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Bu kuponlardan ı5 tane getirene kitaplar lstanbulda 1!50. 
memleket dahilinden ıtönnı>ri1ı>nlere 200 kuru!"a verilir. 

Finlindiya, Moskovaya Başvurdu 
Fin Hükômeti, Müzakerelere' Sovyet Nüfuzu 
Tekrar Başlamak Arzusunda Almanyayı 
Oıd v K ı· e·ıd· d. Kuşkulandırdı ugunu rem ıne 1 ır 1 Bazı Alman Gazeteleri, Sovyetlerin Hareketi 

Niç in Harp 
Ediyorlar? 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

B 11 mevzu etrafındaki tetkika. 
ta bugün devam etmek isti

~onım. Bundan evvelki yazılarımda 
Almanyanın, yıkılmak üzere olduğ11-
na kani bulunduğu İngiliz imparator
luğunun harabeleri üzerinde muaz
zam ve yeni bir imparatorluk kur. 
mak gayesile harp ettiğini anlatmış, 
şimdiye kadar İngiliz devlet ri
cali ağzından ileri sürülen sebep ve 
gayelerin hakiki maksadı izaha kafi 
gelmediğini göstermiye çalışmıştım. 
İngilterenin hakiki harp gayelerinin 
tesbiti işini de bu makaleme bırak

mıştım. 

İngilterede harbin başlangıcından
beri bu mevzu etrafında yapılan mü. 
nakaşa ve neşriyat harp gayesinin ne 
olnıa:ıı l&..- ,,....ı~ı ~uu• "'"' ı_rua. 
müşbet -- -•kbt:Wr !lldrler ortaya 
~ııtarmıştır. 

İngiltere harbe girdiği zaman ga
yesi başka idi. Bugün İngilterenin 
harp gayesi başka bir istikamete yol 
almak istidadını göstermektedir. 

İngiltere harbi göze aldığı zaman, 
üzerinde oturduğu imparatorluk bi. 
nasının temellerinin sarsıldığını his
setmiye başlamıştı. A vrupaya hakim 
olmağa başlıyan Almanya, İtalya ile 
birlikte yarın İngiliz imparatorluğu· 
nu parçalamıya muideclir bir hale 
gelebilir, hiç olmazsa buna teşebbüs 
edebilirlerdi. İngiliz hükumetini i
dare eden City'nin bütün hedefi Av
rupa ortasında boşanan bu muazzam 
kuvveti Sovyetler istikametine ce. 
virmek ve Rusyayı parçalatmaktı. 

Bütün siyası planlar ona göre ya
pılmış, senelerce Almanya ve İtalya
ıun mütecaviz siyasetine karşı mü
samaha siyaseti takip edilmişti. Fa
kat son dakikada bütün planlar alt 
üst oldu. Bütün bendler yıkılarak sel 
bütün hızile İngiliz imparatorluğu 
istikametine çevrildi. O vakit İngil.. 
tere mevcudiyetini muhafaza kay
gusuna düştü. Bu tecavüzü durdur
mak, İngiliz imparatorluğunu bas
mak istidadını gösteren bu selin önü
ne yeni ve daha kuvvetli bendler ko. 
yarak akıntıyı başka istikamete ve 
mümkünse yine Sovyetlere çevirmek 
zaruretini duydu. Sovyetlerle anla. 
f8.ll Hitleri devirmek, ve Almanyada, 
İngiltere ile anlaşarak Sovyetler a
leyhine yürüyecek bir hükumet ku. 
ruluncıya kadar harbe girmekten 
bafka çare kalmamıştı. 

Fakat bir defa harbe girdikten son
ra, İngiliz efkan umumiyesi kendi 
kendine sormıya başladı: Bu harbin 
sonu ne olacak? İngiltere ve Fransa 
nasıl bir sulhe razı olacaklardır? 

Harpten sonra yapılacak sulh ile ku. 
rulacak dünyanın şekli ne olmalıdır? 
Bu defa da 914 - 18 harbinden son
raki buhran ve kin dünyasın!! var. 
ınak için harp ediyorsak, babaları
mızın bıraktığı silahı alıp cephede 
onun dövüştüğü yerde tekrar kan 
dökmenin manası yoktur. 

Askeri Harekitın Çokl Bir Alman 
G·· r·kı 1 k. f ~ç ~ _e n ışa Denizaltısı 
Ettığı AnJaşılıyor Batırıldı 

Milletler Cemiyeti, lhti1'1fl Tetkik için Gelecek Londra, 3 CA.A.) - ş1ma1 denizin-
de devriye gezen tayyarelerimiz bu. 

Hafta Toplanıyor, lsveç ve Norveçte gün deniz sathında bir düşman deni-
zaltısını yakalıyarak batırmışlardır. 

Fevkalcide Askeri Tedbirler Allndı Londra, a (A.A.) - Mühim bir tn-

Helainki, 3 (A.A.) - Finlan
diya hükUnıeti, Moakovaya yeni 
teklifler yaparak Rua - Finlin
diya ihtilaf ma muslihane bir te•
viye tarzı aramağa devamı ka
rarlattrrnııttır. 

Finlandiya maslahatgüzarlığını 
yapmakta olan İsveçin Mo.:;kova elçi. 
sine Rus hükumetinin müzakerelere 

. . giliz bombardıman tayyare filosu 
tekrar başlamak ısteyıp istemediğini b gu·· H 1. 1 d · d Al 
ist" 1 k .. u n e ıgo an cıvarın a man 

ımzaç ey eme uzere Kremlin h ·ı · t t · ı· B .. 
nezd. d t bb .. t b 

1 
. arp gemı erme aarruz e mış ır. u 

ın e eşe us e u unmasını Iı'in ·· k · · 
land· hük. t• . 1 . . yu bombalar hedeflerıne ısabet ey-

ıya ume ı rıca ey emıştır. 1 . t• 
Şiddetli Çarpışmalar Oldu emış ır. 

Tayyarelerimiz rastladıkları bir 

Helsinki, 3 (A.A.) _Bugün hudut düşman avcı tayyaresini düşür.müş
mıntakalarında şiddetli muharebeler ler ve kamilen üslerine dönmü~ler
olmuş ve Sovyetler mühim zayiata dir. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) • 

Dün Galatasaray 
Beşiktaşı, Fener de 
Pera.qı Yendi/er 

(G&l'p cephesindeki h81'ekata ve 
deniz harbine ait diğer haberler ü. 
çilncü sayfamızdadır.) 

TAN 
Kitapları 

Galatcuaray - Be,ikltlf maçından bir görünüı 
(Dünkü maçların tafsilatı ıpor aayf amızdadır )' 

15 kupon mukabilinde 150 
kuruta verdiğimiz 50 yi müte
caviz kitap serisi okuyucula
rımız tarafından adeta kapı
tılmaktadır. 15 kupon topla
mıt bulunan karilerin bir an 
evvel müracaat ederek kitap
larını almalarını tavsiye ede
riz. Çünkü, elimizde mevcut 
tam takım azalmıttır. ileride 
kupon getirdikleri halde kitap 
bulamamalan ihtimali olduğu 
için, okuyucularımıza bu fır
satı kaçırmamalarını tavsiye 
ederiz. 

Karşısında, Müttefiklerin Nazist Bir Sulhü 
Kabul Etmeleri LCizım Geleceğini Anlatıyorlar 

Londra, 3 (Hususi) - Bazı bitaraf memleketler matbuatın
da Sovyet tecavüzüne karşı müttefiklerin Almanya ile birlikte 
hareket etmeleri icap ettiğine dair yapılan neşriyatın Almanya
da mühim akisler bıraktığı müşahede edilmektedir. 

Nitekim, National Zeitur..; gazete. 
si de son hadiselerden bahseden bir 
yazısında "Versay muahedesi Sov. 
yetleri Battıktan uzaklaştırmıştır. 

Bugün ise Sovyetler burada başıboş 
kalmış görünmektedirler'' demekte, 
daha başka Alman gazeteleri de 
Sovyetlerin Finlandiya harekatını i
leri sürerek müttefiklerin nazist bir 
sulhü kabul etmeleri lazım gelece. 
ğini söylemektedirler. 

Berlinde Endişeler Artıyor 
Amsterdam, 3 (A.A.l - .İyi bir 

kaynaktan haber verildiğine göre, 

1 

Sovyetler, Kızılorduya Finlandiyayı 
istila emrini verdikleri zaman, AL 
manya Moskovada şiddetli protesto. 
da bulunmuştur. Stalin, cevap ver. 
mekten imtina etmiştir. Bu vaziyet, 

(Sonu Sa: 8. SU: fC) Claamberlain 

EDEN SÖYLÜYOR: 
Nazi AlmanyaSı, Bütün 
Dünyaya Hükmetmek 

için Harp Ediyor 

lngilterede fabrikalarda erkeklerin yerine çalı1an kadın ifçiler 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter ajansı bildiriyor: B. Eden, War

wick' de bir nutuk aöylemit ve dem ittir ki: 
"Şimdi cereyan etmekte olan hali, her yİrmi senede bir gör

mek tahammül edilmez bir teydir. Bu olamaz ve olmamalıdır. Bir 
harp değil, beynelmilel ahlak namına bir cihad yapıyoruz. 

"Kendi kendinizi aldatmtıyınız. Bu ............... . 
işin basit olduğunu zannetmek müt. 
hiş bir cinnet olur. Almanların çıkar. 
dıkları oyun harikulade bir şeydir. 
Senelerce müddet, onu, kuvvetli dev. 
letler' bütün menabiile beslediler. 
Bütün bu yıllar zarfında, Almanya. 
nın bütün siyasi, iktısadi ve siyaset 
adamları sırf harbi hazırlamakla ve 
harbin uzak akislerini hile hesap et. 
mekle meşgul oldular. Oaha harpten 
evvel, naziler, İngiltere aleyhinde, 

EN SON DAKiKA 

(Sona Sa: 8, Sfl: 3) 
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A nkaraga 
Ağaç 

gol/anıyor Tahsin Uzer 
Ankaradaki Riyaseticümhur köş.. 

kü etrafında geniş bir sahanın ağaç. 
landınlmasma karar verilmiştir. B u. 
rası için vilayet ziraat müdürlüğünün 
Beykozdaki fidanlığında yetiştirilen 

fidanlardan 20.000 servi aynlnuştır. 
Birkaç güne kadar sevkıyata başla. 
nacaktır. 

Dün Öğleyin 
Vefat Ett i 

Ziraat müdürlüğü ayrıca fstan. . 
bul - Silivri asfalt yolu ile yol güzer. 
gahındaki köylerin de ağaçlandırıl

masına karar vermiştir. Bu iş için zi. 
raat fen memurlan tetkikata başla. 
mışlardır. 

Cenazesi Y arm 

Merasimle Ka1dınlacak 
Üçüncü umumi müfettiş Tahsin 

Uzerin dün saat 14.20 de Mackadaki 
evinde vefat ettiğini büyük teessürle 
haber aldık. öldürülen muzır hayvanlar 

Vilayet ziraat müdürlüğünün mu. 
zır hayvanlara karşı açtığı mücade. 
lede, son bir sene zarfında İstanbul 
ve mülhakatında 691 domuz, 79 kurt, 
335 çakal, 191 tilki, 4 ayı, 5 yabani 
kedi ve 1315 karga itlaf edilmi~tir. 

Kurtarma Yurdu için 
Yeni Esaslar 

Belediye, geçen seneki bütçe ile 
Darülacezeye nakledilen çocukları 
kurtarma yudunu esaslı şekilde ıs. 
lah etmiye karar vermiştir. Bu me. 
sele hakkında tetkiklerde bulunan 
Doktor Fahrettin Kerim, Necati Kip, 
İbrahim Zati, maarif müdürü Tev
fik Kut ve muavininden ibaret ko. 
misyon. hazırladıkları raporu valiye 
vermiştir. Komisyon çocukları kur. 
tarma yurdunun hakkile bir kurtar. 
ma evi olabilmesi için yurdun Da
rülaceze haricinde bir binaya nakle. 
dilmesine, yurtda muhtelıf işler için 
atelyeler tesis edilmesine, okuyamı. 
yacak derecede anormal olan çocuk. 
larm ilerde hayatlarını kazanabilme
leri için ehliyetli ustaların nezaretin. 
de yetiştirilmelerine lüzum göster • 
miştir. \ 

Kimsesizler yurdu 
Belediye Cağaloğlundaki Rüstem. 

paşa medresesini kimsesizler yurdu 
yapmıştır. Şimdi burada 68 fakir ve 
kimsesiz çocuk ve kadın sığınmakta. 
dır. Bunlar geceleri burada yatıyor
lar, gündüzleri işlerine gidiyorlar. 
Belediye burada yatanlara akşam, 

sabah meccanen yemek verebilmek 
için tetkikler yapmaktadır. 

Çarşıkapı Belediye 
Tahsil Şubesi 

Belediye geçen sene Çarşıkapıda
ki Merzifoni Kara Mustafa Paşa 
medresesini 4 bin lira sarfederek be. 
lediye tahsil şubesi yapmıştı. Bina, 
basık ve rütubetli olduğu 1çin me -
murların sık sık hasta olmaları ve 
vazifeleri başına gelmemeleri nazarı 
dikkati celbetmiştir. Memurlar mün. 
feriden ve toplu bir halde muayene 
edilmişler hepsinin de binadan sıh. 
hatleri az çok muhtel olduğu anlaşıl. 
mıştır. Belediye aynca binayı da.tet
kik ettirmiş, sıhhi şeraiti haiz olma. 
dığı neticesine varmıştır. Şimdi be. 
lediye başka bir bina aramaktadır. 
Derhal buradan nakledilecektir. 

Camiler tamir ediliyor 

Tahsin Uzerin vefatı memleket 
hesabına acı bir kayıptır. Merhumun 
kısaca hal tercümesi şudur: 

1294 de Selaniktc doğan merhum, 
mülkiye mektebinde tahsilde iken 
hürfikir ve ihtilalci hareketlerinlen 
dolayı Abdülhamit idaresinin takiba. 
tına maruz kalatak 7 arkadaşile bir. 
likte Beşiktaş ve Yıldız bodrumla. 
nnda günlerce işkence çektirildikten 
sonra Selanik vilayetinin Puriçan 
nahiyesi müdürlüğüne tayin edilmiş 
ve bir komiser refakatinde nahiye 

t 
Tahsin Uzer 

\ 
• 1 

/ 
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merkezine kadar sevk ve takip edil. 
miştir. 

Rumelinin müteaddit nahiyelerin. 
de dört sene müdürlük yaptıktan 
sonra Razlık, Kökeli, Florina ve di. 
ğer bazı Selanik kazalarında 7 sene 
kaymakamlıktan sonra Drama muta. 
sarrıflığına ve oradan da sırasile Be. 
yoğlu mutasarrıflığı, Bursa vali ve. 
kaleti, Van, Erzurum, Suriye, İzmir 
valiliklerinde bulunmuş, son mebu. 
san meclisine İzmir mebusu srlatile 
iştirak etmiştir. 

