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Milli Şef 
Bu gece 22,30 da 

Diyarı bakıra 
hareket etti 

Anka rr. 25 (Hususi 

il 

rı 

~'Uhabirimizden tele
~tıla saat: 18,30) -
~illi Şef ismet İnönü 

t.ip leri, yaverleri ve hu
susi kalem müdürü bu
h..nduğu halde Diyarba-

Kmlmnak Yapuru ba tipt.e bir , ·apurdo ••• 

ou gece 22,30 a doğru kıra müteveccihen hare- He 1 s ı· n k ı· 
>,nlarında umumi ka- ket edeceklerdir. 
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1 L O N D R A ! D A 3 l• Hel!!~~~,l~LS) 
1 Htlsinki halkı bugünkü Noel 

1 fF:' Da N fi ~ (E=' 9'F yortusunu sığınaklarda geçirmiş-
~ ~ ' 1J ~ .. u !~l~ke:ii:::~i :ee~~~i~v:eh~:::~ 

sığınaklara çekilmiştir. 

Şehrin üzerimie bir kaç Sov _ Bugiin dördüncü sayfa mızda okuyunuz 
'-.ııu111111111111111111111111 ı ı uıı11111 1 ıu•ıuıı1111111111111111111111111 ıııu11u111ıuuı yet tayyaresi ldolaşmrş, fakat 
..._ bomba atmamı~lardır. 
~---~~~~~~~~~--~~~~~~~~~---------=---------~ 

Sehirde yapılacak işler 

\r ali bugün gaz e= 
lecilerle konuştu 
Eminönü, Karaköy, Unkapanı 

ve Taksim meydanları 
süratle ıslah edilecek - . 

~t-lıı 
\~ l' lş'ı>rl h:ıf\Jm·da hııgiin b:ahat 

'-1 '1eieıli 'a.l.lıuU LüW Kırdar 

Vali bugün kendisile konuµn gazetecilere şehrin muhtelif 
meseleleri ezcümle istimlak ve imar işleri etrafında yapılacak olan· 
lan anlatmıştır. 

Bir senedenberi bilhassa Eminönü, Karaköy, Unkapanı ciheti 
ve Taksim merkez olmak üzere çizilen plan mucibince imar hare. 
ketlerine devam edilmektedir. Eminöniinde üç aydır nisbetcn tatil 
hır vaziyette duran çalışmalar tekrar ba_şlaımştır. Şimdi gerek Yem. 
cami önünde, gerekse Balıkhane tarafrn:ia yaya yollarının tanzimine 
geçilmiştir • 

Karaköy cihetinde de belediyeye ait eski borsa binalarile bunun 
arka tarafındaki Mehmet Ali Paşa hanı yıkılacaktır. Lfıtfi Kırdar 
hazine ile evkaf arasmda henüz münazaalı bir vaziyette olan bu ha
nın istimlaki için alakadarlarla temasa geçtiğini söylemiştir. 

Dolmabahçe gazhanesinin arkasındaki yeşillik saha ile Tozko. 
paran ve Nişantaşıda Vali konağının arkasındaki yeşillik sahanın 

tanzim ve ıslah edilmekte olduğu <la malumdur. Belediye bundan 
1.ıaşka Boğaziçi ile Kadıköy ve Adaların muhtelif mahallerinde bu. 
lunan yeşil sahaların da istiml~ile buralarda inşaata müsaade etme· 
mtic kara( venniıtir,. ..(Devamı 2 inci Ja1,iıNll)., . 

Turhan 
1,a n 

Ostad tarihçi 

bugün 

Vefat etti 

Ü&lad Tıırlıarı Tnn 

- l'a:ısı 3 üncüde -

il 

Türk şilepçilik şirketine aid olan 
vapur 45 bin tonluktu 

Sinop, 25 ( A.A.) - Tuz yüklü 1 Çulmrbağı civarındaki kayalara 
olarak Trabrona gitmekte olan çarparak parçalanmrştır. Mürette. 
Kızılırmak vapuru evvelki ak· batından hiçbiri kurtulamamıs· 
~.amki fırtınada Sinop adasının tır. 

SON DAKtKA! 
Yaptıi:<tmız tahkikata göre 4500 tonluk olan vapur Türk Şilep

çilip şirketi sahipleri Kırzadelere aittir. Hasan kaptan idaresindedir. 
t çinde 24 tayfa bulunmaktaydı. Vapur sahipleri de hadiseyi Liman 
reisl iğinden gelen haberler sonunda öğrcnmi~lerdir. Vapurun ne ~ekil. 
de battığı tesbit edilememekle beraber kazanın ajansta da kaydedil· 
diği gibi fırtınadan ileri geldiği tahmin edilmektedir. Vapur enkazını 
görenler hiçbir tayfaya rastlamam.ışlardır. 

