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n 
·r. ~Ulh yolunda 

teşebbüsler 
l 

ır· lllveltten başka 
ııığl k 1 f fS' ırn eri i şa edilmiyen 

şar1 Şqhsiyetler mesai 
şıılll tcırf ediyorlarmq 
rB 

~. 25 ( A.A.) - Papa noel 
~Sebetile, cihan milletlerine 

n Sôylediği mesajda, sulhu 
1 
ebnek maksadile sarf ettiği a

~- aucenab gayretlerden dola.. 
'\QZ\•e!te teşekkür etmi~tir. 

ai)a, isimlerini ifşa etmek iste
•tğ· 

~ daha başka yüksek şahsi· 
• 'rın, keza sulhu tesis maks.ı

~fettikleri mesaiden kendisL 
"<t!Unıattar ettiklerini söyle· 
r. • 

Paris 
~oel gecesini 
anhkta geçirdi 

•r ıs, 25 (A.A.) - Harp halin· 
llnulması ve pasif müda

llıtiyaçları dolarısile Pariste 
Noel şenlikleri eskisi ka.. 

~lak olmamıştır. 
Unla beraber birçok Pa· 
iiii'knn msbetinde ananele- 1 
araza ederek bugünü tesit 
istemi~lerdir. 

s Ye civarındaki kiliselerin 
bir kısmı Noel yortusunu 
ananelere göre tesit etmi~ 

Ütnet, lokantaların istisnai 
ette saat 2 ye kadar açık 

~ na müsaade etmiş olduğ 1 

1
1k. ka.lıveleri ve birahanele. 

ı.qurmu~tur. Lokantalarda 

~ • Ve ecnebi üniformasile bir 
~erlere tesadüf edilmekte;-

~illan vapurları 
\raf limanlardan 
~l'ılınağa başladılar 

t \lıleo, 2:i (A. A.) - Al
~lldırnlı Haviland vapuru, 

\ bir semte müteveccihen, 
l!ahilinde kiıin Porta Man

~· <lan a~Tllmıştır. 
'Ulana, bir aya yakın bir zn
~llberi kendisini sıkı bir göz 
~ ~ tutan Crine s:ı.hil muhn-
elXılsinin oradan ayrılmasını 
~Yeli. 

Ruslara göre Fin cephesinde 
ehemmiyetli hadise yo 

Şimalde Rusiarın· ricati 
süratle devam ediyor 

· Dün de Ruslarm 16 tayyaresi 
düşürüldü, , birçok malzeme almdı 

Moskova, 25 ( A.A.) - Le. 
ningrad askeri mmtakası erkanı 

harbiyesi tebliği: 

"Kareli berzahında keşif kolları 
arasında cereyan eden ciddi müsa· 
demeler müstesna, ehemmiyetli 
bir hadise olmamıştır. Bu müsa· 
demeler neticesinde Finl~ndiya 
kıtaatr, harp sahasında 971 ölü 

bı!"aknu~lardır. Dördü subay ol
mak üzere 35 esir almmı)tır.,, 

.Uruguvyın kararı 
·Jıfontcvidto, 25 ( A.A.) - U. 

rugvay hükumeti, milletler cemi· 
yetinin müracaatine cevap vermiş 
ve Finlandiyaya maddi ve mane
\i yardımda bulunacağım bildir
mi~tir. 

Haseki hastahanesinin 
400 üncü yıldönümü kutlulandı 

Bugün hastahanecle merasim . 
yapddı, nutuklar söylendi 

Ilagünkii merastmclo bulunan!ıı:rilan bir grup 

Haseki hastane.sinin 400 Uncü 
yılclönümü bu sabah hastanede bü· 
yUk merasimlo kutlulanmı!jtır. 

::Merasimde vali ve belediye rei· 
si Dr. Lütfi Kırdar, üniversite 
rektörü Cemil Bilsel, vekalet mü
fetti§leri, birçok profesörler, dok
torlar, vo daha birçok davetliler 
hazır bulunuyordu. 

Şehir bandosu istiklal marı:mı 

çaldıktan :::onra hastane ba.';h"ki
mi Dr. Nnzmi kürsüye ga.lorek 
mera.simi ~tı ve dııvet.lilcri sc
lAmladıktan sonra söı:ü valiye bı· 

raktı. 

Dr. Liıtfi Kırdar hastanenin bu 
güne kadar ynptığı hizmetlerden 
sitayi§lc bahsettikten sonra, bu 
hayırlı müessesenin ilerde de daha 

(Devaır..ı 4 i.incüde) 

(Sovyet - Fin harb-ilu dafr di
ğer telgraflar 3 üncü sayfamız

dadır.) 

Yugoslavy~ 
Demiryollarında 

transit eşya 
nakliyatında 

Yüzde 30 
ten2ilafl kabul 

etti (Yumı 2 incide) F1n ukcrlcrf atı,urnten l>lr Sotjet bombatCtmıan tayyareatnl 
tetkik ediyorlar 

B~eıediye depolarındf 
kömür piyasadan 

daha _ p·ahalı! 
3elediye deposundan eve teslim 29,75 liraya malolan Kara
bük kö111ürü hususi müesseselerden 27,50 liraya ahnabiliyo:· 

Aradaki iki liradan fazla farkın 
kaldırılması lazımdır 

Dahiliye vekilimizin 

valdesi rahatsız 

Dahiliye Vekili Faık öztrak'm 
valdesi, Edirnede hastalanmış ve 
lmgünkU Konvansiyonel trcnilc 
§ehrimize getirilerek tedavi altı

na ahnmııııtır. 
Konvansiyonel, Avrupada hü. 

kürn süren şiddetli kı~ yfüündcn 
ancak saat on birden sonra gele
bilmiştir. 

Belediye şubeleri ve belediye 
kooperatifi tarafından §ehrimizin 
muhtelif mıntakalrmda açıla.1 

depolarda kömür satışına baş -

}anması derhal piyasada tesirini 
göstermiJ, kok fiyatlan ehemmi. 
yetli surette düşmil§tür. Fakat 

(Denmı 4 liucllde) 

GARP CEPHESi~DE sor~ ASKER 
HAREKETLERiN MANASI NEDiR ', 
Alman taarruzlan daha ziyadP 

askerleri harbe alışhrmak 
maksadile yapalıyor 

(\'azısı 4 nncilde) 

3·1 Galata.oıara),n lenine nt'ticelenen dünlôl ~,. - Felllif,..,. 
maçından e~~e) Jkl 1ara.f t.aJnmliın ,, 

..!. 'Y'liiıil' 5 trı.el •Jtw:ıı•liı.lll -
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Düşündüğüm gibi: 

----------------------------
. 

Çocuı( hastahanesi 
Gazetelerde lıUyük bir mcmııun.iyeUe okuduk ki, !z.roir OOlediyc. 

diyes.1. lzmlr fi0hrine bir çocuk hastan~i yaptırıyormuş. Eu ha.k."i 
bllyük bir aevınçJe okuduk diyoruz. Çünkll bu haber yalnız '.ü.mfr ~elı
rin.1 değil. bugl.i.ue kadar bütün hudutları da.hllindc Jatanbukıaıu 1-~t
fal ha.st.n.ncsindeıı bs.gka, çocuklara m:ıhsus olaı·n.k yapılan bir ba§ı.a 
hasta.ne bulunmıyan bUt.ün bir memleketi alakadar edoceıt malıiyeLtc
dir~ 

Bütün dünf&da, çocukları koruyacak ve yaşatacnk bir siirü ted· 
birler aluurkeıı. mt.!llllekctim.izde maalesef clô.n birinci safa a.lnn:ıo.dr
ğımu çocuk.lan koruma mesele.sile yaıınıdan nlli.kndar olup ve bunu 
biriacl aıo.ıf bir memleket meaelesi telfi..:.ki ed~n1er.in Jzr.,ir lıeledl;e
Biıı.hı birçok i§Jerde olduğu gibi bu hayırlı i3te do diğer birçok Türk 
aehlrlerinln belediyelerine takad.dilm ettiğini gördn.kleri zaman hisset· 
tikleri tnkdlr çok bilytiktür. 

Bu haberi go.zeLe siltwılıırnıda okuduğumuz zaman batnnnı:zn ge
len ilk temtııın.i cJ.e au olmuştur: Çocuk b:ıstanelerlnin memleketin her 
:t.a.ca!ında kurulması ve lsta.nbuldn Etfal hastanesinin de İstanbul ilı· 
tiyacmı kargllıyabllecek bir §Gkllde tevsii. Çü.ukü Etfnl Jır.ı:taı:ı?si yn. 
km.uıda oturan!ar, bir yutak bul•ıncaya im.dar kucaklan:ıdnk.i hazla 
~ukla.n hastane kaprsınn. götlirllp getiren anc., ha.baların &CI!tlt hallnl 
ekseriya görmekte ve bundan büyük teessürler drıynuı.ktadrrlar. 

l.at.anbw gehr1nde bile böyle manzaralara raslnnırken memleket 
i!ahllinJ.o oo aaa.Uik, yirmi saatlik yere; para.sl olrnad1ğı için Iın.sUı. ço
cuğunu doktora gösterebilmek knygualle sırtına yl.iklenip giaen köy· 
llllerin ıehlrJere kadar gelen actklı hiLlyelerine ioanmamak eUmb
den gelmiyor. 

lzmir be!edJyesl, İzmir ve civarmm ihtiyacmt karşılıya.ca.k, ka?F" 
lıyamazsa hlc; olmazsa bir Jwımmı öc1iyecek böyle bayırlı bir 4e tc
ıebblla ettiğl için ea.>a.ıu tebrik.tir vo di~er uehi.r belediyeleri için de 
bLr ııllmune olanı.k nJmmohdır. 

:cumhuriyet 
Nadir Nat!i, "İsa'nm gt5z yaşla

rı" acili makalesinde Avrupanm 
dün akşam harbin Uk Noelini ya
ftadığını kaydederek ''DUnyaya ba• 
l.'r.'3 ve saadet mlljdellyen nıukad· 
dı::s bir varlığın yıldönUmUnü, me
clcnt ded.lo'%ıılz ve d~ görilııtl.jüne 
&ldruıa.ra.k Deri 1andrğmım insan
hk bug1ln ha.ngt ~artlar altında 
tes'it edJyor,, mıalini 8oruyor ve 
~yle dlyor: 

rek bu mücadelenin Bantldığı ka.· 
dar basit olmadlğuı, çünkU bu işin 
lılr taraftan bir ıuur mc:sele:ıl, bir 
tar:.> ftan lkt?sadt teQkt!Atlıır.ma işi, 
bir tnraftan kanun davuı "'e bir 
taraftan da ahlik mUca.dolooi oldu· 
ğuııu 85ylUyor, muharrir, alıltık.t 
nıUeyyedcler olmak üzere ou hv
alye ile ya~r bltirlyor: 

••uahtPkir olduğu mnhke:no ka
rarile sabit olanlan c('m\vntin kl)l
lektif bir şekilde boykota tabi tut· 
ması, mese!A muhtekir cılliıi:ı kim· 
se t:ıratmdan 11ıkılmamuz. sclfuıı 
veri'mPmesl, içtima! mU':lcı-:cootle
rin kesilmesi, ftibarsızlıP'rnm her 
fını tta a.flşe edilmCEll, res.ı.mlerlnin 
g~ telf'rle neşredilmesi ve r:i.i.a -
yet cemiyet içinde bir '1': "l'uıı oh
rak yaşactı:kJr rmm kendileri ':ı biG
settl rllmesi ilı:tı:za eder. Böylece 
flttnıdf, hukuki vo ahJW mtleyyi
dek!" birlbir.ini l • kvıye eders~ Ui.:. 
tikar mllcadelesi tahakkuk edebi
lir,,. 

Polonyadan alae:l!dı 
tüccarlar 

Polonyaya mal sevket::li~ olup 
son vazi11etler dolayrsilc, alıtc:-k. 

lan henüz Pntonya kl:rin~ mü. 
e .. -sesin1,;e Türkiye CmrJrmyet 
Mer-:cz F"'n::asına havcıle e<:"ıilmc· 
m~ş olan ihrac"tç:lanmrzm Tc bu 
rneırld:~tten sair suretle t'.cari 
maı..iyctte abct>.klan ob ... .,lann 
müsbit vcsikalarUe en geç 
15.1.1940 tarihine kadar ticaret 
vrk':btinc müracaattan 'l'fo:ıret 

Vel~letlrıden teblif. olunmakta ~ 
da. 

Zeytincilere kredi 
Ziraat Ea.'l!ta!t tmıir b5!;resin.. 

de zeyt!ncilik teds e·1e-~'l:k:-c 

bir te!is v~ d-,n.::otr-a kredlsi aç. 
mağa karar vermiştir. 

u • 
7 

m.ura:JM1~~~ .. . .., .. ... .. .. , , ,,. ... " . ... ı .......... ,., 

Yugoslavya itha:at devlet mürakabesi 
Demiryollarmda 

transit eıya 
nakliyabnda 

Yüzde 30 
tenıilat. kabul 

etti 
ltalyan vapurları 

mallar:mızı taşımağa 
hazır 

Balkan memlelı;ctlcrintlcn kara 
,yo!uyta e:şya mıl.'.liyal; Jçia lld· 
iıau~a 1.'urki)iO, Yugo::.lavy:ı, Dul· 
garis~n ve Yuııaniston demlryol· 
ları delegelerinin lştirakilc bir ol· 
mendifercilcr konsrcsin Loplanmış· 
ur. 

Bu konferansa Türk.iye murab-
bası olarak iılirak eden Devlel de· 
miryolları ticaret ve hasılat daire· 
::.i ıuüdüı-il <.:evat Tilrüns ve zat; 
moamt>H'ı.t müdürü Cemal Denime! 
bugunkü .Semplon ekspresıJe dön
wu;ılerdir .Heyetinıiz, konferansn da 
ir raporunu hükUnıetc vcrm~k üze· 
re bu akşam An.karaya sidecektir. 

Ô#.rendlğimiu göre, dört Bal· 
kanlı hü1..-ümet mümessillerinin bu 
konleranstnkf görüşmeler! tam bir 
ıınla~ma fJe neticelenmiş n hazır

lanan nıukavele imzalanmıştır. Mu• 
kaveJe alt'Ll:alı hükumetler tarafla· 
daıı tasdik edildikten sonra merl• 
yete girecektir. 

Yeni mukaveleye söre, Yugos· 
lav~·a evvelce Bulgaristan, Türkiye 
\·e Yun:ınls.tan arasında 111evcut 
tran~il cşyn nakliyatı anlaşmasına 

ginncği ve bu memleketlerden se· 
lecek ıhracat e~yasının tren nak· 
liyatında kendi cLıhili lenzilıltlı 

larifc:ini tatbik etınt:ği ka.bul et· 
mişlir. Bundan başka transit ııece
..:ck ihracat cŞ)'<:sı kin Jtı tarife
lerde ayrıca yüzde aa kad:ır lenı.i• 
lAt yapmıştır. 

Bıılgarlıır, mcmlckeUın!zden tren 
yoluyla A\·rupaya ıidecek eşya, 

nakliyatında evvelce tcnzi1At yap.. 
Lıklıınndan yeni bfr ucu;ı.luk hare
ketinde bulunmanıı,Iıır ve yalnız 
bu nıkliyntın sürat ve kohyhkla 
cereyamnı temin cdeceklerlnl bil
dirmişlerdir. 

Dil,tı>r tnrnftan son :ı:nmnn!nrda 

'ikiı yı>lleri mucip olan Akdcnlzdc
ki eşya nakliyatını kolaylaştır

mak yolunda ı.la Jl.alyanların raa· 
liycle geı;tikle.ri blldirlll3''0r •• 

Bu i~lc meşgul olan ltalyo.n vapur 
kumı::anyaları müıncs~illerinden M. 
F'ı.>l\ini bu sabah ekspresle ıel· 
mi-; tir. 

M. Folı;inl, ·rnrki1edea Akclcnlse 
gidecek ihracat eşyasının ltalyan 
val)urlarile nakll için tedbir ahnıı· 
rıtlhnı, tarifelere "ranır1 harp mM· 
rafları ho.l'ici:ıde hicblr zam ~·apıl· 
mıyacaiını. lhrncatç.ılanmızın bu 
kol<:ı~·h!;lardan btifade edebilecek
lerini bir muharrlmize s6ylerııişUr. 

al1mda yap;~acak 
Ticaret vekili dün ak §am Ankaraya gitti 

ve çuvalın 
indiriliyor 

Köse~e, mamul deri 
gümrük resimleri 

Blr lw.fladanberl şehrimizde ih· 
liUrla mücadele tedbirleri olmak
la meşgul bulunan Tic:ıret vekili 
Nazmi Topcuoğlu diin nkşnm An· 
.ı:arayıı gitruıştir. 

\'ektl lıar~edoden evvel, şehri· 
miıdeki mesaisi hakkında beyanat· 
ta bulunarak, gazclderin yapılan 

iı;ler hakkında hergun parça parça 
mallıınat vererek c.k.1rıuıııuııııycyi 

leovir eltiklerJnl söylemiş ve ga· 
zelelerimize bu lılzmellerinden d<>" 
layı tcşekkiir etm 1; tir. 

Vekil, llk speküllısyon hareketi
ııiıı göı iilJüğü paaıuklu üzerinde 
ııüı:nriiklerde birikmiş matlnnn it· 
haJi, fabrikularJmızın azaıııl rıuı• 

dımanlarile çnlışmaları ve pamuk 
mukabilinde yeniden ltlıaUıl gılıi 

alınan tedbirleri anlattıktan sonra 
kösele ve deri uahsine 
şunları söylemiştir: 

geçmiş ve 

.. _ Kösele ve umumiyetle mamul 
deri üzerindeki fiyat terermıeri, bil 
ba'iS& bariçteıı ham clcrlai ıı getı ı ıl· 

memesi ve imıılaua lazım olan kı.ıı
yevi maddelerin fıkdanına veya fi .. 
yatlarının :rü1<oıcJml~ olmo:ı.ına at• 
!olunuyordu. Buna göro aldığımı:ı 

ledbirlel" ~nlardır: 
·earn deri ilbolini temin mak~a· 

dile deri fabriı..a111rı cmn.ıu 7a ı.un 
lnsilh: lir:ıhk nkredılif imkAm ve
rilmiştir. Diğur ki:nycvl ma ıill ~ıer 
içın sıkınt · mız olmıya<"~kllr; ~·in. 

kil lnı dcfn eÜıurüklcn çıkacak olan 
Alı ıan menşeli mJll:ır ara~ ııı<la hU 

maddeler mevcut ,fduğu gJbl, ln· 
giltere, Fransa, lsvicre. Bcl,.ika ve 
Holandadan celbed lccek ol<ı nlar 
için lılzımgelen akreditif emre a
madedir. 