İstanbulun düşman tarafından v!. 
ki işgalini protesto eden diğer vatan
perver şahıslarla birlikte Maltaya 
nefyolunmuş ve oradan kaçarak Bi. 
rinci Millet Meclisine İzmir mebusu 
olarak dahil olmuştur. 

Üçüncü umumi müfettişliğe tayi. 
nine kadar Mecliste İzmir. Ardahan 
ve Erzurum mebusluklarında bulun. 
muştur. Bütün hayatı memleket ve 
milletine faydalı olmak aşkile dolu 
geçen merhumun insani: hisleri de 
çok yüksek ve mütekamil idi. 

Cenazesi yarın evinden kaldırıla. 
rak namazı Teşvikiye camiinde kı. 
lındıktan sonra Asri mezarlığa defne. 
dilecektir. 

Karadeniz Limanlarına 
Tayyare Seferleri 

Rüstempaşa camiinin şimdiki hal.i 

Tarihi Bir Eser Kurtarılıyor 
Yemişteki Rüstempaşa camii Kaauni Süleyma. 

nın damadı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış, çini 
itibarile Istanbulun en zengin bir mabedidir. Her 
ecnebi mutlaka bu mabedi ziyaret eder. Burada Türk 
çinilerinin koileksiyon halinde her çeşidi vardı!-. Ma
bedin mimari kıymeti de yüksektir. Bu yüksek kıy. 
metli binanın altında, 12 mağaza vardır. Bunlar şe
ker, kağıt ve çuval deposu olarak kullanılmaktadır. 

Bunların bacaları da camiin içine açılmaktadır. Bir 
kağıt deposunda 32 ton kağıt bulunduğu söylenmek. 

tedir. Bir yangın vukuunda bu cami berhava olmak 
tehlikesine maruzdur. 

Bu mağazalar evvelce mabede ait iken her nasılsa 
başkalarının tasarrufuna geçmiştir. Son zamanlarda 
camiin abdesthanesi de kiraya verilmiştir. Şimdi ab. 
desthaneıeıe parasız kimse sokulmadığı için mabedin 
dört tarafı kirletilmektedir. Belediye abdesthanenin 
kiralanmaması için evkaf nezdinde teşebbüste bu~ 
lunmuştur. Dükkanların istimlaki için de çareler a
ranmak tadır. 

ithalat Mallarının 
Fiyatları Nisbetsiz 
Şekilde Yükseliyor 

Vapurlarda 
8agai Servisi 

Açılıyor 
Belediye müstahdemin idaresi 

Cüm.huriyet bayramında Kadıköy 

ve Haydarpaşa garı arasında servis 
yapan yolcu teşkilatL•ı yeni esaslara 60 Kuruşl uk 

Komisyonu 

Mal 

da 

130 

Bir 

Kuruşa 

Haftadır 

Fırladı, ihtikar 

Toplanmıyor göre organize etmiş ve Kadıköy va. 
pur iskelesinde bir bagaj sevk mer
kezi ve bir de emanet odası açmıştı. 
Yolcular bagajlarını hamallara bir 

İthalat malları üzerinde yeniden 
yükselmeler başlamıştır. Kilosu yet. 
miş kuruşa olan glisirin (7:10) kuru
şa. karabiber yetmişten 110 ve ka. 
ranfil 120 den 170 kuruşa fırlamıştır. 
Manifatura, mensucat üzerinde de 
yükselmeler devam ediyor. İhtikar 
komisyonu bir haftadanberi toplan. 
mamıştır. Piyasalarda da ihtikar i
şinin araştırılması durmuştur. Rus. 
yadan evvelce getirilmiş ve metresi 

60 kuruşa olan divitinlerin metresi 
130 kuruşa kadar fırlamıştır. Birçok 
ithalat maddelerinin perakende sa
tışlarında fiyatlar üzerinde yıizde 

40 • 50 nisbetinde artış görülmekte. 
dir. Son gelen malumata göre biıtün 
Avrupada manifatura fiyatlarında 

yükseklik kaydedilmektedir. 

i hracat eşyası fiyatları da 
düşüyor 

keçi, koyun derileri, ftalyaya yumur. 
ta, kuru fasulya, İsviçreye yumurta, 
Macaristana kitre, balmumu, pala. 
mut hulasası satılmıştır. Küspelerin 
kilosu 185 kuruşa, koyun derileri 68 
kuruşa yükselmiştir. 

numara mukabilinde veriyorlar ve 
isterlerse evlerine katla~, isterlerse 
bagaj merkezine kadar götürtebıli
yorlardı. Bunların bag-=tjları 22 saat 

Türk • Fransız anlaşması kadar da emanet dairesinde hiçbir 
• • r ücret alınmaksızın ka~maktadır. Be-

Türk _ Fransız yem tıcaret anlaş. 
1 . . .. lediye şimdi Denizyolları vapur arın-

masının tatbikına geçılmek uzere. . . t · t k · · 
d . Anl h "k· t f . . d da da bagaj servısı esıs c me :çın 
ır. aşmanın er ı ı .ara ıcın e . . 

• • • • 
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• teşebbüslere girişmıştir. Denız yolla. 
daha faydalı ıslemesı ıcın hususı bır h nda hır" b · t · . . rının er vapuru agaJ cş-

teşkilat vücude getırılmiş ve keyfi. kilatı bulunacak, yolcular eşyalarını 
yet Ticaret Odasına bildirilmistir. uk b'l· d b 

· bir numara m a ı ın e u teşkilata 
Yeni anlaşmanın iki memleket tica. 
retinde bariz bir inkişaf temin ede. 
ceği muhakkak görülüyor. 

Romanya akreJitil açtı 
Romanya tüccarları mem leketL 

mizden alınacak mallar jçin tüccar
larımıza akreditif açtıklarını alfıka
darlara bildirmişlerdir. 

Tütün rekoltesi 

verecektir. Vapur bagaj memuru yol. 
cuların eşyalarını bagaj merkeziıı.e 

ve yahut evlerine kadar götürecektir. 
Hamallar yolculardan hiç para almı
yacaklardır. Yalnız, bagaj memurla. 

rı yolculardan makbuz mukabilinde 
parça başına belediyenin tayin ettiği 
parayı alacaklardır. 

Şehirde 270 Bin 
Müstahdem -Var 

4 -12 - 939 

Hamalların 

Hakları 

Korunacak 
---0>---

Hamal Bölükleri 
Bütçe Tutac aklar 

Belediye iktısat mudürJüğü şehir. 
deki 21 hamal bölüğü ile 26 araba 
kolunu yeni esaslara göre tanzime 
karar vermiştir. 

Eskiden bölükler ütçesiz tahsilat 
yaptıkları için bir çok dedikodulara 
yol açılıyordu. Hamal bölük başıları 
muayyen bir bütçe kadrosu içinde 
çalışmıya mecbur tu~ulmadıkları i
çin ölçüsüz masraf yapıyorlar ve ha. 
malların hakları da bu suretle zayi 
oluyordu. Belediye şimdi her bölüğü 
aylık bir bütçe yapmıya mecbur et
miştir. Bütün bölükler ikişer aylık 
bütçelerini iktısat müdürlüğüne bil. 
dirmişlerdir. Belediye bu bütçelere 
göre hamal bölüklerini kontrol ede. 
cek ve hamalların beş paralarının 
başka ellere geçmemesine çalışacak
tır. 26 araba bölüğünden de bütçele. 
ri istenmiştir. Sene başından itiba
ren arabacılar muayyen bütçelerine 
göre çalışacaklardır. 

Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi Açdıyor 
Ayasofya müzesi, bahçesindeki BL 

zans eserlerinin tasnifi için kapan • 
mıştı. Tasnif işi bittiği için müze zi. 
yaretçilere açılmıştır. Müzenin için. 
de bulunan Birinci Mahmut kütüp
hanesi de açıktır. Müzeye on kurnş 
dühuliye ile girildiği halde kütüpha. 
ne için ücret alınmıyacaktrr. Topka. 
pı sarayının eşya teşhir edilen kısım. 
ları diğer müzeler gibi kapanmıştı. 
.::ıaı-ayıu uuuw•J'<::>ı J' ıu,,,, t1J.t' oldu. 
ğu için senede mühim mlKl .... ..ı_ .. 
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_ 

ridat temin ettiği ve 150 den fazla 
memuru da işsiz ve boş kaldıkları i. 
çin müzenin bina kısımları açılacak, 
hem devlet varidatını kaybetmiye. 
cek, hem de memurlar işsiz kalmıya. 
caklardır. İstanbuldaki bütün kütüp
haneler açılmıştır. '!'opkapı snrayın. 
da da 30 bin cilt kitap vardır. Bura. 
sının okuyuculara açı lma.c;ı esas iti. 
barile kabul edilmiştir. Eğer müze 
açılmazsa kitaplar istifade edilebil
mesi için başka kütüphanelere nakle. 
dilecektir. 

~---oı----

T ellallık kaldırılıyor 
Belediye emlak alım satımın1 tan. 

zim edecektir. Bu arada tellallığın da 
ilgası düşünülmektedir. Belediyede 
küçük bir teşkilat vücude getirilme
si mutasavverdir. Bütün bu cihetle. 
rin tahakkuku halinde alıcı da satıcı 
da belediyeye müracaat edecektir. 

Denizyollarında gaz kursu 
Resmi ve hususi dairelerde zehirli 

gazlara karşı korunma tedbirleri a. 
lınmak üzere faaliyete geçilmiş, ev. 
vela deniz yolları idaresinde me
murlar için 30 derslik bir kurs açıl. 
mıştır. Tedrisat her hafta cuma gün
leri saat ondan on sakize kadar de. 

Evkaf idaresi 600 bin liralrk tah. 
ıisatla şimdiye kadar on iki camii ta. 
mir etmişti. Bu sene de mühim tah
sisat kabul edilmiştir. İki gündenbe. 
ri Sultanahmet camii minarelerinin 
külahlarının değiştirilmesine başlan. 

mıştır. Fethiye camiinin tamiri es. 
nasında evkaf mimarlarının tetkiki 
neticesinde sıvaların altından fev
kalade güzel Bizans mozayıkları mey 
dana çıkarılmıştır. 

Memleket dahilindeki tayyare se
ferleri memnuniyetbahş neticeler 
vermektedir. Bu itibarla faaliyet sa
hasını genişletmeyi düşiınen devlet 
hava yollan idaresi gelecek nisandan 
itibaren hava seferlerini Karadeniz 
limanlarına da teşmil edecektir. Bu. 
nun için Samsunda bir tayyare is. 
tasyonu yapılacaktrr. İhtiyacın tama. 
men karşılanabilmesi için İngiltere
ye yolcu tayyaresi tSmarlanacaktır. 

Diğer taraftan ihracat mallarının 

fiyatlarındaki düşüklük devam edi
yor. Sovyetlere kilosu 55 kuruştan 

150 bin kilo yapak. İngiltere ve Fran. 
saya fındık, Holanda, Amerika, Slo
vakya ve Mısıra tütün, Yugoslavya
ya kemik. Bulgaristan, Yunanistan 
ve ftalyaya yüz bin çift torik, Filis
tine muhtelif kuru meyvalar, İsvece 

Tütün rekoltesi her tarafta tesbit 
edilmiştir. Trabzon ve Polathane 
mıntakasmda bu sene üç buçuk mil. 
yon kilo tütün istihsal edilmiştir. 

Muğla tütünlerinden ilk parti iki bin 
balya satılmıştır. Bu tütünler 34 - 66 
kuruş arasında verilmiştir. 

1

, vam edecektir. 

Belediye müstahdemin şubesi son T A K V 1 M ve H A V A 

---o---
Askerlik Dersleri 

Yüksek tahsile devam eden gcnç
lerdan bazıları mensup :lldukları fa
külte ve mektep idarelerine mfrraca
at ederek üniversite talim taburunun 
ellerindeki olgunluk diplomalarında 

lisede iken askerlik der.sinden hangi 
kitapları okuduklarına dair sarahat 
bulunmadığını ileri sürercı~ kendile. 
rini askerlik dersine kabul etmedi
ğinden şikayet etmişlerdir. Keyf•yet 
dün bir taraftan ~faarif Vekaletine, 
diğer taraftan Milli Müdafaa Ve. 
kfıletine bildirilmiştir. 

Belediye harita şubesi 
Belediye harita şubesi esklden fen 

işlerine bağlı idi. Şimdi bu şube ile 
alakası kesilerek imar müdürlüğüne 
bağlanmıştır. 

zamanlarda müstahdemin işlerini e
saslı bir surette tanzime başlamıştır. 
Müstahdemin idarı:ısinin kanunen 
kontrolü ile meşgul olması lazım ge

len tam 270 bin kişi vardır Bunlar. 
Karadenizli Talebe dan başka tstanbulda 2so sütnine ve 

SUAL CEVAP 
s - "Geçti Borun pazuı, aUr e,e(ll da sıhhat kaidelerine uymıyan fark bu- 10 bin de hizmetçinin sıhhi ve :ıhlaki 

için Yurt Al!ıllyor Nlödeye,, darbımeseıınrn nereden kaldı· lunmamak lAzımdır. Kolejin tahsil müd- durumlarile alakadardır. Müstahde. 
3' §ı malOm mudur? deti üç senedir, koleje girmek l<ıtteyen - min müdüriyeti şimdi bütün sntnine, 

Dün saat 14 de Eminönü Halk- C - "Geçti Borun pazarı, sür eşeği lerin şimdiye kadar yaş tashihi yaptır- hizmetçilerin yenidt?n tesciline başla. 
evi salonunda "Karadeniz Liseleri Niğdeye., darbımeselinin ne zamandan mamı:ı olmaları da şarttır. mıştır. 

knldığı malQm değildir. Her halde Bor e 
Mezunları Cemiyet~, üyeleri çaylı pazarına geç kalan birisine gayet safdl- s - Son gUn!erde t uhaf bir huy pey· 1 
bir toplantı yapmış ardır. Toplantı Hlne verilen bir cevaptan kalmıştır. Za- dı ettim. Kalabalıktan kaçıyor. inziva · 
esnasında samimi konuşmalar- yapıl- man tayini güçtür. Çok büyük bir ha- yı tercih ediyor , tenha yerlerde kitap 
mış ve burada Karadeniz .:...iselerin. kikat ifade eden ve fırsatı kaçıranlara okumay ı, bllna81a ıııan derı!erlne çalış· j Vilayet seferberlik müdürlüğü, bi. 
den Mezun talebeleri bir araya top- söylenen hoş bir darbımeseldir. mayı seviyorum, acaba bu iş 11hhat!m lumum resmi ve gayri resmi daire. 
lamak için yatılı ve yemekli bir yurt • için zararlı mıdır? 1 lere tevzi edilmek ıizere iki bin adet 

S - Ankara pollı kolejlne na11I gl- C - SükQn ve yalnızlığı sevmenizin J b t kt d H 
tesisi kararlaştırılmıştır. Yurt tesisi rlllr? iyi tarafları olduğu gibi ifrata vardığı- sığınak planı as ırma a ır. er 
için seçilen heyet derhal faaliyete C - Ankara polis kolejine girmek nız takdirde fena cihetleri de vardır. Bu daire ve müessese sığınaklarını bu 
geçecek ve yurdun açılnıası pek ya- için 19 yaşını geı:miş olmak. orta- husustaki hattı hareketinizi, bir asabı- planlara göre yaptırtacaktır. Dığer 

Sığınak planları 

kında temin edilecektir. mektep diplomasını haiz bulunmak, tıb- ye mütehassısına halinizi bütün tefer- taraftan nümune sip~rleri hazırlan. 
Toplantı esnasında çalınan Kara., bl muayenesi tesbit edilmiş hükümlere ruatı ile anlatarak öğrenmeniz daha makta olan projelerden bir kısmı hit-

uymak, bilhas~ıı sık1Ptl ile bovu arasın- muvafıktır. J d · k 
~~h~~n~~nmilli ~ ~------------------------------~ ~~~Tu~aın~ta~~m~ -
yunlar alaka ile seyredilmjştir. tır. 

