-o,..--
iktisat vekili gitti 

lktısat Vekili Şakir Kesebır dun 
akşamki trenle Ankaraya dönmüştür. 

dır. Biltün vakalann failleri yakalan• 
mıştır. 

BİR ASKER BOGULDU 
Dün Floryada yüzen bir asker de. 

nize fazla. açıldığından geri doemiye.. 
rek boğulmuştur. Hüviyeti anlaşıla
mamıştır. 





Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

•---...-..------ No.ae _.. _______ ..,...._. 

xı 
B~r rnüddet Rider'lc Olga birbirinin 

yUzUne baktılar. Olga korkak bir ta. 
vır takmmıştı. Rider hayrE:t ir.indey. 
di. 'S 

Sonra Ridcr, hala kızın kol•Hıu sı. 
kı sıkıya tutuğunu farketti ve bırak
tı. 

- Pardon, dedi. Siz nerdeydiniz de 
karşırna çıktınız? 

Olganın dudakları kıvrıhyordu. Ko. 
DU§Yn -d aga çabalıyordu. Fakat .tğzın -

an bir kelime bile çıkmıyordu. 
Sonra bu muvakkat feki venerek 

Yavaş yavaş konuşab:Imeğe ~şladı. 
.. - Ben, diyordu. Koridorda .. bir ... 

gurUltU ... işittim. Ve dışarı <;ıklım ... 
Bir gürUltU .... beni korkutan bir gü. 
l'Ültü ... 

Olga. bir taraftan da Rider tara. 
fından yakalanıp sıkılmış olan kolu. 
nu uğuşturuyordu. Rider'in tuttuğu 
Yer kızarmıştı. Ne kadar da çok sık
ınış! ... Nerede ise koparacakmış kız. 
cağızın kolunu! 

Rider, çok geçmeden kızın koluna 
kar§ı duyduğu alakayı kaybettL Ve 
ondan, koridordaki elektrik düğmesi. 
nin nerede olduğunu sordu. 

- Benim odamm karşısında. 
- Lutfen yakar mısın1z! 
Kız, gidip yaktı. Ve koridor tama. 

men aydınlandıktan sonra Rider oda. 
dan çıktı. Hatta o zaman bile şüphe 
içindeydi .. Fakat elinde Brovenig ta. 
b'in "ası bulunuyordu. 

Olga yeniden sordu: 
- Acaba ne vardı? Ne oldu? 
Fakat şimdi kendine hakim ,·aziye-

te gelmişti. YUzü canlanmıştı. Bunun. 
la beraber, gözlerinde haHi. biraz ön. 
ceki korkunun eserleri görilnüyordu. 

Rider, Olganın sualine yeni hır su. 
aile cevap vereli: 

- Koridorda bir şey görmüş müy. 
dilniü? 

. - Hayır. Bir gey görmedim. Hiç 
bır şey görmedim. Bir gürilltU işltmiı 
ve dışarı çıkmıştım. lşte o kadar ... 

li'akat Olga yalan söylUyordu. Ri • 
der onun yalan söylediğinden katiy -
yen emindi. zira, Olga gürültü i§itir 
işitmez hemen çıktığını söylüyordu. 
Bu nasfl olurdu. Ayağına terlikleri 
giyebılmiş, üzerine ince bir ropdö. 
şambr geçirmeğc vakit bulmuştu ... 

Rider bu hadisenin cereyan ettiği 
sıralarda Olganın kapısının açıldığını 

işitmemişti. Bundan anla§ıldığma gö. 
re Olganın kapısı daima açık duruyor 
'Ve Olga ise, koridorda vukua gelen 
hadiselerin hepsini görmUştil. 

Rider tekrar odasına dönerek kau. 
~~k silahını aldı ve kızın yanına gel. 

ı. 

kız hala kolunu oğuşturuyordu. 
- Rol umu incittin?. Dedi. 
; Öyle mi? Affediniz.. 

ıder'in Slktıgı- yer şimdi morar-
mıştı b· • 

· nıder kıza hitaben: 
- Siz od . . ts dah iyi ol anıza gırıp ya anız a 

bus n~hca.k, dedi. Benim gördüğüm k8... 
ayete d' s· . k' k .. meden er ı. ızın ı, ço sur. 

§iipheli g.cçer sanırım. Geçeceğinden 
canıın Y•~ Ya .. Neyse ... Benim hele. 
Fakat'sf~ nız şu dakika içindedir. 

Zlnki -sam - bUtU ' - eger yanılmıyor. 
ceğe benu n hayatınızca deva.!11 ede-

,..._ Yor. 
U\.:nç kız· 
-Evet ·d . 

bir klbuaı'an edı. HE>r halde gördüğüm 
tımca deva ibarettir. BUtün haya • 

rn edece-· · ·· öyle mi? .. Ev gını soyIUyorsunuz 
Olga bund:-.. Galiba öyle ... 

lam vererek od sonra başiyle bir se. 
nun kapısının :sına çekildi. Rider o. 
nin çevrildiğini ai ~andığını ve kilidi • 

. şıtu. 
Rıder, tekrar Od 

asına d'" 
yolanm ayak ucuna onerek, kar-
kip oturdu. Oda kapblr sandalye çe. 

ısını a,. k ,,_ k 
mıştı. Odası karanlık ve k !ılı. L"Ira • 
dınlıktı. Az önce geçen korıdor ay. 

- va a.nıo tek 
rarlanacagını zannetmiyord · 

Derken birtakım sesler . ~·t 
ışı ti' Bi 

çok fısıltılar ve bunların h . · r-. epsıne ha 
kim olan kuvvetli bir fısıltı d .. 

kat b 
uyulu. 

YOl'du. Fa . u aealer, koridordan 
deffl, aşağıla holden geliyordu. 

Rider, kapıya kadar ayaklarının u 
r.una basarak yilrüdU. Dinledi. • 

Buı ııda bırısi güldü. insanın kanı. 
nı beynine sıçratacak gibi sinirlendi
rici bir gillU§. Derken bir kapının ki. 
lidi döndüğü ve bir sesin şöyle bır §ey 
söyledıği işitildi: 

- Kim o?. 
Bu ses, Margritin sesi idi. Rider, 

tabancasını da cebine indirerek kari. 
dora çıktı ve trabzana yaslanatE1k a. 
§ağıya baktı. 
Şimdi sesler kesilmişti. 
~"'akat bu sırada Margrit, Rıdeı 'i 

görerek: 
- Ne VSJ' Mister Ridcr? Dedı- :--.e 

oluyor? Birisinin konu~tuğunu işit • 
tim. Korıdorun ışığını kim yaktı ? 

Hidcr: 
- Bir şey yok. dedi. Konuşan da 

bendim. 
Gelışi güzel bir vaziyet olsaydı, Ri-

der'ın bu sözleri söylerken sarfettiğı 
gülUmseyiş, Margriü teskin P.debılır. 
di. Fakat Margrit ı;imdi, bir çocuk gı. 
bi korkuyordu. Rfder'e sarılmak \'e o. 
nun göğsUnde ağlamak istiyordu. 

- Burada birşeyler oluyor Mister 
Rider, diye sözüne devam etti. Yatak. 
ta yattığım müddetçe dı§arıya kulak 
veriyorum .. Fakat kalkmağa cesaret 
edemiyordum ... Fena halde korkuyo
rum Mister Rider ! 

Ridcr, Margriti yanma çağırdı. 
Margrit gelirken Rider onun yerine 
geçerek el lambası ile etrafı taradı: 

- Kimse göremiyorum, ded;. 
Margritin beti benzi <;<·1'lıu~tıı. 
- Orada birisi va.ı dı. diye ısrar d. 

ti. Çini doşemc Uz::- ··ir.de ayak sürünü. 
şüne benzer sesler işittim. 

Rider: 
- Belki de Misis Börtün'dür, dedi. 

Ben, onun sesini işitir gibi olmuştum. 
Bu sırada, ortaya yeni bir adam 

çıktı. Bu adam Mister Da\.-erdi. Kori. 
dorun öbür ucundaki odasından gö -
rünmUştü. Üzerinde, yakasını gırtla. 
ğına kadar çektlfi ipek bir gecelik 
vardı. 

- Ne oluyoruz Mis Margrit! Diye 
sordu. Yoksa, pencereden, sizin od:ı. 
nıza da mı girmeğe teşebbüs ettiler? 
Aman ısakın böyle bir şey olmasın .. 
Korkarım ki böyle bir şey oldu. O • 
lur şey değil. .. Ne çirkin! Ne çirkin! 

Rider sordu: 
- Ne olmuş? 
- Vallahi bilmem. Bana. bu eve 

girmek istiyen birisi varmıs gıbi ge
liyor. Pencereme birisinin tırmanmak 
istediğini iaitmiştim. Dışarı baktım. 

Sizi temin ederim ki, bir şeyler gör. 
düm ... Hatta hemen polise telefon et. 
mek üzereydim. 

- Çok güzel yapardınız.. Gürültü. 
yü işittiğiniz zaman uyuyordunuz ga. 
liba ... 

Daver durakladı. 
- Hayır, dedi. Tamamen uyuyor. 

dum diyemem. Yarı uyur, yarı uyanık 
bir vaziyetteydım. Bu gece nedense. 
hiç rahat edemiyordum. 

Bu arada Daveri'n geceliğinin, çe
nesine kadar c;ektiği yakaısı bir parça 
aşağıya düştü. Daver derhal elini bo. 
ğazına götüı erek onu tekrar eski hi. 
zasına getirmek istediyse de, muvaf. 
fak olamamıştı. 

Rider lstihza ile: 
- Hakkınız var, dedi. Baksanıza, 

yatarken yakalık ve kravatınızı çı _ 
karma.ğı ımutmuı;sunuz. Geceleyin ya. 
kalık ve kravatla yatmaktan daha zi
yade insanın rahatını bozan bir şey 
yokh•r sanırım. (Dcvana yarın) 

8 r cinayetin katilleri 
yaka'aıuh 

İl.mit, 3 (Hussui) 1.zmitin Deneme 
köyünde Nuriye Celal isminde iki ki. 
şiyi öldürenler on beş gündenberi arL 

nıyordu. Faillerin sekiz kişi olduğu 
tesbit edilmiş, hepsi de yakalanmış.. 
tır. 

HereJ.ede bir kaza 
lzmit, 3 (Hususi) - Istanbuldan 

Sapancaya gezmeye gi ~nleri t~ıyan 
tren Herekede durmuş, bu arada bir 
kısım yolcular aşağıya inmişlerdir. 
Bunlar arasında bulunan Yunus Çi
mento fabrikası işçilerinden Bolulu 
Ki.mil de para bozdurmakla meşgul. 

Veni bir yıldız 

Lori Len 

Hol-ivutta Lori lJCn i8minde yeni 
bır yıl<f.lz pa1 ıamı.ştır. "Mcl:si1:alı gU. 
::el,, filminde ba§ rolü alan bu kız he. 
11üz 19 va§ındadtr. Kendisine verilen 
roM büyilk bir nıııvaf!akiyctlc başar
tnt§ olduğundan çok yillc.rek bir ilcret. 
le sinema kumpanyası tarafından i. 
kinci bir film için angaje c.d-Nmi.1tir. 

Ol<utlarda b1rinciltr: 
- ı::ı::w:ıı::ı- -------------------

B. Tacettin 

937 - 38 ders yılını bırincilikle biti. 
ren lıse mezunu gençlerin bugünden 
itibaren resimlerini ne~e başlıyoruz. 