Deri ve demir ithalat tüccarları 

Limitet ş i rketi için 
hazırlanan nizamna
meye itiraz ettiler 

' u~carların vekilin gidişinden hemen 
sonraki hareketleri garip karşllandı 
Demir ve deri itlıalat tüccarlnn 

bugUn toplanarak kuracnklart lim
ted §irket teşkilatı üzerinde gö
rüşmU§lerdir. Bunlardan demircl
ler Ticaret Vekaleti ihracatı teş
kilatlandırma Müdürü Servet Ber
kin reisliğinde ticaret odasında 

toplanmL~lardır. Bu toplantı çok 
dikkate değer bir şekilde olmuş

tur. Hemen bUtün demir ithaliıt 

tüccarları vekalet tarafından liin
ted şirket için hazırlanan nizamna
meye itiraz etmişlerdir. Bilhassa 
şirketin başında vekalet tarafın

dan tayin edilecek bir müdUrUn 
buluıµnasmı kabul etmemektedir
ler. Kanunen böyle şirketlerde mil-

dllrlerln flzruar arasmdnn seçilme. 
sine dair olan kaydı ileri sürdük
leri gıöi, aynca bu kimsenin ~le· 

rindcn anlamı:yan birisi olursa na· 
sıl olup da sermayelerini onun eli
ne bırakncaklarmı söylemektedir
ler. 

Bizim tahkikatnnıza göre de 
vekaletin şirketlerin başına bir 
müdür tayin etmek hususunda 
verdiği karar haklıdır. Eğer bu 
müdür tüccarlardan olursa ileride 
bu şirketler bir tröst haline gele
bilir ve asıl ihtikftr hareketleri o 
zaman ba~lar. 

(Devamı 2 inci sayfada) 



~~,.,.-hirde 
~N el~r Oldu.w 
Maaşlar bareme göre 
ödenBmiyen mual ·mıer 
ilk terfilerinde maaşlannı 

30 liradan alacaklar 
ilk tedrisat öğretmenleri yeni barem kanununa göre maaşlarını 

bir teşrinisaniden ıtıbaren aJmağa !>a~lamışlardır. Evvelki bareme gö· 
re ~.S lıra uzerınden maaş olan ve yeni baremJe vil!yet hususi ida
re butçesınde tahsısat olmadığı için maaşları 20 liradan ö:lenen bu 
muallimler hakkın"!a Oevlet Ş:lrası ve mu.lıasebat divJnı m;.i:lim bır 
karar vermi~tir. Bu karara göre maaşları vi'ayet hususi idare bı.itçe
sinın darlığı dolayı:;ile bir derece aşağından m:ıaş alan ojretm~.tlerio 

bu hakları ılerıde ilk kıdem alacakları yıl dikkate alınacaktır. 
Dort yıl sonra 20 liradan 25 liraya terfi d~k öiretme:ıler ev

velce bu hakkı kazanını~ olduğ.ın::lan yenı terhlerinı 30 lira.ian ala· 
caklardır. Üğretmewerin 22.S dan 20 ye inen ma~ dereceleri bu su. 
retle yük lecektir. 

Du karar ) alnız 22.5 liradan 20 liraya inenler içfn deği!dir. Bütün 
barem derecelerın::le hakkın müktesepl~'inden aşağı alanlar içındir. 

A vrupada okuyan talebelerimiz teftiş edilecek 
Avrupada okuyan talebe."llizi te,tiş etme!~ üzere m:ıhtelif Avrupa 

memleketlcrıre ta) in edilen Maaril \ekiUıği umum mülcttiş!eri dun· 
den itibaren teftiş bölgelerine hareket etmeğe başlamışlardır. Paris 
tatebe mufetti~! ığıne tayin edilen Avni Ba;ımln dün hareket etmiştir. 
Berlin bö!Besi talebe mutettişi Nihat Adil de yarın Bcrline hareliet 
edecektir. 

Okul müzeleri direlc:törü geldi 
Maarif vekilliği okul müzeleri direktörü ve ilk tedrisat ~·ardirek

törü Bay Hıfzırrahman Haşıt Oymen dLln Ankara:fan şehrimize geL 
mıştir. Hıfzırrahman Raşit şehrimizde kaldığı müddet zarfında okul 
müzelen hakkında tetkikat yaptığı gibi köy o!cullannm yeni be.,5 yıl· 
lık çalışma vaziyeti etrafında da tetkikler yapacaktır. 