4 İlkkanun 1939 
PAZARTESİ 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 27 
Arabi: 1358 Rumt: 1355 
Şevval: 22 İkinciteşrin: 21 
Güneş: 7.09 - Öğle: 12.03 
İkindi: 14.28 - Akşam: 16.41 
Yatsı : 18.19 - İmsak: 5.22 - Hava Vaziyeti 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan malQmata göre, hava yurdun Egenin 
cenup kısımları ile Akdeniz kıyıhırmda az 
bulutlu, Trakya, Kocaeli, bölııeleri ile E-
genin şimal kısımlarında bulutlu, Karade
niz kıyılarında kapalı ve yer yer yağışlı, 
diğer bölgelerde çok bulutlu, yer yer sMi 
ve mevzii yağışlı geçmiş, rilzgArlar bOtUn 
bölglerde mütehavvil olarak hafif olarak 
esmiştir. 

Dün İstımbulda hava az bulutlu gPç-
miş, rüzgl'tr cenubu garbiden s·miycdc 1 - 2 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yikı 1018,6 milibnr idi. Sühunet en vuk
sek 15,4 ve en düşük 10,7 santigrat ol::mılt 

kaydedilmlstlr. 



Radyosunun 
ARAPÇA 
Neşriyatından 
Yeni Nümuneler 

Yazan: Ömer Rı:zıa DOGRU L 

B erlin radyosu dünkü arapca 
neşriyatında iki noktadan bil· 

yük bir ehemmiyetle bahsetti. 
Birincisi; İstanbulda ekmek fi:..-at. 

larmın korkunç bir surette yiikseldi
ğini ileri sürüyor ve bunun İngiltere 
ile anlaşıp, Almanya ile ticaret nıü
nasebetlerini gevşetmekten ileri gel
diğini iddia ediyordu. 

İddianın kıymetini hepimiz bildi. 
ğimiz için, bunu tekzibe tenezzül et
mek istemeyiz. 

Fakat en kötü propagandanın dahi 
alçalamıyacağı seviyeye varan bu 
neşriyatın sebebi ne? 

Türkiye ile Almanya, aralarında 

en normal münasebetler devam eden 
1.ki memlekettirler. 

Bu itibarla iki devlete ait müesse. 
selerden birinin diğer devlet aley. 
hinde hasmane bir cephe almasına 

yer yoktur. Niteklm Türkiyede, dev
lı?te ait hiçbir müessese, Ahnanyıtyn 
karşı böyle bir cephe almış, Alman
ya aleyhinde propagandaya girişmiş 
değildir. • 

Bu böyle olduğu halde, Alman 
radyosiyle yapılan arapça neşriyat 

sırasında bizim ekmeksiz kaldığımızı 
tezvir ederek, Arap alemine ilan et
:ıuenin manası ne? Lüzumu ne? 

Biz, çok şükür ne ekmeksb: kaldık, 
ne de ekmeksiz kalacağız. Biz, ekme
j{ini, katığını kendi sayi ile •stilısal 

eden ve istihsale devam eden bir 
milletiz ve kimseden ekmek, katık 
dilenmeğe ihtiyacımız yok. 

Maksat Arap aleminet harici siya. 
setimizde bir hata işlemek mukabJ. 
linde ekmeksiz, katıksız kaldığımızı 
iddia ederek, oralarda dost kazan. 
maksa, .. J,..,_-J • • f .- Iu.4 '1\.1.,,bA.&u...a...,u, "2.dJ' a• 

nan h•· ., _ı .... hJdla He elde edlleeck 

cıostlukların da bu iddia derece. 
ıinde ~hte ve esassız olacağını söy
lemek isteriz. 

Alman radyosunun arap~a neşri. 

yat yapan çığırtkanına şunu, sesimi. 
zin bütün kuvvetiyle bildirelim ki; 
bizim çok şükür, ekmeğimiz de bol, 
katığımız da bol. Kendisi de, ona bu 
lakırdıları söyletenler de kendi baş. 
larının çaresine baksınlar! 

• İkinci nokta da şu: Guya, İngilte. 
renin bize yaptığı muamelevi l\fısır 
kıskanıyor ve İngilterenin bi~i tercih 
etmesini çekemiyormuş .. 

Yukarıda dediğimiz gibi, en kötü 
propaganda bile, seviye düşkünlüğü 

bakımından bu rekoru kıramazdı. 
Devletler arasındaki münasebetle. 

Pi ve muameleleri iki, üç karı ile ev. 
11 bir erkeğin münasebet ve muame. 
lesine benzeten bu çirkef telakki 
karşısında yapılacak bir şey varsa, 
iğrenmek ve tiksinmekten ibarettir. 
Propagandanın dostluk kazanmak 

için yapıldığı bu devirde propagan. 
da ile kendinden iğrendirmek için, 
daha fazla ne yapılabileceğini kestir
mek bize değil, her halde Alman pro. 
paganda neşriyat idaresine düşer. 

Bayan lnönü Fakir 

Çocuklar için 

Yün Ördüler 
Ankara, 3 (TAN) - Ar.kara yar. 

dım sevenler cemiyeti, evvelki gün 
Yenişehirde Halk Partisi binasında 
toplanarak ilkmekteplerdeki fakir 
talebeler için yün kazaıt ve kaşkol 
örmüşlerd ir. 

Bu toplantıya Bayan f nönü de şe. 
ref vermişler ve Bayanlarla oirlikte 
yün örerek cemiyetin bu hare:ketini 
takdir ve teşvik etmişlerdir. 

Cemiyet, bu münasebetle kendile
rine bir telgraf göndererek teşekkür-
lerini bildirmiştir. ~ 

Fransız trenlerinde birinci 
mevki kaldırıldı 

Paris, 3 (A.A.) - Fransanın bütün 
mıntaka şimendiferlerinde tasarruf 
maksadile birinci mevki ilga edilmiş.. 
tir. 

3 
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Başvekilimiz 

An karaya_ 
Döndüle.- ~ 

:.--0--~ 

Kömür Ocakların ı / 

Hükumet işletecek 
Zonguldak, 3 (Tan Muhabirin. 

den) - Başvekil Doktor Refik Say. 
dam ile İktısat Vekili llüsnü Çakır, 
bugün hususi bir trenle Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Doktor Refik Saydam, bu sabah 
saat 9 da refakatinde Hüsnü Çakır 
ve Rana Tarhan olduğu halde Parti · 
merkezinde Havza işletme ıdareleri 
mümessillerinin iştirakile dört saat 
süren bir toplantı yapmıştır. Öğle 
yemeği Partide yenilmiş, müteaki
ben Zonguldak ve Kozludaki maden 
ocakları tesisatı ve bilhassa amele 
evleri gezilmiştir. Başvekil akşam 

üzeri Memleket hastanesini ve ma. 
den mühendisleri birliğini ziyaret 
etmişlerdir. 

Bütün kömür ocaklarının devlet 
tarafından işletilec~i haberi teeyyüt 
etmektedir. 

Raif Karadeniz Hatayda 
Antakya, 3 (A.A.) - Dündenberi 

şehrimizde bulunan G. ve İnhisar. 
lar Vekili Raü Karadeniz şer~fine 

belediye tarafından bir ziyafet veril
miştir. 

Ziyafette belediye reisinin nutku
na cevap veren İnhisarlar Vekili, 
Hatayın ihtiyaçları hakkında tetkik
lerde bulunduğunu Ankaraya varır 
varmaz, bunların tahakkukuna çalı
şacağını bildirerek demiştir ki: 

"Size bir şeyi haber verecegım; 

Büyük Şef sizi çok seviyor; Büyük 

Millet Meclisi, bu seneki çahşmala-
- u ... "" ı,.-'l'ı ..... ı . • _.. , ~'-'11:. Ç ç.f o Ö:> lcclil~l~ri 

nutiıkta Hatayın yakın zamanda 
memleketin en müreffeh köşesi ola.. 
cağını müjdelemiştir. Hatay davasını 
Atatürk meydana koydu, İsmet İnö
nü bitirdi. Milli Şefimizin tamamla
dığı bu eser üstünde gösterdiği has
sasiyet sizin için muhakkak refah 
kaynağı olacak ve yıllar geçtikçe 
Hatayın refah ve saadetini görerek, 
hepimiz bahtiyar olacağız.,, 

Vekil, Reyhaniye - Kırıkhan yolu 
ile İskenderuna gidecek, orada da 
tetkiklerde bulunduktan sonra Ada. .. 
naya geçecektir. 

---o-===== 
Üç Rumen Rusyaya 

Kaçarken Yakalandı 
Cernauti, 3 (A.A.) - Romanya 

milli müdafaasını alakadar eden ma. 
lıimatı hamil üç kişi Cotin civarında 
Dniester nehrini geçerek Rusyaya 
kaçmak üzere iken yakalanmıştır. 
Bunlardan biri mezkur malUmatı 
Cer:ııı.autideki bir avukattan aldığını 
söylemiştir. Bu avukat da tevkil e. 
dilmiştir. 

----o .... ı----

ltalya • Yunanistan 

Ticaret Muahedesi 
Atina, 3 (A.A.) - İtalya ile Yu

nanistan arasındaki ticaret muahe. 
desi, ilkk8nunda munkazi olacağın
d.-n halihazırda Pariste bulunmakta 
olan Yunan heyeti, bu nıuahedenin 
tecdidini müzakere etmek üzere bu 
ayın 10 unda Romaya gidecektir. 
Xenophon'un mezarı bulundu 

Atina, 3 (A.A.) - Olympie yakı_ 
nında Skiluntada toprağı kazmakta 
olan bir köylü bir mezar meydana 
çıkarmıştır. Bu mezarın Xenophon'a 
ait olduğu tahmin edilmektedir. 

A1manyat Arjantinden zirai 

mahsulat alamıyor 
Buenos • Aires, 3 (A.A.) - Alman. 

ya, harp dolayısile Arjantinin zirai 
mahsulatı ile Alman şimendifer mal. 
zemesini mübadele edebilecek vazi. 
yette olmadığını Arjantin hükumetL 
ne resmen bildirmiştir. Bu mübade. 
lenin yapılması bundan birkaç ay 
evvel müzakere edilmiş ve telutrrtir 
etmiş idi. · ·- - - -- -· 

lngilterede, bütün mühimmat fabrikaları geceli gündüzlü çalışarak top ve mermi imal ediyorlar. 
Bu resimde, bir top imalathanesinde uz un m enzilli toplann nasıl hazırlandıklarım görüyoruz. 

Fransızlar Cephede 
Tahkimat Yapıyorlar 

Dün lngiliz Tayyareleri 
Taarruz Hareketi Yapmışlar 

Londra, 3 (Hususi) - Berlinden 
verilen bir habere göre, bugün öğle 
üzeri İngiliz bombardıman tayyarele 
ri Helgoland adasına karşı bir taarruz 
teşebbüsünde bulunmuştur. Bu hu
susta mütemmim malumat verilme.. 
miştir. 

Diğer taraftan Alman keşif tayya
releri Fransa üzerindeki uçuşlarna 

devam ediyorlar. Bunların Şimal ve 
Cenup mıntakaları içerisindeki Fran
sız eyaletleri üzerinde uçtukları tas
rih edilmektedir. 

Bir Alman gemisi yandı 
Londra, 3 {Hususi) - Cenubi A

merika hava kuvvetlerinden bir tay
yare, sahilden 80 mil açıkta, içinde 
Alman tayfa bulunduğu söylenen 
Watursi gemisini görmüş ve ıstika
met değiştirerek, bir İngiliz limanına 
doğru gitmesi emrini vermiştir. Al
man gemiciler, gemiyi ııteşe vermiş. 
ler ve gemiden filikalarla ayrılmıŞ

lardır. Tayfa, filikalardan almmıştır. 

• 
Oslo'dan verilen malumata göre, 

geçen cuma sabahı, Norveç bandıralı 
1800 tonluk Arturun vapuru, İskoç. 

rnektedir. Mandern'in Cenubunda 
Alınan topçusu ve mitralyözleri bun
ları işlerinde izaç eylemiştir. 
Düşman topçusu da Hammels. 

berg, Derpel ve Mainsberg üzerine a. 
teş açmıştır. 

Moselle ile Büschdorf arasında kü-
çük ve orta çapta düşman topçusu 

Almanlar Macar hududunda mü
him tahşidatta bulunuyorlar. Slo
vak:yada tahşit edilen Alman kuv. 
vetlerinin karargahı Karpat trkran
yası hududu civarındakı I'ı:osof'da 

bulunmaktadır. 

Fransızlara göre 

bütün gün ileri mevzııerımizi döv- Paris, 3 (A.A.) - Askeri vaziyet: 
müştür. Esasen bir aydanberi sükunetin 
Yukarı Rhin'de, İllingen ve l:"ris- devam etmekte olduğu Rhin ıle Mo. 

tedt mıntakalarında düşman dün selle arasındaki cephede dün muha
gece şiddetli mitralyöz VP tüfek ate. samatm başındanberi geçen gtinlerin 
şinde bulunmuş iken, gün tam bir sü- en sakini olmuştur. Havalarda da ay. 
kunetle geçmiştir. ni sükunet müşahede olunmuştur. 

Neticesiz bazı hava çarpışmaları Sükuneti hatta devriye kollarının 
kaydedilmiştir. mutat çarpışmalan bile ihlfil etme-

Baltık denizinde son günlerde bir- miştir. Devriye kolları faaliyet gö~. 
çok gemi yakalanmış ve hamuleleri termişlerse de aralarında çarpışma 
muayene edilmek üzere Alman li- olmamıştır. 

manlarına gönderilmiştır Kaydedilecek yegnne hadise Al. 
İngiliz sahillerinde yeniden müte- man topçusunun Sarrebruck'un ce

addit vapurlar mayine çarparak bat-, nup ve Bitche'nin şimal mmtakala-
mıştır. nna tevcih etmiş olduğu ateştir. 