Ba hususta di(ieı:• bir noktaya da· 
·hı lşıırct edeee:"tirrı: Mamut dıt'r'fn1• 

üzerindekl gümrük resimlerJ geni~ 
•bir nisbel duhilinde teuzıl edılece .. 
31 gibi deri ~ 1:ı:ril ile kttnrlura ~ti'" 

nayii üzerindeki muamele vergisi 
de yeniden tetkik olunacaktır.,, 

Vekil, buncfan sonra kahve, ı;:ay 

-.e demir üzerinde alıııan ve evvel· 
ce parça parca yazdı!hmız k:ırar!:ırı 
anlatmış ve alman ve alınacak leJ· 
birleri şöyle hüllisa etmiştir: 

"- İthaUıtın ihtiyaç gösterdiği dö· 

BirmektUP . 
viz, it,,.<'1 fi"r:•l:-r111 ~r.""rt"lc ar-"'~" 
bulundurulacak ve ihtiyaç görill· Hocam. dt-
dükce ne:-1, tdiye m<"k1 .,mda Uya.mş'm 23 ilkteşrin uyısl det' 
olan~ ak.-ed.itif kolaylıklar gös • ha yeni elime geçtl. Kim g:.ırı
te:-'!::cekt!r. m~? a!çln gönee~! bl .. ~ıı• 

Bunun mulr.ıbilinde ithallitı· rum; fakat herhalde gl1nder;:;.r
m·z, tle•let mür~abesi altınJa iyi etmiş; sWn, Abidin P dıJll'
al.'.'ka-'ırl:ırm vii-:nda get;rec-ği yazdığınız açık mektubu olı:U;&J. 
teşekküller vası+ ... ~ivle yapılaca· O mektuptan bir yerde ball ~
ğınc1"'ln ~rak~:ı'de fiyatların aza· eliğini duymuştum; bahsedetl ııe
milerini tcsbit etmek imkbr el· di hatırlamıyorum ama yası>'1~11ıı 
de cd:'miış b:ı!·•..,acaktrr. Cür:kü ğer.memişti. (0:-un kim oldll~~ 
bu !>'tlrette it!-al~t ile T)era1~e,...~e gerçekten hatn-lamıyorum• ı tıt• 

ciler arasına girecek speküliıtöl'le· eöylerc!lın.) Ben yazınızı ÇO ıjl'f 
rln gizhnmesine meydan verilme- ğer.dim: en gtlzel, en iyi yat! ıclll 
mi~ olacaktır. nızdan biri: onu ynzdığmıJ U~~ 
Y~n Cir "'!mcı'ldıı kaout bezi s·24 teşekkür ederim: bana b ııııl' 

kifaele ve mamul deri, çt·val 1 bir zevk verdinJz. Hatır.ıs.~ 
glimrük resimleri tenzil edile· Pnscal bir tarafta: ••sen bit 3~ 
ce}' .. ir, 8~1:ı.·ordu.m,. karşıma b.~r ınu.h s~ 

Bir taraftan talebi karşıtava· Çil{tr., gıbı bir §ey suyler. ~ 
eak arz temin olunmak ve piva· ya.:ıları:.m:c!a. ise hemen ııııe' 
aa zorluklartnr gieermek ~ibi liı.'3anla karşılaşırız. İştirak ;~ıı!S' 
tcd'.:irlcr al n:rken, ci!ğ~r taraf di~!I'."iz fi'+1 ~ril~n b:ıhS"t61ıe41' tan t".Ok y:'\lnn za"""a"da cıkaeak haksız bulduğumuz şeyler ıs ~ 
s:ıluh• ·et 1 •nunrm':ın so':'lra <1a ğiniz ;a...,..a.n bile ~l.ze, ın~ııııı:' 
ha $1..i::letle. • r,~"'k ilzere k·•vvetli ıır:.ıdıfılM:.Z yerde bır tnsar. b ıtıtd" 
bir fiyat mii;alı:ab:si ve devamlı olmanın payansız ı:evklni U 

bir ko-, .... oı hr rırr1-ı piyasa la 
1 
sınrz. ô~· 

kendisini gö• .. cre---1':-tir. Ho~am. bu ı>efer haksız ol .11~ 
Tuttuğumuz volda neticed~n nuzu e:.ı.nıyorum. Abidin vııı;ece' 

emin ohralt v 'irürhn, r-a!-~adı · saı::ı.: l:J'Ill.ellii mUn8;1taşa :S~ 
mızı ve he-1~fl~rimizi çol: iyi kav· deg.lun: ll3:'15Illl se~erun, ~~ 
ran:rn oldu!:!:ı:ınr kabul ettiğim de kıyme~ı . oldu?Una ın Jtllltfl 
itha11it t,,,cirlerimirin ve p•rl!· Fakat o ~brik resımlerl tıs.!' $1S O 
kendecilerin hlikQmetle iş birll ~i ha~ka sö~liyecekler~ va:,;.ı ,P 
:va-ım"'"ı arzn ve .,;~ •r t'~ t"·"· '~- ıbrik re~anl::rinin gilzell.11! dr ~ 
iere lüzum aöstermivecek sekil - ılıyot11unW1r' w., ·~t llu>l lıJ. \,oıs· ~: .... ~, 

~ . •. ~·orı.:.m; rı.;;:ı. on.a::-c:ın ~, 
de hareket edecelderırlıden şuphe 1 1 I" , 1 b · k d olll1ş!ı .~ 
etmek fstemiuorum ç n <ı:t.m cnım a ar rrY 

"' .,. zun. Onlıı.rla büyült kütleye ~ 
--------------------------- hazzını v~rmek kabil mi? Siı ,ı.1 

Veşilay haf ftsı K~ç:a~{ Sehir ::~~~ı1::k·h~~~~~ 
_ _.. •ee ...,.. ..... ,.. yl; fakat siz m:l~rred ~ıe" 

Y"!"t'.l!C"ıl,( H b ı • anlıyan bir adamsınız. ae;~ o#d 
~f' - W a e r e r 1 ml\ce rred !!lJ13ti SPVTilCSJ'1 f 

anlamasını bekliyebilir ınfyiı • • ..ıı 
Y c.,ila v cemiye!i ve .J ı· 

_ ;, • Heledıye Sultan Mahmut tür· Abidin Dlno'nun kaba.h~u ~~$ 
gen~~C ş:ıbe3İ ~es .. .ıjn a.sfah c..ıJtlc iı.slünJe:ci bur:ıdn: beı:ı b.?n bu.nwı b~ •1~· 

k l . ld Jıvarını yıklmırak nlçul.mağa ko- hat olduğunu istihza lie ı:ıv~~~· 
ongre en yapı 1 nı.r venn.oilir. Bu huı.usla lıir pn.ı- yorum. B~tfuı yeni 11anatiı1 ııs4' 

Yeşilay gençlik şubesi yıtltk Je hazırlanmıştır. h:ıtl burar.o.: m:lt~ad!ycıs iJ1!. 
• Karabül· demir 1'e çelik fahri· cerı ie gillyor, so:ırn ,,:119' ...ıtl' 

konı;resl dün Eınlnönu luılkevi sa v 1 
!onunda toplanmış, bir yıllık fa· kıısııım çelikhııne kısmı lkmcıl &.!il- yor diye kızıyor. DünkUleı' ıJÇ o' 
ati~ et raporile vezne raporu tasvip tlıAındeo bu hafta içinde Ct..ı.lıyele cerrede gittikleri :z:a.r.· an ~ıi 
cd:!miş ve seçim yaptlıuıştır. aıı~ııce~L..r. C,,..:1lı>.iıaut.ue mad..:ol eş- m:ı.::sa yı:.ln.!Z m:ır.evver ı ~· 

ya imallne mahsus çelik yapılacak· hit::r> ettik'cr!nJ s~ybrler .,e ı~ 
Bundan ~ura Yeşllay cemiyeti· lır. ba.l·lt tarafından sevilip 1:,ııııJl"' 

nin 20 inci yıllık kongresi profc • Knsımpaşad11 15 yaşlarında me3e itibar etmezJe ·11; o~! 
sör Mazhar Osnıanm reislıgınd~ And uuında bir km bıçakla sırtın- bugünün Abidin Dine gibi tı 11' 

to:>lanmı,, yıllık çalışma raponı rlan yaral.ıro.rak kocan lfal!t yaka· !l:l!l~t1"!i.rl~rı Ö!·le arteto~~t il~ 
okunnu::;iur. Ilü'.n"ımetin iç.k •• crin .anııı : ,, adliyeye verilınişlır. V2Zıyote de taraftar de:)l· .~~ 
:ılkol deı-ccoleriui indirme yolunda· ~ :,ie.iJrimizde bulunan hlO kad:ır ~anş~nk, halkı al!kadat ,,ıı". 

Kare.köy meydnnı nasıl ki mesaisi lakJ~r ve şü ... rauiıı anıl· Polonya!ı muJtcciden l.ıır kısıuuıın ' ıstlvorıar, sonra da kalkIP el~ 
rnış, illolün içtimaı zararlarından r'oloncz köyüne iskônları için ya· bu işlerle yzı.Jı:ından mC'f}gul el>,;;' 

genişletilecek? bahsedilmiştir. r.ı:i~cakibl!n lıer yıl lJ1lan ınüracuat, kôy kanunu mil- l~rrı a~lıyaca~, tahamıniil 
bir Yeşilay hartası ve bfr ü::üm .ait olm:ıJı~.ııdan, kabu.I e<lılc.ı· ği eserler veriyorlar. 19, 

Kara.köy meydanının tUnel fstı. ~ ".t. 

''DU.n. yUz binlerce, milyonlarca 
!nsan ayni derdin r.stıro.blle ağladı, 
&yuf istikbalin korku.s11e tltredl 
:H~lk her tarafta muhtemel fell
ketlerln ~in nzabt içinde çtrpm· 
lı!ı. Diln gece kiliseleri dolduran ih· 
llyarlarm ço~u .>arın evi.i:ı.t~:z ka
lacak: dUn akşam mahzun bir 11es
ıe babatarmı arıyan çocukların 
büyUk bir kısmı hayatlarmm so
nuna kadar öks!lz yaşıyacak. 

Bıı hakikati açıkça bilmek, AV" 
rupıı medeniyeti hesabına ne Iecl!,. 

kaınetinde genişletilmesi karar f{llni) yapılmasına karar ver ilmi~ memiştiı-. Sanatin münevver ıfu?tr"t~ ~P 
taşmı§tır. Şehircllfk mliıt.ebassısr Mııre heyeti sc~iml y:ı::ı:lmtşhr. BI· .~ lzmitte Fevzi~ camiinln b~r bU~'li~t kütleyi de alAkad_at esi ~ 

fzrnirde tütün sab§!arı Prost bu sahanm mufaeeal plı\n- rlncl reisliğe profesör Mar.har 0"1· muddl'lten!:ıari e1csılen hnlı ve kı· Lkisini de heyecana getit!X'e f~ 
!arını ikmal etmiştir. Belediyeye ınaıı, iklnci reisllklere Dr. İbrahim lımlerinio camiin kayyumu O:oomıın bil olduğunu biliyorUJll: ti' 

tzmirde tütün satıştan yekıl.nu ait eski borsa bintılarlle bunun ar- Zati, S:..~h·e llüseyiıı, umuınl ka· luraüuuau çal.nı.lıi!ı unla:sılmış ve 1 bu, milcw·rcde git:nek, ibrll' 
17 milyon ldloyu bulmuştur. Sa. ka tarafmda.ki Mehmet All Pa.~a tipllklerc profesöı· Fahreddin Ke- ı.:alınau kllimJerdeu bir kısmı kay- slınlerl yapmakla olıxıd. -"" 

~an tı~lar, piyasanın ilk günlerde ki hant yrkıtacaktrr. Hazine ve ev- rim, buna yardımcı Fehmi Atanç, yumun e\•inde bulunmuş, keııı..lısi . ·-· ,ııl~J' 
' U. Zekeriya Sertel bugünkü kadar hırarctli olmamakla bera- kaf an.smda mUnaziünfih olan bu münlkfplikJere Dilbetz:lde Şevket, tevkif ed!Jmiştlr. Ne dhemck. 1~btedi~rred '•' 
mn.kaleslnl ihtik.Arla mUcndele hanm istimlaki kin vali Lötfi Hn~ejln, azo.l·':hro met-us Ncvıaı ~ Yor:ı.,ınm Tııhim m<'"1<czlnrle eunuz, ocam • u muc... ~ 41 
mev:ı:uuna ayırmıştır. ber kesilmeden devam etmekte • Kırdar alika.darlarti temas etmiş- rioklor Sö!levl, Talat, Ay~e Reııı .. ı döuildüğü yolunıla müddeiumumi· tf, etrafı sarsan, sinirlen ~ 4' 

dir. cay!., g~z!!!ı:an s~natf bC:I r) 
Muharrir, harbin dllnyn ~ tiı'. nkbaharda Kara.köy meydanr Kudsi, Nebahat, Hiımit, Necmi. l'~e ynpt:ğı ihbor sabit ol:ımıyan sevdi~! bilir'!!iniz. ..ye.ıt1' ~~CI# 

aiyatı Uzerindeki tesirlerini anlıı.ta- :(. tnhisnrlar idaresi lzmitıc tütün nın tanzlmine ba§lanaea.k ve Eml- Tahsin Hamdi, !'erit. Baha, CelAI Snra adında 1-ılr muo;c'\"I kaclmı :ı.uc Süleyman Efendlve,, de etfl".' . 
.rak htikümetin ihtfk!rln mücadele zürr.ııma avans tevzi etmeğe iJuşla· nönii meydanlle beraber bftlrile- reyyaz. Fuat, Cemal, Aliye Rıza ,., uydurmak hırsile yedinci asliye ·· J 
:yolundaki aldığt tcdıı:rlC'.ri zikrede- mışttr. cektir. Gann'er :r.e"itmf,ıerdir. ceza mahkemuine verilmi'}lir. ii.dA:Icr katlar, onıar '!°ruP fit 

~'2l_:ı_1_YJ_l_~-,11--&--l-fl ___ ı_~-,)-l[/-~-~-.-J-l_:_ı_~--~--r-b-~~--. --J-k9-~-;':1--~~· ~ ~~r~E~~~ 
Neler ei5yled.Jm, hocaırı ! ~ıı1'1 

he:oıı~ s•~ b-:ını.., ne de.ı•~eıvtt' 
dınız; fakat etnıftı\D din it< i 1 r 
de bilmem an!atabildiın :utl 
g:lnkil aanatin bilyilk .,d. 
ayrtlmış o!dı:.[t-.ına uzuıd;ı~ 
ııana.tte gerçekten ıuyınetl ~ 
rn b'rt~1::m ~i!Aerr~~~; 11

11 
boca 1n 'l'llB ı .... m.a il7ll 1 c'fiğllt" ,ti 
mcın anlatabildim mi? - ~ ~ 
Ab:Jln Dbo'da; hayır. Y .ıtı 

d de3Y nattn... H:ı;'U', onda a 
ölçU:ıllz, ltikatım: zaınaııdat ~,,;, 

Ellerinizden 6perltn, bet &t!~ 
ta. her avrılı~fa rağmen 
cok ııevdiğim hocam. . ~•P 

:NunıJJah P" 
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So e lerBn geri 
süratlendi • ••v•r•" 
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: ~;;;;;k~ Kanlı f~_dak~rlık_larl~ 
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~~~ b~;;:u~i~~t=~~dil~~~~~t::: Fı· n 1 er ger,· '"' ~ d ı I ar 

Halyann1 
\•aziyoii 

sin1diki -
1914 de harbe girme?!• 
de:.ı cvvclLi v .J.:::ly .at:ne 

1' urt Larsn11in norlen 
onu öl~ürüp bu ışa 

hir nihayet vermadığini 
birçok def aJar düşündük 

Liyçin vaziyeti ise bils~fttün den daha şahane bir hayat ıeçiri· 
baş~aydı. Onda m!lca:le!e ru.'ıu yor da farkında de~L Çüoku on
çok faz~aydı. Çü.&!i.Cl k~~le~ da, öt~kilc.de olıruyau §ey var: 
ğe ın~ydan lmakulıyaı:ı §tddetli 1 <.ia) e. Dır ~Y yapmak. l ahut da 
uir tehevvürle yauıyordu. Dudak· ölmek istiyor. Butün mevcudıye
lan daimi bir tıırı.ı:na. kıvrıntısı ti'.e o gayeye ulaşmağa çalı~ıyor. 

a!mı~tr. Kurt Larseni her görüşün Beni ö .... ürmek istiyor ve &ünün 
de bu kıvrıntı h~d!:i bir hırlama birinde öldurilrüm Umıdile yaşı.. 

sesi ile tamamlıuııyorJa. Ma:ı.-ık· yor. Cidden Hunıp, Liyç maksa~ 
kak ki kendisı bu.-ıun ta:kınja de. la dolu bir ha;•at ya,ıyor. Bun· 
ğıldL Birçok defalar onun Kurt dan evvel bu kadar heyecanlı ve 
Larscni tıp:~r vah~i bır hayvanın J ııedefli hır ömur sıırdugJndeıı p::k 
mürebbisini takip ettiği gibi du· şupneuyım. Onu bazan ıhtınısın 
rarak gözlerile ta:dp ettijuu gor en tepesine tınnnnmı~. kö;>ürınat; 
müş. ve gırtlağında derin bir hı· gördüğüm zaman Adeta ona gıpta 