Fen şubesinden 35 numaralı Tacet. 
tin Deniz (sağda) ve Edebiyat şube. 
sinden Nevzat Baksı (solda) Vefa 
Erkek lisesini büyük bir muvaffaki. 
yctle ikmal etmişlerdir. Her iki genci 
tebrik ederiz. 

(-=--Kısa haberler ) 
• Cnh·crsilenln profesör, doçent ve ı. 

slstnnlnrmd:ın mürekkep iki heyet Türk 
dili şiv<'lcri üzerinde tetkiklerde bulun_ 
m:ık üzere iki grup halinde Anadoluya 
tıilmlşlcrdlr. Bir grup Zonguldak civarın. 
dn, diğer bir (.trup ise Şile, Ağ,·a, Gemlik 
ve Bursa ch·arında tetkikler yapacaktır. 

• Fatihte \'ohit isminde lıiri tarafından 
b:ışınıı odunla ,·urulıır:ık yaralanan 17 ya. 
şındn simitçi Yusuf lınsl:ılınnede ölmilşHlr. 

• Sahile yakın olnn ve knnallza<;~·onu 
buhınnıı~·ıın mınt:ıkıılnrd:ıkl blnnların lil. 
Rımlnrı clcııize \Crilmlyccek, nçılacnk ku. 
yulara nkıtıl:ıc:ıktır. 

.Y. Yerli mallar p:ıznrı yeni bir knrnr 
vermiştir. Hususi d:ıirelerde çalışıın me. 
murlar ılnircsinin bulunduğu lstnnbul, Ka. 
dıköy veya Beyoğlu şubesinden hed<'linl 
:ıllı nvdn ödemek üzere mal alabilecektir. 
* S:ıfr:ıııboluıl:ıki 8 piyade alayına or _ 

genemi Fnlırrddin Altay tnrnfından mera. 
simle sancak verilmiştir. 

. • A~k:ırad:ı :ıçıl:ın resim serıılslnde leş. 
hır cdrl<'n C'lcrlcrdcn bir\·oi;u s:ıtılmışlır 
Kültür lı:ık:ınlığı 13 rcss:ımın eserlerini 
1565 liraya liraya nlmıştır. Parti de bin 
liralık tablo almıştır. Satılan tablolnrın 
hcıısl ııeklz bin lirnlıktır. 

• Türkkuşu başöğretmeni Sabiha Gök. 
çen dün t:ı:nnresile Ankaraya gitmiştir. 

• Yüksek ticaret ve iktisat mektebi neş. 
riyal şubesinin arış sergisi dün Eminönü 
halkcvinde nçılmıştır. 

* lııtanbul deniz ticareti müdürii Müfit 
Deniz, munhnl olıın iktisat vekA.leti liman 
l:ır umum müdürlüğüne tayin edilmiştir: 

ken tren hareket etmiştir. Ki.mil tre. 
ne atlamak isterken düşmüş, bacakla. 
nndan agır surette yaralanarak lzmi. 
re getirilmiştir. Yaralı hastahanede 
yatmaktadır. 

Yarım Adam 
Yaşamanın çok tatlı 
olduğunu söylüyor 

Gövde adam, bu kfı.çii.k ar.ır'ba.s'ilc 

Karantu,ar koyü, Fransanın el takir 1 
ıwyıerınden bırıdir. Kumlu ve çorak bir 
sahada, bir dağ eteğinin çukuru üzerine 
sıkışmış yalnız altı evlik bir köy ... Bura. 
da yaşıyanlann yaşama ve geçinme §ek· 
li orta zacandanberi değişmemiş gibi· 
dir. Onlar fransızca değil, Brötonca ko. 

nuşurlar ... 
Köyde fransızca konuşan bir tek adam 

vardır: Piyer Mayö, altmış iki yaşında 
olan bu adam zararsız fransızca konU§UJ', 
imla bilir. 

Köylüler ona emlak sahibi adam diyor
lar. Köyün en zengin, belki de en bahti
yar adamıdır. Bu adamın en acınacak ta 
rafı kollardan ve bacaklardan tamamile 
mahrum oluşudur. Bir baş. bir gövde, iş-

te bu kadar. 
Gövde adam anlatıyor: 
"- Doğdub,rum vakit, beni gören dok

tor ancak bir ay yaşıyabileceğimi söyle. 
mi~ti. Halbuki o çoktan öldü, ben hfila 
yaşıyorum. Ve si.zi temin ederim ki sıh
hatim de çok iyidır. İçki içerim. Hergiln 
bir paket sigarayı içerim. Zaten bütün 
ailemizin sıhhati yerindedir. Annem ge
çen sene seksen yaşında öldü. Babam 86 
yaşında fakat demir gibi sağlam bir a. 
dam. Bir de hizmetçimiz ihtiyar Mari 
var ... Bana bakan asıl odur ..... 

Piyer ge\eze bir adamdır .. Talisiz var-

gezmeği pek 8et>erm\ş! 

lığından Meta gurur duyuyor, böyle ek
sik yaratıldığı için de adeta memnun. 
Garip şiveli fransızcasile anlatıyor .. 

- Can dediğin işte böyle.. lnsan yap. 
yıp gidiyor. Zaten çalısmaktan düşünme
ğe vakit bulamıyorum ki .. Niçin §a§ITUUI 
görünüyorsunuz? Ben de çalışıyorum, be 
nim de bir mesleğim var .. 

- Ne iş yaparsınz? 
- Marangozum. 
Bu sözden sonra kahkaha ile gülüyor. 

Sonra izahat veriyor: 
- Marangozluk filetlerini nasıl tuta. 

nm diye mi merak ettiniz?Dişlerimin ara 
sında. Benim için yapılmı~ mini mini 
marangozluk aletlerim var. Onları kul. 
lanır. oyuncak mobilya yapanın. Sonra 
bu mobilyaları buraya beni gönneğe ge
lenlere satarım. 

Etrafta dinliyenler gülüşmeğe ba~lı
yorlar. O, bu gülüşmelerin manasını an. 
hyor. I<:endisi de gülüyor ve: 

- Bir defa da işin doğrusunu söyliye
yim diyor. Bu kilçilcilk mobilyalan kom
§UlllUZ marangoz yapar, ben de, ben yap. 
mış gibi satanın. 

Marangozluktan ba~ Piyer ne İ§ ya
par tabif merak etmi,sinizdir. EvvelA bol 
bol okur. sonra da uzun uzun düşünür. 

Köylüler bu adamı hem severler. hem 
(Sonll 10 uncu sayfada) 

Görüp düşündükçe : 

Türk Ordusu Hatayda 
YAZAN: S. Gezgin 

Gazetelerin hepsinde, bir tek baılık 
var. Söz birliği etmiılcr gibi, hemen 
hepsi, ayni kelimeleri kullanarak, Türk 
ordnsunun Sancağa girişini müjdeli
yorlar. 
Doğrusu da §U, ki atlı, yaya, topçu, 

havacı sınıflarından mürekkep bir or
du parçasının oraya girişi, yirmi yıllık 
bir hasretin sona eriticlir. 

Çünkü Türk tarihinde Hatay dava
sı, ne dün, ne de evvelki gün başlayan 
bir hadise sayılabilir. Sancak ve Antak 
ya sızıaı, Türkün yüreğinde, büyük 
savaşın haksız ve adaletsiz mütareke
sile birlikte yeretti. 

Sevr, bir hak mezbahasıydı. Diplo
matlar, yuııd ve ırklar üstünde bir 
ameliyat yaparak haritaları parçalamıı 
tardı. Ameliyat, bir vilcudun kangrcn
leıen bir parçasını söküp atarak, has
tayı tifaya kavuıturmak için yapılır. 

Orada, haklahn can evleri hücuma uğ
ramı§, sapasağlam yerleri parçalanmı~
tı. Böyle yaıayan bir ıeyin, uzun ö
mürlü olmayacağını daha o günlerde 
yazıp söylemiıtik. Fakat zafer denilen 
keskin içkinin aar'ası, bütün dünyayı 

sarsıyor, aklın, maktıkın, ruh ve vic
damn konuımasına nöbet bırakmıyor
du. 

''Lozan., galipler hesabına o 
zafer sarhoşluğunun bat ağrılı, tatıız 
bir sahibidir. Eğer, bu uyanış tam ol
saydı; zaferi, gülünç bir külfet haline 
koyan, son iki yıllık haldiseler, birbiri 

ardınca, siyasi çığlar gibi hakikat ve 
ıeref zelzeleleri koparmayacaktı. Fakat 
ne yazık, ki bu türlü uyanıklıklara ko
la y kolay kavuşulamaz. lnaanlar, hak· 
sızlık kalesini de adım admı. siper si
per, kademe kademe vuruşmadan bı
rakmıyorlar, işte!. 

Bizim "Hatay,, ın da böyle acıklı blr 
alın yazısı varmış. O güzel topraklar
da uzun zaman yaba.-1cı boyunduruk· 
lar altında inlemekten kurtulamadı. 
Aç sömürgeci sülüklere damarlannı 
kaptırmıştı. Perde arkasında fınldak· 
Jarıru çevirenler, vatartlanndan kovul
muş serseriler, bal kokusunu atmıı ai
nekle r gibi onun güzel, verimli, zengin 
göğsüne üşüşmüşlerdi. 

Yıllarca, ta 1918 denbcri bu acı, bu 
talihsiz ömrü sürükledi. Hatayda, yir
mi yıl süren bir geceden sonra, işte bu 
gün, ilk ldefa sabah oluyor. 

Ajanslar, HatayWann coşkun bir 
sevinçle kendilerinden geçtiklerini, ya
şasın Atatürk, yapsın Türk ordusu f 
seslerile biltiin ufuktan çınlattıklarını, 
taklar kurduklarını, sokaklara dökül
düklerini bildiriyor. Bütün bunlar. 
yalnız oradaki hasretin kuvvetini de
ğil, ıuurun da ne kaplayıcı bir hakle 
bulunduğunu anlatır. 

Hataylılar, o uzun gecenin sabahı· 

na. çıplak irade ve zeka kılıçlannın 

çakıntılarile kavuştuklarını biliyorlar. 
Bu zafer, Hatay kadar anavatana da 
kutlu olsun l 
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Hatırınızda 
kalsın 

Sebzeler in huylara tesiri ... 
Danimarkalı bir alim yediğimiz seb

zenin, ahlakımız üzerine iyi veya fena 
tesirler yaptığını iddia etmektedir. 

Bu alimin iddiasına bakılırsa pata -
tes zihnin muvazenesine, düşüncenin 

rahat oluşuna yandım etmekte fakat 
fazla miktarda yenince, tembellik aşıla
maktadır. Havuç bilhassa sinirlere, 
iyi geliyor ve üstelik güzelliğe yardım 
ediyor. 

Ispanak canlılık ve ihtiras uyandırı· 
yor, taze fasulye ise güzel rüyalar ve 
sanat ilhamı veriyor. Etten daha bes
leyici olan beyaz fasulyeye gelince, 
bizde çok yenen bu sebze, sinir ciha· 
zını iyi bir şekilde tanzim ediyor. 

Bezelye erkekleri eğlenceye ka -
dınlan da hafifliğe teşvik ediyor. Lalı· 
nayla karnabahar, yavaşlığa, sonra da 
ağırlık, kabalık ve hodkamlığa sürük
lüyor. 

Karadan taşınan geıniler 
Panama kanalı açılmadan evvel ga· 

yet biiyük olan gemisini diğer sahi1e 
geçirmek istiyen İspanyol seyyahı Gil 
gemiyi adamlarınCL b~zdurmuş ve sırt
ta diğer sahile kadar taşıttıktan sonra 
orada yeniden kurdurmuştur. 