Almanlar Macar hududunda Diğer her tarafta sükunet tam ve 

tahşidat yapıyorlar mutlaktır. 
Bükreş, 3 (A.A.) _ Havas: Havalarda. cepheler üzerinde az 

yanın Şark sahili açığı.-ıda mayinl~ 11-~ı-~-~!i!-~~- !!!!!!~~~~~~~~!!!!!~t 

re çarpıp batmış ve ı 1 itişilik müret- Sovyet. Japon
1 
11 

tebatmdan sekizi kurtanlrruştır. Di-

keşif faaliyeti olmuştur. Bittabi cep
he gerileri keşifleri is~ çok daha az 
olmuştur. Bir kaç Alman tayyaresi, 
Fransanın şarkı üzermde uçmuşsa da 
fazla gerilere gitmemiştir. Bizim avcı ğerlerinden bir haber yoktur. y• t 

San Cıılisto isimli petrol gcmisınin 1 C Q re 
inIHakmda da bir kişi ölmüş, dört Mu··zakereleri 
kişi de yaralanmıştır. Diğerleri bir 

tahlisiye gemisi tarafından kurtarıl-
11 

Tokyo, 3 (A.A.) _ A~ahi 
1 

l i tayyarelerimiz de yükselmiş ise de 
karşılaşma vuku bulmamıştır. 

Holandada endişe artıyor 
Amsterdam, 3 (A.A.) - Almanya mıştır. Şimbun gazetesi Rus - ~Tatlon 

B. t ti A t 'k • h tarafmdan bitaraflara karşı açılan ır ransa an ı mayıne çarp il müzakereleri hakkında diyor ki: 
Parıs. 3 {AA) Trans tl ntik 11 yeni ve şiddetli mücadeıe dolayısile • · · - - a a ·Molotof ile Moskovadaki Ja- 1 

kumpanyasına ait Floride vapuru bir pon büyiik elçisi Togo. bir tica. 1 Holandada endişe gittiK~e artmak-
mayine çarpmış ise de Fransız sahi- ret muahedesinin akdi hususun ı tadır. 
linde karaya oturmağa muvaffak 0 1- da mutabık kalmışludır . . Tapon Berlinde Alman Hariciye Nezare-
muştur. İki ölü vardır. I• Hariciye Nezaretinin ~ski tica-

1 
tinde bitaraf diplomat.ara ve gaze_ 

Cephelerde sükunet : ret şubesi şefi olup şimdi İsveç. tecilere ısrarla deniliyor ki. Alman. 
Londra, 3 (Hususi) - Garp CP.phe- te orta elçi bulunan Matsuşina 1 1

1 ya bitaraflann geçen Bı.! .ri.lk Harpte 
sinde seyrek hava fas.liyeti ile hafif Mosk ovaya giderek resmi m:i- ı ittihaz ettikleri hattı hareketle bu 
topçu ateşinden başka bir şey yok. zaker elere başbyacaktır. Tica. 1 

1 

sefer ikifa edemez. Almgnya daha 
tur. ret muahedesinin yakında ak. kuvvetli ve kudretlidir ve bitaraflık 

Almanlara göre Qaziyet tedilm esf bekleniyor. : hakkındaki kendi görüşlPrini kabul 
Berlin, 3 (A.A.) - Askeri vaz1yet: Bu gazete, anlaşmanın J apon ettirecek vaziyettedir. Bitaraflann 
Rhin ile Moselle arasında düşman harp ekonomisi seforherliği ile Fransız - İngiliz ablokasana karşı f:ı-

artan bir faaliyetle tahkimatta bu-
1 

sıkı sıkıya a lakadar ~lduğu nıii- al bir surette vazivet alması lftzım-
lunmaktadır. Düşman bu işleri ya. ı taleasındadır. ı dır. Buna fiilen muhale fet etmeleri 
parken emniyet tertibatını ihmal et- 1 zaruridir. 

LCihanaların 
Verdiği Keyif 

Yazan: B. FELEK 

1 çenler bilirler, içmeyenler d\J 
göri.irler: İ~ki adama keyif ve. 

rir, ama çoğu sarhoş eder. Onun için 
fazla kaçıranlar çamur olurlar. Hem 
paralan gider. hem sıhhatleri bozu.. 
lur, hem haysi~'etlcri kırılır. 

Ben de hundan dolayı içki içmem: 
Lakin i~enleri severim: 1''azla kaçır .. 
mamak şartile. Çünkü J?amı kasa\•eti 
bertaraf edip biraz ;\-"iizleri güler. 

İçkinin yegane iyiliği de budur. 
Yani içenlerin • hepsine değilse bile • 
çoğuna güler yiiz verir. 

Bizim de neşe tarafımız pek eksik. 
tir. Yerlisinden yetmişine kadar her. 
kesta bir abus çehre, bir küski.in su. 
rat! Bu, böyle gelmiş, böyle gider. 

Çok giilene, ya: 

- Yılışık! derler. 

Ya: 

- Alık! 

Hatta eski telakkilere göre giiler 
yüz mugayiri edeb tavırlar arasına 
girmiştir. Mahcubiyet - yani sümsük. 
lük • ahlakı hamide meyanına sokuL 
duğu gibi. 

O kadar kJ bir takımlan • başka 
meziyetleri olmadığından ötürii ol. 
malı ki - gülmemeyi bir haslet, hir 
efendilik icabı sayarlar. Tabut gibi 
yürür, sanduka gibi otururlar. Su.. 
ntları ağaçtan yontulmuş Hintli pu. 
tuna benzer. Çehrelerinin çizgilerini 
yalnız kaş çatmak veya diş sıkmak 
için belli ederler. Gülmek onlar için 
- ne münasebet efendim • bir haya
sızlıkhr. 

İşte bu fena ananeyi bozar diye iç. 
kiyi severim. Ama kafirin azı da ço ... 
ğu da zarardır. Gerçi içmiyenlero 
karşr: · 

- Dünyanın tadını anlamadan a.. 
ğaç gelmiş, kereste giden ham ervah. 
lar! diyenler de çoktur. Ne v apalnn 
ki; içki içip mantar olmadansa, be. 
nim gibi içmeyip kereste kalmayı 
tercih edenler de az değildir. 

Ben bir hoca sıfatile genç nesilde 
kendi ölçümle bir takım eksik1ikler 
bulmaklığma rağmen onların kendi. 
terinden evvelki nesilde buh~nmıyan 
kadar neşeli oluşunu doğrusu takdire 
şayan görürüm. Hatta bu neşe, biraz 
da kayıtsızlık ve avarelik pahasına 
olsa bile. Ömür keyifle, nc~e ile, gül. 
me ve oynama ile sürülür. Bu olmaz. 
sa hayat bir çile doldurmaktan lba. 
ret kalır. 

İşte hayatı pembe görüp, ömrü. 
müzde keyif sürmek için bulduğum 

zararsız, yeni ve bedava bir çareyi 
bu yazımda arzedeceğim. 

Gazetelerde görüyorsunu-ı ki; Al
manyada adam başına haftada bir 
kilo sekiz yüz gram ekmek, 40 gram 
tereyağı veriyorlarmış. Et, zerzevat 
ve ~·emiş de bu nishctte az. Bu yiye. 
cekleri tahdit etmek meselesi İngilte. 
rede de başlıyacakmış. 

Bunlan gazetelerde okud.uktan 
sonra şö;rle Balıkpazarı, Çarşıkapıt 
Fatih, Hal gibi yerli yahni Pazartesi, 
Perşemhe pazarı g-;hi gezici satış yer. 
lerine gidip seyrediniz. 

Bacaklarından dizin dizin asılmı~ 
etleri. camekanlara gelin ~hi dizil. 
mis okkalık ekmekleri, eski kazas. 
kerler gibi bağdaş kurmuş Iahanala. 
n, Polonya asılzadelerinin ~'astıklı 

bıyıklarını hatırlatan prasalan, sa. 
pile yaprağı miikemmel bir "izdivacı 
elvan,, yapan havuçları ve yüzü kara 
içi ak bayır turplarını: · 

- Bunların hepsi bizim! diye dü. 
şüncrek bir gih~den geçiriniz. 

İbadulJah! Müşteri arayan dört 
okkalık torikleri. uskumruları, kol. 
yozları. demokrat istavritleri: 

- Bunlar da bizim! diyerek teftiş 
ediniz. Ve ondan sonra bir de yuka. 
rıda yazdıi{ım. ylveceklcrini ilaç alır 
~ibi recete ile tedarik eden milletle. 
ri düşiintinii7; övle bir neselenir, o 
derece keYiflenir,.iniz ki: iiç tane 
49 luk yutsanız bu kadar tesirli ol. 
maz. 

İlle o lahanaların h allerindeki cm. 
niyet, derli toplu luk, kostiimU iyi 
biçilmiş, dolırunca bir ''efendi., hali 
adama rakıdan. biradan. viskiden kat 
kat fazla keyif verir. fY!llnız Şehir 

Tiyatrosu komedi kısmı. belki onu 
aratmıyacak kadar adamı keyiflen. 
dirsin.] Şüphesiz mizah ga"Zetclcri de 

(Devamı 7 ncidel 



' TA N 

Dünkü Maçlar 
Galatasaray Beşiktaşı, Fener 

de Peragı Mağliip Etti 
H avanın çok güzel oluşu ve 

maçlann üzerinde toplanan a. 
laka dün Taksim stadına on bini mü
tecaviz bir seyirci 1tütlesi toplamış 

bulunuyordu. Seyirci adedini anlat
mak için son senenin hasılat rekoru 
olan 2900 lira hasılat yapıldığını kay
detmek küayet eder. Seyirciler arıı
sında valimiz de bulunmakta idi. 
Galatasaray _ Beşiktaşla, Fenerbahce 
de, Pera ile karşılaşacaktı. Bu prog. 
rama bir de Fenerbahçe - Galatasa. 
ray B takımları maçı ilave edilmişti. 

Fenerbahçe - Galatasaray B. 
Günün ilk oyunu Fenerbahçe -

Galatasaray B takımları arasında o1-
du. Her iki takımda da birinci sınıf 
oyuncular gözüküyordu. Birinci dev. 
reyi Fenerbahçeliler 2 • O galip bi
tirdiler. 

İkinci devrede Fenerbahçe bir Ü

çüncü gol daha yaptı. Fakat bundan 
sonra canlanan Galatasaraylılar sarı 
lacivertlilerin gevşe:.nesinden istifade 
ederek arka arkaya üç gol kaydetti. 
ler ve beraberlik oldu. Bir hücumda 
Fenerliler bir gol daha kazanarak o
yundan 4 - 3 galip çıktılar. 

Fenerbahçe - Pera 
Günün ilk mühim karşılaşması 

stat kupası maçı olarak Fenerbahce. s 
Pera arasın~a idi. Takımlar sahada 

Dünkü m açtan bir görünüş 
Bir aralık Ömer sol muavine, Fik

ret sol açığa geçti. Ömer hücum hat. 
tındaki muvaifakıyetini müdafaada 
da gösterdi. Her dakıkası heyecanla 
seyredilen oyun netice değişmeden 

1 - O Fenerbahçe lehine neticelendi. 
Bu surtle san lacivertliler stat ku
pası finaline kalmış oldular. Hakem, 
Adnan oyunu güzel idar.1 etti. 

Galatasaray • Beşiktaş 
Ayni zamanda Beşikta§ _ Galata. 

saray karşılaşması da heyecanla sey
redildi. 

34 üncü dakikada Salahattin topu 
ortaya gönderdi. Sarafimin bir kafa 
vuruşunu Eşfak çeldi. Topa yetişen 
Eşfak Galatasarayın ikinci golünü 
kaydetti. Devre de karşılıklı hücum. 
larla 2 - O Galatasaray lehine bitti. 

Askeri Liseler Arasında 
' 

Kuleli Takımı F utbOI 
Şampiyonu Oldu 

Şampiyon olan K uleli takımı oyuncuları birarada 

Askeri liseler arasında tertip edi- sa lisesine 1 • O g•lip gelmişlerdir. 
len müfettişlik kupası maçlarına dün Kuleli sporculannı şampiyonlukla. 

Şeref stadında devam edilmiş ve bu rından dolayı tebrik ederiz. 

TiYATROLAR 
suretle müsabakalar nihayet bulmuş- ı 

t tur. Üç haftadanberi devam eden bu 
1 karşılaşmalarda rakiplerini büyük sa-

f 
yı farklarile mağlup eden Kuleli li- ----
sesi askeri mekepler futbol şampiyo. Şehir Tiyatroşu 
hu olmuştur. Deniz lisesi ikinci, Mal. Komedi Kısmı lstiklll caddesinde 

Bu akşam saat 20.30 da 
tepe üçüncü, Bursa dördüncü olmuş- e KA N KARDEŞLER -

lardır. Halk Opereti 
Büyük bir kalabalık tarafından ta. 

1 

akşam 9 da 
kip edilen dünkü maçlarda Malte. zozo DALM A SLA 

pe - Deniz lisesine 1- O, Kuleli . Bur. (HA LiME'. 

J 

, IST ANBUL HALKI HAZIROL ! ! __ , 
Sinemalarında Çenberlitaş ve Ferah 

Bu Çarşamba matinelerinden itibaren 

İLK UYAN 1 Ş DEANNA DURBIN 
Sen enin en muhtefem en mükemmel filmi 

, 

4 - 12 - 939 __ ................. .. 
Bir ArkadaşımlZI 

Kaybettik 
Gazetemiz operatörlerinden Nec

det Tunalı müptela olduğu hastalık. 
tan maalesef kurtulamamış ve teda
vi edilmekte olduğu Haydarpaşa em.. 
razı sariye hastahanesinde dün saat 
2 de vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
saat 11 de Haydarpaşa hastahanesin
den kaldırılacaktır. Pek genç yaşta 
gözlerini hayata kapayan arkada. 
şımızın mesai arkadaşlarına ve aile
sine baş sağısı dileriz. 

Saffet Nezihi 

Vefat Etti 
Maruf ediplerimizden "Zavallı 

Necdet,, muharriri Saffet Nezihi dün 
tedavi edilmekte olduğu hastahanede 
vefat etmiştir. Cenazesi, bugün öğle 
vakti kaldırılarak Bakırköy mezarlı. 
ğına defnedilecektir. ~ -

Taydos Makinesi~ 
Getirilemiyor 

Merkez Bankasının A vrupadaıl ~ 
tirteceği taydos makinesi ile kağıt 
para basmak işi harp vaziyeti dolayı. 
sile tehir edilmiştir Bu iş için An. 
karada bir bina yapılacak ve Darp. 
haneden de istüade edilecektır. 

SARAY 
Sinemasında 

6 Birinci Kanun Çarşamba 
akşamı saat 21 de 

MÜNiR NUREDDiN 
Konseri 

l 1\
1

13 Birinci Kanun Çar-
ı 11 şamba akşamı . ANKA. 

it'.,.. IRA da ULUS sınemasın- 1
14 

i
l I da da yalnız bir konser .

1 verecektir. 
-

göründükleri vakit Fenerbahçe takı
mında eski müdafi Fazıl.L"l yer aldığı 
görüldü ve şöyle bir kadro ile Pera 
karşısında dizildiler: 

Hakem Saminin idaresinde oyun 
başladığı zaman takımlar şu kadro
larla yer aldılar: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Ad
nan - Musa, Enver. Celal - Salahat
tin, Eşfak, Cemil, Boduri, Sarafim. 