P q> ıı etmiştir. Bu kol, 20 kndnı Q i 
~bfnsı bulunan, s:ıblh mııynl:ırı 
ııı l'fbe mahsus mltrat:röz ,.e hıırif n 

~~~~\~~~e:~~~:di~~Ja\'UZ scruıic• D~n d3 Rusların 1u tayyaresi dUşürli;du, 
1' Polonya ve FJnlandfyn>'l teb· 1,1· ... ~'"'·• t.,.,.r:l lovazı 1 d 
1 bttınek üzere Fransnda Lit!o ŞC41• u 1 yU•\ il.:. t' "11 mı 2 ın 1 

ı!lcdıyc meclisi Husyn yolu a· 
nı Po.oayn Jo uiuna \"C 1'..oruv l U · 

1 
•ıl.nı ı~n F.4,ln<l.y:ı Jo o •• na de· 
Urıncğe k:ırnr "ermiştir. 

dan verilen tiaberledn uydurma 
olduğunu söylüyorlar. 

b,,.--!-·or ""' ...... ., . 
Roma, 24 ( A.A.) - (HavtJS) 
.. Londra paktı ve kılya ile es-

ki mütufikleri,, oo~!ığı alt~ıja 
yazdığı bir makalede, Virgir.io 

' ~- Irak pelrollerinı.lcn Hoyfndn 
ııe' ~1)e cJilm.ş iü SL.ı:lz b.n lo.u.ıı.. 

ıı r. lll dün Avru1,:ı)n sc\· .. cdılıuJ ş 

Lo:ıdrn, 25 - Flıılerin muvaf. 
fal:ıycti devam ediyor. Gelen ha· 
berlcre &öre şitra'.de Sovyet la. 
ta;ıtz Petsam~'dan ö~ede ricate 
devam etmekt: dir. Bu ri:at dün 

SOVYET TECLICt 
M~ova, 24 (A. A.) - "'..e. 

nigrad t.üeri mzntakası erkanı 

harbiyesi tebliği: 

Gayda ittifakı müse:ıesi ve 1914 
deki siy~i vaziyeti hatırlatıyor ve 
İtalyanın itilaf devletleri yarun· 
da harbe ginn:!3iru intaç eJ~n ml· 
zakerelcrden bahsediyor. rılll p~yda olduğunu işitmıştim. ... 'C!ı,.or ı.ını. 

tıe' : Alm:ın)ııd:ı Genthin şimendifer 
ııı itası lıakl\ındo Alnı'ln~·oda neşre· 
~"' n resmi rakamlara sure, 132 ö· 
rv ~ıı lOJ yarnh \'aı·tlır. 

" ~ ~u yudn miillcci olııruk bulu· 
l,;cko3lo\·aı.yunın Cb~i Musl.o\'u 

~~l \'lerluı~cr SO\") el Rusyaduu 
~n~a da,·ct cd:ı:o:~tır. 

' ltaıl·a ile ecneb\ Amerikıı ara 
Q'l ıı\·ılan \'O S.ı•ılladau ı;c~ccc 
~ t .. u ıı.nzJm ba,·u hallı ıuı.ınasc 

le l\!usollnl lle ccncrru Fr:ın:.o 
';tııda f!ı:J memlc~et:n lrirlbfrlnt 
ı olan do~th:~nu tc!>:ırüz clti
lclsraflar teati olunmuştur. 

\ lık dcnlznllı gemisini ynpon 
lı tnülıendisl ncnclcnf iS J"nşın 
tıldug ı hnlde, diln Can\'estr. ve· 
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' 0 • ~c,·yorkdakI mcrl·eı.t posto 
,,,. ,0su. 600 ilç s!in z:ırrında :rcd 

\"orıu A ,·rıı,.,ııyn sevk•d ilmek il 
• '!--. no milyon karlnr Norl tebr ik 
ıJ• ~!<lubu tevdi edllıol' olduğunu 

l'nıcl..leJir. 

I• f ·ı L •• ,. • 
llrrı ~e:-c sc.~~uc-.ı 

~ ra1n tar!~lari.9 
ti .ı~a\~3 e~~icc3!c 
'. ~l'r> ce='hes:Cc~e diliı 
il' ı '..il:fuıcll~ geç~ 

O· ~lria, 25 - Dün garp cephe· 
ol' ıı t gene sükunetle e~~rni~tir. 
i llıt ke"if kt'llan !a~Ji,•e!i ve 
' •:lı".tlı t~oncu at·~1·ri ol~U§t~r · 

.,_1arda ~_k m:ıhdutt•ır. ' 
.ıı \ıil~<!n ta~releri Öil!l ee Şi • 
'ti . t'ransa fu:erinde uç:nu~l:ır • 

,- ~~"?tdra 25 - Dtb a'~'!.-n ne§· 
, '.!en bir l'le::::li t~H:de, §!::ıal 

.~n~: ıef:r eden ger.!l:ri d~ 
~:ıri konı~ ve f_lrr.anhnn 
~ ı-·u ri ~ 

6, s:u.ı e açr:;;ına rrayn 
,~:ter.ne mı:hb:lc te#l et
, ~ere, amirallik dalresini:ı, 
~ttre ve ts=o~ ~nrk sa"ıillerl 
~_:da. mayn tarlalan vilcuda 
·~ğe karar verdiği bildiri!· 
~ dir. Başkaca il~ yapıl:r.ak. 

,.~Uç mıntakaya n:ayn döküle. 
4' 'le ticaret vapurlıın, b-.ı 

~kaıara girdikleri taıkr.lirde 
1 ~Utlu hatar ve tehlikeden ken· 
~ tnes'Ul olacaklıırdır. Tcb. 
~· _Alma.nyanzn şimal denizin. 
tıta.,ya sahilleri ııçığına ve 

~ 'Ulan haricine ihbar::ız ol:ı
tluknauslı maynler döktilğü 
~tılmaktadır. 

~· 

~~· BATAN CEUt .. 
,.ıllz Old Hulk vapuru bir 

çıırpr.uı ve 4 d~ltik::vla 

~~ttr. Yedi k:1ilik: mliretteba. 
ttanlm~tzr. 

' 
it- l~!7:ın t1yy~red '.. .-. .. 

sabah daha büyük bir sürat -ıl_ 
mtttır. RuFI~r, S.ılmi Jarviyi ie 
tahliye etm!~l:rdir. s~vyetler b1r 
hı.fta evvel kanlı fed~t·\rlıklarla 
ele gftçirn:iş oF1 ul:l;ırı bütün kuv· 
vet1i mev::i!eri b-.ı suretle tahliye 
etmiş oluyorlar. 

Sovyet t3yyareleri ricat etm~. 
te ol:ın n~s ordulannı tnl:ip ede. 
rek i::aç eden Finlô.ndiy:ı kuvv:t· 
krln-: hücum etmel:te i!e de mJ. 
vafkk clamamnl:tadır. Bir çok 
gaz:teci ve diğer §-:bitler ka.,lı 
karl:ınn içine gömül:ı:üş bir çok 
kınk Rus tanklan gönr.U~lerdir. 
Bu, ri:atm k:ırmal:zrı~tk vuku 
bulduğunu isbat eder. En ihtiyaL 
1ı bir h:sn.!>a göre Pctsamo civa· 
nndo Rm:lar 25 bin kilji kaybet • 
mişlerciir. 

Finlandiyalılar Salla civ:ırm • 
da ço!t ga~imet ;ılmı~lilrdrr. B~n· 
ların aracmda yıITTrıla rr..:kil v:llt. 
t<:l:ın, p:trol dcpclan, bir çok 
portatif mod:rn radyo istasyon. 
ları ve harp kvazımı \rardır. 

Binlerce Rus atk:ri Fintandi· 
yal.l:ınn hattına iltica ctmi§tir. 
Yine bu suretle iltica eden bir 

tnbur kumandanı Sovyct kltaa~. 
nın maneviyCltı: bozuk olduğunu 
sub:ı;.·l::rm efr:!.d:ı ancak t.-arruz 
anz~da mühimmat vercliP,ini ve 
tank mürette'Jatının el:c:eriya 
tanl:hrrn içinde hapscdilC:iğini 

söylemi:tir. 
A:bja::rvi'de Finlfuıdiya ileri 

h:ırcl:atı ~evaoı etret.tedir. Fin. 
l!r.di73 kıb~tr Suomi·almi ile 
Raata ara·ında Ai!tojolci'ye var
mıştır. İki t:ınk 100 atlık b:r kafi. 
le, bir ltnç ~myon ve 2 tank dafi 
topu i;";t:nam 0Junmu1tur. 

TA YY A!1E F AALIYETI 

Son günlere nazaran Sovyet 
tayyare kuvvetleri ıclııha az faali. 
yette bulunmuş ve muvaffakıyet· 
le net!celenmiyen üç uçuş yap. 
mıstır. Bilhassa Karelide tayyare 
faaliyeti pek c;ok olmu§tur. Ccre-. 
yan eden bir cok hava muhare· 
belerinde Finlandiya avcı tayya. 
releri Rusların 14 tayyaresini dü. 
şürrnliştür. Finler iki tayyare 
kı>yıbetmM-:rı:Ur. Ru~ ta~'Yareleri 
bilhassa con:bal'dıman tayyarele· 
ridir. 

Fh hı:ıva dı:ıfi b"t"t;.'"l!ırı a"'TJ. 
c1 ilci Rus tayyare!li dü~ünnUı • 
lerdir. 
F=nıer, 33 tô'VJ"lT,.lerinin dl;"lü· 

rüldl:süne dair Mosltova tarafın. 

Bir lspa "lyt>l vapuru 
~~~ı 

Uzbon, 25 (A. A.) - tslacrlS
Una. limauma mensub lspr.nyol 
handrralı Purita balık~ı gemisi, 50 
kh lrlen mCrc·tlteb tayfııdle V!ta 

c.~A ... ..:u l.. Real Santa Antonia. civarında bat· ·'t. 23 (A. A.) - İspanyada mıştrr. Kurtarılan beş tayfa Aga· 
& ad.alarma giden bir !tal- monL'e sevkcdilmto:ır. Bunlardan 

~ ttYl'&resl Moge.dor mm taka· btri ha 'itan ede ölm~tUr. Diğer a. 
, dU:up parçnlanm~ttr. Tay· tenler kaptan ve 4 ~uk da.hil ol
·~ .tnUrettebatl yamnqtır, _ 1 ınak llzcre .S klfidlr, · 

l'rli:lıi.n hiç bir hadise olmırnır 
tır. Muhtelif mmtakalıırd3, ban 
tayyare harekatı yapılclığı haber 
veril'yor. Hava harekfitı es..'lastn. 
da 16 düşman tayyaresi dU;ürllt.. 
müştür. 

Gayda, o zaman ltalyanm bi. 
taraflığını ilan ettiğini, çünkü Al· 
man harbinin te:Ja!ilt bulun."Il:ı:h· 

ğmı tebarüz ettiriyor ve ltal}•a· 
nın harbe girmc:;ine t.e:ca1J:ira e
den müzakereleri hatırlatmakla ik· 
tifa ediyordu. 

Bu maha!de m~!cftr hHiselerin 
FiNLANDiYA YA iANE hatırlatılm:ısı ile iktifa edilmesi 

Nevyork, 24 A. A.) -Eski siyasi ve matbuat mahafilin:le 
Cumhurreisi Hoover, Finlandiva· f şimdiki vaziyetle 191 t vaziyeti 
ya, yüz bin· dolarlık ikinci bir J arasındaki müşab~heti ka~·detme-
çek göndcrmi~tir. ğe sevkeyleme!ctedir. 

Ruzvelt bir sulh teşeb· 
büsünde mi bulunacak 
No91 münas9betils Fransız baş~akiH 
ve t:i:~eii~ n1uavini birer nutuk söyledi 

Drii!:ael. 25 - Noel mllnasebet!· ı terinin, bu hUkGmet merkezlerin. 
le dWı b1:çok memle!s.etlerde hllk~- de eöyle':ld:ğ!ni a!ıircn iıittlm. 

met namına nutulJar söyl~tir. Bilha"sa bu ak:am, Noel gecesi· 
Fransız Ilqve~ Daladye nut.. ni. cephede, askerleri arasında 

kunda müttefiklerin zafere olan l· ı;eçiren Führcri hep beraber dü. 
ınanlarmdan lıalısol..m4, haklı bir 1Unilyoruz. Bu saatte onu, baı 
davayı mUci.afna ettikleri için mu· kumanduımuz, baı a~er ve bil· 
hakkak gnlib gal:ncleri lizımgelJl· yük Al:nanyanın yaratıtlu aıfati. 
ğini ıs~ylem.i,ıtir. le ıeUmlıyoruz." 

VAT~"DA 

Papa da Romad& bulunan kar
dinallerin ve kllite erkAnmm teb
rllder!nl la.bul etml§tlr. 

Aınerikac?a rel!lcwr.hur Ruzvelt 
biri Amerl'tan protestan killie:ü 
refelne, dJ~erf Amerilia bn;!ıaha.. 
mma ve CrU~

0

cfüıU de -p:?paya ol • 
mak üzere Noel arifesinde Uç mek
lub günden:ııi§tir. 

Relslcumbur mllnuib blr ıa· 

manda dUnyaya milııaaib blr aul· 
lıUn temellerlnJ temin etmek Uze
re U!; bUyilk dln1n manevi kuvveL· 
!erini birlcotlrmelcriııl rica eyle • 

Bir gün bir emir \'ermek için 
onun omuzuna dokund.ığı:ımu ha. 
tır'.ıyorum. O sırada arkası dö· 
nü~;.til. Parın1~ıru do1..cun1urur 
do!tun:iurmaz hrrhyarak yerin
den sıçra.mı~ ve birkaç admı geri· 
liyerek birdenbire bana donmüş. 
tü. Beni Kurt Larsen sanmıştı. 

Gerek o, gerek Conson Kurt 
~ni muha1<kak ilk fırsatta ol· 
dürec:eklerdi. Ultin o fırs::ıt bir 
türlü o:lların eline geçemedi. Kurt 
Larsen çok kurn3Z1ı. S:.>.ıra bunu 
yapacak silalılan da yoktu. Çıp· 
lak ellerile V! yumnıklarile on:ı 
karşı k::>yabil:n:!c ise im':::!ncıızdı. 
Dunu Liyç birçok defalar dene
miş. batün variy.e, dişiyle, tırna. 
ğiyle tıpkı bir ya'ıan ke~si gtbi 
hırlıyarak, trrmalryarak döğüş-

m~~. neticcd~ ya bit:ı:>. ya b1y 
gın, güverteje serili ka\.mıstı. 
Buna rağmen yeni bir fırsat çıktı· 
ğı zaman tekrar dövü~me:Cten ka· 
tiren çekinmem',ti. Onun içindeki 
o iblis ruhu, Kurt Larsenin iblis 
ruhuna daima meydan o~cu:n·ı~tu. 
Güverteye ayni a:lja ayak ba;;.n1. 
lan yeni bir dövü~ için kafiydi. 
Hırla~a-ak, küfredere1< derhal bi· 
riblrlerine girişiyorla:-dı. Liyçin 
birçok defalar duru;> dururken, 
ortada hiçbir seceb yo!<ken Kurt 
Larsene saldırdı..~ını g3rdüm. Bir 
clcfasmda ona '<oom~n btça~tnı 
hrlatml' ve btÇXC ka,t:ının gırtl:ı. 
ğına adda sürüne;ek ge;mişti. 
Ilir d~(asında da mizina direği 
kurçitesinden ha.at örmel•te kulla· 
nılan kocetm:ın bir Ç!!lik iğne fır. 
l:ıtmı~tı. Mlltema:li;-en saltan.ın . 
bir gemi:le o k:ı:lar yüksekten m~· 

Pap:ın.m bu mllna.sebetle al>yle
di!l bir nu!U:.ta. Avrupa ha.rbln· 
den ve bu h:ırbln fçtimal ve il;b

sadi aclıa:iald me!huz tcirlerln • 
den bahsederek b~ harbe 
rnAnl olmtık fçln pap:ili!:lll ıscmcre
aiz kalan te§tbbtı51erlnl hatırl:ıt -
~ ve alckadar htkfunetleri bU· 
tUn milletler için aerefli blr aulh 
yapmak hususunda!ı:l §artlannı 

taısrlhe davet eylemiştir. 

mektcdir. 

suuı m~EBnVstt 
niVA YETLERt 

vaffakiyetli bir atış yapmak im· 
klnsıt.dı. Buna ra~en Çelık 
parça~ı ~·etmı~ beş kadem1ik hir 
irtifad:ın ıslrklar ç:ıl:ı:cık inmi~ 
kamaradan dış:ın çıkan Kurt Lar
~in ba~ının dibinden g~erck 

, boyunca ·güvertenin sret tahtası. 

AUIAI\'YA.DA 

HiUerin m"nvini F.cs ve }Jman 
b~kwna.ndan1 da birer nutuk aöy· 
lemlı;Ierdir. 

na gömülmü~tü. V~1ç bir dera11m· 
da da hnatmı ko!h}'3r1k avcıl:ı· 
nn kam:ırasın:ı girmi5, d:>lu bir 
av tüfeği kaparak güverteye fır 
tarken Kedut tarafındıtn ya'ka. 
lanmış ve silah elin~en alınmıştı . 

Diğer taraftan Ruzvelt yakm 
mesai arkadq!anndan Tayloru 
Vati:tann papa nczd.i;ıde ıahst mll

measil tayin etmiştir. Bu ~in, 

Vagt. gtonca, P.uzveltlıı yeni bir 
Hitl:r ta.afındzn Noel mesajı sulh le§ebbUsil yapacağına delil Kurt Larsenin neden onu öldü· 

sönlcme~e me:J'''r ediJ-a B. sayıln::akt:ı.dır. l'Tevyork Tayınls rüp bu i~ bir ni::ta}•et vermejiği· 
HL · s, bir ~t·b;i .. en, raAyo ile ga::eteel Va:bctonc':ak.f diplomat- ni b!!"~k defa1ar dü:rı.~U!~. Bu 
netr:ıtt"~i Noel m::sajında, blitiin lardan p:?k çoğunun, ilkbahara ka· k:\bil va!<alarm her defasında o 
dU'lya~aki Alıranl:ır'\ h;tın ~ı!e· dnr harbi durdurmak lmk!nı bu· j g "ilr.ıüş ve Meta b·:n'arctan zev1' 
r~k. A! n ·n r.ı\'le 'tn" ı-. J. ibrcri:-e ı b rb 11.1 • ı b k. b wır:ızs:ı. a u..etın n UtUn Av· I a·:nıştı. Zannederim ı ütiln 
ka:~ı beslcdi~i ecvgiden b~'ısct. rupa krtasmı altUst ed~ği muta- b~nlar ona, vaiı~i ha)van be3li· 
tikt:n sonra mi!tte!~l':!i..-ı, Al • leasmda bulundukla.rmı kaydedl • yenlerin duyduklan zevk gibi bir 
ma-ıyayı parçalamak ve kUçük yor. zevk veriyordu. Bir gün bana: 
za! ıf devletler haline getirmek lfuharib memleketler, bir sulh 
ma':sc.l:llle harıb:ttiklcrlni söyle • · konferansı akdetmek huusunda - Adam kendi hayatmı elin:ie 
miş, "Hulasa, bunlar, Alman ır. samimi arzu besliyorlarsa, Taylo- taşırsa o hayattan da~a fazla he. 
kını imha etmek istiyorlar,, de. run tayinini sevinçle karşılamalan yecan duyuyor, d:di. İnsan hilka· 
ml§tlr. l!:tıza edeceği de m.ve olunmakta- 1 ten kumarcıdn: ve kumara koya· 

Alman b3! kumandam general dır. 1 bileceği en büyük varlı~ da haya· 
Brzuchitch'de Si~rlt hattmdclri Filhakika. Ruzvel~le Taylo~ ara· 1 tıdrr. Bahis ne ka1ar b!iyürse he. 
ask:rlere hemen hemen aynı ma· , sındaki mesai birliği ve bu ikl bU· yecan o kad1r artar. Liyçin ru'ıu· 
ald: bir hitabe irat etmi1 ve de. yUk 11efin gayreti, muhariblerl, nu hümmalı bir heyecana ka:>trr· 
mi~tir ki: harbe nihayet vermek fikrine yak- mak zevkinden neden kendimi 
''- D~ ht\kQmetlerlnln laotxracak ma.MyeU balı olmak ha,.. mahrum edeyim? Hem ben ona 

Alman milletini imha etm,.k ve 1 kımnıdan, dl~er eeflerin hepsinJn bQyük bir iyilik ediyorum. He~e
Alır.an fi!:ir k:.lti:r:i.nil ortadan faaüyetlnden colc da.ha fazla mtı· 1 cam karşılıklı duyuyoruz. Lı}'Ç 

bldumak PY.esile hareket ettik- eaalrd.ir.. A ~taraCtaki tayfaların hepsi~ 

• 

- Bu çok korkakça bir harC" 
ket 1 dıyc haykırdım, çünkü l>.i.. 
tün a\'antaj sızin tarafmızda. 

Dil) Uk bir cıddıyetle sordu: 
- Seninle beni ele al. Hangi" 

miz dc:Uıa Kurk.ı~uı \ azıyd n.J.r
1 

lrnl bır safüaya gırince hemen vıC:r 
darunla uz aşıveriyorsun. Ha!:i. 
ıuıten büyük bir adam olsaydın,' 
1.endı keııdıne karşı do~r u o say· 
... ın Liyç \e Consonla elbırlıği ~ 
derdin. Fakat bunu bır türlU ya· 
p:ımıyorsun, çünkü korkuyorsun. 
Yasamak istiyor.mn. İçindeki ha, 

} al heı ne baha:.ına o.w~ vb..ın 
ı .. ~-ııa::.ı lazım oıd1.1ğunu haykı· 

nyor; \e sen de sayıkladığın o • 
l!D ıyiye ka•sı yalancı, reıiline bir 
hayat sfirüyorsun. O za\aLJ alr 
la!{ dü .. türu."'la karsı günah i~ 

) ursun ve cehennemın mevcuai. 
) etini farzetsek. ruhunu dojru ce-
henneme koşturuyorsun. Halbuki 
ben daha cesurum. Gilnah işlemi· 
yorum, ç(lnkü içimdeki havatın 

arzu ve emellerıne sadık kalıyo

rum. Hıç olmazsa ruhuma kar~ 
samimiyim. Halbu'·i sen de~lsiıı.. 