Yabancı dil o!culu tale
belerinin şikayeti 

dild:ate alındı 
Yabancı dil öğretmen y:t1~tir 

m~k lizere Oniversitede aç.ltn 
liıı-:ın öğretmenlikler kunu tale. 
b:sini:ı Ankaraya şikayet de bu. 

1lunduklarını yazmıştı!:. Talebele· 
rin Maarif Vek.lletine yaptıktan 
1.>u şikayetlerin sebebi üniversite 
ta.tısılinden sonra mevcut muka. 
v~leye rağmen Avrupaya tansile 
eönderilır.ekri keyfiyetidir. Ta. 
lebe Avrupaya tahsile gönderil • 
meo:ii':leri takdirde mukaveleleri. 
nin reshini istemi~lcrdir. 

Bu vaziyet üzerine maarif ve· 
l<lfü ği ta le!.>elcre yeniden bazı 

kolayl klar temin etmiştir. Bu ko. 
laylrklann en başında talebey' 
her ay verilen 30 liralık ücretin 
40 liraya çıkarılmasıdır. Ayrıca 

lise ve orta okullardaki yahncı 

dil yardımcı öğretmenliklerine 

Çin • Japon harbi 

Pıyann mıntakasın
da mu11arebele~r 

lu or 
Çun~tdng, 2S(A. A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor ı 
Çin kuvvetleri şimdi Hanning 

sırurlanna gelmi~ler ve Çin u. 
mumi karnrgfilımın bir tebliğine 
göre, bu şehre hücum i~in takviye 
beklemektedirler • 

Nankin mıntakasında süklinet 
vardır. Buna mukabil Pigyang 
yolu üzerinde tiddetli muharebe 
lc:r cereyan et:r.ekt:dir. 

Bir hafta zarfında 
batan vapurlar 

tercihen tayin edileceklcridir. Londr&, (Ilııdyo, ant 18.15) -
Bu şekli kabul eden talebeler Amirallik tarafından neşredilen bir 

kurslara deva:n edec:kle11dir. Ka. raporda, son bir hafta zarfında 

bul etmiyen bir grup talebe de 10 lııglliz. 8 bitaraf vnpurunun 

mukavelelerinin feshi için edebi· battığı bildlrilmclttcdir. Btı.tan 

yat faklil!e"'i dekanlığına mürau. ı lngillz vapurlanrun mecmu tonilA.-
at etmI;l:rdir. tosu 6500 U bulmaktadır. 

Burhan Cahlt. Fin harbinin piaikolojisinl yaparak, Flnlandi· 
yada ferdin millet, milletin de Cert olmuş gibi görilnıdr ~unu, tcchL 
satı dimağından ve ıuurundan başlayan Fin miJletini mağlftp 

edebilmek içi çelikten silahların zaferi k5.fi gelmediğini, Finlerin 
tek esir vermedikleri halde b::ılerce esr, bir silah :ı:ayi etmedikleri 
bdde yüzlerce tank ve tayyare elcgeçirdikl!rini, Mtice ne olursa 
olsun bu mücadelenin istıklal davası ile boğuşmaya mecbur olan 
ve mecbur kalacak milletler için ibret alınması lhım gelen bir 
mUcadele oldul!unu kaydediyor ve şöyle diyor: 

''Führerine kıymet veren, ferdi meziyetleıt:lcn istifade 
etmesini bilen siyasi tc~ekküllcr en güvenilir &ilahın ferdin 
cevherinde olduğunu da unutmıyacaklarclır. Fertleri hamur hal!nde 
tcrkib etmenin feci maru:arası göz önllnde duruyor!.n 

f~IAKŞAM( 
- ·-- ~---- --- -- --

"Akşamdan akgama0 ısiltununda, Ruzvaltin bUtUn dnnya 
efkin umumiycsinde ve vicda...,larda zulme, istilaya, istibdada 
karşı büyük akaUUimeller husule geldiği hakkındaki sözleri mevzu 
baha eyliyerek beşerin ve anhengin bUtlln harp vasrtalanna kıyasla 
ıaliml daha fazla kahredici bir silah olduğu ve müstakbel dilnyanuı 
kurutuıunda rulUm ve istibdadın yer tutacağına katiycn ihtimal 
\"trilemiycce~i tcbarü~ ettiril.mekte&r. 