Ay ne taraftan doğar? 
Hepimiz zannederiz l<ı ay, şarktan 

ôoğup garb:ian batar. 
Halbuki hakikatte bunun aksidir! 

Fakat ayın görünürde sürati, arzın 
ltendi mihveri üzerinde dönüşünün, an· 
cak yirmi sekizde biri kadar olduğu i
sin bize şa.rkta doğup garpta batıyor 
hissini verir. 

En küçük memeli 
hayvan 

Yavrularını sütle besliyen memeli 
hayvanların en küçüğü "krasidura., is 
mini veıidikleri bir hayvandır. Bu hay
vanın boyu ancak bir başparmak kadar 
dır. Görünüşü itibarile biraz köstebe
ğe benzer. 

* Lokomotifin bir çok eski şekilleri 
vardır. 1813 de Brunton ismindeki bir 
İngiliz tarafından yapılan garip bir lo
komotif, makinenin işlettiği iki garip 
ayak tarafından harekete getirilirdi. 

* Kışın sıcak memleketlere göçeden 
kuşlar fırtınadan kat'iyyen yılmazlar .. 
Bilakis hiç bir yerde sığınacak yer a
ramadan rüzgar, yağmur ve fırtınaya 
rağmen, uçup giderler. 

• Dünyanın en eski abidesi, tama • 
mile hayvan kemiklerinden inşa edil
miş olan Vyomingdeki müzedir. 

* Tom adı verilmiş olan bir balina, 
tam 88 sene müddetle, her sene Avus· 
turya limanınlarından birisine uğradı-

Büyük 
Macera 
Filmi :17 

Gülüp söyle
mek için 
Okun1uş 

Çok övüngen bir adamdı. Bir gün: 
- Ben çok okumuş bir insanım, 

diyordu. Meseıa, bütün dünyadaki ki
tapların en aşağı üçte ikisini okumu -
şumtlur... . 

Yanındakilerden biri sordu: 
-O haUe "Uç silahşorlar,, ı da o

kumuşsundur? 

- Evet. tlçünü değilse bile, hiç ol
mazsa ikisini okumuşumdur .• 

--o--

Sonu ne 
o~acak 3 

Bu meraklı filmin bugün üçüncü 
parçasını görüyorsunuz. Film daha 
bitmemiştir. Buııd&n evvelki iki par. 
ça ile beraber bunu da kesecek ve nu. 

mara sıra.siyle yanyana koyacaksınız. 
Bu resmi de gördükten sonra haya.. 

liııızi !şlctecek ve bu filme bir son bu. 
lacaksmız. 

Bu bir müsabakadır ve hediyelidir. 
Filmin sonunu: 

1 - Hikaye şeklinde yazarak, ve
ya: 

2 - Resmini yaparak, bize bildi. 
receksiniz. 

Mektubunuzun zarfını kapamayın 

ve üzerine "Gazete,, ke-limelerini ya.. 

zın: Bu suretle posta 30 paraya kabul 
eder. 

Adres: 

KURUN gazetesi 

ÇOCUK sayfası 

lSTA:N'BUL 

Cevapların Cç haftaya kadar gön. 
derilmesi lazımdır. Bir ay sonra da 
kazananlar bildirilecektir. 

Şimdiye kadar resminizi gönderme. 
dinizse resim göndermeyi de unutma~ 
yın. 

ğı halde bir türlü yakalanamamış ve 
1930 senesinde, kendiliğinden ölmüş -
tür. 

Yiğit 

Yi~lt ııslnııln 'fl'rih l.ı•ıtlı. ,\yn'a s(·~ ahnt{' kamı· \cı·mi~lcrcli. Bııııuıı j. 

çin C\ ,·cJı\, mermi tnn nı·clcr yoln ~ı tmrıllh. 

Ne garip 

Fare yiyenlerde vaı n11ş ! 
Bizim bildiğimiz fare hiçbir işe ya

ramaz, faydası değil, zararı vardır: 

Evlerimizde yiyeceklerimizi yer, tahta
ları kemirir: Bize veba gibi müthiş 

hastalıkları aşılar .. Yalnız, kediler ye
diği için, belki, farenin kedileri besle
meye yaradığı söylenebilir. Fakat, te
miz ev kedıleri esasen fareyi yemezler, 
öldürdükten sonra bırakırlar .. 

Bir de, bazı memlcketlerlde farenin 
derisinden istifade edildiği görülüyor. 
Fare derisi, kadınların kullanclığı 

kiııklerin yapılmasında bazı işe yarar. 
Fakat, bu kürkleri kullananlar, tabii 
onda farelerin mühim bir rol .cyna:iığı
nı bilmezler, farkında bile değildirler .. 

Fakat, biz gelelim fareden asıl isti
fade edenlere. Evet, farenin işe yara
dığı bazı memleketler vardır: 

Avııstralyanın şimalindeki mıntaka

larda yaşayanlar fare yerleri 

şeyler! 
bilhassa düğünlerde, büyük ziyafetler
de yenilen bir yemek teşkil eder. 

Fakat, küçük bir hayvan olan fare
lerin, bir zi) afette kaç tanesinin pişi
rilmesi lazım geleceğini artık siz dü
şünün. Mesela, düğünlerde, gelin olan 
kızın, kocasının evine çeyiz gibi, bir 
kaf~s içinde 100-120 fare getirmesi 
adettir. 

f\1ayn1unların Devekuşu 
yarışı 

Maymunlar, insanı her işte taklit et
mekle meşhurdular. Bize benziyen bu 
hayvanlar bizim ne yaparsak onu yap
mak isterler. 

işte, şimdi de kalkmışlar, biz insan
lar gibi, "at yanşı,, yapmağa 1 Fakat, 
maymunlar, tabii, atın üzerine binemez 
ler. Onun için, kendilerine göre bir 
kuş hayvanı intihap etmişler: Deveku
şu. 

Maymunların devekuşu üzerindeki 
yarışlan geçen gün Londrada yapıldı. 
Bir adam, maymunların insanı taklit 
etmeleri iizerinde bir çok tetkikatt:ı 

bulunmuş, nihayet bu sahada da bu 
hayvanların insanın yaptığı gibi hare
ket _edip edemiyeceğini anlamak iste
miştir. 

Hususi surette terbiye ettiği bu 
maymunlara devekuşu üzerine binme
sini ve hay,•ıını idare ederek koşturma
sını öğrc~iyor. Bunu öğretirken ele on
lan koşu sahalarına götürüyor ve ora
da maymunlara, insanların atlan nasıl 
koşturduklarını gösteriyor. 

Çok geçmeden maymunlar, ldevekuı 
tarını koşturmaya alışıyorlar ve bir
birlerile çok güzel yarış etmeye baş
lıyorlar. 

Bundan sonra, maymunların sahibi 
büyiık bir miısabaka tertip ediyor ve 
bu müsabakaya en iyi yetiştirilmiş 
maynnınlarım ve devekuşlarını soku
yor. 

Müı;abaka, büyük bir koşu sahasın
da yapılıyor. Halk, her .zaman at ya
rışı seyretti;i bu sahada, o gün devc
kıışlan üzerinde maymunların yarışı

nı takip ediyor. 
Mü::ıabrıkaya dokuz maymun iştirak 

etmi~ ve yarış bir kilometrelik bir sa
ha üzerinde yapılmıştır. Dokuz may
munun a"kuzu da yarışın sonuna ka
dar koşmuş, hiçbiri yolda müsabakayı 

terketmemiştir. Çünkü, hemen hemen 
hepsi ayni süratle koşuyorlarmış. 

Nihayet, bir tanesi. ötekilerden pek 
az bir farkla birinciligi kazanıyor. Bu 
yarıştan, maymunlar l:adar devekuşla
n da herhal::le memnun olmuşlardır ve 
astı, } arışı kendileri kazandığını iddia 
etmcktc:iirler. 

O ha .. ·alıde ve bilhassa Torres boğa 
zı civarındaki adalarda uzun müddet 
tetkikat yapmış olan Dernard Lindsay 
ismindeki bir alim anlatıyor: 

Musabakada kazananlar 
Buralarda yaşayanlara Papular ismi 

veriliyor. İşte bu Papular fare etine 
bayılırlar! O kadar ki bizde bıldırcın 

tavuk gibi hayvanların etleri ne kadar 
makbulse, onlarda da fare etinin o ka
dar büyük bir kıymeti vardrr ve Papu
lar fare etini büyük bir tatla yerler .. 

Eti bu kadar rağbette bulunan bir 
hayvanı, tabii besliyenler, büyütenler, 
ve satanlar vardır. Bizim, kedi besliye
rek, kapan kullanarak öldürmeye ça
lıştığımız bu hayvanları, onlar, bilakis 
üretmeğe calışırlar. 

Fakat, aksi gibi, fareler, kendilerini 
seven memleketlerde çoktur lda, on
ları sevenlerin memleketinde gayet na
dirdir. Her halde bu hayvanlar, etleri
ni yiyecek olanlardan pek hoşlanmıyor 
lar .. 

Onun için, Avustrcılyanın o havali
sirıöe fare yetiştiren yalnız bir iki "çift 
tik., vardır. Burada yetiştirilerek fare
ler - semiz veya zayıf .elmalarına gö
re - Çl)k veya oldukça yüksek fiyatla 
satılır. 

Bu kadar yüksek fiyatla satılan hay
vanları alacak olanlar da, tabii zengin
lerdir. Onun için fare, o memleket aha
lisi arasında, lüküs bir şey sayılır ve 

1:.! inci ınü nlmkamızdn kn.znıınn. 
Jaı·m isirııJcl'ini il('. rccliyorıız. Hc(U
yclcr Cııııını1.c i giırıleri idtuehnnc. 
mizdcn 'erilfr. l'nıo;;rnl n ııost n ile 
göııdcl'ilccck t lr. 

ı - Özen ôZMEN, Nişuııtnş Vau 
lrnnağı cncldcsi Ynvuz nprt. !\o. 2 

2 - Müşerref, Dnkn·köy ortn o • 
kul J. C. 358 

3 - Hiıscyin SÜRMELt, elektrik 
Şirketi, 1stanuul şubesinde n1ontör 
9376 

Gültekin SOLUNCU, Çorlu orta 
okul No. 235 

Ahmet Rıza, Gemlik, Osmaniye 
maha llesiude. 
Rıdvan VURAL, Esklşl'hlr Lise, 

orta okul No. 1000 
Tahir, Çarşamba, DarUşşafnka 

cncldesl. 
Molz ALMALEH, Galata Glor)a 

han No. 3 
Saim, Kabataş 11 cısl No. 1254 

JTllml BAY AR. Taksim. Yerim a. 
ıınrtımanı No. 12 
M. 1 ~ecdet, Beykoz orta okul N'o. 
104 

Nihat ÇORAPÇIOCLC, Ankarn. 
malzeme deposunda gedikli sıhhiye 

eruası. 