Sö}'ledikleri içime işlemişti. Bel. 
ki de bu işteki ro:üm hakikaten 
pek korkakçaydı. Bu işir. üzerin
de durdukça ha!dkaten onun de
diği gtbı umsoo ve Liyç ile el·· 
birlığı ederek onun imhasına ça.. 
lışmamın yeı:Ane doğru h:ırcket 

olacağını anlıyordum. Zanm.'<ie
riın düşünce!erimln bu merhale
sinde mut:ıassıp ecdadımın haLtl 
cina}'eti bile da,lru bir hareket o
larcik gö.;terebilecek haşin ruhu L 
raya girmişti. Bir aralık bu fil<riıı 

üzerinde durdu~·lmu hatırlıyo
rum. Oünr3yı böyle bir canavar
dan kurtarmak en ahl~kf bir ha· 
reket o acaktı. ln~nlık 1lemi da.. 
ha iyi, daha me~ut olacak, hayat 
daha cazible}.-cek, daha tatlıla,a
caktı. 

Ranıamda s:ıatlerce uyanık ya.. 
tarak vcuiyeti nilı:ıyetsiz bir kat.ar 
halinde gözümUn önünden ıreçir

dim \'e Conson ve Lirç ile ko:ıur 
tum. ikisi de tam blr nevm;di l
r;indeydiler. Consonu derin bir ıı.. 
mitsizlik yeisi sarmıştı. Liyç 198 
bu mu\•azene~iz beyhude mücadr 
leden bitap bir vazi~·ete gelmisti. 
M:ıamafih bir gece turaretle ell· 
ıne sa:-!ldı ve: 

- Sizin <'o~t bir 3f1am oldll"' 
ıt>Jnuzu bıliyorum. Mister Vars 
\'eyden, dedi, yalnız R~zınm nkt 
tutun. Bız artık olCıyuz. 1''akaf 
belki günün birinde, pek !1kı5tı. 

~ııruz zaman bize bir iyilikte b\l" 
lunursunuz. 

Ertesi gün, Wanivrlght adası 
rüzgar istikametinde gö:-ilnda~a 

bir sırada Kurt Larsen sanki ne 
olacağını biliyo:muş gibi fikri:ıl 
söyle::li. O sab3h Co:ısoa sat:ı,-:tt1o 
Liyç tarafından mukabele g~rm!lı 
ve Ler ikisini de adamakıllı d5V" 
milştü. 

- Li;"Ç, dedi, gQr.Qn birinde 
S"'nl '1!düreceğimi biliyorsun. d..
ğilmi? 

,(Dnamı .,..., 

1 



.8elcdiye deposundan eve teslim 29,75 liraya mal 
olan Karabük kömürü hususi müesseselerden 

27 ,50 liraya alınabiliyor 
( Ilaştarafı 1 incide) 

dikkate §ayan bir nokta hususi 
müesseselerin, belediyeden daha 
ucuza !atış yapmakta olmaları 

dır. 

nu da gösteriyorki belediyenin 
koyduğu fiyatlar, evvelce zanne
dildiği kadar ucuz değildir. Piya. 
sada bu fiyatlardan daha aşağı 
ya satış yapıldığına gere, mesele
nin yeniden tetJdki ve ortadan 
fuzuli masrafları kaldırarak im_ 
kan nisbeti:ıde fiyatların indiril
mesi liizımdır. 

Bir muharririmizin yaptığı in. 
celemeler bu lüzumu açıkça orta_ 
ya koymaktadır. 

Belediyenin kömür depoların. 
dan Fatih, Beyoğlu ee Eminönü 
ınıntakalannda tonunu 27,5 lira
ya Kandilli, Unkapanı ve Yenika. 
pıda 28, 7 5 liraya sattığı Karabük 
koku bir hususi müessesenin Ku
ruçeşme deposunida, 26 lira 25 
kuruştan satışa çıkarılmıştır. Hat 
t1 gazetelerle ilan edilmiştir. 

Kuruçeşme deposu, belediye 
depolarına nazaran şehre daha 
uzak olmakla bera:bcr nakil mas. 
rafı bu kadar farkı icap ettirmi
yeceği muhakkaktır. 

Çünkü beloc":iyenin mesela Fa. 
tih mıntakası için açtığı depodan 
epeyce uzak olan yerlere kadar 

•kamyon masrafını da hesaba kat· 
mak lazımdır. 
Kuruçeşme deposundaki fiyata 

. .. \ ........ ~..:. . . . .. . . \ ' ~ . 

Tepebaşında Dram 
Kısmında 

25.12·939 pazartesi günü akşa
mı bir defaya mahsus olmak üzere 
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kömürlerin kamyona kadar na'dl 
ve tartma masrafları oda dahildir. 

Buradan evlere kadar teslim 
için yapılan masraflara gelince, 
birkaç müşteriye ait kömürlerin 
aynı kamyonla sevkı temin celil. 
mek suretile ton başına nakliye 
üçreti yerin uzaklığına göre bir, 
bir buçuk liraya indirilmiştir. 

Bu taktirde hususi depodan e· 
ve kadar getirilen kömürler 2 7 ,25 
• 27, 7 5 liraya rr:al oluyor ki be
lediyenin depolarındaki teslim fi
yatm'1an bile aşağı demektir. 

Belediye depolarından alınan 

kömürler içiıı yaprlaıı nakil mas. 
rafı da ton başına bir lira olaca· 
ğından bunun maliyeti mıntaka. 
sına göre 28,50 - 29, 7 5 liraya çı. 
kacaktır. Bu takdirde aradıt, k. 
lcdiycnin şehir depolarından kö
mür alanların zararına iki lira 
fark olduğu meydandadır. 

Bundan başka kooperatifte de. 
po vesaire masrafı olarak bu fi -
yatlara ton başına 40 zam etmek
tedir. 
Gerek belediye iktisat müdürii, 

gerek kooperatif müdürünün yeni 
açılan depolarda tayin edilen fiyat 
lardan aşağıya kömür satılamıya 
cağında şimdilik ısrar ettiklerini 
bu sabahki temaslarımızla öğren. 
dik garip bulduğumuz diğer bir 
noktada çuval ile yapılan nakli
yatta belediye depolarıncian ton 
başına 40 kuruş amortisma:ı mas. 
rafı alındığı halde bazı hususi 
depolarda bu masraflar 30 kuruş 
olmasıdır. 

Sonra fiyatı daha yüksek olan 
Unkapanı mmta.kasır.ı:ia bir ton -
luk satı~ yapıldığı halde Fatih 
mıntakasmda yarım tondan fazla 
verilmiyor ve fazla isti yenler. ı 
Kuruçeşme deposuna gönderili. 
yor. Böylece bu mıntakaya konu· 
lan 27 ,5 lira ton fiyatı da nazari 
kalıyor ve yalnız kilo ile satışlar 
da tatbik ediliyor. 

Halbuki hususi depoların bazı. 
lan yalnız bir ton değil, daha 
fazlasınt da 26,25 liradan verme· 
ğe hazır olduklarını şchirı~e ih_ . 
tiyaçtan fazla mal bulunduğunu 
bildiriyorlar. 

Belediyenin, esaslı tetkiklere 
istinat eden bu yazımızı gördü!<· 
ten sonra harekete geçerek kendi 
depolarının satış fiyatlarını daha 
ziyade ucuzlatacağını umuyoruz. 

Şimdilik belediy~1n satı§ları 

daha ziyade kilo ile yapılan pera. 
kende muamelelerde faydalı ol -

muş denilebilir. 
llir ton ve daha ziyade kö:nür 

"alanlara, husu:;i müe55e3:!lcd~n 
:. daha pahalı satı5 yapılmasına ra~ 

men bu kömürlerin depo. memur 
ve tartı masrafları da b~ldiye 
bütçe:.inden çıktığım ihh'e e:Jcre~~ 
fiyat tayinindeld hata derece"i 
daha iyi anla~ılmı~ olur s:ı:ıırız .. 
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Garp cephesinde son 
askeri hareketlerin 
manası 

Sc-n on gün i!:erisi:ıde Bili ve 
Sar mıntakalarmda harp faaliye. 
tinin arttığını gösteren haberler 
aldık. Her gün Almanlar, kuvvet. 
li bir topçu himayes!nde Fransız 
mevzikr:ne oldukça ehemmiyetli 
kuvvetlerle taarruz ecjiyorlar. Al
manların bu hareketlerinde mak. 
satları ne olabilir. 

Hatıra gelen ilk ihtimal, Al • 
man kuvvetlerinin Fransızların 

tasavvurlarına dair malumat al • 
mak üzere esir almak istemeleri 
olabilir. Çünkü Almanların ara 
s;ra sırf bu maksat için taarruz 
yap!ıkları vakidir. Fa~at bu tak. 
dirde taarr:.ızlarımn aym noktalar 
üzerinde tekrarlanmaması, başka 
başka yerlere hi.icumlar yapılma. 
sı lazım gelir<li. Halbuki Alır:an 

kuvvctieri mütemadiyen aynı nok 
taya taarruz e~me:ite ısrar etmiş 
dur:nuşlardır. 

Düşünülebilecek ikinci bir ih. 
timal Almanların bu cephede bil· 
yük bir taarruza hazırlaıımalan 

ve bu taarruz için şimdiden ilk 
mukavemet mevzilerini tetkik et. 
mek istemeleridir. Fakat bu ha _ 
reketlerin keşif uçuşlarile beraber 
yapılmaması ve bu saha üzerin· 
de hemen hiç bir tayyare faaliyeti 
olmaması bu ihtimalin kuvvetini 
azaltıyor. 

O halde son bir ihtimal olarak 
şunu düşünebiliriz. Majino hattı 
ile Sigfrit istihkamları arasındaki 
en geniş toprak parçası Sar ve 
Bili mıntakalarındadır. Fransız 

ve Alman orduları ancak bu mın. 
takalarda birbirile temast muha. 
faza edebilir. Almanlar piyadele
rini harbe alıştırmak ve bir nevi 
tatrruz idmanı yaptırmak mak • 
sadile mütemar.liyen buralara sal. 
dınyorlar. Hücum eden Alman 
kıtalarının başka başka fırkalara 

mensup olması ve her taarruzun 
tamamile yeni kuvvetlerle yapıl
ması bu ihtimali daha çok kuv • 
vetlendiriyor. Alman kıtalarının 
mütemdi taarruzlarına Alman or. 
dusunun taarruz kabiliyetini gös
termek, ve gerek Almanya dahi. 
!inde Alrr.an milletinin maneviya. 
tını yi.!kscltmek, hariçte Alman 
ordusunun taarruz kudretine i
man uyandırmak gayesine matuf 
manevi taarruzlar isı;ıini vermek. 
te mü:nküdür. 

Fransız ve Alman resmi teb • 
liğleri çok km~dır. Bu resmi teb
liğlerden askeri hir mana çıkar • 
mak güç oluyor. Fakat bildiğimiz 
·:liğer malUmattan istifade ederek 
bazı n~ticeler çıkarabiliriz. 

Mal(ımdurki Majino hattı Fran 
sız . Alman hududunun bir kaç 
k:Iomctre gerisindedir. Bu hat 
Fra:-:sız . müdafaasının bclkemiği
cfü. 

Bu hattın karşısında Siğfrit 

nedir? 
raklarca düşman faaliyetini azalt. 
mak maksadile elinden geleni 
yapar. Mitralyöz yuvalan tesis 
eder, dikenli tellerle manialar ya
par, araziyi kara torpillerile ka. 
panır buna rağmen bu küçük 
kuvvctl::rin vazifesi bir taarruz 
vukuunda geri çekilmektir. Tar • 
ruz eden kuvvet Alman kuvvet· 
Jeri ise majinoya yaklaşır, esas 
mevziler karşısında erime tehli. 
kesini görünce geri çekilir. Fran. 
!':ızlar mukabil taarruza ge~er. 

Bu sefer Alman kuvvetleri geri 
çekilir, fakat Fransızlarda Sigf
rit'in tep ateşi karşısında çok 
uzun zaman duramazlar, tekrar 
mevzilerine döner. 

Maksat ne olursa olsun garp 
cephesindeki meddicezir hareket. 
!erinin yapılış ~ekli daima bu su.. 
retledir. İşte onun içindir ki garp 
ceph~sine ait resmi tebliğler <la
irr.a kısadır. Ve içerisinde daima 
aynı mevkilerin ismi geçmekte • 
dir. 

(Garp cep!ıesinde diinkit hare
kata dair mrılıtmnt J üncü sayfa
mızdadır.) 

Graf Spee harbinde 
ölen İngilizler 

Buenos - Alres. 25 (A. A.) 
Fransa ve BilyUk Britanya elçile
rlle, Polonya elçisi ve müteaddid 
şahsiyetler bulunduğu halde Pun
ta del Este muharebesinde ölen 
İngiliz bahriyelileri için bir ruhani 
ayin yapılmıştır. 

lNGlLTEREYl TEBRiK 

Montcvideo. 2:S (A. A.) - Müt
tefikler lehinde hareket komiteııi, 
İngiliz elçisi Millingtton Drak'a, 
Punta del Este deniz zaferinden 
dolayı tebriklerini yollamıştır. 

Burnundan yaralandı 

Beyoğlunda l Iacıhüsrev mahal· 
lesinde oturan IIasan isminde bir 
~olör, Hadi ve daha isimleri tes. 
bit edilmiyen bir k:ıç a1:ımın b
arruzuna uğramış ve bir kadın 

meselesi yüzünden Basana kız~ın 
olan bu adamlar onu iyice döv· 
dükten sonra bıçakla yüzünden 
yaralamışlardır. Suçlu!ar:ian yal
nız Hadi yakalanmış diğerleri a. 
ranmağa ba~la.'l115tır. 

Parçalanmış bir sandal 
bulundu 

Dün Büyükadada öğle üzeri 
Yürükali taraOarm:.la kayalara 
vurarak parçalanmış bir sandal 
bulunmuştur. 6161 numarayr ta
şıyan bu sandalın sahibi aran:n:ı!< 
tadır. 

vardır. iki hat arasındaki şerit gi. Çorba ile haşlanıp ölen 
bi arazide ileri mevziler, gözcü 
postaları, kurulmuşttır. Keşif kol. çocuk 
lan buralar arasında mekik do - Ge;enlerde Karagümrükte Der_ 

kur. viş ,\li mahalle.)inde 5 numarada 
Bu küçük kıtalar birbirine oturan Firdevsin iki buçuk ya· 

ır.utta ıl, dev:ımlı rr.cvziler değil- ı:mdaki çocuğu, man~a!ın üzerin· 
dir. Araları çok açıktır. Çünkü d~ kayna!·:ın çorbanrn üzerine 
:ltırac1k toprak parçasını:ı Frıın • rlökülmesile haşlanmış ve muhte
sızların veya A!ır.anlarrn elinde lif yerlerinden yaralanmıştı. Za. 
b~ıhın:n:ısı:-ıın t~biye ilrr.i bakı. vJ.!lı yavru Etfal h:ı-.t3 '.'lc.>in:! kal· 
:ıırr:dın hiç bir kıymeti yoktur. dırılmı~>a da te:lavi fayd:ı vmnc· 
Bilh<:5ta b:.ı. t~praidar:ı <s!:cr dö- mi~ ve dün ölmü5tür. Dikkatsiz 
kerck dü~man top~usilc mükem_ eb~\·eyni hak;n·1d:ı ta'ı'd!\::ıt y ı.Jrl 
mel lıecldl::r verme!: ne Fransız. ı l 
ıa:-ıa :~ine r;elir, r:e de Almanların j 
F::l::."' b:.i; ük tst:hl<:amlar arkasın· 
c:a s:ık_lrn·m büy~U: kuvvet!cr el<>. 
i:n;ı r.u.11.,sı:n tarafn ne ya11tığı. 
:-ıı ci-r-:mck ihti•·acım duyarler. 
O:ıu:1 ::-:'1 kc<f kuvv::~lcri c;ıka· 

rırbr. Ve bu kolların hareketi:ıi 
emniyet altına almak i~h bu ara. 
zi üz~ri:ıc'e de il::in·:i derece de 
eh"mrriyctli uf"k siperkr, mevzi. 
ler kurarlar. !ki tarafta bu top • 

• 

ma.;ta~ ır .. 

l~ömürr.~cn bir baha, 
kız zd·irlıenc:~i, kız öldü 
B~ikta~ta Valid" çc~mesinde 

Abacı L.1.~f sokııfhnd:ı bir ı;az.öz 
fabrikr.sınc'.!a çalıuan ve orada ya
tan Bulgaryclı Osır.nnh o gece 
ker.disine mlsııfir gelen kızı 12 ya
şında Ayşe mf'ltrz in yakılan m:!.
dl'n kö:ı:ıliründe;ı zchirknrri<:lcrdir. 
Anc ölmüş, Osman hay~ın bir 
halde hastaneye kaldırılmıştır • 

iktibaslar: 
.. --. ~ 

Denizlere kim h8kim ? 
Fransızca Tan'dan. 
Almanya, lngiltereye kar~ı a. 

mansız bir surette m:.icıi:!le ede· 
ccğini, ! ngi' d:!;-ıiı ha:rnniyetinı 

yok edeceğini ve Britanya impa· 
ratorluğunu inhilal ettirece~ını 

muhtelif a~ızlardan bir çok defa· 
!ar söylerni~ti. Bu kadar yük5e:, 
bir iddianın tahakkuku içın Al. 
manyanın denizlerde mutlak su· 
rette hakim olması şarttır. Al· 
manya bu hakimiyeti kısmen ol· 
sun e:de cd~'Jilm~k için her n :ıt;ı. 

ya başvurdu, beynelmilel nizam. 
lan ihlalden, insani hisleri incit· 
mekten çekinmedi. Hiç bir kaide
ye bağlı olmıyan şiddet!i d:!:1İzal. 
tı faaliyeti, muharip veya bit:ıral 
bütün ticaret gemilerinin torpil· 
lenmesi, deniz kıyılarına hava 1 ı:ı 
mayn dökülm::si. tayyarelerin top 
lu bir halde ticaret gemileri Ü:!::!rı· 

ne hücumu, Almanyanrn ln~ilte· 
re ve Fransayı müstem\e'.;:ele
rinden tecrit etmek gayesini takip 
eden bir taarruz sisteminin b:ı7l1· 

ca unsurlandır. Almanya hariçte 
deniz hakiuiyeti kurmak içın u~ 
raşıp dururken memleket içerisin· 
de de mütemadiyen propaganda 
yapıyor. !ngiiiz ve Fransızların 

artık denizlere hakim olma:lı~la. 

rını, Almanyanın cep kruvazörle
ri, denizaltı gemileri, mık:ntı.,ıı 

maynları, tayyareleri ile O:<y3 ı ı~ 
lan titrettiğini Alman ra·lyoları 

hergün ilan edip duruyor. 
Son bir hafta içerisinde cereyan 

eden hadiseler vakaların iç yüzü· 
nü gösterdikleri için man:ılrdır. 