·nıandiyad 3haftalık 
harp bilançosu 

Sovyet tazyiki bilhassa Ladoga 
civarında çok şiddetli 

Hclalnld, 25 (A.A. - Reuter ajansı bil· 
diriyor: 

zabında ağır :aylat vermi§ler ve k.uandıkları 

her metre murabbaı sahayı çok pahalıya öde
mişlerdir. Finl~diya resmi tebliğinde Finllndi}..a • 

Sovyet muhuamatıır.n ilk Uç haftalık safhası 
§Öyle izah CC:ilmektedir ı 

Tebliğde hava harekAtı hakkında deniliyor 
ki: ''Havalarda pilotlarımızın, Kareli berzahın. 
daki cesaret ve çevikliği, düşman hava kuvvet. 
lcrine ağır zayiat verdirmiştir. Hatlarımızı 

yarnıak il.zere Sovyetlerin yaptıkları mükerrer 
teşebbi.Wer. her tarafta aldm bıralulmıştır. 

Düşman tazyiki, Ladoga gölil şimalinde çok 
kuvvetli olmuştur. Sivil balkın bombardımana 
tutulınası, milletin taarruza mukavemet busu· 
sundaki azır.lni arttırmıştır. Millet, aynı sarsıL 
maz hararetle çarpı~maya devam ediyor." 

Harp, Sovyetler için, bilyillc zayiata mal 
olmakta'tiır. Bütiln ınevcutlarile, b8Hlhler, imha 
edilml§, takriben 200 tank tahrip veya iğtlnam 
olunmuı, düzinelerle dilşman tayyaresi düşürül. 
mil§ ve yüzlerce mltralyöz ahnıru9tır. Sovyet 
zayiatına nazaran bLdm zayiatımu pek cüzldir. 

Aynı tebliğe nazaran, Sovyct kıtaatı bilhas. 
sa Mannerhcim hattı mıntakasında Kareli her. 

Alman kruvazörünü 
batıran denizaltı 
Bütün efrat Çörçil 
tarafından bizzat 

tebrik edileli 
Londra, 25 ( A.A.) - Amirallik 

tarafından neşredilen bir tehliğ:ie 
Heligo:and açığında bir dilşman 
kruvazörünil uı.mp eden Ursule 
tahtelbahiri kuman:iaru Philippe
se imtiyaz ni~ru verilmi§Ur. 

Yüzba51 Philipps, 22 kanunu· 
evvelde kwnan:lan nasbeiilmi~ti. 
Tahtcllnhirin diğ~r su~a>·larına 

ve ef ra:lma da mJ:1t?lif niµ:tlar 
ve rütlıeler tevcih edilmiştu. 

'.ı.'e!Jllf:de amira'lik lordu Vins. 
ton Çörçil Ufsille tahtelbl'.11rinin 
bütün subaylarile mJret~'ntını 

kazan::hklan ss:i m ıvaff:ı:tiyett?:ı 
dolayı bizzat tebrik ettiği söylen· 
mektedir. 

in;il~erede oal 
ra 

Bütün askerlere ve 
bahriyelilere kartlar 

gönderdi 
Lon:lra, 25 (A..A..) - Ahval 

ve ıer~t: rağmen Noel yortu.su 
an:m:vi ~killerile kutlanmıJbr. 

Kral ve Kraliçe çocuklarlle bir • 
likte Saoddgham•dan avdet et • 
mişler, bütUn a:.kerlere ve bahri.. 

yelilere kartlar göndcrm!şlcrdir. 

Denizde bulunan bahrlyelikr ve 
denizaşın ycrl::rdeki askerler 

yurtt1 kabnlar tarafından unu • 
tul:r.ad.ı!:laruu itıbat eden hediye 
paketleri almı§lardır. Kiliseler 
dua ede:ıl:rle dol12dur. Fakat 
5.yin yapılmamııtır. 

Bulgariatiında mebus 
intihabatı başladı 

Sof ya, 25 ( A.A.J - 24 ldnunu· 
evvel, 14 ve 21 ve 28 kanunusani 
tarihlerin:ie ıso m?!>:.ıs inti!ıabı i· 
çin, bütün m~~~tte mllha'.tat 
srraslle yapılacak o'an mebus seçi. 
mi, sükOn ve int~-n içinde geç
miş, en kQçük bir M:lis? olm1 ntı· 
tır. Se;ilen 27 nanuetten 23 ü 
hükOmet siyasetine tamamen i~ti· 
rak etmeXtOOir. 

l\1anrif vekili Antepte 
Antep, 25 (A. A.) - Maarif 

Vekili Ha:a:ı Alt Yilcel, dün 
1 hrlmize gelmi;t!r. Vekil Narlı 
istaayon:la V ı 1 l , Parti 
ır.Wett' §i, mzarlf erl:lnı, b:t~t 
ye, parti, h;:lkcvi, tiea"ct cdut 
reil!lcri tarafmdan ve tehir mcd. 
halinde de memurin ile bir ihti. 
ram kıtası ve md.cteplller tarafın. 
dan kartılannu1tır. 