Aslan Merihte 

---

Nazmiye NOY.AN, E ı.l.,chlr, Tu_ 
tal sokak .. ·o. 5 

DchÇ(!t BlLGl, Mnrnş • Turan 
Yunu ÖNEl\1, Eskişehir, Cumhu. 

rlyet okulu No. 251 
Bir rn DlLMEN, Kızıltoprnk Şa. 

hin kfihya sokuk No. 4 
Şiıl,ran 'l'EZER, Adana, 
Fikret Ttlı:Un TÜRK, lzmlr, lise 

tnlebcsindon 

Remziye İPEK,, Bursa, Necati 
Doy kız enstitusil 

Osman Zeki BİLAL, Rize ortn. o. 
kul No. 225 

Salt K ~ZAN, .Adana, tuhnflyecı 
Ahmet KIRILl\1 \Z, iZle IIilfı.l ec_ 

znhaıı inde 
Behire YENEH, Afron Belediye 

nıuha b inde. 
Hilmi D \.~:\IAN. Adana, orta o • 

kul No. 1 'lS 
.A lıd u rrahm an tO DEM, Zile orta 

oltul talebe.inden 
8e\ im $0) O \N, Zile, Büyillc Ca. 

mi mahallrsl 

.A. K.\ONJ, Afyon, Hacı Cafer mn 
halle iııd<' 

Natı J(QÇ, Adana, Eski istasyon 

cadde inde 

Yiğit: Aslanın 

sv;erihten aya 
sevahati 
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Dü 
ısırlı Atletlerle 

ikinci karşılaşmayı yapflk 
t\1üsabaklaarda bir Tüı kiye, bir de ~1ısır rekoru kuıldı 

Cumartesi günü başlayan Mısır -
l'ürk - Yunan atletizm müsabakalanna 
dün de Kadıköy stadında devam edil
di. 

Oç bin kadar tahmin edilen bir se
yirci kütlesi önün~e ve büyük bir in
tizam içinde yapıldı. 

Bir Türkiye, bir de Mısır rekoru kı
rılan dünkü karşılaşmaların teknik ne

ticeleri şunlardır: 

20ll Mf.TRE: 
l - Andiryadis (Mısır) 24,4 

2 - Ubeyit (Mısır) 
3 - Mehmet (Türk) 

D1SK ATMA: 
1 - Arat 37,55 metre. 
2 - Yusuf 37,17 
3 - Yavru 36,20 

1.500 METRE: 
1 - Recep (Türk) 4,11,8 yeni Tür-

kiye rekoru 
2 - Ali Yusuf (Mısır) 
3 - Kemal (Mısır) 

'\'UKSEK ATLTMT: 
Receple Mısırlı rakibi 

1 - Jerfi Türk 1 ,83 400 MANiALI: 

2 - Pantazis Yunan 1.79 l - Muskuris (Mısır) 57,00 

• anbus -

.... 
Beykoz • lstanbulspor bayramı münasc betile dün Beykoz çayırında binlecrce 
seyirci toplanmıştı. Resmimiz bu seyirci lenlcn, içinrlc bölge Asba~~rnnı Muhtar, 
futbol njum Abc~u1!ah (futbolcu kıyafeti le) bölne sclnctcri Halid Tüccarbaşıoğlu 
ve Besim Koşnlnyın bulunduğu bir gcubu göı>tcrmcktedir. 

Beykoz - t t '- 1 J 5 anou spor ta1mnf an maçtan cvvc 

2 - Haluvani (Mısır) 
3 - Faik (Türk) 
CiRiT ATMA: 
l - Said (Mısır) 56,97 
2 - Rasim (Türk) 44,33 
3 - Şerif (Türk) 43,66 
4X100 bayrak: 
1 - Mısır takımı 44 saniye 
2 - Türk takımı 
10000 METRE: 
1 - Abusbah (Mısır) 34,14 
2 - Arşevir 

UÇ ADIM: 
l - Yavru 13,38 
2 - tlçtek 12,52 
3 - Seyvan 12,37 
GOi.LE ATMA: 
1 - Ateş İbrahim 13,40 
2 - Arat 11,44 

3 - Şerif 11,07 
BALKAN BAYRAK YARIŞI 
1 - Mısır takımı. 

2 - Türk takımı 
Istanbul belediyesi tarafından karde~ 

Mısır milletinin aletlerine, dün akşam 
Parkotelde bir akşam yemeği ziyafeti 
verilmiştir. 

eykoZ 1 

Bayramı 
dün neşe içinde yapıldı 

istanbulspor Beykoz spor bayramı, 

dün büyük bir tezahüratla ve intizam 
içinde cereyan etti. 

İstanbulsporlular, yüz kişilik bir ka
file halinde Beykoza gelmişler ve öğle 
yemeğini çayırda ye:iikten sonra, saat 
14 den itibaren spor temaslarına baş
lanmıştır. 

lki klüp arasındaki futbol maçları 
şu neticeleri vermiştir: 

Genç takımlar maçını, 4-2 yle istan 
bulspor kazanmıştır • 

B takımları maçında Beykozlular 1-0 
galip gelmişlerdir. 

İstanbulsporun sarı takımı, Beykoz
da kamp kuran kuleli askeri lisesi ara
sındaki maçı istanbulsporlular 3-0 kay
betmişlerdir. 

Bundan sonra yapılan tekalitler ma
çı çok eğlence1i olmuş, ve neticede iki 
takım berabere kalmışlar!:iır. 

Tekaüt takımlarda, Beykozlu ve ıs. 
tanbulsporlu birçok eski oyunculardan 
başka oraya misafireten gelmiş olan, 
İstanbul futbol ajanı Abdullah ile, es
ki Muhafızgüçlü doktor Sudi de oynu
yordu. 

Baştan başa neşe ve alay için de ge
çen maç esnasında birdenbire coşkun 
çen maç esnasında, bir.denbire ccşup 

sahaya giren ve topun peşinden koş

mağa başlayan bir beyaz atın hareketi 
• seyircileri kahkahalar içinde bıraktı. 

Günün sen maçını iki tarafın birinci 
takımları yapmışlardır. 

Ilk devre 1-1 berabere bitmiştir. 
İkinci devrede Beykozlular üstiıste üç 
gol atmışlar ve oyunun bitmesine 14 
dakika kala Beykoz 4-2 galip vaziye
tinde oldukları hal:ie, istanbulsporlu
lar enerjik bir oyunla bu kısacık müd
det zarfında 3 gol atarak oyunu 5-4 
kazanmışlardır. 

Barutgilc•U sahasında 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 

bir<rok futbol maçları yapılmıştır. 
Barutgücü II inci genç takımı 3 

Egcspor 3 

Barutgücü birinci genç takımı G _ 
Ateşspor l 

Barutgücü (B) takımı 4 - Harbiye 
yılmaz (B) O 

Barutgücii (A) 4 - Harbiye yılmaz 
(A) O. 
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Dünkü müsabakalarda atletizm kar§ıla§ ma.1anndıı. §İm'diye kadar görmediğimiz 

bir kalabalık vardı. 

On bin metre koşunun başlangıcı 

Faik mania atkı:kan 

Kasımpaşa güreş takımı 
Adapazar takımını 4 - 3 

mağlup etti 
Adapazarın Gcnçay klübü güreşçile

ri ile, şehrimizin en kuvvetli güreş 

kliıplerinden Kasımpaşa güreşçileri 

Ali Sam1 
Spor işleri genel direk

törü oluyor 
Kuvvetli bir şayiaya göre, yeni spor 

kanunu mucibince kurulacak olan spor 
işleri genel direktörlüğüne Türk ve 
Yugoslav afyon bürosu müdürü Ali 
Sami tayin edilecektir. 

Ali Sami, Türkiyede ilk spor teşki
latını ve ilk defa spor klübü kurmuş 

bir adamdır. 

Kurduğu teşkililtın başında bizzat 
senelerce de çalışmış ve fevkalfi:ie mu
vaffak olmuştur. 

Çok sağlam ve seciyeli, karakter sa
hibi bir insan ve mükemmel bir idareci 
olan Ali Sami, ayni zamanda memle
ket sporunda hakiki amatörlüğün de
vamına da canı gönülden taraftar dev
letin çok ehemmiyet verdiği deniz spor 
larmda bizzat çalışmış ve büyük bir 
ihtisas edinmiş bulunan Ali Sami bu 
işte bitaraflığı ile de meşhurdur. 

Kendisinin tekrar sp::r işlerinin ba· 
şına getirilmesi, memleket için cidden 
büyük bir kazanç olacaktır. 

dün Kasımpaşa klübünün kendi loka
lin:ie karşılaştılar. 

Büyük bir kalabalık önünde yapılan 
miısabakalar çok güzel ve heyecanlı 

oldu. 
Neticede Kasımpaşa gençleri misa-

fir takıma 4-3 galip geldiler. 
M üsabakalarm tafsilc1tı şudur: 

J;G KtLO: 
Ilk karşılaşma Hamdi ile Sen·er 

arasında yapıldı. 

Ilk dakikalar karşılıklı denemelerle 
geçti. Fakat ikinci Jefa da rakibini bir
denbire kapan Kasımpaşalı Hamdi 2 
dakık.ı 30 saniyede Adapazarlı Serveri 
yendi. 

61 KiLO: 
Bu kıloda Kasımpaşah Basri, raki

bi Adapazarlı Süleymanı güzel bir 
siıplekslc 30 saniyede tuşla yendi. 

66 KiLO: 
Bu müsabaka.fa Adapazarlı Ahmetle, 

Kasımpaşalı Ahmet güreştiler. ilk da
kikalar Adapazarlı Ahmedin sert giriş
melcrile başladı. Kısa bir devre sonra 
bu sert girişmelere Kasımpaşadan Ah
met de mukabele etti. Biraz sonra 
oyun müvazencli bir hal almağa baş
ladı. Devre esnasında Kasımpaşalı Ah
met yanlış bir hareketi hasmını yene
ceği anda kenJini 12 inci dakikada 
tuşluk vaziyete gelerek yenildi. 

{Sonu: Scı. 4. Sü. 5.). 



Şikayetler, temenniler 
- - rzs - - - - .. 

Türkçeye saygı 
Umumi bahçe!erde yabancı 

dJUe şarkı çahnmamalı 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
.. Tepebqmda bir iki bahçe var. 

Yabancı dille farkı söyleme ve pllk 
oalmanm balunmaz bir fınat oldu. 
tunu rekl6m.1arla mlljdellyerek 
mUşteri toplamak heveslne kapıl

mıı. l"akat buraya gidip oturmak ve 
bir mtızlk dlıılemek lateyenler, sonu 
gelmez yabancı seslerle ıtntr buh
ranları geçiriyor. 

Bilence yerlerinde bir delltlkıtk 
oıaun dtye Hintçe, Çince pllk da 
çalnıa.btur. Patat bllhusa ıu ve)'a 
bu dille •arlı:ıları mtltemadlyen din 
letmeatiı Tttrk musikilfne, Tnrk 
anıeuae ıa11mzllk oldutanu ha
tJl'J&tıuk 'lblmdır. 

Bana bu ılzlerl söyleten, bu ear
kılann devamlı olarak, gecell giln. 
dtıZlll çalmmasıdır. Dedlttm gibi 
defiJildik olawı diye de yapılmı • 

ror. Her 'l"llrk, fert olarak bu bahçt 
lerde etlenmek hakkını bu ytızderı 
kaybediyor; tıatrleniror ve ru~nu 
okşıyacak, '.flırk dlll ile söylenen 
ıarkılan bulamıyor, 

Bu kadar saygı göstermemenin 
ne demek qlduğunu, bu bahçe sahtp. 
leri dlleilnmelidlrler. 
Vatandqın ttırkçe konutmuı i

tin 'O&lıtırken, tıste bqnnıza btr de 
'fMSyle um-.ıt yerlerde alula, pllk
la yabancılık aşılamak latealrse lnı
n& tahammtll edeıııe~ 



B .. ··k Harpte uyu .. 
Lord Kiçner'i taşıyan kruvazo1 

nasıl batmışll ? 