Mayn harbi günden güne ~idde. 

tini kaybediyor. Almanya üç, bu· 
çuk ay içerisinde kırktan fazla 
denizaltı ı;emisi kaybetmiştir. Bu 
miktar Alman denizaltı filosunun 
takriben yarısıdır. Alman tayya· 
relerinin bahri sahadaki faaliyeti 
günden güne azalıyor. lngiltere 
ve Fransa havacılık sahasında Al
manyaya faik olduklarım tamarni. 
le gö:;terme~e ba~hyor; nihayet 
Graf Speen:n intihan Almanların 
cep kruvazörlerine bağladıkl-ırı 

ümidin yerinde olmadığım isbat 
etti. Bu hadisenin Almanyada u
yandırdığı derin ümitsizli~i artık 
Göbelsin propagandası bile örte
miyor. Eğer Graf Sp~enin ken1i 
kendini b:ıtırrnası, hakikaten söy 
lendiği gibi, Hitler tarafın:hn ve. 
rilmiş bir emirle yap!lmış bir ha· 
reket ise bu bizzat Bitlerin dahi 
Alma:ı b:ıhriyesine gü\·enemediği-

ni isbat eder. !ngiliz denizaltı ge
mıleri Elbe kıyılarında bir A!rnaıı 
kruvazörünü batırdılar, bir dise· 
rini ha.;ara uğrattılar. Bu suretle 
son haf tanın deniz vakaları bi' 
lançosu tamamile Almanya aleY
hine olarak kapandı. Heligotand 
üzerinde cere,·an eden hava nıı.ı· 
:1arebe:;inde h~ftanın düşen 12 t\~· 
man tayyaresine mukabil 7 ıng~· 
liz t:ıyya ·esinin üslerine dönmeY1' 

şi müttefiklerin deniz gibi ha\·adll 
da hakim olduğunu gösterrnifO! 
mu? 

lngiliz bahriye nazırı Çörçil!11 

parlamentodaki izahatı vaziyetı11 

bu ~kilde olduğunu açıkça gö5' 
termıştir. Bu vaziyette Almanr:ı· 
nın Nazi rejimini yerinde tut.-nl! 
için hangi nüfuzunu kulla1a:3!1 

,;orulabilir. IIitler Almanva~ıo111 

denizde \'e havada be!dejlği bil· 
tün iımitler birer birer rnaJn·olll. 
yor. Artık Almanya için açık de' 
nizlerde hakimiyet ihtimali ka1• 
mamı~tır . .Majino hattı kar~ısııı: 
da Alman kuwetlcri uzun ,·e rıP 
ratıcı bir ~iper harbile meşı?ul~:ii· 
Bu ccp:1e:Je bir Alman büyilk ıır 
arruzu hiç olmazsa bu kış bekle: 
nemez. Alman siya.:ıcti yaµtığı tll 
arruzlarında muvaffak olamad1

• 

Hitlcr harbe başladıktan sarı'.~ 
bile Frama ile İngiltereyi biribl 

' rinden ayıracağını ümit edebili° 
yordu. Fakat bu ümit buıriio tıll· 
tıra"ı bile kalmıyan bir rüya:i:tll 
başka bir şey değildir. 

Hadiselere hangi taraftan bakılır· ··e 
sa bakılsın.bugünkü harp tama~'.1 

bir deniz harbidir. Bitararıar bı.c 
~özlerini denizlere dikmişlerdi~. 
!ngiliz hakimiyeti denizlerde d-! 
vam ettiği müddetçe bitaraf13 

istiklallerinden emin olabilir!~; 
Ba42ta Balkan milletleri oJdtJsr 

.,·ıı 
halde Holanda ve Iskandina\, 

1 
milletleri sulhhun do,·2mın:ı Jıııl~: 
liz bahrt Mkimiyeti devamını 1~11 
zumlu görüyorlar. Son günle~ıı 
hadiseleri herhalde bu milletiert 
bu hakimiyete olan emniyetini tıı
mamile kuV\'etlendirmiştir. 

Hatta Finlandiyanın ve 1;1\3~ 
dina\·ya devletlerinin kurtulrn~I:' 
bile deniz hakimiyetinin müttefı,11 
!er elinde olmasına bağlıdır. ~· 
h:ılde deniz hakimiveti zarnarıı r 
da ve iyi kullamlm~k ~artile bil;. 
bin en mühim mm·afrakiyet a~ir 
lidir denilse ha~dkate uygun 
5()z söylenmiş olur. 

Haseki hastahanesinin 
400 üncü yıld.önümü 

~~~~~~~--_.,../' 
(Baıtareh 1 incide) 

büyük ve faydalı hizmetler yap
ma.<Jı için çalışılacağını vaadetti. 

Lfıtfi Kırdarı takiben sinir heki
mi Şükrü Hazun, profesör Tevfik 
Remzi, profesör Kiızım lsmail kür
sü~·c çıkarak söz söylediler, bu a
rada hastanede çalı§an doktorla
rın isimleri hürmetle anıldı. Son 
sözü yine başhekim söyledi. Ve 
Milli Şef İsmet lnönü'ne, Meclis 
P..eisine, Başvekile, Sıhhat Vekili
ne, Parti Genel Sekreterine tazim 
telgrafları çekilmesini teklif etti. 
Bu teklif alkışlarla kabul edildi. 

Merasim bittikten sonra davetli
lere hastane gezdirildi. Ve ha~ta
nenin tarihini gösteren, Profesör 
Süheyl Ünver'in bir broşürü dağı· 
tıldı. 

Antakyada ışık 
söndürme tecrübesi 

Antakya, 25 (A.A.) - Bu ge. 
ce 28 dakika süren ı;ı~ söndür
me denemesi tam bir muvaffakı. 
y:tle neticelenmiştir. İşaret ü.ıe. 

rir:e iki dakikada bütün ı~ıklar 
sön::r.üş, şehir karanlık içinde 
kalmtJtır. Valimizin riyasetindeki 
hey~t ş'hri dolaşarak denemeyi 
kontrol etmiş.halk ve ekipl~r va
zifeleıini mükemmel yapmı§tır. 

Diyar bakırda 
yaptı 

tetkik} et 

"ııi 
Diyarbakır, 2;; - ~faarif 1'eıdc· 

Jla~an Ali Yücel diln ll~eY~ g ı-o· 
rek ı;ınıflara girmiş, talebe ılcıştif• 
nuşmuş, mektebi teftiş etı1l ,ıı· 
Yeki! belediyeyi vilayeti, ıııı11; <e 
danlığı r.iyaret etmiş, oruıoJ>ll dt" 
ı;anat okullarını gezmiştir. Ö~~~ııııt 
ı;onra ;reni yapılan bir iJkO ){ııl' 

1 1.. . 1 ·e o acı nı::ı. orenı yapı mı, ' li 1 ~,. 
:'ıfo:ırir vekili tarafından "1 11 1

,cpl 
tı<lı verilmiştir. ll:ılkc,·ioılc 'ere 
şerefine bir \'RY Ye bir mii~0111 ıı'' 
tertip eılilmiştir. Yckil ArıtcbC 
rekcl ctıni5tir. 

~~~--~-------~ 
Pariste Noel getB5~ 

'bl 
.. • . -!d~i gı 

Ilukumet merkezı e:.. :. ·riıı 
d "r\l h 

karanlıkta bırakılmış ol ug 11~ 
e-~lenceler ihtimamla kap:ı~ er 
perdelerin ar!;:a~ın:la cerera·l o'llıı 
mi~tir. Yalnız pek kalabalı~ •. ~,,. 

. 1 . .,.,Jı ' 
:.oka!dard:ı.n zahır~:ı >ır ş. 11111\:· 
~ammda bulumı'd:.:~u aola~ı 
taydı. 

. ı·ı-rifl 
!> ~ıs ı -Bununla ~::ı':>c: l • ;,ıil'l' 

büyük bir kısmı ve bilh:n '', t ,- ı 
li gelen askerl:dn m ... .,~ ın. 0 c 11;· 
aileler Noeli evlerin le tc5ıt · 

~ tercih etmi,Şlerdir. 
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s ay F ne · 3 -1 y€,nd· 
bYtınun büyük bir zamanı Sarı - Lacivertliler hakim oynadılar ve çok fırsat kaçırdılar. Fahat 

Galatasaray eline geçirdiği fırsatlardan istifade ederek neticeyi lehine çevirdi .. 

Vefa Beykoza; 1. Spor Hilale; Beşiktaş Topkapıya; 
Altıntlığda Süleymaniyeye galip geldiler 

Mcl.:leptner 'kil' ke~~m depan ... 

İstanbul atletizm ajanhğının 
~ Qksim stadında: can içinde ikinci devreyi beklcti- muhacim hattı tatmin edici değil

di. Yalnız Salim çalıştı ve Sala
haddin sağaçık vazüesini yaptı. Di
ğerleri çok durgun. 

Fener Stadında: hazırladığı kır koşusu 
ı.s. -F. B.: 3-1 (1-0) 

~ güneşli ve gUzel bir havn· 
. nıaçlarmm hasretini çeken 

, kişi önünde Tnksim stndında 
"aSaray ile Fenerbnhçe kar
Uar. Hnft:ı içinde çıkan gaze
' llıaç tahmini hakkında biri
tutınaz yazılnr yazıp seyir

'11 nıcrakını daha. ziyade kö
ı~u. Esasen bir Galatasaray 
karşılaşmasının neticesi, bir 
~ tamamile emin bile olun-
~e insanı tereddüde düşürür. 

için saha tamamiylc bir he
\'e sabırsızlık içinde. 

~R SAHAYA ÇIHIYOR 

~et iki ezen rakib alkışlar 
~ sahada gözüktUkleri vn
llorae Fikrctin, Galatasaray
~ bulunmadığını görüyo· 

erbahçc: Cihnd • J..ebib, I~a
tıat. Ua,·ati l\Irhmet Rc~at -

b • ' 
<\Cbii, l.'a5ar, C. Omcr, l\fe· 

,. 
'llsaray: O man - Aı!nnn, 
• Celfıl, En\'er, l\lu a - Sc

~tıduri, Salim, Esfnlc, Şa· 

OYUN 

elin hiicumu ile başladı. Fc· 
lıhacimJeri hemen Galatasa
~,1f sahasına iniyorlar. Mu
""I' .. Jıücuma geçen Gnlatasa

tı % fırsatı Budurinin ayn
ltaçırdılar. Kalenin 4 metre 
kadar indirdiği topu Budu

bir vuruşla kapalı znvi
Cihadm plonjonunıı. kap-

la,~ dakikada soldan bir or
e önünde kapan Melih, to

~ e incllrmeğe uğraştığı için 
~a.Ybediyor ve topu dı~arı a

t:rada isabetli bir ''ole mu
ı:c bir snyı idi, Oyun 15 inci 
{a. kadar miltevazin bir şe
~anı ediyor. Bu arada Fe

acimJerinin çok isabetsiz 
~sarı - kırmızı kalesinin u

dan dışarı çıkıyor. 

lıııcu dakikada bir tane de 
~?sait vaziyette kaleyi bu
-~~ dışarı gönderdi. 23 Un

i!<aya doğru Fenerbahçe 
htsscdilir bir hfıkimiyetle 
aray kalesini yoklamağa 

,· l'l:ı arada. 3 korner de ka-
r. h'akat netice yok. 

~lcika sonra Buduri, sağdan 
!r hava pa.sını kafayla Fe

:( zaviyesine indiriyor. Ciha
~fonu topu kornere çıkar
ıı,.,~:<fe netice yok. 
1,"."Uka sonra Melih, acele ve 
~ l'Üzllnden bir fırsat ka
·~ıe önünde nynğıno. çar
dı§an çıktı. 

lt.\l'ASARAl'IX GOL1J 

1Ci dakikada Fener müdafa· 
l'aptı. Tam 18 çizgisi üze

~ 'l'opu diktiler. Sal&haddin 
~ \'erden. sağ za,·iyeyi bu
' \'e isabetli bir şilt, Ciha

lllonjonu yüzünd<!n kolu 
to l-'cner ağlarını buluyor. 
iden sonra Fener muha
~O dakika Galntasnray nı· 
~ lna yerlcı;ti'er. C.,t Ustc 

kornerlerde netice yok. 
1lt tay müdafaası göz açtır
~ kadar güzel oynuyor. 
~ Sonlanna doğru C<.'llll gc
~~ ters bir vuruş yaptı. 
f!l'lının önüne düşen top, 
~ lcal"§ı karşıya btılunmala
~en kaçınhr bir fırsat dc

anın bacağına çaran top 
~tan kurtuldu. Devre Fe· 
~rnları arasında bitiyor. 

b 
~·ne Ul\IUl\lf VAZh'ET 

~ hakimdir. Muhnclmler 
~! kacırdılnr. Galntaııınray

aıı. gfl::et. Hilcum hnltrm 
~ ıı ~alimdir. Buduri ve Eş
Q gUnıerindt>. Birinci dev-
ll ve 1 ·0 lık netice heye-

yor. 

JKt.~Ct DE\'RE 

Galatasaray çok ııeri başladı. 
Hemen Fener kalesine indiler. Mu
hacimlcr birinci devredeki gibi ha
reketsiz değil, Her taraftan fırh· 
yan Salim bir şeyler yapmak için 
çalışıyor. Fakat Fcnerbahçe 5 da
kika süren bu hakimiyetten tek
rar kurtuldu. 

6 ıncı dakikada Melihin ortn.smı 
Osman Ya.'j'.lrm ayaklarına kapa
narak güzel kurtardı. Bu kurla
rı3tan yarını dakika ge(;mcınişli 
ki... 

S. T. ÔGET 

JSTr\NTIULSPOR - HtLAL: 8-0 

Takslm stadında günün ilk 
birinci küme maçını İstanbul. 
sporla Hilal takımları yaptılar. 
Rakiplerine nazaran çok kuv. 
vctli olan sarı • siyahlılar baş
tan sona kadar hflkim bir ovun
dan sonra müsabakayı 8-0 gi. 
hi ~('Ik bir farkla kazandılar. 
Hakem İzzet 11uhttin Apak'ın 

ALTUNI'UG • SfT.EDIA:SİYE 
8-2 

Lik maçlarının ikinci devre
sine Kadıköy sahas-ida 1\asım· 
paşa ile Sülcymaniye arasında
ki maçla başlandı. 

Birinci devre J<asnnpaşalılar 
1, Süleymaniyelilcr de 2 gol 
attılar .. 

lkinci devre de ise Kasımpa.. 
şahlar 2 gol atarak maçı ~-2 
kazandılar .. 

BEŞİKTAŞ - TOPKAPI: 3-0 

Bu statta ikinci mac: Be!}lk
ta~la. Topkapı arasında idi. 

Bu maça --~:ıiktaş şu kadro 
ile çıktı: 

lıf. Ali - T~i, Fantk - Rii-
scyin, Feyzi, Cih<ıt - Hayati. 
Rulvan, Sabri, Şct·ef, E~cf. 

Birinci devre kaçan goller a
i"asmda 0-0 bitti. İkinci devreye 
ise Beşiktaşlılar yenme azmile 
başladıl2r. Eşref ve Hayatinin 
yaptıkları 3 golle maçı 3-0 ka 
zandılar. 

800 A e • 
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İstanbul atletizm ajanlığının f dakikada Rıza , ikinciliği Hüse

hazrrladığ'ı seri krosların ilki i - yin, üçüncülüğü Artan aldr. 
le mektepler arası kroslarm ikin --o-
cisi diin sabah 300 atletin i~tira. Mektepler arası kosusu 
kile yapıldı. ~ 

Ajanlı~ın koşusu: İki katago- Daril§Şaf aka, Galatasara ·~ 
ri üzerinde yapılan yarışlardan Haydarpaşa., İstanbul, Pertev· 
3000 metreye Beı:iktas Galata!a niyal, Sanat, Kabataştan 20 şer, 
ray, Kasımpa~a. Kurtuluş, Şişli, Vefa, Erkek muallim, Boğaziçi, 
Arnavutköy, Topkapı, Kale, Bü Şişli Terakki, Harbiye, ~ık Ti• 
yi.ikada. Deniz lisesi ve kırmızı 
mavi klünlerin-den 45 atlet girdi. caret mekteplerinden 10 ar atı~ 

Neticede Velidemir 12.23.4 tin girdiği mektepler arası kros 
ile birinci. Seren ikinci, Kazrm koşusu da hayli heyecanlı gc~
üciincü oldu. miş Ahmet 9, 23,3 le birinci, Ha 

6000 metre: Birinci kata~ori bib ikinci, Abdullah üçUncü ol· 
atletlerinin iştirak ettiği 6000 
metrelik yarışta birinciliği 20.37 m~tur. 

Bugün, Çengelköyündeki spor eğitmen 
kursunun aıletizm imtit1anında 
Beden Tnrbiyesi genel direktörü 

tsbnbu? .. por - m:aı m:ı(mcla ~er<'ınonf ..• Cemil Taner de vardı 
Buduri soldan sUrdü. Ortaladı. 

Topu Eşfak müsait bir \'aziyette 
kapıyor. Cihada doğru ''as:ı.t bir 
şlit çekti. J•'.akat Cihad bu topu e· 

~W,lrf? ett?ği bu mU~abaltaya ta. 
kımlar ı:u kaClro1arHc i~tirak et. 
m işlerdi: 

lstanbulspor: 

Şeref Stadında: 

'VEFA - BEl'KOZ: 2-1 

.. 
ŞehrimJzde buluna.n Beden Terbiyesi Genel Dircktöf.Y '.J'ilzxıg,pnıı-: 

ral cen.:ı Tahlr Taner ve mebus Rahmi Apak, bugün ÇengelköyUndeki 
ıpor eğitmen kursunu 11ere!len~lerdir, 

Muhterem general, kursun yapılmakta. olan atletizm imtihanında 
hazır bulunmu:ılardır. 

!inden kaçırıyor. 4-5 metre kader Saim - Ali, Hayri - ırc.rım, 
iler~ ~id~n topa Sali~ şimşe~{ .ı;ibi I Enver, SiUc_·171, 't:ı - nah1·i, Ci. 
yetı .. ıyor ve ancak bır an ıçınde lw.t, Mehmet, llataıı, Fahri. 
istifade edilecek fırsatı kaçırmı-

Şeref stadmda oynanan Vefa -
Beykoz tik maçı, güntln Galatasa
ray - Fenerden sonra en mühim 
karşılaşmasını teşkil ediyordu. Ha· 
kem Tarık'ın idaresinde takımlar 
sahaya çı:Ctrkları zaman iki tara
fın da en kuvvetli kadrolarmı mu
hafaza ettikleri görlildü. Oyun 
ha.şiar haıjlamaz Vefa mC'rkez mu
bacimi Sulhi tınt bir akL!ila Bı>ykoz 
kalesine girdi ve birinci dakikada 
takımının ilk golünü yaptı. 

Ankarada şilt maçları 1 Bakırköy Sahasında: 
Gençlcrbirliği ile Demirspor a- ARNA VUTKOY - İSTİKLAL: '7·1 

rasında 19 Mayıs stadında yapılan İstanbul bölgesi kupa maçla. 
maç 3-3 berabere bittiği için 15 er rının dördüncü haftası maçları 
dakiiıca uzatıldı. Bu devrelerde De- dün Bakırköy stadında oynandı. 
mirspor 2. GenclC'rbirliği 1 sayı İlk karşıl~ma Eşref Mutlunun 
yaptılar ve böylelikle D.cmirspor idaresinde lstiklfıl _ Arnavutköy 

yor. 'lop 2 inci kere F'cner ağla
rında. 

3 n,\l{İll:ı\ SONRA 

Galatasaray sağdan ani bir iniş 
yapıyor. Top Jgjfaktan Salahaddi
ne gitti. Kalenin önüne muvazi sı
kı bir şilt. Cihad yanlama bir plon
jon yapıyor. Fakat tıpkı birincisi 
gibi elinden kaçırdı. Bu sefer Se
rafim yetişiyor. Cihadın ikinci bir 
pl6njonuna meydan bırakmadan 
topu ağlara yolluyor. 