Vali bugün gazeteci
lerle konuştu 

(Bq tarafl 1 lncl u)"fada) 
Bu meyanda Kurbağalıdere 

çiftliğinin istimlrutine karar veril· 
miştir. Bu saha da m:ıke:n:nel bir 
surette tanzim ve ıslah diiec.e!(tir. 

mek üzere Nafia vekiletine gön· 
derilece!{tir. Nafia veka eti tatbi· 
kat planıru tasvip ederse, abidenın 
de yeni m?ydana na!di hilkılmet· 
çe tensip e3ilmış ol;.;aktır. Abi. 
denin naklinin ne suretle te.nin e-

Diğ~ taraf~n Şişhane tara. dileceği ve bunun için ne ka:lar 
fındakı Meyyıt yo~uş:.ı:l:.ın ısla~ masraf gidoc.eği bilflhare tesoit e
ve tamırine başlanmı5tır. Bu yol d"l kt'r . · ıece ı. 
geni~letilm!k üzere.dır. .Aynr:ı:- Seksen beş metrelik m~y.ianın 
Prost plaruna göre Taksım.jek~ tanziminden ve Taksim kı,la31 sa· 
mc\·.cut . d.~ide Ta.1.tsi..:1 m?}·jı;u •: hasında yapılacak yeni bin:ıl:ırın 
le ~ımdıki Beyoğlu 1an:larnıa ka ikmalinden sonra Taksim su hazi. 
rakolu binası .ar:ı~ın:l~. açıla::a~< nesin.in yıktın~m:ısı va şim:lık· 
85 natre genı§liğındc;u meydana .Fransız kons-.>loshane:;i bina5l kar· 
.ıak'.cdilecektir. ~ısmdaki bimhrın i:;fon l!i.'ci işini' 

Burada açılaclık yeni m::yda:un başlanacaktır. B. Prostun planına 
nizam pl~:u tasdik e=lildiği , için göre, Azapkapısın:ian başlıyarak 
şimdi yapıla::ık ta6ikat p1!=ıın:ia Tepebaşımn arkasından geçecek 
meydanın o:tasın:iıı ve etrafm:ia büyük ca:idenin Ta!<simi~i son 
yapılacak inşaat ile vlc:ı:le getiri- noktası, şimdiki su hazinesinin 
Jecek yeşil sa.'ıa ve !'>ih=ıin n'l'di sahasm:fa olduğundan. bu hazine 
de gösterilerek p!!:r. l33:1ik eJil. de bura:ian kal:imlacaktır. 

Saltıktan mer.ıleket
lerine dönen Almanlar 

Alman ve Rus memurları 
arasında ihtilat çıkll 

Alman cepbcai, 25 (A.A.) - ı kerelerde bulutr.12kta olan Al. 
Baltık devletlerinin istihbaratına man ve Rus memurlarının vere· 

g5re Alıanyaya dönıncleri mu. 
karrer olan &On Almanlar, bugün 
Gdyn:a ve Stettin'e muvasalat 
etmişlerdir. Son günlere kadar 
bu limanlara gllnde 4,000 mülte· 
ci gelmekte idi. Al:nanların mem. 
leketlerine tadccinde gösterilmiş 

olan bu sürat, bazı müıkilata se. 
bebiyet vermlıtir. Şiır.ı:iiye kadar 
Mülteciler, kendiler!.ne meskenler 
tahsis edilmit olan Pomerany~ 
Kamplanr.a sevkcdıli}~rlar. Aha· 
linin mübadelesi hakkında mliza 

Deri ve demir 
tüccarları 

ceklerl kararlara intiznrcn orada 
kahcakhrdır. 

Zürih, 25 (A.A.) - Hauta:ı. 

dige'de~l Almanlann memleketle. 
rine ia'.İderl meselesi bir takım 
mUşkilata mils:ıdif olmuştur. 

Amiral Horli 
Hitlere birkaç ıJagon 

dolusu hediye gönderdi 
Berlin., 25 (Radyo) - Maca • 

ristan Kral Naibi Amiral Haı ty, 
Hitlc:re b:r kaç vngon dolu hedi. 
yeler gönderı:ciştir. 