İkinci devre, birinci devreye naza
ran daha zevksiz geçti. Beşiktaşrn 

bütün ümidi, Şeref ile Sabri üzerin
deydi. Fakat Galatasarayın müdafa_ 
ası bu iki oyuncuya da fırsat vermi
yordu. 25 inci dakikada Cemil vası
tasiyle bir gol daha kazanan Galata. 
saraylılar sahadan 3 - O galip ~ıktı
lar. Ve stat kupası finaline de iki 

ezeli rakip Fenerbahçe - Galatasaray ı 
kalmış oldular. 

,---..... -------------------------------, BUGÜNE KADAR GÖRÜLEN KOMEDİ FİLİMLERİNİN EN NEFİSİ - EN 

Cihat - Fazıl, Leb ip • Faruk, Ha. 
yati, Fikret • K. Fikreı;, bmer, l\1e
lih, Rebii, Basri. Beşiktaş: Mehmet Ali - Faruk, Ta. 

ci - Hüseyin, Bedii, Necmi - Rıdvan, 
Sabri, Suldur, Şeref, Eşref. 

Oyun çok seri başladı. G:ı.latasa

raylılar derhal oyunda hakimiyet te
sis ettiler. Galatasaraylıların bir 
türlü kıramadıkları tali zincirlni bu
gün kıracakları gözüküyordu. Bu ha
kimiyet 18 inci dakikada semeresini 
verdi. Sağdan bir Galatasaray hücu
munda Cemil, yan bir vuru~la Gala. 

Hakem Sami oyunu tam bir dü
rüstlükle, çok güzel idare etti. 

İkinci Küme Maçları 
Dün Şeref stadında teahhura uğra

yan ikinci küme liğ maçlanna devam 
edilmiş, Karagümrük Davutpaşdyı 

4 - 1, Galataspor Galatagençleri 
1 - O, Anadoluhisar Feneryılmazı 

2 - 1 mağlup etmişlerdir. 

lzmirdeki Güreşlerde 

T ekirdağll Galip 

EGLENCELİSİ • KOMİKLER KRALI - NEŞ'E KAYNAGI 

Oyun çok seri başladı. İlk daki • 
kalar mütevazin geçiyordu. Dakika
lar ilerledikçe san lacivertliler ağır 
basmıya başladılar. Bilhassa muha -
cim hattının Ötner, Fikret, sağ ce. 
nahı güzel bir anlaşma ile Pera mü
dafaasını tehdit ediyorlardı. Muavin 
hattı da başta Fikret olmak üzere 
canlı bir oyunla oyun üzerinde Fe
nerbahçenin hakimiyet kurmasına a. 
mil oluyordu. Nihayet devrenin 33 
üncü dakikasında Fener lehine bir 
frikik oldu. Fazıl topu kale önüne dü
şürdü. Melih yakalayarak daha mü. 
ıait vaziyette olan Basriye geçirdL 
Sıkı bir şüt, top Pera ağlarına takıl
dı. Bu suretle Fenerliler maçın ye
gane galibiyet golünü kazanmış oldu
lar ve devre 1 - O bitti. 

tasaraya ilk golü kazandırdı. İzmir, 3 (TAN) - Bugiin yapılan 
Beşiktaşlılar bir parça canlanır gL güreş müsabakalarında Kara Ali Ha- \. 

bi oldular
1 

fakat yaptıkları birkaç beş Kasımı 45 dakikada tuşla yen. 
1

••••••••••••••••

1•••••••••••••••••••••••••" 

TURKÇE SOZLU 

hücum, Galatasaray müdafaasında miştir. Tekirdağlı Hüesyin de 30 da. 

kırıldı. kikada Alman Vilman'ı yenmiştir. 
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r 
Edimede Kor. Komutanlığından : 

Edirncde kor dokuzuncu ~ubesinde çalışmak üzere 250 lira ücretle bir yüksek mi
mar alınacaktır. Atideki ı;erait ile birlikte bizzat veya tahriren Edirnede kor do-

1 

CHARLES 
SİGRİD GURRİE 

BOYER-----" 
HE D Y LAMAR 

Cezair Sevdaları 
Maçın ikinci devresi son senelerde 

nadir tesadüf edilir bir heyecan i
çinde geçti. Her iki taraf ta gollük 
vaziyetlere girdiler. Bilhassa Fener 
kalecisi Cihat yaptığı kurtarışlarla 
alkışlandı. Fener müdafaası da Fa
zılın iltihakile kuvvet bulmuştu. 

kuzuncu şubeye müracaatları. 
A - Yüksek mimar diplomasını ihraz etmek ve askerliğini yapmış bulunmak. 
B - Kor mıntakasında gösterilecek yerlere iki sene vazife göreceğine dair no

terlikçe musaddak taahhütname. 
C - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
D - Lflakal iki sene nafia veya diğer inşaat işlerinde çalıştığına dair bonservis 

ibraz etmek. 
E - Mahkumiyeti bulunmadı.(tına dair polisce musaddak hüsnü hal mazbata-

sı. (902) (9998) 

Ateş gibi yakan bir aşk • Öldüren bir güzellik - Sıcak memleketlerin ihtiras dolu sevdalan • Hatırasını 

ebediyen unutamıyacağımız bir şaheser. 

Çarşamba Akşamı MELE K'te , ............................. ------------------------
- Bir yerden almadım, kendi mahm dedim ya. r W 111.-.--- ............. --'""~" ..... llltll..,,......,.._~9".l"' .. ""'"''...._.., .... 114f!MtllNll••.-...... .._, 

- Biri~i mi hediye etti? 
Kuş•ın sahibi sinirlendi. 
- Siz polis amiri filan mısınız? 
- Hayır, hayır. 

- Ne diye ince eleyip sık dokuyorsunuz. 

IE5) 
~ ı· '~ 1 ) lEK 

kat aklında hep o, hep Kör Behzat! Bu kim? Kuşu 
nı::reden buldu! Çalmadığı besbelli. Söylemek iste. 
mediği de besbelli. Nasıl öğrenmeli? lhtiyat müla.. 
zimi demişti. Bu bir ipucu olabilir. On blrınci mi, on 
üçüncü mü bir kolordu sözlerini de kaçırmıştı, bu da 
daha kuvvetli bir ipucu. Fakat ne ordu kaldı, ne 
asker, herkes dağıldı. Merkez kumandanlığı belki 
bilir. Zat işlerine de başvurmalı. ünce bedestene git· 
mek .. Evet işe oradan başlamalı. 

- Oğrenmek istedim de. 
- Polis amiri iseniz peki. Mademki d~ğilsiniz 

siz~ ne? 
- Sizin kim olduğunuzu da pek merak ettim. 

111 

- Bana bak beyefendi: Bana Kör Bchzat der_ 
ler! Bu kuş ta benimdir! Işte o kadar! 

- Bey oğlum!.. 
- Oğlumu moğlumu bilmem! Yoksa bt'ni hırsız-

lama bir iş mi yapıyorum sandın? 
-- ~urada bir mal alınırken satanın adı adresi 

malum olml!lı değil mi? 
-- Ha ... Sen benden iyice şüphelcnıyorsun. Sa. 

na. bir şey söyliyeyim beyefendi! Zatea belalar ba
şımdan aşmış, bir de sen hırsız yakalam!~ gibi sor. 
guya çekersen sonra fena ederim! Vurunc~ otuz ild 
dişini birden avucuna doldururum! 

- Fakat bey oğlum ... 
- Saçmalama! Bu körlükle bu topalltğı hırsızlık 

ederıten örımdan saçaktan düşerek almadım. Harp 
meydanlarında kazandım. Bana adla sanh on fü;i.in
cü kolordunun ihtiyat mülazimi Kör ·nehzat derler. 
I .af istemez! Sana kuş satmıyorum! Çek arab:ını! 
(Mezatçıya) Kuşu bir kenara koyunuz. Satılık malım 
yok! 

Başka bir şey söylemeden ve söyletmeden çarşı 
tç;ne hızla daJdı. Doktor çok müşkül mevkide kal
mıştı. Memura dert yandı, clinletemedı: 

.... 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
- Görüyorsunuz ki sinirli bir adam. Kim bilir 

.,e dereli var? 
- Kuşu alamıyacak mıyım? 

- Sizi'! satmıyacağını söyledi. Başkasına belki 
satar. O da şüpheli ya, istediği fiyatı bu zamanda ve. 
ren bulunacağını hiç ummam. Elin çatlak sesli geve
ze hayvanına kim çıkarır da peşiı> viiz lira verir. 

- Ben veririm! 
- S~hi mi? Aşk olsun size! 
- Ben kuşlara meraklıyım. 
- Kör Behzat Efendi duymasın, iki yüz ister. 
- !ki yüz de veririm! 

K 
. > 

-· uşu sıze veririm ama, kapalı götürünüz. 
Başkasma sattım diyeceğim. Yoksa başıma iş açar. 

- Size de lutfen kabul ederscnız yirmi beş lira 
hediye ederim. 

- (Bir hı'lmala) Ahmet! Şuradan büyücek amba
laj kağıdı bul da bu kafesi sar. Beyle beraber araba. 
sına kadar götür. 

Doktor yüz yirmi be§inin cebe atılacağını bil
mekle beraber işi kısa kesmek için iki yüz yirmi beş 
lirayı verdi, makbuz istemek gafletinde de bulunma-

No. 
clı. Sevinç içinde eve geleli. Mezatçı ile anlaştığına 
da mc~ınnundu. Kör Behzadın adını adresini belkı on
dan öğrenebilirdi. Kuş yüzde yüz Kasrı - Şirindeki 

kuştu. 

- Hay abtal şeytan hay! Nasıl da aklıma 2etir. 
medin? 

Diye başına bir tokat attı. 
- Tecrübe edince bizim mi değil mi hemen an

laşılır. (Papağana haykırdı) Zümrütmisal! Zümrüt. 
mı sal! · 

Kuş telaşlı hareketler yapıyor! 
- Züınrütmisal! 

- Beli! 
- Hani Bebek! 
- Bebek! Bebek! Hani Bebek? 
-:- Zümrütmisal! 
- Beli! Ferhat! Şirin seni bekliyor! Gel gel! 
Ve uzun bir hıçkırık taklidi. 
Bu acı, bu elim hakikat karşısında doktor lcen. 

dini tutamadı. Büyük bir sarsıntı ve baygınlık geçir
eli. Koştular. Doktorlar yetiştirdiler. Paraliz olma. 
dığı anla§ıldı. Bir kaç günlük mut.1;ak istirahat. Fa· 

- Merhaba memur efendi! 
- Mc.şallah, buyursunlar beyefendimiz: . 

-Kuştan pek memnunum. Gevezeliği kesti . 
Hem teşekkür etmek, hem kendi içtiğim sigaralardan 
bir paket hediye etmek için uğradım. Behzat Bey biı 
şey se~di mi? 

- Hayır, zatı alinize epeyce kızmış. Ne hakla 
benden şüphelendi diye epeyce sinirlilik gösterdi, 
teskin ettim. 

- Acaba adres filan bıraktı mı? 

- Bırakmadı, yalnız terhis tezkeresini gösterdi. 
Bizce bu yeter, ha, durunuz aklıma geldi. Ilk defa 
kuşu getirdi. Vakit gecikmişti, yarın getiriniz ded1m, 
(ta Atikali p&şadan geliyorum, koca kıfesi topal ba. 
cağımla bir daha götürüp getiremem.) dedi. AtikaH 
Paşa. Sarı çizmeli Mehmet ağa. Koca semtte Köz 
Behzat JemekJe bulunur mu? 

Uçünciı ipucunu da yakalayınca arabayı Atikali 
Paşaya doğru çektirdi. Mezatçı doğru demişti, bir
kaç kişiye sordu. Bilemediler. 

Zat işleri biraz uğraştıktan sonra şu malumatı 
verdi; künyesi merhum süvari mirlivası Kerim Paşa 

(Devamı var) 
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T AN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1'400 
750 
400 
150 

Kr. .. 
• 
• 

1 sene 
8 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
800 

Kr. .. 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet r;uraslyle SO, tS, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli p~indir. 

Adres de~Urmek 25 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 Jruru:ıluk 
pul llAvesl lb.ımdır. 

GÜNÜN MESELELERt 

TAN 'ın 
Hediye Ettiği 

. Ucuz Kitaplar 
TAN'm elliden fazla kitabı okn

yucularına yüz elli kuruja 
verişi, yıllardanberi halledilemiyen 
bir dava üzerinde tekrar durmamızı 
icap ettirebilir. 

Çünkü bu kitaplann mazhar oldu. 
fa raibet "Bizde kitap okunmuyor, 
okuma heve.si sönmüştür,, şeklindeki 
hilkümleri kökünden yıkıp atacak 
vfis'ati de geçmiş bulunuyor. 

Bu kitapların kapışılışı da gösteri
yor ki; millet ucuz kitap bulunu, 
pekala okumak istiyor, ve okuyor. 

Diğer taraftan, TAN'ın bu teşeb. 
bil.sil, kitabı ucuza verebilmek im
kinlannın da mevcut olduğunu gös
terdiği için her bakımdan hayırlı ol
muş, ve zannediyoruz ki, bu davayı 
benimsemekle mükellef olanlara ye. 
ni bir istikamet, yeni bir yol göster. 
ıniştir. 

Yenecek, içilecek maddelere mu. 
sallat olan ihtikin önlemefe çalışan. 
lann yanında, bir de manevi gıdala. 
nmıza saldıran ihtikirla mücadele 
etmek zamanmın geldiğini iddia et
mek artık mevsimsiz sayılmamalı. 

dır. 

* Abidenin Yeri Değişiyor 

tanhul ak.slia 
merd na uzanaa eli, ora-
yı, tertemiz, darlitoplu muntazam 
bir meydan haline getirmeden ayni. 
nuyacağa benziyor. 

Taksim meydanının ortasındaki a
bide de, - plana göre - yerinden 
kaldınlacak ve layık olduğu ihtişa. 

mı verecek ilavelerle, Ayaspaşaya 

doğru genişliyen kısımdaki yeni ye. 
rine oturtulacakmış. 

L(itfi Kırdar Belediyesinin bn ka
rannı da, yüzünün akiyle başaraca. 
tından hiç şüphe etmiyoruz. 

Gölleri, dereleri, su hazineleri, boy 
boy arazözleri olduğu halde, cadde. 
leri sulayamayan bir belediyeden, bir 
lı:oc:a abidenin değil, hatta bir bekçi 

lmlUbeslnin yerini değfştirmf'.sini is. 
temek, dün, insana çılgınlık damga
sıııı vurdurtabilirdi. Bugün iyi, ve 

çalışkan bir belediyeye kavuştuğu 

için, yer yer güzelleşerek, madeni 
bir renk ve şekU almıya başlıyan İs. 
tanbulun, artık mevcut sinek istilası 
gibi tarihe kanşan o betaet ve ihmal 
devrini, o kabusu htırlamıya bile 
vakti yoktur. 

L(itfi Kırdar, halktan gördüğü te-
1'\'ecclihü, sade İstanbulu imara baş
layışına, ve İstanbullulara, istedikle. 

rini, özlediklerini, dilediklerini birer 
birer vermiye çabalamasına değil, 
bizi o kabustan kurtarışına da borç. 
ludur. 