Fenerliler bu suretle 3-0 mağ
IU'b \'aziyete düşünce toparlandı -
lar. Galat:ısaray muhacimleri de 
bu kadar sayıyln. iktifa eder gibi 
yavaşladılar. Halbuki devrenin da· 
ha 1 O uncu dnl:ikasındayız. Bu 
yavaşl:ı.manrn tesiriyle oyun Ga
latasaray müdafasma yüklendi. Bu 
arada merkez mua\'in Enver, iki 
bek \'C kaleci Oc;ım:ının r,üzel mü
dahalelerini seyrettik. Ve bu hal 
bu şekilde yarım saat sürdü. Ara
da sırada padıyan Galata.saray hü· 
cumlannda Salim yalnız kaldığı i
çin bir §ey yapamıyor. 

42 inci dakikada sağdan bir Fe
ner ortasında Rebii kafaya çıkıyor. 
Fakat \'uramadı. Osman da dışarı 
çıkmış rnziyette. Top Mm:aya ge-
liyor. Musa Osmana kafa pası ve
riyor. F'ckat dı~~rı ı;ıkmı§ olan Os· 
m:ın l:ontrpiyc yakalandığı için, 
Fcnrrin şc>ref snyısmı sarı - kır
mızıiılnr kendi kendilerine yapı
yorlar. 

1 dakika sonra Fener kazandığı 
bir penaltıyı E.<ıadın aynğıyla ve 
dümdüz bir ~Utle Osmanm kucağı
na teslim ediyor. Ve m:ı.ç, Fenerin 
devam eden ve müdafaayı sıkıştı
ran hücumları arasında bitiyor. 

!\°.\Sil, O\'NADILAR 

Fcnerbahçe, iyi oynıyıurııyan ve 
çok fırsat kaçıran hücum hattı ve 
çok şanssız bir gününde ol:ın Ci-
had yüzUnden yenildi. Maamatih, 
gerisi bu Uç golU yemeseydi bile, 
i'ıersi yine gol ~ıkaracak vaziyette 
değildi. Bunda Galatasaray müda
faasının ve bilhassa merkez mua
vininin çok giizcl oyununu kay
ı'detmek lıiztmdır. Galib takımda 

Beykozlulnr buna ancn.k 20 inci 
dakikada Kamranm attığı bir gol
le mukabele ettiler ve vaziyet 1-1 
berabere oldu. 

neticeyi 5-4 lehine çevirdJ. arasında oynandr. 

ikinci Kümeler: Rilzglrı arkalarına alan Ar-

Hilfil: 

Kris - Muammer, Mesalim -
!Jüt/ i, Dcl;ir, Niyaci - Nimet, 
Rüştem, Orhan, Feyzi, ismet. 

~Iüsabakanın ilk devresi ts
laıı.bulsporun nisbi hakimiyeti 
altmda oynandı. 6 ncı dakika_ 
da Cihat çok güzel bir şiltle ilk 
goH.i yaptı. Bu golle daha çok 
<'anlanan sarı • siyahlılar ikisi 
Cihat biri de Hasan vasıtasile 
3 gol daha yaparak devreyi 
4--0 galip bitirdiler. 

Devre sonlarına doğru Vefalılar 
rakiplerini adamakıllı sıkıştırmağa 
başladılar. Ve Hakkı ikinci golil de 
yaptr. Devre böylece 2-1 Vefa. 
nm lehine neticelendi. 

İkinci devrede oyun Vefanm hl· 
kimiyeti altında geçti, fakat iki ta
raf da gol yapamadılar ve ilk dev
redeki 2-1 lik netice değişmedi. 

Tnkanlar: 

l'efa: Saf:ı - Y&hld, Garo - Ab
duş, Uıtn, ŞliJ;rf _ Necib, ~ruhte
scm, Snllıi, Hakkı, Hüıııcyln. 

Beykoz: Safa • Bahadır, Halid -
Remal. Na7İf, Mehmet - Torhan, 
S:Wc<ldln, Şch:ıb, Kamran, Ki.zun. 

Hususi maç: 

GAJ,ATASı\RAY tt,E FE!<IT.R B 
TAKIMYARI 0-0 BERABERE 

J{Al.DILAR 

Dün sabah Taksim stadında 
Fenerbahçe - Galatasaray B. 
takımları karşılaşmış ve bu 
maç 0-0 beraberlikle neticelen. 
miştir. 

Pera ile Kurtuluş Noel 

A:lliADOI,UH1Sı\R - GALATA
SPOR: 4-0 

Diin Taksim sbdmda oyna. 
nan ikinci küme milsııbakasında 
An.adoluhisarhlar ('.ok güzel bir 
oyundan sonra bir çok fırsatlar 
kac:rnnalarına rağmen rakipleri 
Galatasporu 4-0 mağlup etti. 
lcr. 

GALATAGENÇLF..R • KARA
GÜl\lRÜK: 3-3 

Şeref ııtadmcla oynanan ikinci 
küme mnçmda Galatagcnçlcrte Ka
ragümrük 3-3 berııbere k:ılmI§lar
dır. 

IlE\"T,ERBEl"t • ORTAE.01": 8-1 
Şeref stadında yapılan ilk i

kinci gün macrndn Beylerbeyi ite 
Ortaköy ka11ıla;tr. 

Ve neticede Beylerbeyi 8-1 
galip geldi. 

FERtKOY - DOGUSPOR: 7-6 
Bakrrköyünde 2 ci maç Nacdet 

Gezenin idaresinde Doğuspor 
- Şış li Feriköv arasında. ya
pıldı. Oyuna riir~arla başlıy:ın 
Fcrikövlükr birinci devreyi 
5-2 bitirdiler. lkinr~i devrede ise 
Doğusporluların dört golüne 
mukabil FeriköyliilPr iki gol a. 
tarak maçtan 7--6 galip çıktı. 
lar. • 

Beyoğlu halkevi voley
bol turnuvası 

münasebetiyle Bir aydanberi devam edilmek-
k I te olan Beyoğlu Halkevi voley· İkinci dene tamamen hakim arşı aşıyor bol turnuv:ısınm dlin yapılan 

bir oyun tutturan 1stnnbulspor- karııla.şmaları:ıda şu teknik ne 
lular Hilil müdafaasının biltUn Noel yortuları münasebetlle ticeler elde cd!.lrni1Jtir: 
g:ıyfetlerine rağmen 4 gol ya.. oehrimiule ekalliyet klllplerin. Çellkkol Kaırrıa.yı (15-:3), 
parak mlisabakayı 8-0 kazan. den ?era ile Kurtuluş _bugUn (15 - 8) , mühendis Senjozefi 
dılar. Taksım stadında hususi bır kar. (15 - 7) (15 - 9). Galatasa· 

ştlaşma yapacaklardır. 1 ray Eyiip halkevini (15 - 9) 
İstanbulıspor takrmında biL 

1 
(15 - 10), mtihendis Darünc:-

hassa soliç Cihat fevkalado oy_~ fmyr (17 - 15) (15 - 9) 
nİyarak tebarüz ediyordu. :f yenmiıtir. 

navutköylüler ilk devreyi 5-1 
galip bitirdiler. İkinci devrede 
Arnavutköylüler iki gol daha 
yap3rak oyımdan 7-1 galip çık 
tıla.r. 

Deniz Lisesi Askeri Li
seler Hentbol şampİ· 

yonu oldu 

Dün sabah Şeref stadında as. 
keri liseler hendbol şampiyona· 
eınm ikincisini tayb etmek üze
re Deniz liı1esile Maltepe takıD'.i 
lan karşıla~mışlardır. Deni::: 1i 
sesi 5-5 kazanarak askeri lise
ler hendbcl ikinci"i olmuştur. 

--o-

Galata~araylı Salim 
nişanlandı 

Galata.-,:ıray lclübil birinci futb1l 
ta.knnmın kıymetli oyuncularından 
Snlim Şatır. h:ıfta !c;lnde nl:janlan· 
mı~tır. Kıymetli futbolcfunUze ve 
nleanim b:n·an R13fiaya aile hnya 
tm<ln muvaffakıyet ve ~nde""r 
dileriz. 

Enternasyonal kış 
sporları müsabakaları 

Berlni, 2i (A.A.) - 27·1 den 
4·2 ıg.rn a kadar ~armi~ch'dt> te 
tip edilecek olan enternasyonal k 
sporlan haftasına Almanya, Ital 
ya, Yugoslavya, Macaristan, Bul· 
garistan, Rumanya, Slovakya, 
Bohemya ve Moravya iştirak ede
cek-tir. 
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Tabü bir öpüşme infilak nesi verdiği için artistler kendi ellerinin sırtını öpmeye mecbur ediliyor 
Fennin insanı tabiilikten uzak· 

la;tırdığıru filimler de, filozoflar 
d.:ı, edebiyatçtlar ve rUhiyatçılaı 
da söylilyoriar. Onları iddiaları 

ve şilruyetleri ile ba~ba53 bıra.1!a. 
hm. Fakat bizim de kabul etme· 
miz 10.Zımgelen bir ~e~· varsa o da 
şudur: Hakikate:ı bugunkli fen 
mümkün olduğu kadar tabiilikten 
kaçmı)'Or, fak:ıt bunu o kadar us· 
talıklcı yapıyor ki farkına varmı· 
:rorsunuz; daha dof,rru::ıu, ortaya 
koydu!:'U ~ .... rleri tabii göstermek 
için bu suniliği yapmaya mecbur. 
dur. Bu itibarla da fennin bu ku· 
suru mazur görülebilir. 

Sinema perdesinde gayet güzel 
gördüğümilz bir çehreyi hakikatte 
de öyle mi zannediyorsunuz: bu 
zanda iseniz aldandığınızı Hoh· 
vuttaki bir stQdyoya gittiğiniz 

%CltDall anlarsınız: O rada görece· 
ği.ni.ı artist sunl bir mahlCiktur vt> 
Yiliündeki makyaj sizi tiksindire. 
cek kadar acaiptir. 

Kabahati. Bu kadar suru mak· 
yaj )'apan artiste bulmayınız, zi· 
ra o da bwıdan şikftyetçidit', fakat 
ne yapsın: Sinema !enni bunu 

emrediyor. Eğer yanağına sarı, 

dudağına turuncu boya sürmese. 
gözlerine yeşil sürme çekmese si· 
nema perdesinde onu o kadar gü. 
%e1 göremezsiniz. Yanaklanru du· 
daklannı, tabil renge ~·akın bo
yasa perdede sönük kalır. Bunla· 

n tabii rengin biraz kuvvetlisi o. 
!arak kırmızıya boyasa perdede 
siyah görürsünüz! Gözlerine siyah 
sürme çekse lı..<ıp.lcara bir gö~ge 

halinde çıkar. 
llülAsa, perdedeki yüzün size 

tabii görünmesi için aslında gay
ritabil olması l~~eliyor ve bu, 
foto~rraf fennin bir icabıdır. 

Ayni ~ide radyo f enin de 
kendine göre kanunlan var. Mik
rofonun başına her geçen konu· 
§amaı: Konuşur ama, dinliyenlcr 
onun ne söylediğini anlamazlar. 
f;ünkü ses "radiogenique,, değil. 
dir, yani radyoya gelmez:. Spiker
lerde aranan baş.'ıca hususiyet 
aeslerinin radyoya gelir olm:ısıdır. 
'.Ara sıra bir §eY söylemesi icap 
tdip de mikrofon başına gelen ba· 
'%1 kimselerin seSlerinin ne kadar 
!ena geldiğini görürsünüz. Aslında 

sesi pek güzel olan kimselerin bi· 
le mikrofon başında boğuk boğuk 
konustuklannı veya seslerinin ıs. 
hk gibi geldiği duyulur. 

Bu. radyodaki alıcı cihazın ses
leri bira:ı: madenileştirerek tesbit 
etmesinden ileri gelir. Bu, henilz, 

ne radyoda. ne de sinemada hal· 
icdilemcmiş bir noktadır. 

Radyonun böyle sesi bozm:ısr

nın en hıiyük m:ıh.zuru öpüşmele
ri n r.aldinde görfilmti:tür. ~esi 
radyoya gelir artist bulm:ı'c rnürn· 
kündlır, fa'rnt öpıi~me e~nn rdaki 
dudak sesi herke te ayni oldu~u 
için bunu radyo:fa ayni ile verm2k 
kabil o'am:ın~ı~tır: Tabii bir şe· 

Me..~. rady<Xlaki bir temsilde, 
rol ıcabı biribiri ile öpü~n iki 
kim...c::c, ağızlm mikrofona yan ge. 
lccek fCkilde dönilyorlar ve... bi· 
ribirlerini değil, her biri kendi e
linin sırtını öpüyor .. İfte ancak 
o zamandır ki, radyo başında bu 
temsili dinliyenler hakiki (!) bir 
öpü~e sesi duyuyorlar .. 

kilde öp' ~c.'u iki dudağın sesi, rad· Bunu keşfeden, B B C (İngiliz 
yoda b r ınfila c se :ni andmnak. radyo birliği) mühcndis!erinden 
tadır. Pat Regandır. Onun bu ke5fı sa· 

Madem tabiisi uarritabii<>i gö· yesinde dinleyiciler temsillerde iyi 
rüntiror, o halde - sinemada renk bir öpüsme sesi duyma}'a başla.. 
bahsinde olduğu gibi - bunu da mr:;ılar, fakat artistler rollerini 
tabii gö.,tcrmck için ga;Tita!>ii bir hakkilc yapmak zevki:ıdcn mah· 
şeki!dc ortaya koymak l:lzundır. rum kalnuşlardır. Şimdiki ha!de 

Fakat n:ıSll? işin mahzuru yalnız bundan iba· 
lşte. bunu dfişünen bir lngitiı ı retti. Fakat, televizyon her tarafa 

radyo mühendisi nihayet meseleyi yayılıp da radyo temsillerin:ie ha· 
halletmiş ve radyo::la tabii duyula· rel{ctler görülme:re başla)"lnca her. 
cak öpü~menin ~klini tesbit et· halde artistlerin ellerini öpmeleri 
miştir: pek git.re! bir §CY olmıyacaktır! 

l
-- usU<i ansiklöpedisi 

Her gün radyolarda bir çok musaki parçaları clinliyonunuz. 
Bunlar hakkındaki pro~ veya sipikerJerin izab.ııtmda 
hlr Wmn ınusiki tabirleri goçiyOl". Şüpbeıiz. bu tabirlerin ma· 
nnlcnnı öğronmdı bilmiyenler için §Üphesiıı faydalı olacnktrr. 
Bu ili.Larla, musikide en fazln kullandan tabirleri bir liste luillndı 
ve la a izahntlarla burada vermeyi münaaıp bulduk. Harf ımı.sile 
ve bir kaç haftn devam edecek olan bu tabirleri topl~ kü. 
çük bir musiki ansiklopedisi elde etmiı olurıunuz. 

Abendlicd (abendlid okunur) - Almanca: Akıam p.rln 
.. 

Accelttando (Aççelerando) - ftalyanc:a. 
Adagio (Adacyo) - h. : Yan§. 
Alfretando - 1t. : Acele. 
Alborada -1apanyolca: Sabah §arlasr '(aahnda bir kadının 

pençesi altında sabahleyin s3ylmcn prkıya verilen bu tabirle 
hafif çalgılarla çalınan kilçUk, ıoh havalarda kasdedilcbitir). 

Allargando - iti. Gittikçe yava;layarak. 
Oldukça eıuılı ve şen bir hava Uc (bugün daha Allegretto -

Oldukça çabuk manasına gelir) 
Alto - Yüksek perde erkek scst. (Bu perdeden söyliycn 

çocuk sesinedc altın denir, yalnız aynı perde kadın sesine 
''Kontralto'' ismi verilir) 

An:lante - İt. (asıl manasr: Yürür gibi ne yavaş. ne hızlı 
Andentino - lt. "Andante" ye yakın bir harüeti gösteren 

ı bu tabiri bestekGrlann bir kııonu o hareketten daha çabuk, bir 
İ kısmı ve daha yava~ manasına kullanmışlardır. Fakat eks~riya 
f bu hareketler göıaerilen parçalar Aooantc• den biraz daha çabuk 

çalınır. 

Aruwer (Anaöğ) Bu tabir İngilizcede •fug" Yft'ine kuDa.. 
rulrr. Bu kelime için verilecek izahata bakınrz. 

Appnsaionato - lt. Heyecanlı. 
Ar:loesquo (arabesk) - arapuari mana11na relen hu tabirle 

bir Melodideki tarh nnğmeai kaatolunur. 
Aria (arya) - bilhruı&a operaların tek baıına eôylencn tarla 

kıımı. Bu şarkılarda iki pııl'Ç& nrdll' ve ikinci parçadan 90tll'a 

birinci parça tekrar edilir. 
Anbade (Ob:ıd) - Fnın11ı:eada "Allorado" mııuıamıa kuDır" 

nrlırllU" bu kelime hr-kluncfa yukarda vcn1en izahata bolnn). 

ı lnge)ôruanAıe 
(DenmıTV) 

~~----~------------~ .... 
25 - 12 - 939 Pazartesi 

12.30: Prosnam ve memleket ~at 
•yarı, 12.35: AJaas ve metcorolojı 
haberleri. 12.SO: Türk müııaı (Pl.) 
13..30/14.00 Müzik: Hafit müzik 
(Pi.) 18.00: Program. 18.0!i: Mem· 
lckct saat ayarı, Afans ''c mcteoro
Joj! hııberlerl. 18.25: Müzık: R:ıd

l O tııı orkestrası. 19.00: Konuşma: 
[(Ormanlarımızı tanıyalım ve koru
yalım). 19.Hı: Tilrk !IQzl~i: Ca· 
l:ınlnr: \'ecihc, I"ahlrc Fer.san, Re
t:nl Erer, Cevdet J z:ın. 1 - Oku
yan: Semahat Oıdenscs. 20.15: Ko. 
nuşma: (Terbiye). 20.30: Türk 
ınüzlQI: Fasıl hClClİ. :!l.15: Müzik: 
Küçük orkcstrıı (Şef: Necip Aşkın> 
1 - Morcna: Potpuri. 2 - Mousor
ssky: Iran dansı. 3 - Anlon Ru· 
blnstcln: f'crnmors operasından 
lıir par~. ' - Czernik: Rabedea 
kıılpler. 5 - Reblkorr: Romans. G
Supc Maça km operasının Uvertürü 
:?2.00: Memleket &ant Rynn, AJ3ns 
haberleri; ziraat, Esham - Tabvf. 
!At, Kambiyo • Nukut borsası (Fi· 
7QO. 22.20: MCizlk: RllçQ!t orkestra. 
(Ynknrdakf progr.ımın dcvnmı). 

Jl,!l: aı:fk: khtıbcrt - Bitme. 
l'.111f Senfoni (Pl.) 2S.OO: Mftdk: 
Cazband (Pl.) 23.25/23.SO: Yanntrl 
prosırom, .,... lrn:ıı•nıt-

.... .... 
' 
... ... ..... ...,_.~ .... .._... ... 

t: •••• ·-::.:x:· .......... . :::: 
~ 

Baş, Diş, •ezle, Grip, Romatizma, 
Nevral ii. !(' ırddık ve bütün a fY.nlar•nızı deT"hal 

ke er. icabında günde 3 kage alınabilir 
H~ yerde pullu kuttılan ısrarla iıte)'ini:. 

1:::-':K:#i ===:ı=ru EE:ruu Hfül Em:::i:ı =r-Dii! il5& 

.. 

Deanna Durbin'e raldp 

çıktı! 