Lord Kiçncr'iıı son rcl.-ilcn Tf'.~mi.. 

bu .. "··u·k faciala lngılız haı bıye nnzırmm Rusyaya Umumf harbin en .; 
rından biri, lngiliz harbiye nazın gideceğini Almanların haber aldığı ve 
lord Kiçnerin bulunduğu "Hnmpşer.. bunun üzerine ·•Hampşer" in yoluna 

kruvazbrü ile beraber kurban gıttiğı -•m•a•y•n-d•ö•k•tu.·k.ı.cr•i•d•e-d•ü•ş•ün•i•il•e•b•il•ir •. _-!I 

k~~-Kiçner, 4 haziran 1916 da, rna. , 
iyetindeki harbiye, bahriye ve harici. 
ye erkanıyla beraber. tngiltereden ay
rılmıştı. Rusyaya gidiyordu. 

Rus çarı, harb \'aziyeti üzerinde gö 
rüşmek ve Rus ordularını buna gijre 
tanzim etmek için, İngiliz harbiye na. 
zırını Petrograda çağırmıştı. Lord 
Kiçiner, de bu daveti kabul etmiş, 

derhal yola çıkmıştı. 
"Hampşer,. İngiliz donanmasının 

en süratli ve en bUyük kruvazörlerin
dcn biriydi. Lord Kiçnerin seyahati. 
ne bu geminin tahsis edilmesi onun i· 
çin muvafık görülmüştü. Gemi, Yut. 
land harbinden yeni dönmüş ve diğer 
kruvazörlerle beraber Turso limanın
da yatıyordu. 

Lord Kiçner, Rusyada Arkangel li. 
manına ve oradan da trenle Petro
grada gidecekti. Esasen Rusyanm tn. 
giliz gemlieri için başka bir limanı a
çık bulunmuyordu. 

Fakat, "Hampşer" bu seyahatini 
yapamadı ve daha henüz yola yeni çık. 
mışken battı. 

Kaza çok ani olmuş ve gemidekile
rin hemen hepsi boğulmuştur. Kaza. 
dan kurtulanlar yalnız on iki kişidir. 

Bunlardan biri, bu gün. kazanın na
sıl olduğunu anlatıyor ve gemi mayn. 
la mı, yoksa torpille mi battı mesele
sini tekrar ele alıyor. 

Ingiliz harbiye nazırının kurban 
gittiği bu kazanın sebebi, h~kikaten, 
umumi harbin ~sqırından biri olarak 
kalmıştır. 

BugUn hatırasını anlatan gemiciye 
göre, geminin bir tahtelbahir tarafın. 
dn torpillenmiş olmasına ihtimal ve
~ilenıez. ÇünkU. "Hampşer" in battı. 
gı Yere bir denizaltı ~misinin gir • 
ınesine imkful yoktur. 
~ Genıinin bir mayna çarparak battı. 
gı muhakkaktır. Bu mayn, Alm~la
~~ döktUkleri maynlardan biridir. 
Uılhassa. Alman tahtelbahirlerinden 
~ · 175 in o civarda on üç mayn attı. 
g~ı~esbit edilmiştir. Diğer on ikisi İn· 
gı ız ın 
land ğ ayn gemileri tarafından top . 

ı ına .. d w 

kruv .. . gorc, Kiçnerin bulun ugu 
azoı-u o .. .. .. b t 

tır. n uçuncu mayn a ınnış-

Bir Hafta Zarfında Neler 
İhraç Ettik 

Son hafta zarfında İstanbul gümrÜ· 
ğünden muhtelif yabancı rr:emleketle
re mühim miktarda mal gönderilmiş

tir. 
Bu ciımleden olarak Yunanistan ve 

ftalyaya 17200 liralık yumurta, İngil· 
tereye 15500 liralık kepek, mısır, 

1883 liralık sigara, ve muhtelit mem
leketlere 839 liralık balık, 35400 lira· 
lık tütün, 83000 liralık deri, 2592 li
ralık balmumu, 47700 liralık tiftik, 
1232 liralık çiroz, 10120 liralık pam?.ık, 
3280 liralık salep, 4437 liralık kabuk· 
lu ceviz, 1594 liralık iç badem, 9384 

liralık av derisi, 3628 lirahk ceviz kü
tüğü, 33450 liralık yerli mensucat, 
9288 liralık §İm tir kif tUğü, 11218 lira
lık arpa, 1388 liralık kuşyemi, 9225 
liralık barsak. 1832 liralık küs~, 3300 
liralık kitre, 6207 liralık pamuk dö· 
küntüsü, 187 70 liralık ipek kırıntısı, 

1904 liralık keçi kılı, 2000 küsur lira· 
lık müteferrik mal gönderilmiştir. 

-o--
Ofis Dış Teşkilatında 

Yeni Bir Kadro 
iktısat Vekaleti ağustos başında 

tatbik mevkiine konulmak üzere Türk 
ofis dış teşkilatı için ikinci bir kadro 
daha hazırlamaktadır. 

Öğrendiğimize göre, bu kadroya 
Türkofis dış teşkilatı.,da çalıştırılmak 
üzere ikinci 500 lira, 2 si de 400 lira
maaşlı olmak üzere dört yeni ticaret 
konseyi tayin edilmekte ayrıca konsey 
lerin yanında çalışmak üzere de 300 li· 
ra maaşlı 4 raportör verilmektedır. 

Bundan başka Tokyo ticaret kon
seyliği lağvedilmekte Bombay ticaret 
ataşesi Turhan Ceıaı de tskendcriye 
konseyliğine tayin edilmektedir. 

Şimdiki lskenderiye ticaret kcnseyi 
Said Nemli merkeze çağrılmıştır. 

İstanbul Türk ofis müdürlüğüne ta
yin edilen Cemal Ziya da ağustos ba
şında şehrimize gelerek vazifesine baş
layıu:ak•ır. 

Saf zeytinyağı 
Zeytinyağlar nevl

lere ayrıldı 
Ekonomi Bakanlığı, zeytinyağının 

satıcılar elinde binbir şekle girmesini 
önlemek ve bu suretle halkımızın kul· 
)andığı yağın mahiyetini anlamasını 

temin etmek üzere tedbirler almak için 
.ı:eytinynğ tüccar ve müstahsillerinden 
bir kısmını Ankaraya davet etmişti. 

Yapıian birçok toplantılardan ve yağ 
tüccar ve rr. us tahsillerinin mütalealan 
alındıktan sonra Baknnhk, zeytinyağ· 
larma ait bir nizamname projesi hazır
lamıştır. 

Nizamname projesinin başında zey 
tınyagının tarifi yapılmaktadır. Nizam 
name projesine göre zeytınden elde 
e.lileıı ve diger nebati vesair yağlarla 
karışmamış ..ılan yaglara zeytinyağı de
nilmektedir. iyi kemale gelmiş. sağlam 
taze 1eyt:nlerden elde edilen ve tasir-
1 rden sonra hıçbir kimyevi muamele
\ c tabi tutul~amış olanlara tabii zey· 
lınyagı, zeytındcn gayri yaglı tohum 
çekirdek ve meyvelerden elde edilen 
yaglara nebati yaglar, zeytin küspesin 
den yıkanma veya ekstrasiyon suretile 
e}de edilen yatilar pirina ycıgı, ekşime 

çürüme, is, küflenme ,.e kurtlanma ve 
saire gıbi nalı~ş kokular veren yağla· 
ra yabancı kokular denecektir. 

Nizamnnme projesine göre kısım· 

lara ayrılan zeytinyağlardan asidi aza· 
mi yüzde 0,7 bulunan yağlara süzme 
azami asidi yüzde l,S olan yağlara 

ekstra ekstra asidi yüzle 1,5-2,5 olan 
yağlara ekstra, azami asidi yüzde 2,5-

3,5 olan yaglara yemeklik, azami asidi 
3,5·4,5 olan yağlara sıra yemeklik, 
azami asidi 0,2 olan yağlara safi Ra
fına, azami asidi yÜ7J~e 1 olan yağlara 
Rafina yağı denilecektir. 

Projede sanayide kullanılan yağlar 

Lapant, cam Lapant, endüstriyel zey
tinyağı, pirina yağı olarak dört kısma 
ayrılmaktadır. Bu yağlar dışında kalan 
yağlar zeytinyağı diye satılamayacak

tır. 

Fabrika, tasirhane veya zeytinlik sa
hipleri zeytinyağım satışa arzederken 
zeytinyağının tipini. asidin asgari, a
zami miktarını, mcnşeini göze çarpa· 
cak bir şekilde etikette, ticari fatura· 
larda ve satış ve tasarruf isbat oden 
diğer vesikalarda göstermek mecburi
yetinde olacaklardır. 

Toptan ve perakendeciler, fabrika, 
tasirhane ve müstahsiller veya ikinci 
ellerden aldıkları zeytinyağlarını kap 
değiştirmek suretile satışa arzederler
se mesuliyet kendilerine ait olarak ge
ne bu şartlara uyacaklardır. 

Kabın üzerindeki vasıflardan gayri 
vasıflarda zeytinynğı satışa çıkaranlar 

ceza göreceklerdir. 

Perakende satanlar aldıkları zeytin
yağının kabının üzerindeki vasıfları 

herkesin göreceği şekilde ilan edecek
lerdir. 

Fabrikalar ve toptan satıcılar bu ni· 
zamrıameye uyarak satış yapacaklar· 
dır. 

---0--

y eni Bir Benzin Antreposu 
Şcl benzin kumpayansı Paşabahçede 

büyük bir benzin antrepcsu yapmağa 
karar vermiştir, 

Antreponun yapılmış olan benzin 
ve petrol antrepoları nizamnamesine 
uygun olması lazım geldiğinden şirket 
bu hususta malumat almak üzere güm
rük başmüdürlüğüne müracaat etmiş 
tir. 

~ 

7 - KURl .ı 30 HAZiRAN 

Artistler yeni bir kazanç 
yolu bulmuşlar ... 

Artistler yeni bir knzanç yolu 
bulmuşlardır: Kimisi çlı;ek satıyor, 
kimisi kolcu, kimisi ı;ay, kimisi de 
gramofon pllığı. Bu hakikntcn kfırh 
bir iştir ve bundn, eskisinden daha 
nz yorularak para knznnıyorlar ... 

"'Eskısinclon,. dediğimize gore, de
mek ld aı tlstıer C'\'\ olclen de lıöyle 
tlrnret yaparlarmış ha; e\Eıt. Fakat 
hem daha az kazaııarak, hem daha. 
fazln yorularak. Bakın, bu tlcarC't u
sulünün eski ve yeni şekli nedir: 

Bir reklllın ı;örUrsünüz. Dir kolon
ya rekUımı... Yanında bir resim. 
Meşhur falanca artist bu kolonyayı 
kullandığını ve çok memnun oldu. 
sunu söylemektedir. 

Dlğ('r bir rcl\lflm: Tanınmış sine
ma artiatlcrinden filfuıca, şarkıları. 
nı yalnız bilmem ne şirketinin pH'lk
larına söylermiş. 

Başka bir reklAm: Diınyanın sev
di(;! yıldız ... balolarda, dUğilnler
de, tak tığı veya götürdüğü çiç<>k !eri 
hcıı. mesela, "Unutma beni"' çiçelt 
mağazasından alırmış. 

Buıılar rekldm. Belki yalan, belki 
snhih. Fakat şu muhakkak ki, artist 
lcr bu, isimlerini ve resimlerini ver
dikleri rekH\mlnra mukabil para a

lırlar. Hatttt, çocuk artistlerin haya
tından bahsederken, bunlardan bi
rinin -Con Vlters'in - rekH'ı.rnlar

dnn, sinemadan kazandığı paraya 
yakın bir kazanç temin ettiğini yaz. 

mıştık. 