Her paketin üzerinde: "Maca· 
ristan Al:na:-ıyayı sel5.mlar 1" 

(Ba.~ tarafı 1 inci sayfada) Cılmlesi yazılıdır. Bu paketler, kış 
Gene bugün öğle1en sonra ~- yardımı münasebetile Alınan hal. 

nayi birliğinde toplanan deri ıt. . J d.,ğ·t ıa--'·t Hitl"r Aml. 
• 

1 
• • ı<tı:ıl - • . l,;4A ır. ~ , 

hal~tçılannında aynı şe!tll:Je ıtiraz ral Horty'nın bu içten alakasına 
tarda bulund~an söyle:ı:n?;~te- f hararetle teşekkür etmiştir. 
dir. Bu vaziyet a'~'.~J:l:ırlar üze-
rinde teessürle karşılanmıştır .• 

Ticaret ve!dlimizin bütün hüs. 
nü niyetine ve kolaylıklar g5.;ter
mesine raln?:ı t!l::ı:h~ı:ı b-.ı h~· 

reketleri bir hi:iht u·ıJ 1 lırn:~tır. 

lngiliz tayyareleri 
1-Ieli~ohmd üzerinde 

Bilhassa ve!dlin bura:ian Anka:-a· Londra, (Radyo, saat 18,15) -
ya hare!~etin:len kısa bir z:ı-n1n İngiliz hava lruvvet'eri Almanya· 
sonra tüccarların bu ~~kilde ml'2-o nın Heligoland deniz Qs:;!l ilıerin· 
küllt çıkarmalan üzerine · l!l.zım df'! bir cevel~n yapmış, fakat bom· 
ge!en tedbirlerin ahnm1l! b:!!den· ı bardıman etrnh·erek yalnız keşif 
mektedit. hareketinde bulunmu,tur. 

-- ~ 

Bugiinki~ yortu maçı 
KU&TULUŞ • BEYOCLUSPOB 
l ·l OKRADERE KALDILAB 
Bugün Noel yortusu tnilnaaebe" 

tlle 1000 kadar seyirci SnUnde Pe-
ra • Kurtuluş takunlan husus! bit' 
mUsab:ı.ka yaptılar. 

Hakem Ahmet Ademin f.ds.tC"' 
sinde oynanan mııçn takımlar aşa
ğıdaki kadrolarlyle çıktılar: 

&yoğloı.por: 

Cafctlno • Hristo, avclek • Et
yea. Mıı.tull. Çlço\iO • Golo (Tr 
lea), Ollan. Damblno, Çaçts, 1'ı>

dori. 
Kurtuluş: 

ls.nınil • lst.a.vro Baklır - Mıı.ool. , 
Draho, bm:ill (l\ltwı.ffer) • NIDD• 
Klrkor, Ta.a.aş, Jlrayr. lllaaoL 

Oyuna tam eaat 16 te b~ıanaı. 
l{urtu1111un bir hücumuyla ballı" 
yan oyun birkaç dakika eont'
l{urtuluıun hafif baskısı altıoa git'" 
dL 6 mcı dnkfkadn M.anolun orta-' 
lndığa topu Nino çok sıkı bir etıt .. 
le kalenlıı biraz yaııuıdan dıeaı1 
ntu. Bunu takip eden diğer Kut" 
tutuş hllc:umlariyle bunalan Bcyoğ' 
lusporlulıır biraz sonra açıldılıır ve 
onlar da mukabil hücumlara g~tJ, 
ler. Fakat devre hJçblr taraf 84)1 

yapamadan 0-0 beraberlik.le bitti. 

IItlNct DE\"BE: 

lkinci devre~·e çok glizel b~u· 
yan KurtulU§lular Drako'nun dil • 
şünccU oyunu ile Beyoğlu.spor kB-' 
leslni şilt yağmuruna tuttular. aıs 
arada Tanıışın çok güzel bir eUı.U .. 
nU Cafetino ancak kornere atnıaır 
la kurtarabildl Çekilen korner " 
nasında kale OnUnUn ka.rı§ıklığııı .. 
dan istifade eden Ma.nol topu ~.,, 

vaş bir şiltle Beyoğluspor ağlanıı' 
taktı. Gol. 