Sesinin güzelliği ile meşhur o
larak küçük yaşta büyük bir yıl· 

1 dız haline gelen Deanna Durbin' 
in pabucu dama atılmak Qzere. 
Ona rakip çıkan yeni çocuk artist 
9 yaşında Jacqueline isminde Ka· 

nadab bir kızdır ve dö;t seneden. 

beri Kanaciada çoktan m?Şhur ol· 
m~tur. Be§ ya~ında ilk konserle
rini ~-ermeye başlıyan bu kız, se

sinin beıTaklığı ve tabit söyleyi~i 
ile derhal göze çarpmış \'e sinema 
milesse!cleri kendisine blrçok film 
lerde rol vermislerdl. 

Jacqucline Nash bugµn bir rad 
yo artic;ti olmuştu:-. Kanada rad. 

yosundan sesini bUtOn dünyaya 

dinleten küçük şantöz son olarak 

"gençlik melodisi,. isminde bir 

film çevinniş ve bunwtla daha bO· 

yük bir şöhret kazanmıştır. Yakın· 

ela Avrup:ıya ~cleceği ve Londra 
radyosunda hir koncer vereceği 
bildiriliyor. 

1 

................................ iP ,,. ,. ..... 1 
'llluslfd fıavatı 
...... 11111 ....... 1 1 1 1 "' ........ 

KONSERVATUVAR 

KONSERi 

tstanbuJ konservatuvannm bu 
seneki ilk talebe konseri talebe
nin lehine kaydolunacak bir mu. 

vaffaki~tle verildi. Bir triyo, iki 
tarla aolosu ile, bir keman ve bir 
piyano solosunu ibUva eden prog 

ramda Haydan. Shubert, Höndel, 
1 

Rossini gibi klD..'iikleroen parçalar 
vardı. 

Bunlar arasında Nurhan Rilchan' 
rn bilhassa Gio Martininin "Ria· 
cer d'amor .. §arkısını çok güzel 
söylediğini gördük. Yalnız genç 

pntörilmOzün biraz kendini 61k
tığı bissolunuyordu ki bunu, ya· 
bana lisanlarla söylediği ~kıla. 
rm sözlerini hatırlamak iç.in sar 
fettitti ga}-rete hamletmek kabil· 
dit. 

İkinci şad,, ro!osunu veren Rük 
zan Bleda bilhassa "Sevilla berbe. 
ri,,nin aryasmda çok muvarfaktı 1 
ve uzun urun alk.ı~landı. 

Fakat konserin bütün muvaffa. 
kiyetini ve en fazla aııa, toplayan 
SOha tren oldu ki, bu küçük bayan 
piyanisti istikbalin hattA bugünün 
bfhilk bir \irtuosu aya biliriz. 

V.G. .. .._,. 

Modern ov dCSşeme sanatinln en 
bUyUk k&yguau bu dö,eyil} ta.rzın· 
da esteWtle mluıta ayııl derecede 
kıymet vermek, estetiği azami 
konforun lcaba.tma uydumıak baş 
ka tcırıu izah etmek l.fttersek, yıı

DJ konforu eBtctlk baknnmdan ta· 
bammUl edilmez bir hıılc eokma • 
mah Ulzımdır. 

' Bunun lçln misafır olmanızı. 

tet~ ederken dalına dllşilneecğf • 
nlz ııey burıumu gösterlıs için de • 
ğll. mJsaflrlerinizi kabul etmek 
ve onlarla ra.hnt, rahnt, !-3Uı tat· 

Misafir odas' 

nasıl tanzir1' 

edılme!i 

b konuşmak gayesiyle ~'Or~ 
olmalıd:r. ~~ 

Bunun için bir mlıı.afit ~ 
tanziminde en zfy.ıde naı1l11 ~· 
kate alınacak şey, dört bel ı;• 
nin icabında daha bUyilk bit tı6şf'ı 
labatığın toplu bir hnlde bir wı 
de oturmnsmı temin eaccct ..... ' .• ow
da bu odnnm ycrleşUrilnll" 

sıdır. tı'nı?; 
Modern salonların en dit· 

noktası "bir rahat köşe!,. 11 
İşte siz.c bunu gösteren UÇ 

munc veriyorw:. 

A BAŞ,DİŞ,GRİ~.NEZL 
1 • ROMATIZM~ 

1 'iiiii1 '\Je SOGUJ< ALGINLJG/N 
~ DERHAL KESE~ 

' 
Kaşeleri"' , 

?fer eczanede orcr1.ın1%: 

Gala~asaray Lisesi Alım, Sa_ım Ko111i5• 

Y onu Başkanlığından: 
)llktıın 

Adcl 
10000 

Fiyatı 

.K. s. 
5 >. 

ilk teminatı 
J.ira 

22000 3 >; Mo:ıaUn• 
4 

ı&~ 
8000 1 60); Portakal 6 ıı~ 

&O ~·· 10000 3 75} .. 1 p rıı1 '\ 
G:ılatnsaray füe~inln mayıs 1940 <5onuna 'kııdnr ihti)'1lCI 0 ~ıııııı' 11 s 

n tahmin tıyatlle ilk temlnıılı yukıır da yıızıh portakal ve ınıı~49 ptıl11 ,ra 
27·12-939 çarşamba günn saat ıs il' Ueyo~lu lstiklfıl calldesl eıı•ııııtı 'ıt 
rada ı.tseler mubasebcclll!U binasında okul komisyonunda acık <'Ilı 
si yapılncoktır. ,,,ıı•rt t 1 

istekliler şartnameyi sı>rmek nzere okul idaresine morııcıııııe b 
ticaret odnııının yeni yıl veslkulll' ılk teminat makbuzlle bl;

7
) \; 

gün ve sanlle komisyona gelmeleri. (1/ ~ 

l 

1 ır °' i, ı.oıfl0 ıtt. 
Muhammen bedeli (49fitn0) lira olan 87 kalem h::ıkır l~k 0sııın 

caklurı ,.c tcforrüııh 29·12·939 cuma Rilnil saat 15 de pozıırl 
Ankarada idare bınıısında satın alınacaktır. 1,ııı 

ııtt•' 1 
1,r 

Aktedllecek mukııveleye meV%U teıkll eden mnlzenıenltt \"cııl .1,tt\ lenhellilU tııkı1ırde ırlare mntenhhııı .. ken<il hurclnlıktıırınclıı ~;f oe'ı: ~ 
rlbcn 12-0 tonu temiz talaş ve 150 tonu pnrçn halinde loko!ll0 ~ 
•esalre slbl demirden Ari hurda bnktr verecektir. &ı' ..._ 

ı:• ., 
saete ~ 

Bn işe ııtrme'lt lstlyenlerfn te5hlt edilen Fıilnde mun?'.en e tsb•l1 < 8 
kanunun tayin ettııu Yeslknları hamilen komiı:~·on rel1:lı~ınd 
cut etmeleri llzımdır. 1't'tı:. 

şoı1• ~ 
Sartnımeler Anknrada Mal:reme "•frellfnde n Haydıııı>a '\ı!· 

tftnı "l'e Snk Seni~ln!fl! ıtörOlrhlllr • • (1048!1), 
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Hındıstaoda diinyanıo eo eskt ln~nları arasında 
- 8J - fa:un: 1... Huıch 

~ olmadıf;rı öğrenilince 
rtllol'du: 

.... Kimsin sen t 
iı}iayın cevap vermedi. Söyle. 
(ı'i aahte hUvlyete Alaanların 
~tınıaıarı için bunu ağzından 

~la almaları l!znndı. Ceva~ 
ttıneınckte ısrar edinoe bod· 
~ katına gölurüldU. 
~ F!.ir sa.:ı.t sonn te1trar yukarı· 

Çıkarılmca zabit sordu: 
' Nihayet cevep verecek mi
? Söylemezsen baf:mn. gc.lt:. 
lleı; biliyorsun, ı;c.:ıe a.ça!;ıd"' 
raz hatırını sornr!ar. 
liaYm artık day""t>a. tah:ım· 
il kalmamı§ gibi davrananık 
ap verdi: 
'- İsmim Lul Lökor.. Mau 
~ge civarında Sous - le • Bois 
ı buıuna.-ı sivil esirler lmrarsl· 
~ k~tım. 
~ Lö!tOl" i:mıinde biri fil. 

' ..e .... ttu. lliymm bir 
~ evlerinde misafir kald:Gı 
~esli ailenin o~lu idi. hla· 
~nu. Uıtiyntlı d:ıvransm di· 
' liayma. anlatmıjlardı. 
l..o::or altı hafta evvel kaç~ 
· lıolnndaya geçmeie teşd,b Us 

önce ailesini eönnek ibtL 
• lzl!ğını ya?~tı. Ilallıı.ki 
~nb.r o UMra kararcifilım· 

• ~ k:ı.sm- k:ı.;r:ıaz ailesinin evi 
~;:nt;a tuz:ık lturmu;l:ı.rdı ve 

ll1zlltıuı :ı:nu,ci:.e ka~lli:ıc1en 
·~:pı.:~tu. Il:mUz yıüs.hn· 
~!.ı. 1~ E:nym i~in faj·d~ 
\~!lir, onu bir mliddet kurtn.. 
"-ltrc!i. 
l:rtetu g'Jn s.k~a:nı H:ıym iki 
aıu ı:.:::zr rc!.ıb.tiııde tre-

• bindirildi. M:ı.11bct:c,e r;ött:.rtl
;)l"du. 
.ıer~t ht.disesiJ: ve H:ıym 
ka~mak fa-Ja;;ı olm.a.::..zın 

~.ı. ~hre s::ı.~aıhm altısm.:a 
~ o!d.Lar. llt:.ıüı te."1!1a o!:ın 
~~lardan y'.lrllmeğe ba!l,laGı. . 
lıtı Alman askeri bir şeyden 
"lıho:enmek alwlaı ma ge~.ni· 

Gd saf k;;y:u~·.ıa. Znten 
~en korkacaklardı? Esir, bir 
\a kadar uslı.ıydu. Yapi.Jğı 
ıı.ııı1~a pi§man olm111)tu. On· 
~ Yarı fransızca yarı alınanc:ı 
l'.li.;ma.;.ılıjimı if ude elmiş, bir 

\lıa ka.rmağa. tC§e';:;bi.is elmiye.. 
~ ıoyicuı!şti. Gözlerinden 
~ ınosmor gt.riim~tU •• 
'"<laıboş sokaklardan birinde 
berber dükkanını açıyordu. 

'~'1:\ endışe.ien mahvo:uyordu. 
ıaat.. nihay~t iki saat sonra 

~anıa.r onun LöJCor olmadı~· 
~~necülerdL Ne yapacak· 
'l,e yapmalıydı? 
~rn.a bir c;are geldL Onun 
a.l'acağı bir lisanla. teklif et. 

' ll'ric. Ben lberber. Sen pa
Olur? 

~İrinci a"ker tl'!l'ecl~üt ('tti. 
~ sonra merkez kumandanlı· 

l hane, evet, meydannı ısol kö? 
sinde, merkez kumandanlIRm· 
..ıan otuz metre k.ıdar ıues;l...'~.ic 

uir mcylın~ vardı. l\ıay·ıanecl 

c..ükıdlı .mı h::r ı:>aL.ıh saat yedi· 
"e açmwc iL~yadınd:ıyuı. 

- Meyha.ne .. in l:ı:• uasıl mı? 
Arka k.:ı.pıaı var nu? Dwıları ne 
.çin soruyor.,,14,uz? Yoksa .. 

Haym bağırdı: 
- Dikl:at! Y1. zil.mü kestiniz! 
Ve c.~·nı wula Jcvam c~ti: 
- gv~t, r.i~ :ıli.::ı l.J le .. Fr..:.at 

b5~ le şa:ıh..n şaş ·m bakm:!yın, 
§i!~ile::::...;.,eKler. 

Berb~r kendini topladı ve 
Hnymn. yardım için elini nğır 
tuttu. Ayni zamanda istediği 

malumatı verdi. 
Sa:ı.t yediyi beş geçiyordu. 

Berberden çıktılar. Meydanda 
kimseler yo!ttu. ?"'~yr'!:ıeci dük· 
khınm kcpe.nltlerini indirmekte 
id.İ. 

Meydan şehrin e:;ki kale~erile 

nihayet bulJyordu. !fable bir 
kapı g3r;!nL.yordu. Ne kaclm- da 
uz.ıUtı bu k<91 belki yüz metre .. 
Ne kadnr uzak olca taliiI"..i dene. 
yc:el:ti, b::.;:l-1:a ç:ı.rC!li yoktu. 

Al.5Jslı, mey1~anenin önlindc 
durı.lu ve gu~ı:..ıe~e koyul.:Iu. Hok 
kab:ız tavrile yiiz mar!llik bir 
ba.u.İ\.notu a.sh.cl'lere g3~teIJL 

Bunu, berbere parasını vermek 
Uzere askerlerin cüzdanını ken· 
disine te~'im Pttiklerl sırada on· 
ların gözü ö~ünde kendi clizda. 
nrnc1 ıın :ı-.ırrm•.,,tr. Acıı:erler k1z
mak akıllarına gelmlyE'rek b•1 o· 
yuna gül~Wler. H'!lvm bundan 
cesaret a':ı.rak teklif etti: 

- Girc!im mi içeriye? Birer 
tradeh at.:ırız. 

B'.1 sefer iki Almanm tered. 
dütleri faz.la oldu. nir Z'llılt 

görürse ceza muhakkaktı. Ln!.rfn 
.~ blı- =!nt görllıı.ı:ıUyordu. 

~foyd:ınd:ı ltlmne!er yoktu. Ucy· 
hane.ye gir~p birer lta.deh i~se

ler ne o~urdu? 

Girecekler miydi? Gillmekte 
devam eden Hayın için bu bir 
kaç saııiyeııK teı·eddüt, müliı~ 

bir i§k"'nce olC:·ı ve nihayet da.. 
yann-nıyarak meyhaneye daldL 

B?yle yarmo.lfJa iRohct etmi<;· 
ti. ,. 0'~" ... 'er ae tıııl"P'1 füttcn kn-r
tanldıklanna m:?mnun, onun pe
o:.ncen içeri girdi1ııır. 

(l'f'l'nmı \'arl 

35 yılını \"abşiler ırasında gl'çirruış bir Alman seyyahı 

Cellat kadln sarhoşluğun tesirile 
çatlam:ş kahn dudak.arını yaladı 

Sa 8Jah, öğle, 
akşam 

Cuhl benim yaisimi yüzUmde 
bir mtltldct g:ı.rip, la.Uı bir te· 
bessümle seyrettikten sonra ba.. 
na .biı .: "'nbire hayret veren gu 
Jözlcri Sl yledi: 

- 3a.n.ı. bak! dedi. Vakıa ben 
~r:~e:..~rc cellatlıirt öğreten cel· 
:~ b!r k&.dmım! Fakat bütün in· 
til.r:ımım. :uıcak erlı:eklerc karşı· 
d.:r. ! Doğrusunu ist~sen. bu kL 
za. ben do acıyorum! 

Cuhinin t:ıUı bir sesfo söyledi· 
f;'i bu sözler beni son derece ha~ 
rcto dll9ilrdü. Zira bu k:ıdında 
ilk defa. merhamet duygusu gö· 
rilyorÇur.ı. 

Cuhi derin memnuniyetimi 
yüzümde görüyordu. 

- P~ki .• Cuhil Bunun için ne 
yı!pahm? no yapabiliriz? Bu 
kız için bu dayanılmaz cehen. 
nern a.za;bındau yegAne kurtuluş 
volu olal'ak hakikaten ölilm ka· 
lryorl 

Sonra. birdef'bire aklnna Reld'. 
Cuhiye d">ğru tehditklr bir ta· 
vırla yürlFfüm: 

- Yoksa, Pelinu}'!. rnerhame· 
tinc1~n dolayı onu ö1dürel;m ml 
divel'eksiu 1 diye bağırdım. . . 

Cuhi esrareng!z bir gülilşk 
~1111yorı:lu. 

I!ir:fanbire başmı arkaya doğ 
ru silkti: 

- &na blrooy söyllyeyim mi! 
dedi. Bu kizm çekt:ği bu illetin 

Ç&rt:3iııl yalnız kendisinin kabl· 
:e,,i bilir! Fakat kıza dilşman ol· 
u~ları için bu ıı:ı.cı ven:aiyodar, 
dedi. 

- No diyorsun, ne diyorsun? 
Cuhiye hayretle yakla§ıyor-: 

dum. 
- Bu hastalığın çaresini Pe. 

linwıun kabilesindo b111yorlar 
mı dedin? 

- Evett Yalmz onlarm bil· 
dikleri sihirli bir iliiç vardı! 

Hem h::ı.stalığı temizler, hem de 
dökUlmU~ yerlerinde yeniden ge· 
tirir! Insıın tekr:ır e3kisl gibi 
sap~lam oluyorl 

- Ne diyorsun, Cuhi? Yokaa 
hAl~ sarho~ musun 1 

Cuhi p!.§kin bir tavırla yUzü. 
me bağırdı: 

- Neden Inannuyorsun? dedi. 
icdL 

- Neden ml inanmıyorum? 
ÇilnkU bu olacn.k bir eey değil· 
diri Pelinunun hastalığı ne ol· 
duğunu biliyor musun r (cllı.. 

zam) nedir biliyor musun 1 
Cu!ıi omuzlarını sinirli sinir

li sallı yarak: 
- Fa.kat evet! dedi. Senin 

cilzzam dediğin illet dünyaya 
Hindistandan geçmiştir! Biz bil 
:neyiz de kim b!lecek? 

- Peki- O halde şunu da bil· 
men lfı.zımgelir kı bu illete yaka. 
lananlar dünyanın her taro.fm· 

da, hiçhir çaresi olmadığı için. 
insanıann arasında ya~a· 

maktan Dile mahrum edilirlerl 
Sen ne divorsun? Bunun çare!i 
bu!u:ımu~ de€ildir ki? 

Cuhl atıldı: 

- Kını ~ f dedi. Uir def:ı 
?ellnunun hutal:~ı senin bildi. 
_;in cüuam de~:Idir! Biz bun:ı 
(Dalumba) deriz ki zehirli bir 
Jra.tncekten geçer!~ 

Pc.li.nunun kabl!czi.ndcki sihir· 
ba..:lar bu örllaıce;i birçok sa· 
rip otlarl:ı birlikte ktıynatara.k 

bir ilaç yapıyorlar .. Onu içince 
uısan te~ar §1.fa buluyor! 

- Oh! bu çok merak edilecek 
bir ıey, Cuhı1 Bu kızcagwo çek 
tiğl illete bir çare olduğuna pek 
seviudlıul Bunu her gey baha 

her yemet<ten so11ra 

Günde 3 defa dişi erjnizi muntazaman 
fırcala vıntz 

kalkmıyasm! 

Gayr1uıtiyari gilldilm. 
- Anlayanıa'"uı. Cıtlıit 
Cuhi fızet t:efsine dokunulmu~ 

bır erkek gıbi tehditkar bır ta. 
.vırla omuzlarını silkti: 

- Anlamıyacak bir §ey yok' 
diye homurdandı. Bu klz, güzel 
liği yüzünden uyandırdığı kıs· 

kançlıktan dolayı bu iı.kibetc uğ. 
ramıstır! ~en de ITcjnci defa o· 
nu böyle bir akibete sUrUklemez 
ıln, umanın! 

. 
- Haydi git işine, Cuhf, ~ 

luk et.mel dedim. Kadınca d.ı,ün
mckten ba~ka sizlerin yeryüzün.. 
ı.:e gaii!>a işıniz yokl 

Fakat bu sö::lcrim Cuhf yi a~a 
tatmin etmi§ g5:finmed.i. O, son· 
radan o!ac:ık M.jise sanki timdi· 
den gö::lerinin önfine gelmi~ gibi 
yüzünü a:kaya çevirdi. 