Çocuk artistler belki, bu fazladnn 
kazancı kl\fl görürler ve memnun o. 
Jurlar. Fakat, onların aml'aları, tey
zeleri - '"<'ya ahla Ye ağaboylcrl -
olan bDyUk artistler bununla iktlfı:ı. 

etmiyorlar. Daha fazla para kazan
mıı.k istcyorlar. 

Yeni buldukları usul 11e bunu te. 
mln do etmişlerdir: 

- Niçin oyunu biz oynıyalım, par
sayı başkası toplasın? diyorlar. Bi
zim tsnılnılzl \'ererek rekUım yaptı
ğımız mallardan, sahipleri kaç mis
li para lı:nznnıyorlar! Bunu bizim 
kazanmamız da mümkilndilr ... O iş
leri bizzat biz yapamaz mıyız? 

Buna lrnrnr verdikten sonra der
hal işe girişiyorlar. Mesela., bugiln 
lren Dun, kendi ismini taşıyan bir 
Jren ıtrıyat Ye tuvalet malzemesi 
fabrikası nçmıştır. Artık, ismini baş 
knsının malına vermeyor. Kendi ma. 
ima kulnnı)or. isminden istifade 
ederek mallar satıldıkça da kArı ken 
dlsl alıyor. 

ŞUpbeslz ki, imal ''eya satış işleri 
ile uğraşnn bizzat artist de[,ildlr. 
Sermayeyi kendi koymuştur. Mü • 
dUrlerl, kfiliplerl işleri idare ediyor
lar ve kftr onun cebine iniyor ... 

Eskiden bir reklama ismini verir
ken. htc olmazsa ayrıca bir resim cı
karmak, vo imzasını atmak gibi zah
metlere katlanırdı. Halbuki şimdi 
böyle bir zahmete glrmPden kolayca 

l 
l 

Frnnc;ız 1"ı1llızı J,m Pon 

para kazanıyor, - hem de fazlasiy. 
le ... 

Fakat, bu sahada en k§.rlı işi bu
lan her halde, Hollvutta çiçekçlllğe 
başlayan An Dvorak'tır. Bu Matm~ 
7.Cll, Holirnltn her gün, düğünlerde. 
balolarda sarfedilen clçeklerln hay. 
il para tuttuğunu dUşUnmüş ve bu 
ltfırlı işten istifadeyi kararlaştırmış. 
tır. Esasen, bir çiçekli mağazası o
nun ismini kullnnarak gecenlerde 
bir rekH\m yapmış ve bir gUn içinde 
bir senelik kazanç temin etm1şU ... 

Bunu gören An, kendi ismi ile bir 
mngaza acarsa daha fazla kA.r ede
ceğini dtişUnmüş ve derhal "Altın 

bayrak .. mağazasını açmıştır. O giın 
bugUn, Matmazel An Duorak, ken
disine sinemada kazandığına yakın 
lıir kazanç temin etmektedir. Hem 
de hiç uğraşmadan. çalışıp çabala 
mndan. Yalnız, mnğnzanm sermaye. 
si onundur, bir de ismi... 

Ayni şekflde bir gramofon plAlc 
fabrikası açan Dlnı; Krosbl. çay de
posu aı;:an Rişar Dls hep böylece kAr
lı işler tutmuş artistlerdir ... 

Allah knzançlarmı artırsın ... 

Bir Öküz Denize 
Yuvarlandı 

Dün Karadenizden limanımıza gelen 
Cumhuriyet vapurile 50 öküz getiril
miştir. 

öküzler rıhtıma çıkarıldıktan sonra 
bunlardan ikisi boynuz boynuza vu
ruşmağa başlamışlar, bir aralık biri 
ötekini kenardan denize düşürmuş

tür. 

1 - Fıatilı ılrılkcvi biiyiik l,;r tl.tiyaro rrt'(lT> ı·crmck fl'Xrc bfr Kitapsıarayı cırım~tır. llrr qi:n "aat 14 fen ylrm! bire 7.adar açtk olan Kitapsaroyın· 
ıl.aıı yU:lcrtc ganç istifade etmektedir. 2 _. ' 1,1cril«rda muha7;cı.ıc1crinc dCt'Cım edilen Al>ııaıı casııslan. 

Daha evvelden mücadeleyi seyreden 
halk bu vaziyetten sonra büsbütün bi
rikmiı ve civardan getirilen iplerle 
mağH1p öküz bin müşkülatla kienizden 
çıkanlrnııtır. 
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TüRK TiCARET BANKASI A. Ş 
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MERKEZi: ANK~ı\RA 
HER NEVi BANKA MUAMELA Ti 

Her ay faizleri ödenen : 

B.apoala VadeU Mevduat 

ŞUBIEILIER: 

ANKARA: 
· Telefon: 2316 

Adapazarı 
Bandı~ma 
Bartın 
Bolu 

BozöyUk 
Bursa 
Düzce 
Esklş hlr 

Gemlik 
izm:r 
Safranbolu 
Tekirdağ 

iSTANBUL 
Telefon : 229.:11 

• 
Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. 

TELGRAF ADRESi: 

M.fc.-:i~ı':k: TüRKBANK Şubeler: Ticaret 
' 

HAFTALIK 

Radyo Programı 
3 - TEMMUZ - 938 - PAZAR. 1 

OGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PlCıkla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 PJAkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 SON. 
AKSAH NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Tepebaşı Belediye Bahçcsin
«ıen nakil: Hafif müzik, 19,15 Nihal ve ar. 
kadaşlerı: Kürdili hicazkar, Suzinak ve 
halk şarkıları, 20.00 Grenviç rasatbanesin
öen naklen saat ayarı: Keman konseri: 
;Konservatuvar Profesörlerinden L. Amar, 
Piyanoda Bayan Sabo, 1 Sezaı: Frank -
Sonat 2 - Sen-Sans - Rondo Kapriçyo. 
zo. 20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev, 21,00 S. 
:A: ORKESTRA: 1 - Betoven: Koryolan 
uvertür, 2 - Ofenbah: La helen, 3 - .Mu
"M>rski: Lamm, 21,30 Klisik Türk musikisi: 
Nurl Halil ve arkadaşları, Rast faslı: 1 -
Peşrev: 2- Beste: Rengi mevci abu :züm
rütten boyanmış camesi. Zalıaryanın, 3 -
Şarkı: Senin aşkınla çaki çak oldum, Abdi. 
l - Jler dilden ol meh çalmıyor, Şakir, 

5 - Şarkı: Hiç bulunmaz böyle d!Jbıtz. 

Şakir. 6 - Şarkı: Mükedder derdi peyder 
peyle şimiii. Hacı Arif. 7 - Şarkı: Anla
tayım halimi 'diJdara ben. Tanburi Ali. 
8 - Yürük Semai: Gülşen de yine ahu e
nin eyledi bülbül, İsmail Hakkı. 9 - Saz 
'!lemal!'li: İsmail Hnkk.ı. 22,10 Tepebaşı Be
lediye bah~esinden nakil: Müzik -ve vari
yete. 22150 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23,00 Saat ayarı, Son. 

:C - TE:'.\Il\IUZ - 938 - PAZARTESİ 
OCLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PJnkla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Ptnkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plllk neşriyatı. 14,00 Son .. 
AKŞAM NEŞTIİYATI: 

Saat 18,30 Plakla dans musiki~i, 19,15 
Bayan Nine: Cocuklara masal, 19,55 Bor~a 
haberleri. 20.00 Grcnviç rasalhanesinden 
naklen saat ayarı, Rırat ve nrkadaşl:ırı; lli
cazkAr~ KOrdiU. 20,45 Hava raporu. 20,18 
Omer Riza Doğrul tarafından arabca söy. 
Jev 21,00 S. A.: OTIJ<ESTTIA: 1 - Straus: 
Zigoynerharon, 2 - Mcyerher: Dons dc
zombr. 3 - Arditf: tı bacvo. 21,30 Fasıl 
sas heyeti: lhrııh!m ve arkada~lan, Hicnz 
faslı, 22,10 Tepebaşı belediye bahçesinden 
nakil: Müzik ve varyete, 22,50 Son haber
ler ve ertesi sünün programı, 23,50 Sa:ıl 

ayan: SON. 
5 - TEM?ımz - 938 SALI 

O(;LE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pl8kla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 PlAkJa Türk muslkisl, 13,30 
Mubtelir pllk neşriyatı, 14,00 SON. 
ARSAM NEŞR1Y ATI: 

Saat 18,30 Tepebaşı belediye bahcesin
den nakil: Hafif müzik, 19,15 Konferans: 
Fatih Halkevi namına : Selim Nüzhet (Ki
tap me\·zuu), 19,55 Borsa haberleri, 20,00 
Greınlç rasathanesinden naklen saat aya. 
rı: Veclia Rıza Ye arkadaşları: NelıaYent, 
Hicazkar ,.e halk türkiileri, 20,45 Hua 
ruporu, 20,·i8 Ömer Rıza Do,ğrul turafın
d::ın nrnhca söylev, 21,00 S. A.: OHKES
TRA: 1 - Yebcr: Oberen uverllir, 2 -
Guno: Homeo Jüliyet, 3 - Yolsted: Frer 
juvnyyö vals, 21,30 Ceınnl Ki\nıil ve arka. 
daşlıırı: Hüzzam ve halk şarloları, 22,10 
Tepebaşı lıcletliye b;ıhçesintlen nakil var
yete, müzik, 22,50 Son haberler ve ertesi 
günün proı:-r:ıını. 23,00. S:ı::ıl ay:ın: SOX. 

6 - TBM:.\l(.;Z - 938 ÇARŞ.\:'l{BA 

öGLE NESRtYATI: 
S:ınt 12,30 Plfıkla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 PHlkla Türk musikisi, 13,30 
:\luhtclif pli'ık neşriyatı, U,00 SON. 
AKŞAM ~EŞRIYATI: 

S:ıat 18,30 Plfıkln dans musikisi, 18,50 
Knclıkri~· l:Jalke,·i naımna konferans: İffet 
JJ:ılim (Kadın ,.e çocuk). 19,20 Nezihe P
yar Ye ark:ıtl:ışl:ırı: Kürdili hicazkar, Nc
h:ıvcnt Ye Uşşak. 19,55 Borsa haberleri, 
20,00 Grenvic rasalhnıırsindrn naklen saat 
ayarı, Srhir bandosu, B:ıy Cemil Dölener 
idaresinde. 1 - Anicvömnn o serny: l\Jo. 
zart, U\•crtllr, 2 Two Slavonic dans: D,·o
ralc, 3 - Lemllvon Darlöken: Drigo. Se
renad, 4 - Kas Nuvaı.ct, dans arap: Çay. 
kO\'c;kv. !> - Şarkı l\ehaveıı L. 6 - Marş: 

Glndiyatroen: Jillyüs Fuçlk, 20,45 Hava 
raporu, 20,48 Omer :Rıza Doğrul tarafın
dan arabca söylev, 21,00 S. A: ORKES
TRA: 1 - Verdi: La Forza del Dcslino, 
2 - Neclb::ıl: Yalı; Trlst, 3 - Artcmiyef: 
İn Dorfe potpuri, 4 - N:ışcı: Ş:ın dö su. 
var. 2J,30 Tahsin ve arka aşları: Uşşak 

faslı. 22,10 Tepehaşı helediye tı:ıhcesin
<len nakil: MOzik Ye yaryele. :l2,50 Son 
haberler ve ertl'sl günün prograrnı, 23,00 
Saat ayarı: SON. 