Bu ol B ytı porl n 

landmr gibi oldu. Biraz sonra <;& 
c;lnln uzun bir kafa pasını EtyeJS 
vole bir §iltle Kurtuluş nğıarın• 
taktı. Bundan sonra her fkf takııf 
da galibi)•et sayısını atmn.ğa ç~ 
uğraştılnrlıa da bir netice alamndl· 
Sar ve oyun da 1-1 beraberuıJe 
bitti 

Beyoğluspor B: 3 
Kurtuluş B: O 

Bu maçtan evvel yapılan J3C" 
yoğluspor • Kurtuluf B taJornlaı1 
müsııbakasmı Beyoğlusporlular 3.0 
kazanarak kupayı aldılar. 

Onümüzdeki hafta yş
pılacak F renç - Varo~ 

maçlarının tebliği 
Beden Terlılyesl lstanbul IJölge" 

tJ B:ı.5lmnlıf;mdan : 

1 - 1937 • 1938 mcrkeıt A \1f'll' 
pa kupası şampiyonu MacaristJl• 
nın Frene; • Varoş tak.mu bUttıı! 
kıymetli elemanları dahil oldUS11 

halde 18 1:1.şilik bir kafile ıuııınde 
şehrimize gelecek vo Uç maç Y"' 
pncaklardır. 

2 - Oyunlar 30 vo 81-12·1939 

Cumartesi ve Pazar gUnlerl Ue yıl• 
ba.7ma tesndil! eden 1·1-1910 pŞ. 
zartesf gilnll İstanbul muhtclltlcrf 
lle yapılacak ve oyunlara taın SlY 
at 14,30 da. Taksim stndyoınund~ 
başlanacak Ur. 

3 - İsimleri apğıda yıızıl.J td· 
manctlann çarşamba günU akfinıııs 
saat 18 de Taksimde Abide prtf' 
eında Ay YıldIZ apartımıuunın O• 
çUncU katındaki yeni Bölge ıııet" 
kezinde hazır buhınmalan eM01• 

ınlyetle rica olunur. . ~Aı 
4 - J.1iaafirlerlmlzln gelJO tBJ ..

ve aaawe tesbit olunacıık P'; 
gnım ikinci bir teblfğle blldlrll 
tektir. 

5 _ BeşUıttq klllbtlndan: !MlY 

met Ali, Hnkkı, Şeref. Fe:>"IL SD' 
yoğluspordnn: Hristo, FillP· r: 
ncrbahçe'den: Fikret. Cihad, ~ 
Mellh, Baarl.. Gala tasarnydan: : 
man, Adnan., Faruk, Enver. ce ' 
Musa. &Um, SeltıhaddJn, Butlo:!: 
lstnnbulspordan: Fahri, Cahfd· \ U 
fadan: Hakkr, L<ıt!t. Yeni ş~ ' 
d o.n: Nubar, DJ.ran, vtasta.rdA-
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Rus tebliğine göre 

- SON DAKiKA - 2.S F;iRıZ.:ClK.Ai.;u:.; lY.19 PAZARTESİ - ~ 

:>ON OAK1KA'nın lcfıi.kaısa: 72 

(Blr Alman denbdalnlD 1914 de Emdeo lıruvu6ı11nde ıeçen stıDleri) 

Dıprdan bekçl Ceyımln ani 
işitiliyordu ı 

- Nedir? 

" Ciddi müsau(jnıeler müstesna ehemmiyetli bir şey yok ! ,, - Miater Çarhl Mister ÇarJs( 

Mister Çarls Jyağa kalktı. Ta. 
raçaya çıktı. Taraçanın korku· 
lu!:lanna kadar gitti. Apğıya 

bakarak seslendi: 

- "Kserulgel" dfye bir fq ... 

- Ne demek bu? 
- Bilmiyorum kL. 
Çarlı tcls!z odasına doğru ,O· 

rUdU. Arkasından Tom da taldr 
etti. Çarla milraeliye oturdu. 
Muhtelif faaılalarJa fU cilmleyi 
uçurdu: 

Pl!mt'Jflj 
Dahııae: 
* Edlrnede bastalıınan Dahiliye 

•ekllı flalk öıtrakın vahlelerl bu· 
RUıılı.Q konvansiyonel treni ile teh· 
l'iCiıe getirilmi~ ve tedavi allına 
•lıııınıştır. 
~ Karuköy meydanının Tünel Is· 

Ukametlnde 9enl1lcmesl kararl:ıştı_ 
tlJnııştır. Belediyeye alt eski Bursu 
biııalurile bunun arka larafındukı 
Alehmet Ali paşa hanı yıkılacııktır. 

4 DiAcr tarartan Eminönü ıtıe)'• 
danınıJak1 faaliyet de-vam etmekle; 
"""~lc:e hazırlanan plAna söre işler 
)tlrüıııekteJir. 