Adeta kızın bu fe:aı;etten kur. 
tanlması çaresini s5yle1iğine pi,
man olmu~çasına dl~Ierini gıcır 

dalarak birtakım kü:U:ler hom:.ır-
Cuhl, sonra, hid~etle yuvar- danm:ıya b:ışla.mı~tı. Ben sevinçle 

lak omuzlarından s:ırknn g5mle. Pelinu}•a döndüm • 
sma mutla '•a halledeceğim! Sa · · - Pelı"nu'. Pclı'nul beni f•ı'" ~inin ucu.:ıu çekip düzclltı. w ~ 
na da, bana bu hususta yol gös· Gözleri Adeta clm&ekler çakı· yor musun? dedim. 
tcrditfn l~in t~ekkUr ederim! yordu. 

Fakat benim tatlı bir sesle Pelinu tek gözü parlayarak y«e 
söylediğim bu sözler Cubiyi ga - Hem.. unutma ki .. dedf. züme baktı ve : 

0
•- erk•k karnı d-meye baha· - Evet .. diıc•e fnledL yet memnun edeceğini zannetti ~ "' ~:o " 

De ararım! - S~nİ bu illetten kUrta~c:ık 
ğim sırada onun ka.şlarınm mtıı Cuhlnin son <1erece garlp !!a. i'Aç sizin kabılede varmış. öyle 
hiş bir hiddetle çatılmakt& ol vurduğu bu tehclit beni vaziye· mf?. 
duğunu hayreUe gördüm. Un fecaatıııe rağmen büsbiltilll Diye sordum. 

Cellat kadm sarhoşluğun te ~UldUrdl. Peli'lu püc;kürme JdrpUdl tei" 
sirlle ça.tlamıo kaim duda~dann _ Ye.ni .. Pe!inuyu iyi ettik· gözünü krrpu: 
yaladı. Çatılmış suratla: te:ı sonra o:ıa ~~ık olacağı m1 - Evet! 

- Fakat, dedi. Bir aeye dik ::.annec!iyortun? dc.üm. O vakıt genç kıza doRru ilil• 
kat et! - I:\'ct! dim: 

- Neye. Cuhll - Pel!nu bu kadar mı gtızeJ - Pellnu!. O halde lnsanJann 
- Çok diltkııt et! Pelinu bı 

1 

k! t ı bQtün Allahları Uzerine yemin r 
cezaya. çarpılmadan evvel çol Cuhi bir solukta.:- Jerim ki seni kwtaracağım! diye 
güzel bir kızdı. Onu kurtardık· - B:r ma.bllt karısı kacfar' ... J61.-.lım. 
tan sonra, onu kendine almaya diye hcn:ure~tlı. (Oennn nrT 

23. Fı le 8a(' de J'llpfer 
23. t: the pa.,>er-bag (the 

bag) 

ıs. tı the monrr·traY, 
28. A: der Za&ltellet 

Planş 80 
23. A: der Pı pterbcutel (der 

Beutel, d.le Tüte) 

2.t. R \rlT !1'0Lı\ll 

29. GRAM KUTUSU 
Z9. F: la serle de polds (lcs 

polda m.) 
!?9. t: the ıet o! we!ghts (the 

weight.ıı) 

MA&Aze. fdD9'" "• ~•""•"ve. yiyecek tm .. 
kOll.tt:l rnaı:a-•••· ••"'alta , 1>akkzıt • 

;:, ı..e •wt•cı•=-•n (la b >1.1Uquo. ı• plcerıa. le 
m•so ... •n "90 ı..e>nr&aa. C:QI onıa.e .... •• P'oprae\.aıre 
••• ••.ııt"I .ler • • te'Slim etmek O.zere. Hay. 

'\ l'rı Ut<>rinde bulunan evrak on· 
~ı. Bunlar arasında Alman, 
~'lgrı ve Betçi~ para.larlle 

1 
;1t bil' ctl7.cfan da. vardı. Bu za· 1 
lı esire k<?ndi p:ınsmdan bir 
Sl harcamasına. mUsa.ade e. 
~esinde ne fenalık ol11btJirdi? 
~ iki askerle beraber bel'· 

21. F: le eoı ıet [de papier] 
2.ı. f: tba pı ;ıe:r • poke (the 

pek•) 

z.ı. A: die (e)itze) Tüte 

25. KASA <vcme) 
21. F: la cal 'e (du magasln] 
~5. t: the till (the money-box) 
2.>. A: die B .ıs:ıc (Lo.denkaa· 

29. Aı der Gewichtaatz (dlo 
Gewichte) 

30. KOLJ.U TERAzt (f?d 

kefcU termt, b4hbJ te. 
raz!sl) 

SO. F: la b31ance a m:ıu et a 
dewc platcaux (une ba
Iance d'epfcfer) 

• ı TtH• crrocer"• Bhop , The Grocery &t.re, 
W'he •~•H-n waırehouae ı 

.,. ı ..,.,,. ""4.1 .. ta.ıacavn \ ltoıonlal •• GewOra: •• o .. 
wDr0&Krame. liU'•"• O•• C.t.ttı11•ıııt• ... ıa._ .... ı .. na. A-.1' 
Kr.am.a.r ı 

\ Rirdt. Saka.lmı trn§ ettlrd1. • 
1lrınt kC!tirdi. Friksiyon 
~ lıı-dı. 
it arada fırsat da kolluyor-!'akat ya"Oıla.cak bir eeY yok. 
~ıtı muhafız etrafmı çevir· 
~ b1rt sağru.da, öteki solunda 
\ınuştu. Gözlerini ondan a· 
..... ~~otlar, lakin kontrolden, 
-~dostça bakrvordL 
~lı geveze berberden ma 
~ 11t 11,ldT. Me!'kez kuman~ıuı 
~ 1Jti yüz metre ltR.dnr ötecl~ 
~tı soktı~ı takip edi,, bir 

;dıuı.ı gectikten sonra. soldaki . 
~ok aktaydı. 
~ 'P'nn!TB o1t\ft berberden 

>.t t almakta devam etti: 
'ı!~"ke~ kumAndıınt~a. l!!MI 
~ lıe ba§Janıyordu. Bi( znex~ . - -

se) 

26. PARET KAarnı 
20. F: le pa ler d'e.mbalfoge 
W . t: thııı ıı rcelling paper 
26. A: r'ı.s : tnschlagpapicr 

(Ein"& ·:rapicr, Ein. 
w!ı-kelı lp:er) 

27. StC!"ı! 'YUMAGI 
21. F: la pr"ote de ficclte 
27. t: the t •U ot tstrlng (lhe 

reel o! 1trlng) 
27. A: cl<>r !lnd.fadenknlluel 

(dle B ndtadenrotle) 

;zq, PARA TADT..ASI 
28. F: lP pl teau 1' l'arecnt 

(Ie ratauemonnale) 

30. t: the ecaleı (a !'air of 
scaltt, boaın and ec.:ıle3) 

30. A: dle Kriimerwaa~e (cine" 
B1l?tl'nWaa!?e; 
S!ulenwaage) 

elne 

31. P.I r.MEJ,AD (~1)' 

K\!!I Ot0,~1) 
St. F: le eeau de marmclade 
:n. 1: a palt of jam 
31. A: der ?.Iarmelftdenelmer 

s2. mı.o n.ıı: ~ "ıTILA..~ 

M:\TI ŞtşESt 
:J2. F: hı. grande boutclllo de 

l!ıı'l!He ll vendre llU 

polds 
32. l: the bottle ot llquid to 

L F.ŞYA BAn 
1. Fı !e rayon aux marchan· 

c.wx:a 
L l: the ıelves v.ith the 

goods 
ı. A: du Warengeatell (Re. 

2. MAL (e,ya) KONULAN 
DOLAP 

2. F: l'armolre /. contenant 
des marcbandlses 

2. t: the corn'r cupboard 
with good5 

2. As der Warenschraıık 

8. ŞEKER KEJ.LESt 
8. Fs le pftln de sucre 
1. İ: the IUq'!\r • Joaf 

S. A: der Zuckerhut (Hut-_ 

zucker) 

4. KO!'JSECVE KOTVLA
r.ı (Sebic veya me)'\·a 

• konservesi) 
4. lc': lcs boites f. de cou

ıerveı (conscrves d& 
Icgumes ou de fruits) 

4. 1: lhe tin of preserves 
(the canncd, or tinned, 
vegetables or fruit, the 
tinned goods) 

4. A:dle KonservenbUclıse 
(Konservendose; ınlt 

Gem.ilse oder FrUchten) 

6. KONSERVE KUTULARI 
(et ve sucuk kon.serve
sl) 

.. l;ı ıe. bott;_ee (. d• con. ~ 

14t 
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Yeni bembeyaz ısıl<lı ve garet ldarell 

TUNGSRAM- ICRIPTON 

ampullarının mUl<emmel tarzı lmalınt 

tel<ellül eder. 

SOUfl L-A iSTANBUL - ANKARA - iZMiR 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOflüNDEN 1 
Nafıa Vekaletfficlerı· 

30/Birincikanun/!139 cıırnıırtesi giinü ~u:ıt t l de Ankaraıla r\alıa 

\'ekiileti binıı.sınd:ı rıı;ılzeıııe ınüılüıliii!ii oıla.,ınıl:ı toplanan mnlzerne t'k
sillnıe komisyonunca \:ı~uıı i~·ııııle ve Aıı:.urndıı te,liııı edıldıAı tııkılırdc 

cenı:ın 9üUO lira ıııııh:ıınnıcıı bedelli çırıılı ~·aın ağac. ınd:ın 21111 ıJH•tre rııı. 
k:'ıp kerestenin teslim müdılcti arttırılarak k:ıp:ılı z:ırr U'iulile ycıııılen 

Cinsi Miktarı 

Yeşil otomatik matbaa mürekkebi. 240 kilo \ 
1\ırmızı " ,. " 90 ,. ) 

Muh. llcdeli 
Lira Kr. 

762 -

% 7,5 Teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Gün. ~ekli S:ı:ıt 

57.15 27-12·939 açık 16 

Zn·anıı kallıdı 40 lop 7i6 - 58.20 5-1-940 ,. 1i • 
· eksiltme.si y:ıpıl:ıc:ıktır. istekliler An:ıdolu hallı ıiıeriıırlc olıııuk Oureo 

teslim ist:ısyonunu ılr~i-;tirchtlirlcr. \'e hu ista~yoncl:ı ~:ine vtıw>n içiııcl<' 
teslim ş:ırtilc verecekleri fiııtl:ırın ne o;uretle hc~:ıp cılllet·eAı ~artııanıl'
sincle yıızılıdır. ~lurnkk:ıl lt•ıııııınl i~U lir:ıılır. 

ı - Şartname ve nümunelerl mucibince yukarda cin~ ve .miktıırı y::ıtıh 2 kalem mıılzeme açık el.:s,llııH• 

usulile salın alınacaktır. • 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları,ekslltme glin ve c;aatlcri hizal:ırıncla ~österilrniştir. 

Ek-;illnıe '}:ırtn:ııııcsı ve kfrrrii:ıtı Aıık:ır:ıd:ı i'\:ırı.;ı \'ck:ilcti nı:ılu•. 

me ıııüdürlü~üııden para~ız olıırak :ılınabilir. ili - Eksiltme hizalıırıntl:ı yazılı günlerde K::batıı,ıa lcva:ı:ını ve mübaya:ıt şubesindeki alım lonıbyo. 

nunclıı yapıl:ıcaktır. 
iV - Ş:ırtnıınıe ve nümuneler hergün ı1özü geçen şııhcden parn<ııı olarak alınabilir. 

V - lstcklilcrin eksillme için tayin edilen gün ve snatlerde % i,5 gih·cnme p:ır:ıslle birlikte mczkôı 
konılsyqn:ı gelmeleri. (1058:\) 

isteklilerin teklir meklııpl:ırın. muv:ıkk:ıl lerniıı:ı' ,·e ~:ırtn:ııııe,iııılt~ 
y:ııılı vc<;ik:ıl:ırlıı lıirliktt• :ıyııı giiıı ~:ı:ıt ltl :ı k:ııl:ır mcıkiır korııisyuıı:ı 
nı:ıkhuz ıııuk:ıhiliııılc ''<'rnıt·lrri Lizınıılır. (fi:li3l ( 1031:-IJ 

PJ,ANŞ 80 

serves (eontcnant de 

petites saueLsses) 

5. 1: tbe tinncd sausnı;cs 
5. A: die Konservenbüchse 

(mit Wilrstchen) 

G. Lll~ÜR ŞİŞESi 

6. F: la bouteille de liqucur 

G. t: tho bottlc of liqueur 

G. A: die Likörflasche 

7. f\01\'l'AK ŞiŞJ<:St 

7. F: la bouteille de cognac 

7. t: the bottle of Frencb 

brnndy or of eognac 

7. A: dic \Vcinbrnndflasche 

8. FIUNnUAZ ~URUBU 

f:IŞESl 

8. F: la houtcllle de slrop- de 

fr:ımboiscs 

8. t: Uıe bottlc of raspbcrry 

syrup [slrup] 

8. l: dic Himbceıı:ıftlasche 

9. $ U,AT \ İÇi:\ ZC\'Tİ:\". 

YA(a ~IŞESt 
9. r: la bouteille d'huilc a 

sala.de 

9. t: the bottlı: of sabd-oil 

9. ı: die Tafclüfl:ısc'ıe 

10. IlO'SBONtl'ER (şekrr 

;.\) 

IO. I': la bonbonnicıc 

n 

10. t : the box o! ııweets or ot 
chocolateı (tho bonbon

nicre) 

10. A: dic Bonbonniere 

11. ÇİKOLAT!\ PAKETİ 
11. F: la hblcttc de chorolat 

11. t : thc cnke of chocolato 

11. A: dio Schokoladentafcl 

12. IlO!'iBO~ (':t'kcr) KA
l'A:SOZU 

12. ı~: le boca! a bonbons 

12. f : the glnss - bottlc <for 

(sweets) 

12. 1: der Glasbehiilter (für 

Bonbons) 

13. ÇAY KUTUSU 
13. F: la bottc n the 

13. 1: the box of tea (tlıe tin 

of tca) 

13. A: der Teekastcn 

11. I\ \Il\'E l\llTUSU 

11. F: in boitc :\ cnfe 

14. 1: the box of coffec (the 

tin of coffee) 

1 t. t: der Knffeeknsten 

ı;;. ~IUK \ \'\'A IWTU\'.\ 

1 

KOXMUŞ MAI. (f'şya) 
15. l': la marchandise e111pn

quPt"e dans une l;oite en 

cart on 

PL.lNŞ 80 

l.>. 1: the packet inside a 

small carton 

l:i. t: die Packung in Schach

teln 

lG. :CV\'ELDF..N TARTILA: 
CAK I\'.ı\GIT I\l:SEYE 

1\0N:HUŞ :'\J.\I, 
l G. F: la marclıancli3c pesec a 

l':ıvancc et mise dans un 

sac de papicr 

rn. ı : bags filied in advancc 

lG. A: dic Ileutelpackung 

(Tütcnpackung) auf 

Vorrat 

17. S \RD.\ LYA KUTUSU 
(zc~ Hnyai:;'"!n:ı konrnu:J) 

11. F: la boite de eardincs a 
l'huilc 

17. l: tlıc tin of sardines 

17. A: dic Ölsardinenbüchse 

18. MUKA \'YA l\UTUYA 

l\OX:\IUŞ lUU:'ıf 

tR. F: !es bougics f. cmpaquc

tccs damı une boite de 

cart on 

18. t: candk.s parkcd İ:l card. 

bo:ırd bo~e'J 

18. t: dic I~crzen (in !ester 

Packung) 

19. "f'T JIULAS.\Sl l\t:TU

SU 

111 

19. F: la boitc de lait con

densı! 

rn. 1: the tin of milk (with 

tinncd mllk) 

19. ,\: dle A1ilchbüchse (mit 

Büchsenmilch) 

20. f\ II.O fT,E 8.\TILAN 
lUA Yf Şi~jF.St 

20. F: l:ı grande bouteillc de 

liquidc a vcndre au poids 

20. t : the hottle of liq~id for 

wcighing oııt to custo· 

mcrs 

20. A: dle Flasclıe mit Flil'
sigkeit zum Auswicgen 

21. ~fM~Gt HUT.ASASI ~t
ŞFSI 

21. F: la bouteille d'extrait 

Maggi 

21. t: the bottle witlı Mag-gi 

extr:ırt (tho Maggi 

bnttlc) 

21. ,\ : die Flaı:che mit Ma~

giwürze (!.!aggifl:ıechC') 

22. ÇEKMEOE (çekme) 

ZZ. F: le tiroir 

22. t: the drawer 

22. A: die Schubl:ı.de (Schie· 

blade, das Schubfach, der 

Ka:ııten) 

23. ırnsım.\<.acı , 

5;)1 

ır·t.Kı HUeum •Tllrıu:~ı 
\IF.J,f:h.: KUtllk rrenau _ .. 
'HR" \ : Cc pala .. racı J>OlLI b&tl7HI ('1"!
..,. \lt:ıt: Mnnnartr ıı: ... •ltrt 
T ' K"l\I: ~l&ltk 7,l)rakl haydut 1111rkÇC)• 
l.AJ.r:: Gece 7aru1 kontul. 

""'"R' \: <.'ambaıbane uaııçuı •• ~ 
• melıltplllrr 

' '-" '7 \R:Lundra hatakh&nrltrl 
'n.1111.: 6lldlrm•mleılr 
'!TIC: 
.\1'Hf. Nımoılek••' •• ıtaptan 

IRumraı •• 
'!AR!lı Şlkaso )anıyor ve Ganr-tırtn 
f.\ 'I: SU••n 1•·1•ll•ı1 va llç•n don•"~J 
.\l\f 'I, Clll kı11 Cemile ITUrkc<I ve 

•Ur ,,.rtl•r 

I STASBUL 
ı·r.ıt -tH: Vatan ııurtuan ulan •• 
~ 'P:\1't··~u.IT ..\Ş: Gaıp uruktar vr SC'K 

c:uı:u 
,7,.\ K: Vıttıııtn kurtara'! ••lan 
\.ıtl.f.lt T""un P•~• ITllrıı rtlmll 
f\ "'R \ ~ ı Blldlrm•mt~tır 1111 
mı.".: Oll!!lllan m .. •kwt alUnda. oı-11 

H .. v~utlar ar11ında 
•l . 1':~1 0 .\ R: To•un ııata l'Tllrk nllDI) 
<ır,~ '"'"'"~t~a.ıa ı: K11ırıı:a. it 
\ıuırs: 1.~1ı .... mı"ı""•'ı Blldlnn•rııııt ' 

B EŞiKTAŞ 
•"' r P.: B'ldtrm•rı'•tlr 
'<Y.'i: Muk~ll aydullor n Utunıın. 
lll'R"r:I,: Dal akramanlan va Gtıln•• 

ITllrkt•I 
K A DI KÖV 

fi \l.F.: Kadınl•r haplunuı •• 11111111 ~.ıt 
~('lrtF.\ \ ' " : p: ..... k,.,,, .. , v~ Tav•tya sa• 

C~ K ÜDA R 
n.u.r.: 

B AKI R K OY 
•111 .T l ,.AOI: Oolıu,.ıın~u tenfonı. 
n \ KIR ı Blldtrmrmfşttr. 

o stJ 

G 
ŞEHtR TIYATJlO.j-tıı4'. 

Ru gece: 20.30 da: . 
b:ışı Dram kısını· 
' YELPAZE 
• • • 

Kom erli Kısmı: tKtZLElt 