7 -TEM IT'Z - !l38 - PETIŞEMBE 
Al\ŞA!lf NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Tcpcbaşı helcdiye bahçesin
den nakil: Hafif müıfk, 19,15. Spor mu
sahabeleri: Eşrer Şefik, 10,55 Borsa ha -
herleri, 20,00 Grcnviç rasathanesinden 
naklen saat ayarı: Sadi lloşses ve arka
daşlan: Hüzzam, Suzinak, halk türküleri, 
20,4!i Hava rııporu, 20,48 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından nrabca söylev, 21,00 S. 
A: ORKESTRA: t - I.eopold~ Polonya, 
fanteıi, 2 - Çayko ski: Y:ıls glinika. 3 -
Derıf'\"ayfeJ: 4 - Girik; Norve gişer bran. 
dznk. 21.30 Scm:ıh:ıt Özdenses ve arka
daşları: Türk m1111ikisi ve halk şarkıları, 

22,10 Novolni Birahane ve Lokantasından 
naklen, konser M. Kemal idaresinde Os -
kestra, 1 - Şarkı: Bariton Yunka, 2 -
Orkestra: Le kont Defınan: Ofenl.ıah, 3 -
Şarkı: Tenor Dakeas, t - Havayan gitar: 
Bay Celfıl, 5 - Orkestra: Çiğıın musikisi, 
6 - Şarkı: Düo • Tenor Bakeas ile Dari. 
ton Yunka, 7 - ORKESTRA: Mısır şar. 
kıları: Lö Minare, 22,30 Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23,00 Saat ayarı. 

8 - TmlMUZ - 938 - CUMA 
AKŞA:\1 NEŞRlYATI: 

Saat Pliikln dans m11sikisi, l!l,15 Kon. 
fer::ıııs: Ali }{imi Akyüz (Çocuk terbiyesi) 
19,55 Borsa ha herler!. 20,00 Gı enviç r,ı. 

S:'llhanesindcn naklen sat ayarı: Müzeyyen 
ve ark::ıda~ları: Hüzzam. U~şak, } ·rd'li. 
20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza Do~
rnl tarafınd:ın arabca söylev, 21,00 S. A.: 
ORKESTRA: 1 - Ober: La müet dö For. 
tici. 2 - K:ılman: Das Yarın noh zaytn, 
3 - Dclibes: Lakme, 4 - Translatör, Se
rans 21,30 Muzaffer likör ve arkadaşları: 
Şalaraban, 22,10 Tcpebaşı belediye bah-

_çesinden naklen: V:ıryete müzik. 22,50, 
Son haberler ve ertesi günün programı, 

23,00 Suat :ıyarı: SON. 

9 -TEMMUZ -!l38 - CU:\fARTESl 
OGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Plakla Tiirk musikisi, 12,fıO 
Havadis, 13,05 Plakla Türk musikisi, 13, 
15 NoYolni birah:ıne ve Lokantasından 

naklen konser, !\[. Kemal idaresinde or -
kestr:ı. 1 - Orkestra: Griıfn :\1arişa: Pot
purri Kalman. 2 - Şarkı Tenor Bakeas. 

3 - Orkestra: Serenad dö Şubert, 4 -
Orkestra: Lynistrata - Pol Linke. 5 -
Şarkı: Bariton Yunkn, 6 - Orkestra: SU. 
Yit Kokazyan • hanor. 14.00 Son. 

AKSAM 1'"EŞR1YA'l'l: 

Saat 18,30 Tepebaşı belediye hahçesin
den nnklen: Hafif miizik, 19,15 Konfe -
rans: Prof. Salih Murat (Fen musahabe. 

leri). Hl,55 Borsa haberleri. 20.00 Gren
viç rasathanesinden naklen .saat ayarı. 

Belma ve :ırkadaşları: Sehnaz, Jlicaz, 20, 
45 )faya raporu. 20.48 Ömer Tiıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21,00 S. A; OR

KESTRA: 1 - Brel - Clerk: lllüzyon da
mur. 2 - Tos ti: Romans. 3 Tostl: Ro -
mans. 4 - WHhageııs: Litl Dolly. 5 -
Drigo: Vals Minyon. 21,30 Necmeddln Rı
za •e arkada~ları: Seg~h; Hüzzam, 22,10 
Tepebaşı beiedi~·e bahçe5inden nakil: 
l\lfüik varyete. 2,50 Son haberler ve er. 
tesl sün!in programı. 23.00 Saat ayarı: 

SON. 

Boğaz tenezzühler 
VE 

Eskiboğazdaseyaha 
Yazan: INIDyazn Ahme 

Boğaziçinde evi olan biri şöyle dert 

yandı: 

- ö1ü veya can çekiıen bir insan 
diriltilebilir mi? Vapur ücretlerinin 
pabalılrğr yüzünden Boğaz ölmilttil. 
Bu 11ene bir geylcr yapılid.r. 'Bir canlılık 
gi:Srülilyor ama, bakalım .• 

Evvelki gün Şirketi Hayriye gezinti 
eef erlerinin ilkini yaptı. İltanbullula· 

rın caz ve dans sevenlerini bir vapura, 
saz sevenlerini de bir vapura doldurup 
Boğazı bir battan bir ba~ dolaştırdı. 

Boğaziçlni aevdirmek, oraların eııiz 
liğini anlatmak için reldlrna liizum 
var mı? Yabllt ıu yirminci asrın rek

limcılığı o kadar kana kanptuı ki rek-
1.Uru yapılmayan ıeye rağbet göı.teril

miyor. 
Bnğazın reklamı yapılırken eski gün

lerini dü§ünldüm. Vapursuz günlerini. 
işte size 1848 yılında (hicri 1264) 

Takvimi Vakayi gazetesinde çıkan bir 

il An. 
.. Beher sene eyyamı ıita duhulünde 

Oa.küdar tskeleıine bir kıta vapur iılet
tirilmekte olduğundan i~bu ıenei mü
barekede dahi kemafis.abık bir kıta va
punın i~lettirilmelİ hususu Oıküdaı
abalisi tarafından ifade ve istida olun• 
muf ve sayoi ~evketvayei cenabı taha

nede ehalii ınee-kurmınin dehi istirahat· 
]eri Jiıimeden bulunmuı olduğunda" 
tu.rıanei imirede mevcut olan vapuru 
hümayunbrdan "Eseri Ticaret,, nam 
vapur jşkelei mez..l{ure iılemeye ba§lat· 
tınlmış olmağla keyfiyet .• ,, 

Demek tam doksan sene evvel Us
küdara o da ya1nız aylarriytfen bir 

vapur i§leyebiliyormuş. 
Daha evvelleri Boğazın uzak yerle

rinde oturmak, İstanbullular ıçın 

mümkün olmayan bir şeydi. Orada otu 
ranlar, bütün hayatlarında istanbula 
belki bir iki defa gelebilen köylülerdi. 

Bu yeryi.izünde eşi olmayan ı~el 
semt, köylülerden başka saraylılara, 

zenginlere yarardı. Bunlar saltanat ka
yıklar ileyalılarına, köşklerine gidip 
gelii- safa sürerlerdi. 
Me~hur M.>lıke iatanbııla ıcldiği 

vakit Boğazda kayıklar itlerdi. 1836 
yılında, yani tam 101 sene evvel htan
buldan Büyükdereye gelişini anlatır

ken §Unları yazar: 
"Limanda dolaşan yüzlerce hafif, 

zarif kayıklardan birine gitidik. Kayık 
çılar her an y.olculan bekleı:ler, Türk-
ler: · 

- Buyurun! 
Diye çağırırlar. 
Rumlar: 
- Elado .. diye haykırırlar. 
Kayık intihap edi1ip içine girilince 

birkaç kürekle açığa gidilir.,, 
Molkte kayığa girdikten sonra "insanı 

sihirliyen manzarayı bilmem nasıl anla
tayım,, diye kafasındaki bütün kelirne 
ve cümleleri Boğaıı tasvir için gefer~ 

ber ediyor. 
Şirketi Hayriyenin teıekkülü büyük 

bir inkrlftp olmu§tU. Halk bu şirketi o 
kadar tutmuştu ki şirketin Adalara vapru 
işletmesi hükumet tarafından rnenedi
lince İstanbullular kazan kaldırır gibi: 

- Biz §İrket vapuru isteriz.. diye 
ayak diremişlerdi. 

Fakat .. Evet fakat sonraları halkın 
sonsuz §Ükranlarmı kazanan §irket, bir 
''Bela telakki edildi. .. 

Uzun seneler yaka siUdndi, elaman 
ldendi, bıktık usandık,, dendi. Gazete
ler yazdı. Halk haykırdı. Seneler ve 
senelerce !ikayetlerin ardı gclmedit 
şirketin de aldırmazlığı devam etti. 

Neler yazılmadı, ki.. Son yebni§ ae· 
nelik gazete kolleksiyonlarını fÖyle bir 
gözden geçirinıeniz, Şirketi Hayriye 
küfür de ldahit olduğu halde söylenme
dik sözün kalmadığını görürsünüz. 

İ§te size tam yetmit iki sene evvel 
çıkan Ceridti Havadis gazetesinden 
şirket için yazılnut birkaç uttr: 

"Hayriye iamile mevauf olan w §ir
ket bir müddettenberi yolcwamun ;... 
tir1lhat ve iJnm ,t!erini kat'a gözetme. 

yup yalnız teıneffü ve temettua intima 
ederek .• ,, 

Bu suretle baılayan yazı, .küçük 'bir 
brotür olacak kadar uzundur. 
Baıka bir gazeteden 191 O aenesinçle. 

"Vakıa biz de kabak ~dı verdik. 

verdik ama,inıan dayanaımyoı: k 
Şirketi Hayriye muahedenin mahu 

dun tarif esinin • ki aırf ıirketin mıe 
fiine ve ahalinin .zaranna tansfm edi 
mittir. Bahiı olduğu ve olacağı mllf'k'" 
lat ve auubaltan. Şirketin ahıliyl 
dan addetmiyerek keyfi mayetta h 
ketinden . .,t 

Nafia nazarına yazılan bir mektu 
tan birkaç aatır: 

'' ..• 1Jıktidar ve Boğaziçi ahaliıi · 
son iıtiı1ıaınınr nazarg!b inaa.fmııa a 
ediyoruı. Eler Şirket inadında ıır 

edip de ahali üzerinde iddia eylodiii 
asarile sabit olan - hakimiyetinde td 
vam ettirilecok1e bu mahktbıü'yete 
tık tahammUl edeaniyecek ollA lblpr 
ahalinin istkar ile itleteeekleri l•ti 
botların yeni iıkeleler tedarik ediline 

ye kadar tirket iıkelelerine Y•"'-Jtırr 
masına müsaade buyuru1ması istid 
olunur.,, 

Şirketten birkaç eene evvel do yan 
yakıla tiklyct ediliyordu. Artık tik. 
yetler ldindl. 

Galiba Şirketi Hayriye, cumarte 
seferleri, yaz tarifeleri, karneler vesair 
ile gilnablarını ödemek istiyor. 

Tenezzüh ıef erleri cidden bir ihtiy 
er karıılamşktadır • 

Çocuk esirgeme kurumu 
çocuk bakımı okulu kabul 

şartlan 
Çocuk Esirgeme Kurumunun An 

radaki çocuk bakıcı okuluna 1 temm 
935 den itibaren talebe kaydına ba 
lanmı~tır. 