Bize gelince; tenkit kadar, takdi
rin de, mesleğimizin belli başlı va. 
zifeleri arasında yer aldığına kaniiz. 

Hatalı bir hareketi tenkit etmi
Yen bir kalemin müsamahasiyle, isa

betli bir hareketi alkışlamayan bir 
kalemin alakasızlığı, ayni derecede 
zararlıdır. 

Zira, takdir olunmamaktan doğan 
ıevk kırgınlığı, ataletin anasıdır. 

Ve zamanında, sırasında takdirin, 

teşvik ve tenbih edici kabiliyeti, gay. 
ri kabili inkardır. Fakat, Liıtfi Kır. 
darın, her gün yeni bir emaresini ve 

eserini gördüğiimüz enejisi, takdir 
\'e teşvikin şahlandırıcı kamçıı1ını ye
ıneğe muhtaç değildir. 

Buna rağmen - ihtimal uzun 
ınüddet, bu bakımdan Ç''k ba
kımsız kalmanın acısiyle - biz, o. 
bun iyi hareketlerini takdir etmek. 
ten kendimizi alamıyoruz! 

Tayyare hücumlarına karfl fehirlerde bütün binalar, nakil vcuıtalan türlü renklere boyandı. Karikatüriat diyor ki: 
"Eğer bu gizlenme devam eder•e •okaklarda in•anların alabileceği kıyafet böyle olacaktır,, 

Maarif Mütehassısına 
S on günlerde bir gazete 

muharriri "Maarif Me-
.eleleri,, adı altına sığınarak 
bu adın büyüklüğü ile hiç de 
telif kabul etmiyecek derece
de küçük, dedikodu nevinden 
fikirler söyledi. Kendi mes-

Cevap 
leklerini ~likadar eden m~ Yazarr. Bir Muallim 
~~b~~~p•a~~i~--~~~~~~~=~~====-~---hakla, d~eleritıi ıaöyliyen 
muallimleri tarafgirlik ve mü
dahene ile itham etti. 

G azet~.m~, bütün ~eslel{Ie
rln ustunde hususı bir im

tiyazı bulunan bir meslek değil
dir. Bir gazetede her gün yı:ızı ya. 
zan ve gelişigüzel fikirler söyle. 
mek fırsatına malik olan bir mu
harririn bir mesele mevzuu bah
solduğu zaman, o mesele hakkın. 
da hakikati söyliyebilecek yega
ne saliıhiyettar adam olarak ken
dini görmesi, yahut makaleJninde 
o edayı takınması gazetecilik de. 
ğil, sadece işgüzarlıktır. 

Hele mesleklerini alakadar e. 
den bir mesele üzerinde konuş
mak istiyenleri tabasbus ve riya 
ile itham etmesi çok çirkin bir 
harekettir. 

Bu muharrir, bilmelidir ki; bir 
muallimin terfii ve diğer tarzlar. 
da taltifi ancak kanunun hüküm
leri dahilinde olabilir: Halbuki, 
bir muharririn patronu tarafından 
mükafatlandınlması, bu gibi şe. 
killere tabi değildir. Fakat biz o
nun yaptığı gibi, bu taraflar üze
rinde ısrar etmiyeceğiz. Acaba 
kendisinin zannettiği gibi, bu mu
harrir, Maarif Vekilinin sahsına 
karşı bir iğbirar ve husumeti ol. 
maksızn maarif meselelerini sırf 
ilmi ve hasbi bir alaka ile mi tet
kik etmek istemiştir? Makaleleri
nin edası, tonu, muhteviyatı bu. 
nun tamamiyle aksini ispat ediyor. 
Bir defa bu makalelerde ilmi de. 
nebilecek müşahede ve tetkikten 
bir emare bile yok. A priori, de_ 
duction, istikra, usul gibi, der
me çatma toplanmış ilim ve man. 
tık ıstılahlariyle bu makaleler, il
mi bakımdan ancak bir ortamek
tep talebesini hayrete düşürebilir. 
Muharrir, maarif meselelerine o 
kadar yabancı ki, adeta mektep 
görmemiş dense seza! 

Muallimleri mürailikle itham 
etmek cüretini gösteren makale 
sahibi, işittiğime göre Maarif Ve
kiline yazdığı bir mektubun ceva. 
bmı almamış, Maarif Şurasına 

çağrılmamış. neşriyat kongresine 
davet edildiği zaman da Vekil ta. 
rafından kendisine lazım gelen ih-

t iram gösterilmemiş. Bütün bun. 
lardan hıncını almak istediği için, 
olacak, "Dur, ben sana gösteri. 
rim,, avaziyle bir maarü mütehas. 
sısı (!) olarak meydana çıktı. 

B u muharririn, Maarif Vekili. 
nin şahsına karşı büyük bir 

infial ve kin ile dolu olduğunu an
lamak için, makalelerinden her-

hangi bir satırı yakından incele
mek kafidir. Mesela: Hatalı kitap. 
lardan bahsederken, "bu kitapla. 
rın beş sene evvel basılmış olması 
Maarü Vekaletini mesuliyetten 
kurtaramaz. Koca bir tatil devresi 
geçti... ,, diyor. 

Geçen tatilden az evvel Vekil o
lan Hasan Ali Yücelden bir tatil 
esnasında bütün ortamektep ve li-

LOKMAN HEKiMiN öGUTLERf 

HASTANELER MESELESİ 
B irkaç gün oluyor, İstanbul 

Şehir Meclisinde geçen bir 
miizakereden sonra hastaneler me. 
selesi gene ortaya çıktı. Kalemine 
gü\'enen herkes fikrini yazdı. Has. 
tanelerin bazılarında hastalar lüzu. 
mundan fazla tutuluyormuş, bun. 
dan dolayı başka hastalar dn geri 
çevriliyormuş... Benimle birlikte 
biraz diişiinmeyi kabul ederseniz 
bu nıeselenin gayet basit olduğu. 
nu göri.irsüniiz: 

Bir kere, herhangi bir hastanın 
hastanede lüzunıundan ziyade tu. 
tulduğu iddia edilemez. ·Her Jıe. 
kim, fakiilte profesörü olmasa da, 
mesleğine ' 'e ilmine meraklı bir 
adam demektir. Hastaneye yatan 
hastalar da tecrübe tahtası olmaz. 
lar, fakat hastane hekiminin ilmi 
mü~ahedesine mevzu olurlar. Bir 
hastanin miişahedesi hastaneye 
yatmasına sebep olan şiddetli ha •. 
lin geçmesile bitmez. O hal geç. 
tikten sonra neticenin ne olduğu. 
nu miişahede etmek her hekimin 
merak etmesi liizumlu bir şeydir .. 
Bundan başka da hastaneden ken. 
di kendine çıkmak istemiyen bir 
adam merhamete muhtaç bir in. 
san demektir. Onun icin herhangi 
bir hekime hastalan liizumundan 
fazla hastanede tutuyor demek, 
hekim, mesleğine ve ilmine me. 
raksız \ 'e muhtaç insanlara karsı 
merhametsiz olmak gerektir de. 
mek olur. Hekimlik mesleği ve 
hekimlik ahlakı devam ettikçe hic 
bir hekime hastalarım liizumun. 
dan fazla tutu,·or demek doğru o
lamaz. Bir hastane hekiminin haıı. 
taları lii7.umunlan fazla tuttuğu 
isbat edilemez. 

Baska hastaların ~eri <'evrilme. 
sine gelin<'e bu da yalnız tstanbula 
değil biitiin memlekete ait bir me. 
seledir. 1\femleketin buraya en o. 
:ıak, hastanesi bulunan yerlerin 
bazılanndan bile, fstanbula hasta 

geldiğini herkes bilir. Ondan dola. 
:n hi<'bir hastanın geri c;e\'rilmc. 
mesi için ne kadar boş hasta yata. 
ğı lüzumlu olduğunu bütün mem. 
leket nüfusuna göre hesap etmek 
lazımdır. Her işi kökünden halle. 
den Amerik1tlıların daha gec;en se. 
ne c;ıkardıklan hastane istatistik. 
terine göre orada memleketin hii. 
tün nüfusuna nisbetle '.\'Üz kisi için 
iki hasta yatağı va~dır. Fakat 
bunların ancak yarısı doluvor. de. 
mek ki bir me~lekettc yfü: kişiye 
bir hasta yatağı bulunma l:lzım. 
dır. O zaman herkes hasta olduğu 
zaman kendisini bekliyen bir ya. 
tak bulabilecektir. 

Bir hasta yata.tını, gönliimiiziin 
istediği ıibi, bütiin techizahnı da. 
ima tamam ve zamana uygun tu. 
tarak, hekimleri ve hastalara ha. 
kanları geçindirerek idare idn yıl. 
da bin lira çok değildir. Fakat siz 
isterseniz bunu pek çok görerek ve 
beşer hin yataklık büyük h.=: tane. 
lerde birçok umumi masrafların a. 
zalacağını gözönüne getirerek ya. 
tak başına beşer yüz lira ile idare 
etmeii üzerinize ahnız: Yiiz elli 
bin yatak için yılda yetmis beş 
milyon liradan daha az parayla taş 
çatlasa idare edemezsiniz. 

Her yıl bu kadar parayı istedi. 
ğiniz suretle bulacağınızı da far. 
zediyorum: O kadar yatağa vetişe. 
cek kadar savı.tn h.-kim hulamaz
~ınız! Bu da bildij'iniz hikayede ol. 
duğu gibi, bir kere barut yok de. 
mektir. O bulunmayınu geriye ka. 
lan bin sebebi saymaya li.izum kal. 
maz Hastane ihtiYa<'ınm tamamlan. 
maııı zaman işidir. fhtiyac olduğu 
kadar sayıda hasta yatakları ta. 
mamlanıncaya kadar hastanelere 
mürauat eden hastalardan hepsi. 
nin yer bulamaması rivar.i bir za. 
rurettir. Bundan dolayı hiç kimse. 
ye kabahat bulmak için hak ola. 
maz. Hele hastanelere ••. 

se kıtaplannm baştan aşağı tetkik 
ettirilerek, yeniden yazdırılmasını 
istiyor. Bu kadar insafsızca bir is
tekten sonra aklınca, Maarü Ve. 
kilini mesul görüyor. Vekilin mek. 
tep kitapları hakkında bir fikir ve 
düşüncesi olup olmadığını biliyor 
mu? 
Bir tatil devresinde bütün mek

tep kitaplarını tetkik ettlrmiye ve 
yeniden yazdırmıya imkan var mı. 
dır? Bilakis, Vekıl, böyle bir şeye 
teşebbüs etseydi, esaslı işı yapma. 
makla itham olunması icap etmez 
mi idi? Esasen m ektep kitaplann. 
da görülen hataların başlıca sebe
bi, bu kitapların bir ders senesi 
zarfında değiştirilmesi ve k1sa bir 
zaman içinde yeniden yazdırılma
sı olmuştur. 

Başka misal: 
Yine evvelce mektep kitapların. 

da değiştirilen ilmi ıstılahların 

Türk dilinde husule getirdiği tc. 
şevvüşü kaldırmak için Ha<;an Ali 
Yücelin hiç bir teşebbüste bulun
madığından şikayet olunuyor. Bi. 
lakis Hasan Ali Yücelin ilk icraa
tından birisi de, değiştirilen bu ıs. 
tılahların ıslahına teşebbüs etme
si olmuştur. Vekalet mekteplere 
gönderdiği bir tamimle, ıstılahlar. 

dan türkçenin bünyesine uygun, i. 

lim ve tedris bakımından elverişli 
olanların tcfrikini ve bu şartları 
haiz olmıyanların yerine başka ıs

tılahların teklifini bütün alakadar 
muallimlerden istemiştir. Bu işin 

bir tatil devresi gibi kısa bir za. 
man içinde tamamiyle tahakkuk 

ettirilmediğinden şikayet etmek , 
şöyle dursun, Vekili, gösterdiği te. 
enniden dolayı tebrik etmek daha 
doğru olur. 

Aksi takdirde, bundan birkaç 
sene evvel ıstılahlar birdenbire de
ğiştirilirken , yapılan hatayı yeni
lemek tehlikesi vardı. 

M akale sahibinin en fazla 1srar 
ettiği nokta, derslerin saat 

sekizde başlaması, birde bitmesi 
ve öğleden sonra talebenin ~alıŞ
mak için mektebe getirilmesidir. 
Bu iddia, bir fikir ve kanaat oL 

mak itibariyle, her fikir ve kanaat 
gibi, hürmete şayan görülürdü. 
Fakat muharririn iddiası::n ispat 
ıçın, Maarif Vekilletini inhidam 
halinde göstermesi ve bu inhidam. 
dan Hasan Ali Yüceli mesul tut
mak istemesi, hınçtan doğan bir 

yaygaradan başka bir şey değildir. 

"Her yeni gelen Vekilin eteğine 

sanldım, arkalarından kılıç çek
tim ... ,, diyor. 

Hakikaten muhanir, pusuya ya
tıp ; adamı arkadan vurmakta çok 

Amerika mektubu : 

Katiller 
Sindikası 

N evyork (Hususi l\fuhal>irimiz
den) - Bütün Amerikanın en 

derin dikkat ve alaka ile takip etti • 
ği hadise, "katiller sindikası,. na 
mensup birtakım adamların tevkifi. 
dir. Yapılan tahkikata göre, bu sin. 
dika 200 ki iyi öldürmüştür. Fakat 
bu sindika erkanından ancak üç kişi 
tevkif olunmuştur. Bunların en mü. 
himmi Paul Petrello adını taşıyor. 

Bu adam doktordur ,.e cinayetlerin 
asıl faili sayılıyor. İkincisi, bunun ic
ra memurudur. Ve adı Caesar Valen. 
ti'dir. 'Ü~üncüsünün ismi Casetti'dir. 
Ve bilha sa kansını zehirliycrck öl. 
dürmekle maznundur. 

Bu üç kişinin idare ettiği katiller 
sindikasının faaliyet sahaııı Nevyork, 
Filadelfiya, Yeni Jers, Delaware gi. 
bi yerlerdir. 

Yaphklan işler de şunlardı: Koca. 
larının ölümünü çabuklaştırarak, si. 
gorta bedeline konmak istiyen kadın
lar, bunlara miiracaat ediyor \'C be
deli mukabilinde kocalarını ortadan 
kaldınyorlardı. 

Bunlardan başka, koulannclan 
memnun olmıyan kadınlar da. bu 
sindikanın en belli başlı miişterileri 
arasındaydılar. 

Si1:orta için öldUrUlen kocaların 
sayısı (35) e varmıştır. 

Katillerin kullandıktan vasıta, a. 
çık bir iz bırakmıyan bir nevi zehir
dir. 