Kayıt muamelesine temmuz 93 
nihayetin'de $On verilecektir. Okul 
tdı ve parasızdır. Tedrlut iki aeMdi 
Dcrşler nazari ve pratiktir. Okul 
muvaffakiyetle bitirerek diploma ala 
bayanlar Çocuk Esirgeme Kıuumul\u 

cöatuec:•ii erlerde iki Hn• ma.aı 
olarak ça ışmayı erulite cdeeekl Nii 

Okul, yılnu; bayanlar içindir. 
Çocuk bakıcı okuluna yuılma v 

almma ıartlan §unlırdır: 
1 - 18 yaırndan •f&ğı dlıname.k, 
2 - ilk mektepten diploma ılmıt ol 

mak (orta mektep ile 1iH talebeler 
tercih ddilirler. 

S - Sıhhati ytrinde -111ilcı iyi el 
mak, 

4- Okula yuılm.ır istlyenler (An 
karada ~uk esirgeme kurumu merke 
ıi başkanlığına) adresine istida il 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kayıt için gerekli olan •vrak: 
Mektep diplomasr, 
Nüfuı hüviyet cilıdanr, 
Sıhhat ve aşı raporu 
Hüınühal ilmühaberi ' 
Uç fotoğraf 

Yarım adem 
(Be~nc! sayı/adan deuamt) 

de çok sayarlar .. Kendisine dani~adaı 
hiçbir iş yapmazlar. O, zeki ve oldukç~ 
kurnaz bir adamdır. Bir tek endişesi ban 
kadaki parac::mı arttırmaktır. Parjıtet 
birisi köye uğrar uğramaz ilk suali: 

- Iktisadi işler ne merkezde, altın dil 
şecek mi, yükselecek mi? cümlesidir. 

Piyer hava ister iyi, ister fena. isteı 
yağmurlu, ister karlı olsun günde bir ik 
saat muhakkak gezinir. Tabii kendili i· 
çin yapılan 'küçücük bir araba içinde. 
86 ya~ında dinç bir ihtiyar olan babas: 
bu arabayı arkadan iter .. Baba olu1 bt 
suretle köydeki tanıdıklamun evine gi· 
der ve tatlı saatler geçirirler .• Yaım kl5y. 
de durmaz gibidir. Civarlarda.ki pltjlar~ 
gider, pkalaşırlar, içerler, Piyer yap 
tı~ tahta oyuncaktan satar 

Piyeri bir garibe gibi yeryer doJ.aıtır· 
mak için birçok müracaat edenler olmuş 
fakat o bu teklifleri daima reddetmiştir. 
Bu adamlardan bahsederken aynen IÖY· 
le der: 

- Bunlarm ba~asmm malını ,aıaıı 
hırsızlardan hiç farkı yok! 
Yazın biraz fazla para kazanırsa Piyeı 

bir otomobil kiralar. Civardaki Ploermel 
kasabasına gider. felekten birkaç gtin ça· 
lar. Kasabada yaşarken en büyük RVki 
sinemaya gitmelctir. Onun herkese f.e%· 
rarladığı bir cümlesi vardır: 

- Ben de babam kadar çok yqıyaca. 
~m .. Yaşamak çok tatlı şeyi 



De~let ·Demıryolları ve Limanları işlrtme .. · 
· · ·· . · Umum -idaresi ilan.ları · 

Muhammen bedellerlle miktar ve vasıfları aşa~ıda yazılı beş gurup 

1 
malzeme l'e eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Uzere hizalarında yazılı 
gUn ve saatlerde Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyonu 
tarafından acık eksiltme He satın alı nacaktır. 1 

Bu Jşe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında 
1 yazılı muvakat temlnatlarlle birlikte eksiltme gUnü saatine kadar komis • , 

yon Reisliğine mUracaatıarı IAzımdı r. 1 
Bu işe alt şartnameler Haydarp aşada gar binası içindeki komisyon 

tarafından parasız olarak dağıtılmak tadır. 1 
l - 660 adet muhtelif tip Jokom otlfler için ateş tuğlası, muhammen 

1 bedell 1872 lira muvakat teminatı 14 o Ura 40 l:uruş olup açık eksiltmesi 
6. 7. 1938 çarşamba gilnU saat J0,30 da yapılacaktır. 

2 - 50 adet manyetolu masa tel e!onu muhammen bedeli HOO lira 
muvakkat teminatı 105 lira olup ac;ık eksiltmesi 6. 7. 1938 Çarşamba gil.

1 nn saat 10,30 da yapılacaktır. 
3 - 200 adet bezden bUyilk muh aberc çantası, 200 adet kilçUk para 

çantası. 30 adet kahverengi 40 adette siyah renkli bUyUk ve kfü;Uk avukat 1 

çantası, 10 adet evrak veya para çan tası torbası muhammen bedeli 1715
1 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 128 lira 67 kuruş olup açık eksiltmesi 

8. 7. 1!138 Cuma günU saat ıo, 30 da yapılacnktır. j 
4 - Bir adet arabalı merdiven muhammen bedeli 1035 lira muvak • 

kat teminatı 77 lira 63 kuruş olup açık eksiltmesi 8. 7. 1938 Cuma günU 

Saat 10,30 da yapılacaktır. 'ı 
5 - 1000 adet gabyonl (takviye sepeti) muhammen bedeli 4250 llrn 

:tnu\'akkat teminatı 318 lira 75 kuruş olup açık eksiltmesi 8. 7. l!l38 Cuma 
ttlnu saat 10,30 yapılacaktır. (3739) 1 

Muhammen bedeli 17.1 GO llra o lan 120 ton telgraf teli ile 2 ton bağ 
teıı ı _ 8 • 1938 pazartesi gilnü saat 11 de kapalı zarf usuıu ile Ankarada 
Nafıa VekAletl binasında satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek isteyenlerin 1287 liralık mu\'akkat teminat ile kanu. ' 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahlıltlik vesikası ,.e tekliflerini l 
ayni gün saat 10 a kadar idaremiz m alzemc dairesinde komisyon reisliği
ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak .Anka rada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşadn TcselIUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4148) 

9 unc•u işletme wUdürıUğ-.nden: 1 

Muhammen bedeli 23U,60 lira olan 21 kalem muhtelif elektrik teli 
atık eksiltme usull ile 18-7-938 pazar tesl gUnU saat 15,30 da Sirkecide 9 
ncu İşletme binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstfyenlerln % 7,5 nlsbetlnde teminat ve nizami vc
slkalarlyle beraber komisyona müracaatları lbımdır. Şartnameler para. 
sız olarak komisyondan verllmektedl r. ( 4133) 

111 
Ç OCUKLARIN1Z ıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Coc:u• Kafir ...... lillftllllunun 

vaktlle bir aile kltlpbane.I ola. 
rak hastırflığı ikizler .erlslnde 
duyıluf;ıınuz bu ekıdkllğt bu eti· 
zcl ve re.~lmll hUyUk hlkAye klta. 
bı llr. dolclnruJmu" buluyoruz. 

ilhan Tarus'un 
Küçük lıikaqeleri 
D oktc. r 
Monro'nun 
Mektubu 

--....,....._- -- -

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız 'tasarruf hesaplarında en az 50 liraaı 
~ulunan/ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki plôna göre ikramiye dağı
:ıl acaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN :4ŞA"ôl DOŞ
MIYENLERE ikramiye çıktığı ta/rdirde % 20 FA~LASILE uerilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birinciki.nun, 1 Mart ve l Haziran tarihlerin
rJ .... r.ekilecektir. 

KUltUr bakanlığı eaerı tetkik 
etnılş, ilk okul çağındaki cocuk. 
lar ıc:ın faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

B A~kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: Flat.J 60 kuruş; 
ı>osta için 4 kuruş 111\ve ediniz. 

- Vakmda çıkıyor .... - &ıı"=-:::~:~~; .. i~~ .. l·.i 1 Dr. ::r:t ~=~:~:dın Dr. Hali;~~;:~:nuralp 
1 

J Tıp Fakültesi ikinci Cemıhi ~ ~ IHJ n- ·ıı Cerrahpaşa hastahanesi Dahiliye ·ı 
~ QJZ e~ft M ft 1 MütehasMSı • Muayenehanesini Taksim-Talimane Klinigi Doçenti 

l)r. ŞUkrU Ertan 1 Her giln öğleden sonra bastala· Jı Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma fstiklal Caddesi Elhamra Apar. 
• k tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) l"i rını kabul eder. i na letmi3tir. Tel: 41553 

Cağaloğlu NuruoımanJ7e cad. No. 5 ı • Muayene saatleri: Pazardan maa-
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Ayağımı yere basamıyorum da. 
- Basma efendim. Sana kim söyledi bas dl-

ye ... 
- YilrUyemlyorum .. 
- Zıpla, sıçra, seke seke yürU .. Bu da tasa 

mı?. 

Mister Röbcn Haysin konuşuşu, hal ve tav. 
rı hiç te hoşa. giden huydan değildi, amma, HoJ. 
mes işi ciddiye almıyor, şakaya boğuyordu. 

- Bana bak adamım, diye söze girişti, Hol. 
mes buna görünmez kaza derler. lşlm de var. O
nun için bir çare bulmam lAzım. Amma nasıl bu. 
Jayım bilmiyorum. 

Abfı.s hancı homurdandı: 

- Ben de bilmiyorum. 
- Fakat işim acele dostum. Bana bir bisiklet 

bulursan sana bir sterlin var .. 
Hancı kulaklarını kabarttı, sordu: 
- Nereye gideceksin?. 
- Holdernesse şatosuna. 
Hancı, çamurlu elbiselerimize bizi harataya 

alır bir tavırla baktıktan sonra : 
- Dükün dostlarından olacaksınız. galiba? .• 

Diye sordu. 
Holmes saf sar güldü: 
- Amma bizi görmekten zlyadeslle memnun 

olacak. 
- Neden?. 
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üstadı tasdll< ettim. 
- Şimdi şu zavallı, talihsiz Alman hocaslyle 

meşgul olalım. Çocuk kattığı zaman tamamlle gl. 
ylnmiş idi. Demek ki ne yapacağını evvelden ka
rarlaştırmış bulunuyordu. Alman çorapsız cıkmış. 
Şu halde, onun, son dakikada, bu niyetten haber
dar edildiği anlaşılıyor, anlaşılıyor değil, mu
hakkak .. 

- ŞUphestz. 

- Peki, hoca neden yola dUştU. ÇilnkU, pence-
resinden cocuğun kactığını gördü. ÇünkU ona ye
tişerek, tekrar mektebe döndürmek, getirmek Is. 
tedl. Hemen bisikletine atladı, cocuğu takip etti 
ve bu yolda da kurban gitti. 

- Anlaşılan öyle olacak. 
- lşte şimdi Jddlamm, muhakememln en mü-

him noktasına geliyorum. KUcUk bir cocuğu takip 
eden bir adamın tablt hareketi, onun arkasından 
koşmaktır. Ona yetişeceğini bilmesi icap eder. 
Halbuki Alman böyle yapmayor. Bisikletine koşu
yor. Onun fevkalAde bir bisikletçi olduğunu öğ

rendim. Demek oluyor ki, cocuğun katmak fçln, 
elinde seri vasıtalar olduğunu görmeseydi, Alman 
boca, yani bizim bulduğumuz maktul, bisikletine 
koşmak gibi bir çareye başvurmayacaktı. 

- Ya öteki bisiklet .. 
- Müsaadenle, hMlseyl hayalimizde tekrar 

yaşatalım: Adam, mektepten on kilometre ötede 