Bundan başka yol kazalan da bu 
maksada hizmet etmekteydi. Sindi. 
ka, büyük sigortalara rağbet göster
miyordu. Çünkü kendilerini büyük 
bir para ile sigortahyanlardan biri 
öldü mü, sigorta kumpanyalan çok 
geniş tahkikat yapıyorlar. halbuki, 
kendilerini kiiçük bir para ile sigor
ta edenlere karşı bu derece geniş 

tahkikat yapılmamaktadır. 
Böyle bir sindikanın faaliyet ha

linde olduğunu açığa vuran ilk iz, iki 
sene evvel keşfolunmuş, 28 yaşında 

olan Cacopardo namında bir genç., 
sevgilisi olan bir kadını öldürmek 
suçiyle te\'kif olunmuş ve sindika 
reisi Petrello'nun onu kullanmak ve 
ölilm işleri vermek istediğini bildir. 
miş ve zabıta bunun üzerine faliRl. 
kata girişmişti. 

Petrello, zabıta tarafından tnklp o. 
Junduğunu anlar anlamaz, birçok 
şeyler bilen kadın müşterilel"inden 

kurtulmak fçln çalı mış ve bunları 
da zehirlemek istemiştir. 

Halihazırda sindikanın üç liderin. 
den başka, 23 kişi daha yakalanmı'
hr. Bunların mühim bir kısmı kadın
dır. 

Yakında bunların hepsi de mab. 
kemeye sevkedileceklerdir. 

Kadınların biri Rose Canina'dır. 
Bu kadın "öldiirücü buseli dul,, diye 
meşhurdur. Beş kere evlenmiştir. Ve 
kocalarından yalnız birincisi hayat. 
tadır. Çünkü bu adam, kendini ı;i. 

gortalamayı kabul etmemiştir. Onun 
bu harekefi karısının kendisinden 
bo anmasına sebep olmuş, kadının 

daha sonraki kocalan birer birer es
rarengiz bir surette ölmii~lerdir. 

Biitiin Amerika muhakeıne:d en 
derin merak içinde bckl.-mektcdir. 

mahir! 
Dancadan , bilmem nereden ge. 

len talebeler, İstanbuldakı bir li. 
seye saat sekizde nasıl yetişebilir
lermiş? Bu muharrirden soruyo
ruz: "Anadolunun her hangi bir 
kazasında ortamektebi bit iren ve 
bilhassa ortamektebi bulunmıyan 

kazalarda, ilkmektebi bitırcn ta
lebeler ne yapıyorlar?,, 

Onun mantığı ile ben, İzmitteki 
talebelerin İstanbulda derslPre ye. 
tişebiJmesi için. derslerin saat on. 
da başlamasını dahi istiyebılirim. 
Hulasa, İstanbulda çok uzak ci
varda oturan talebeler, tıpkı lisesi 
bulunmıyan, yahut ortamekt:-bi 
bulunmıyan kazalardaki talebeler 
gibi, mektebe yakın yerlere gel
meğe mecburdurlar Gönül isterdi 
k i devlet, İstanbulun uzak civarla
rında birer ortamektep ve lise aça
bilsin. Heyhat• Mukavvadan harp 
gemis i yapılamadığı gibi, mektep 
te olmaz. 

Devlet. İstanbul ve civarında 
mektep açmak hususunda kafi ih
timamı göstermistir. Hatta bence; 
Maarif Vekaletinin d!lha başta 

düştüğü hatalardan birisi, bütçe. 
sinin ve elindeki elemaulannın 

(Devamı 6 ıncıda) 
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A a Avclllgya Daı·r Yarenlikler v 1 

Keklik Deyip 
Geçmeyiniz! 

Yazan: Aka Gündüz 

- ·ı -
"Elbasan'lı Ali baba kekliği" 

tavşan köftesi kadar meşhurdur. 

Tarif etmeden önce size kekliğin 
monografisini hulasa etmeliyim 
ki alt tarafının tadına varasınız. 

Keklik muhtelif aile kollarına ay. 
rılmış bir şecereye mensuptur: 
Kızıl keklik, kınalı keklik, kara. 
bacak, ak keklik, ala keklik, ve u. 
zak olmıyan bir akrabalık dolayı
sile çil. 

Kızıl keklik kınalı demek değil. 
dir. Kanat, altları göğüse doğru ve 
bütün bacakları manikür boyasın. 

dadır. Yani kızıl keklik Ataman 
madamasına pek benzer, höpür hö
pür ve löpür löpür olur, eti yavan
dır. Göğsü çok defa tahta kıymığı 
gibi lif lif olur. 

Kınalı kekliği hepiniz bilirsiniz. 
Eski saray gözdelerine veya vezir 
hanımlarına benzer. Gerçi eski sa
raylılar daha çok badib:ıdi ördeğe 
benzerler idiyse de ben gençlerin
den bahsediyorum. Kırmızı mer. 
can gerdanlığı, bej çorap üstüne 
atlas terlikleri, kazan kulpu ras
tıkları, kudretten sürmeleri. gri i. 
le karışık açık kahverengi seten. 
tilyon kumaştan entarisi.. dedim 
ya, tıpkı tıpkısına saraylı hanım. 

Usta bir aşçı elinden çıkarsa eti 
gevrek olur. 

Karabacak göçebedir. Kınası, 

rastığı, manikürü pedikürü yok .. 
tur. Çeribaşının torunu gibi bacak
ları maşa karasıdır. Buz dolabında 
veya ayazda bir hafta kalmadan 
pişirilmez. Göç mevsimi ilkteşrin 
sonlarıdır. Serini sevmediğinden 
cenuba doğru akU:ı halinde göçer. 
Uzun uçar. Yoruldu mu da uzun 
yürür. Eskiden köylüler: 

- Bu dağda yatır (evliya) var. 

dır, ona sa~ olsun diye başmdan 

aşmaz da yürür. 

Derlerdi. Şimdi ne dediklerini 

sormadım. 

A k keklik. Size onun güzelli. 
ğini tarü edemem. Bildiği. 

niz gibi kınalı pedikürlüdür, pan.. 
tantiflidir, rimelli rastıklıdır, eda. 
lıdır. Yalnız rengi bambaşkadır. 

Tepeden kuyruğa kadar beyazla 
karışık açık bej. Yahut ikisile ka. 
rışık kül pembesi. Nasıl anlata. 
yım bilmem ki. Bakmasına doya_ 
mazsınız. Pişirip yemesine hiç kı. 
yaınazsınız. Hele vurduğunuzaı 

mutlaka esef edersiniz. İyi bir res. 
sam onun resmini daprenatür yap. 
sa ve kübik filan diye saçmalayıp 
renklerini desenlerini yerli yerine 
koysa bir türlü inanmazsınız. böy. 
le keklik olmaz dersiniz. Yalnız 
enderdir. Ankara mmtakasında 

on sekiz yıl içinde anca~t bir tane 
vurulmuştur. Onu da Ankaranın 
birinci sınıf avcılarından ve de. 
ğerli emniyet memurlarımızdan 
Diyarbakırlı Bay Sırn İnceboy av. 
ladı. Avcılar klübü tahnit cameka
nına koydu. Yıllanmış tozun top. 
rağın içinde kaldığı halde hala gü. 
zel. Etinin lezzetini bilmiyorum. 
Bay Sırrı İnceboy ateş etmeden 
önce yürüyüşünü görmüş, şöyle 
tarif eder durur: 

- O, yürüyordu, Yuhan Stra. 
us'un en ince valslerinden birini 
oynuyordu. Uçmuyordu. bir dans 
serpantin yapıyordu. Elime aldı. 
ğım zaman manikürlerinin ucun. 
dan öpesim geldi. Kraliçe Viktor. 
yaya mı benziyor, Mari Antuane. 
te mi? Bir türlü ayırdedemedim. 

Ala keklik. Adı üstünde kurak 
çöllerde yaşadığı için eti çemen. 
siz pastırmanın sinirlisinden be
terdir. 
Nonoşum çil! İşte bun:ı diyecek 

yok. Mutlaka doğruyu sövlemek 
gerekse çil bütün kekliklerden 
üstündür. Ekin tarlalarını. otlu 
düzleri ve su kenarlarındaki bük. 

Av mevsimi münasebetile -
lcri pek sever. Nişanlısı ile kavga 
etmiş Bayın kadar sinirlidir. 

Keklik nasıl avlanır? Bunu avcı 
olan tarif etmez. Tarif eden avcı 
değildir. İyi bir avcı kekliği vu. 
rur. O kadar, Bu vuruş harcıyaca.. 
ğı fişek sayısına ve tepeçe~i taban 
sancısına bağlıdır. Yani meleke 
meselesi. Bazı hartasız avcılar d 
kekliği havada mavzer kurşun 
ile vurduklarını söylerler, inan 
makta inanmamakta serbestsiniz 

a 
u 

-
! 

1 

B ir de ev kekliği vardır. Ba 
ka manaya almayın. Sahi 

keklik diyorum. Kafeste besleni 
Güzel öter ve dağdaki keklikler 
avlanmasına çığırtkanlrk eder. Ö 
dek mühresi, sarıasma petalya 

Ş-

ci 
r. 
in 
r. 
sı 

gibi. 
lir. Mesela: 

Taklidi zag, kepki hırama 
Eski edebiyatta kekli'lt aşağı yu. 

kan bülbülden tuti'den sonra g 
güldürür mısraı epeyce eski ve ü 
lü bir vecizedir. Kargamn salın 
rak yürüyen kekliği taklit ed 
kekliği güldürür demektir. Hadd 
ni bi1miyen densizler için söyl 
nir, mesela ben şimdi büyük san 
kar Bayan Safiyenin sesini tak 
etsem Safiye bana nasıl kırıla kırı 
la gülerse işte öyle. Yahu! Çob 
Mehmedi taklit ederek Greko R 

nı 

e.. 
n. 
a. 
işi 

i . 
e_ 

at-
lit 

-
an 
U -

men güreşine çıksam! 
lik Zavallı Hacı Beyi de bir kek 

türküsü ile avlamamışlar mı? H 
cı Bey ya biraz geçinden mira 
konmuş, ya yeni zengin oluverm 
Erbafü Hacı B eyi kanchrmışı 

a. 
sa 
iş. 
~ 

ar, 

o. 
a. 

!stanbula götürmüşler, Sirkeci 
teline tıkmışlar. Bir kaldırım p 
lazı bulup kibar ailedendir d 
yutturmuşlar. Hacı Beyde para 
suyunu çekince arkasından türk 

iye 
lar 
Ü-

ye başlamışlar: 

ı. Kekliği düz ovada avladılar, 
Hacı Beyi bir palazla tavladılar 
Paraları Sirkeci'de kavladılar 
Amanin zamanin ve saire ... 

şli, Keklik bakışlı, keklik seki 
keklik ötüşlü, keklik duru<:lu d iye 
teşbihler de boldur. 

Ah keklik, kınalı keklik! 
Nedir böyle ürkeklik? 

Türküsü de başka fasıldand ır. 

az.. Hele Faruk Nafiz Çamlıbelin y 
dığı ve Fuat K öprülünün be5te 
diği şu suzidil şarkı en son 

le-
bir 

k eklik havasıdır: 

Keklik bakJşlı yarime yan bakm asun 
r 

Dökmez su desti nazına tutt ya 
akib 

d 
Git semti Bllyez!de dah1 Mustafa 

an-
elib 
Ni-
had 

abib İskatı şana yeltenemez İsmiyıl H 

Hatıra gelmişken şu beyti de 
zıvereyirn: 

ya. 

Nazu edası kepki hıramanı andırır 
Ardınca hayli avcıya dağlar do lan-

dır ır. 

J 
lek, K eklik yalnız edalı, cive 

lezzetli olmaJs.la kalm 
kurnazdır da. Hele acemi av 
karşı öyle alaylı oyunlan va 
ki değme diplomat bu oyıınu 
vrramaz. Civcivi bile düzenbaz 
Uçamadığı için yürür, yürürse 
rülecek. Ne yapsın? Avcı yanın 

geçerken. civciv bir meşe yap 
alır, sırtüstü yatar ve meşe Y 
rağını göğsünün üstüne örter, 
rebilirsen gör! Yahut başını 
nadının arasma sokar, çakıll 
arasına yumulur, çakıl mı, p 
mı? Tanıya bilirsen tanı! 

az, 
cıya 

rdır 

kı. 

dır. 

gö. 
dan 
rağı 

ap. 
gö. 
ka. 
arın 

alaz 

abu Anaçlarında, babaçlannda d 
alangle itidal vardır. K öpe 
avcı geçerken çalının arkasın 

gözetler. H em öyle gözetler kı 

ksiz 
dan 
şa. 

şa kalırsınız. Eğer avcının a 
sına döneceğini sezerse hemen 
k adan geriye doğru uçar. Şü 

lenmezse ses çıkarmaz. B u derece 

rka-
ar. 

phe. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günd~ 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırealavınız. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
İhalesi evvelce ilan edildiği halde istekli çıkmıyan asgari 350 azamt 450 ton ma

zotun ihalesi 15-12-939 tarihine rastlıy:m cuma günü saat 15 de. Galata rıhtımın
daki umum müdürlük binasınd:ı toplanacak olan satı~alma komı.syonun:fa yapıla
caktır. Muhammen bedeli 32940 lira ve muvakkat temınatı 2470 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin tekli! mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar ko-
misyon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. .. _ .. . . 

Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her gun gorülebılır. (0758) 

lr•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ı 
il Hakkı Katran Pastilleri de vardır. • • 

İstanbul Valiliğinden : 
Bu ders yılı başından beri gönderdik !eri raporlar Maarif. Sağlı~ k.urulu t~: 

f d kabul edilmeme~inden dolayı vazifelerine avdetlerı kendılerıne teblıg r 
ol a ın an B' . . k 1 ""ğ et unduğu halde el:ln ödevlerine başlamıyan Silivri Merkez . ırıncı o ~ eı r -

c 
il 

menlerinden Leman İlter Üsküdar 19 uncu okul öğretmenlerı.nden L&mıa Sara
oğlu ve Bakırköy 3 üncu okul öğretmenlerinden Fikret Berkın 6 g!.ln z~r!ında 

· ı dekı· ödevlerine ba~lamadıkları takdirde istila etmiş sayılacakları ılAn o-
ım z (9963) 

l un ur. 

. 
lstanbul' Bel~diyesi .. llGnları 

B d 1 k fi 5000 lira olan Balcırköy Taş iskelesi tamiratı açık eksiltmeye konu~-
e e eş ·· ·· t 1 ·' d Da muştur. İlk teminat bedeli 375 liradır. ihale 8/12/939 cuma gu~u -~aa . .. e . ı-

. E ·· ende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat mildurl!.lğil kalemın-mı ncum ih 
1 

·· ·· 
d ·· uı· b"li Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile a e gunu mu-e gor e ı r. .. (9(}66) 
a yyen saatte Daimi Encumende bulunmaları. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Beyoğlunda eski Hi.iseyin ağ::ı yeni Bülbül mahallesini~ eski Bilezik yeni Yeni
kafa sokağında Hasan Rıza paşa vakfmd an eski 56 yenı 58 No. lu arsa . ve ~7~2 
sayılı Vakıflar Kanununun 44 üncü maddesi mucibince kadastroca tesbıt ed~di
ğinden bu arsada tasarruf iddia edenlerın alelusül mahkemeye ve evkafa mura-
caatları. (9992) 

Münakalat Vekaletinden: 
1 _ "18500., lira 90 kuruş mııhammen bedeıtı "339,, parça muhtcll!!llcins mo

bil a 2490 numaralı kanun hill{Umlerine göre pazarlıkla satın alınacaktır. 
: _ Ek~iltme 15-12-939 cuma günü saat ond_a fsta~bulda __ Galatada D~vlet De

nizyolları Umum Müdürlüi:ü binasında miı teşekkil Vekalet mubayaa komısyonu o-,_ 
dasınaa yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartnamesile ilişikleri parasız olarak fstanbulda Devlet Denlzyol
ları İşletme umum müdürlüğil levazım mil dürlilğünden Ankarada Vek~let levazım 
müdürlüğünden parasız alınabilir. . . 

ist klil (1387) lira (57) kuru~ muvakkat 4 - Eksiltmeye girebilmek için e erın 

teminat yatırmaları lazımdır. 

Şubeye Davet 
Emln !S nU Yerli Askerllk Şubeslnden: 

c 
Şimdiye kadar askerlik yapmamış rezalı, 

ezasız bakaya, 316 - 335 dahil hava sı

ıfına mensup milkelletlerin sevkedilmek 
zere hemen şubeye müracaatları ilan o
unur. 

n 
Ü 

1 

1 

l 

Dahiliyenin bir tamimi 
D ahiliye Vekaleti, vilayete ve be. 

ediyeye gönderdiği bir emirde tlev
et· müesseselerinde vaki olacak k a

nunsuz h areketlerden vali, kayma

kam, nahiye müdürü gibi idare a. 
mirlerinin mesul olacaklarını bildir
miş, idare amirlerinin çok dikkatli 
olmalarını istemiştir. 

kurnaz keklik yalnız çoban çocuk
larının oyununa kapılır. Bu çocuk. 
ların kapanı pek ustacadır. Çalı. 

lardan, çakıllardan yirmi otuz san. 
tim yüksekliğinde bir ('ift duvar 
örerler. Bu çüt duvar yüz metre 
kadar ileride birleşip zaviyeleşir. 
Zaviyenin ucuna bir kol girecelt 
derinlikte ve otuz kırk santim kuL 
runda bir çukur kazarlar. Çukura 
bir kapak yaparlar ve bu kapağı 

bir mihvere çakarlar. Siyasi mih
ver değil, değnekten mihver. Mih. 
verin ucunu Roma - Berlin yerine 
çukurun iki kenarına yerleştirir. 

ler. Öte ucuna bir muvazene ağır. 
lığı koyarlar. Keklik süriisft bu za. 
viyenin içine düşmeye görsün. 
Bir karışlık duvarı aşmaz. Yürür. 
'Üstü otlarla maskelenmiş çuku. 
run kapağına basınca ya Hah içeri! 
K apak sustalı olduğu icin hemen 
kapanır. 

Dağlardan uçtu keklik 
Suyunu içti keklik 
Çatala girer girmez 
Çukura göçtü keklik. 

Türküsü bu tuzaktan kalmı'? oL 
sa gerek. Size birkaç keklik hika. 
yesi söyliyeyiın. 

(Alt tarafı yann) 

(9729) (6050) 

RADYO 
~NKARA RADYOSU 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunlu!ıı 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw 

T . A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw 

Pazartesi, 4. 12. 1939 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13.30 - H.00 .i.\lüzik 
(Hafit müzik - Pl.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı. ajans ve meteoroloji haberleri, 13,25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuşma, 19,15 Türk müziği (Karışık prog
ram), 20,15 Konuşma, 20,30 TUrk müziği 
(Fasıl heyeti), 21,15 Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Joh. Strauss: Güzel ilkbahar (Vals), 
2 - Jose! Lanner: Balo dansları, 
3 - Max Schönherr: Alp kiiyli.ılcrinin 

dans haYaları, 
4 - Tschaikovsky: Barkarol, 
5 - Cari Robrecht: Vals potpurisi 
6 - Dohnanyi: Düğün valsi. 
7 - Schubert: Askeri marş. 
22,00 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Müzik (Kü
çük orkestra - Yukardaki progrnmın de
vamı), 22,35 Müzik (Faure : La Majör so
natı - PI.), 23,00 Müzik (Cazband - Pl.), 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve kapanış. 

Lahanaların 
Verdiği Keyif 

(Başı 3 üncüde) 
bu bakımdan li hanalann keyfine va. 
ramazlar. 

Diyeceksiniz ki: 
- Ayol! Sen öküz miisiin? Nedir 

bu lahanaya karşı teveccühlin! 
Eğer öküzlüğün alameti sade la. 

hana sevmek ise bırakın öyle ola. 
yım! 

Lakin, şakayı bertaraf ed in de, ha. 
kikaten bu bol yiyecek hacm ine, ra. 
hat alış verişe, hele şehrin clışında 
geniş sebze tarlalarına, koyun sürii
lerine bir bakınız. İçinizde hir ferah. 
lık hlsııetmiyecek misiniz'! Yiiziinüz.

1 de bir tebessüm açılmıyacak nu? 
Deneyin ve bana söyleyin! 

'l 

Rahat uyku, neş' e ve iştiha 

çocuğunuzun tam sıhhatta ol
duğunu gösteren en iyi mi
yarlardır. Bu husus ancak 

yavrunuz 

HASAN 
öZLO UNLARI 

X ediği takdirde temin edilmit 
olur. Çünkü HASAN öZLO 
UNLARI yüksek besleyici kabi
liyetine ilaveten yavrularınıza 

İftiha veren vitamini bol, kalori
si fazla bir özlü çocuk gıdasıdır. 

HASAN Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısmda _ .... - .... - .... -
GRiPiN 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralii. Kırıkhk 
ve bütün ağrıları· 
nızı derhal keser 

f,,.~ hm da günde 3 k'ate J 

alınabilir. 

Her yerile pullu Iiutul::an 
ısrarla isteyiniz. _ .... - .... - .... -

Müsabaka İle Memur Ahnacak 
Türkiye İş Bankasından : 
1 - Ban:ıkamızın muhtelif subelerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 

ile 15 memur alınacaktır. l\'Iü;abaka imtihanlan 25 birinci kanun 1939 
pazartesi günü Ankara, Istanbul ve İzmirde yapılacaktır. 

2 - Imtihana girebilmek I\in: 
a) Laakal lise mezunu olmak. 

b) On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yukan bulunmamak: 
c) Askerliğini yapmış olmak <Askerliğini henüz yapmanuş olanlar 

muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evs:ıfı hrıiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak çalıştınlır. 
lar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar barem 
kanununda muayyen tahsis:ıtla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 - İmtihan n~ticesinde Banka hizemtine alınacak 15 memurdan 

başka muvaffak olanlar, muvrtffakıyet derecelerine göre Müessesede 
açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

G - Taliplerin en geç 20 Ifoinci kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada Umum il'Iüdürltik !11emurin Servisine, İstanbul ve İzmirde 
Şube Müdürlüklerine vesa:klerile birlikte müracaatta bulunmaları ilan 
olunur. 

Giimrük Muhafaza Genel Komutanlıih İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi Tahmini 
bedel 

ilk 
teminatı 

Açık eksiltme günü Sa atı 

7000 Tire çoran 1960, 147 11/12/939 pazartesi 10 
3104 ,. 869.12 66 11/12/939 Pazartesi 11 
4000 1ı20 84 l 1/12/939 PazartE>si ı.t 
1 - Te~kilat eratı için !'atın alınacak Tire çorapların yukarda yazılı, gün ve 

saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Nümune çorap ve evsafları komisvondad.ır. 
Göri.ılebilir. 

2 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata Rıhtım 
caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (9721) 
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Yeni bembevaz ısıl<lı ve gayet idaieli· 

TUNGSRAM- KRiPTON 

ampullarının mUl<emmel tarzı inialınt 

teltellül eder. 

BDUff Lfl i3 ·i fl fi D E f1 L E ff i.STANBUL - ANKARA iZMiR 

, HALI L SEZER 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Muhtelif cins karyola ve divanlarla madeni möbleler fabrikanın sa
lonlarında teşhir edilmekte olup evvelce olduğu gibi hiçbir yerde sa. 
tış yeri yoktur. Sirkeci Salkıınsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7. 

~--------Tel: 21632- , 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinai M lktuı M uh. Bedeli % 7,5 teminat Eksiltme §Ckll Saati 

Lira Krt- Lira Krs. 

Cam tat 2•60 adet 2518.76 188.91 Açık eksiltme 14 
Ecza 107 ,, 494.85 37,31 ,. " 15 
AlAtı fenniye , 111 ,. 5890.80 4.41.81 Kapalı zart 16 

,. ,. 92 ,, 2623.65 196.73 Açık eksiltme 16,30 
I - Evsafını gösterir mevcut müfredat listeleri mucibince yukarda yazılı mal

zeme hizalar~nda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların

da gösterilmiıştir. 
İII - Eksiltme 13/XII/939 Carşamba günU Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Subesindekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
J:V - Listeler her giln sözU geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Müfredat listelerinde gösterilen Kataloğ numaraları sadece Aletin tip ve 

evsalını göstermekte olup, şartname ma karnındadır. Başka markı=ılar da verilebi
lir. Bu hususta fazla izahat için Kabataşta Şarap ve Kimya laboratuvarı Şubesine 
müracaat edilmelidir. 

VI - Münakasaya işti~ak edecek olanur münakasa gününden evvel fennt 
tekliflerini mezkur Şarap ve Kimya lA boratuvarı Şubesine tetkik ettirmelidirler. 

VII - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mek?upla
nnı kanun! vesaikle % 7,5 güvenme parası n;ıakbuzu veya Banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur Komisyon Başkanlığına m~kbuz mukabllinde vermeleri ve diğer eksilt
melere gireceklerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (9725) 

Cinai Miktarı 

Muhtelit oanda 16 kalem 
Ptrr<le imAli ve 19 adet 
vaziyye işi 
Muşamba dö- 160 M2 
§eme işi mukav
va ile birlikte 

* * Muhammen B. 
Lira Kr. 

. 415 00 

220 00 

% 7,5 teminat Ekalltme 
Lira Kr. ıekll aaatl 

Pazarlık 15 
31 12 " 15,30 

16 50 • Hl 

1 - Nümune ve ebat listesi mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
malzeme pazarlık ustilile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, pazarlık saatleri hizalarında 
yazılıdır. 

III - Pazarlık 5 - XII - 939 gilnU kaba taşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nilmuneler her gün sözü geçen şu bede görülebileceği gibi banda ebat lis
teleri de alınabilir. 

V - İsteklilerin pa7.arlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri. (9867) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
1 - Cerrahpaşa hastahanesinde yapılmakta olan birinci Şirürji kliniğinin 

48559.36 lira keşifli ikmal inşaatı 14-12-1939 perşembe günü saat 15 de rektörlükte 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklHer bu işe ait dosyaları (245) kuruş mukabilinde rektörlükten alabi
lirler. 

3 - Bu işe girebilmek için 939 ticaret odası vesikasile dosyasındaki ilAn şartla

rında yazılı vesikalar ile teklil mektuplaruu ihale saatinden bir saat evvel rek-
törlı.iğe verilmelidir. (9841) 

. 

·- Oeylet Demiryolları ve Limanları iş1etme u.· idaresi ilanlar·ı 
Muhammen bedeli 3545,36 lira olan 9170 adet muhtelif büyüklükte Osram, Tungs

ram, Luma, Philips veya bu markalara muadil olduklarına dair saiahiyetli maka
mat tarafından verilmiş vesika ibraz edilen diğer marka ampül 14-12-939 perşembe 
günü saat 15 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunt vesikalarile ve 265,91 lira teminatla komisyo
na müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan venlmekte-
dir. (9848) 

~~ 
HER YERDE SATILIR 
DEPOSIJ:GALATA, GÜMRÜK 

SOKAK N~3_§ 

Eskişehir Naha Müdürlüğünden: 
Slvrihlsar merkezinde inşa edllecek (20 934,10) lira keşif bedelli ilk okul inşaa

tının kapalı zarf usulile yapılan eksiltme sinde talip zuhur etmediğinden 2490 nu
maralı kanunun 40 ncı maddesine tevfikan 28-11-939 tarihinden 18-12-939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14,15 e kadar temdit edilmiştir Eksiltme Vilayet dalın! 
encümeninde kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (1570,05) liradır. 
Bu işe alt evrakı: Proje kesif hulasası, Hususi fenni şartname, vahidi fiyat lis

tesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi yapı işleri umumi fenni şartnamesi eksilt
me şartnamesi, ve mukavele projesinden ibaret olup her zaman nafia müdürlüğün
de görülebilir. 

İsteklilerin benzeri işleri yaptııtına dair en az on beş bin liralık vesikaya müste
niden ihale tarihinden lftakal ~ekiz gün evvel vllayete müracaatla alacakları eh
liyetname ve sicili ticarete kayıtlı olduğu na dair vesikayı kanunun tarifi veehile 
tekli! mektuplarına eklemeleri şarttır. Mektuplar 18-12-939 tarihinde saat 13,45 e 
kadar makbuz mukabllinde dalml encümen riyasetine verilmiş olacaktır. Posta He 
gönderilecek mekhıplnr iadeli taahhütlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (9794) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Ham Lfttfü DÖRDÜNC"Ü, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer: T A N Matbaası 

,-MERAKTAN KURTULUNUZ !mml\ 

1 

1 
Galatasaray, İstiklal Caddesinde 161 No. Eski Piyango 

1 
Müdiriyeti binasında açılıyor. Telefon: 49944 

1 C. K. M. 
! En güzel, en zarif, en şık ve en son moda 

l Yünlü ve ipekli Kumaşlarla 
I'-- Diğer itina ile hazırlanmış çeşitler meşheridir. -. 

ı~-----------·,---, i Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

4 Birincikanundan 11 Birincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmro:ı hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr aOrat hattına 

..., erıln hattına 

NOT: 

Salı 12 de (Güenysu), Perşembe 12 de (Tarı) ve 
Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya\ 
Sirkeci rıhtımından. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). TophanP 
rıhtımından. 

Pazarte~ı. Salı, ve Pazar 9.50 de, Çarşamba, f'er
~embe ve Cuma 15 de (Marakaz}. Cumartesi ayrıca 
13.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Galatı; 
rıhtlmından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), r'u
martesi 20 de (Mersin). Tophane rıhtımından. 

Snlı ''e Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımın
dan. 

Pazar 9 da (Bursa). Tophane nhtımından. 

Çarşamba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de 
det). Sirkeci rıhtımından. 

rıhtımından. 

<Saa· 

Pazar 11 de (Kadeş). Galata 

Salı 10 da (Erzurum), Cuma 
keci rıhtımından. 

10 da (Etrli~k). Sir 
(9997) 

Vapur sei'erlerf hRkkında her tnrHl ma!Omat aşağıda telefon numaraları 
z1lı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

ya-

Galata Bao Aeentellıil 
Galata . Şube Aeentellğl 

Sirkeci Sube Acentellğl 

• 

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
MüdlirliiğU binaııı altında 

Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
reisliği binası altında 

Sirkeci. Yolcu salonu 

42362 1 

40133 
22740 