1t Ziraat bankası lımir mıntnlca· 
•ınıta zeytincilik teala edeceklere 
~ir ltl$fS ve donanına kredisi aç
llıaya karar vennlştlr. 

• Balkan memleketlerinden kara 
)'oluyla eşya naktl)·alı itin Bclgraı. 
it 'rürklye, YugosJuyn, Bulgıırls· 
ltıı ve Yunanistan demiryolları ıle· 
ltaeıerlnin lştirnkile bir şimendi· 
fercııer kongresi toplanmıştı. Kon. 
Rtede hl\kQmetlmlzl temsil eden 
Cevat TOrünı bu sabah dönmnştOr. 
\'apılan g!kil,melerde YURoslavya 
C..eıce Bulgarlııtan, Türkiye ve 
\'unanlstan arnsınıl• mevcut ıran· 
alt ~ya n1&kliyah anlaşmasına gir
ııı~ \'C bu memleketlerden Bele· 
tclı ihracat eşyasında tren nakllya. 
lııada kendi dahili tenzllı\tlı tarı re
aJııı tatbik etmeli kabul etmi,tlr. 

4 Belediye Sultan Mahmul lilr
besının asfalt ctıılıle üstfinılekl 
dı,·arını yıktırarak ıılcaltmoAa kn· 
l'tr vermiştir. Bu hususta bir pro
le bazırlannıı,ıır. 

• Knnıbü'· demir ve telik fahri· 
~&nıın teUkhane kumu ikmal e&Jik 
lliaınJen bu hafta içinde faaliyete 
leçecektlr. Çellkhanede maı.Jenl e•· 
)a ıroahnc mabsus çelik yapılacak· 
tar. 

• Kasımpaf8da 1~ ya,ıarında 
~ adında bir kızı batakta .. rıın
daaa yaralıyank kaçan llallt yaka· 
ltaııaı,, a•Ulyeye verilmiştir. 

• Şebriınlzde bulunan 100 kadar 
l>Olonyah nıülleclden bir kısmının 
~Olones k6yüne laklnlan için ya· 
lltian mQnıcaat, köy kanunu mil· 
'-it olmadıAıodaa. kabul edile
lııelt'lı,ur. 

• bnıllte Fenlye camilnln bir 
llatıddeuenbert eksilen balı ve ki· 
lillllerlnln camlln kayyumu Osman 
'-ratındıın ç~lındıAı anlaşılmış \'e 
':aJınan kilimlerden bir kısmı kııy
~un evinde bulunmuş, kcndısl 
t..lcif edllmlttir. 

• kocasının Takıfnı merkezinde 
~dgü yolunda müddeiumumi· 
ite yaptılı ihbar aabil olamayan 

Sara adında tılr muse\'I kadını suç 
11>tlurmak hırslle yedinci asliye 
' mahkemesine verilmiştir. 

• tnhlsarlar idaresi lzmllle mınn 
~ına avans ıcnl l'tmele bıola· 
~r. 

8ir lapanyol vapuru 
batb 

tlıboa, ti (&. A.) - hlacrla
~. Um anma menaub hpanyol 
.~ Purlta balıkçı gem1al. M 
~en mUrekkeb tayfa.aile Vlla 
""1 Santa Antoola clvannda bat· 

'· Kurt.anlan bet tayfa Aga· 
~t'e eevkedilmifUr. Bunlardan 
~ hastanede lHmlletllr. Diğer ö. 
b....er kaptan ve f çocuk dahil ol· 
-oq llzere 48 Jüeldlr, ............._ ___________________ _ 

li.•agazi lle zehirlenip 
öldü 

bir ~p Valde çepnesinde 
ti kitinin 6lilmile neticele;ıe.'l ga. 
~ bir vaka olmuştur. 

Moskon, Z5 (A.A.) - t.entngrad aakerl mmtabu edrlaı 
harbiyesi tebliği: 

••Kareli berzahında kqif kollan anamda cereya:ı edee ciddi 
mtlaademelet" mil.steana. ehemmiyetli bir hldne olma.nqtır. Bu 
rnü:ademeler neticesin~ Finlindiya krtaatI, harp ubnuı-~ 971 
ölll bırakmıştır. DördQ subay olma kilure 35 esli' almırqur.'" 

Uruguvay FınlAndiyaya yardım edecek 
Montevideo, Z6 (A.A.) - Urupay hWdlmetl, milletler cemi

yetinin müracaatına cevap vermit ve Flıüindiyaya maddi ve ma. 
nevi yardımda b-Jlunacağını blldlrn:ılttit. 

Harp içinde grçen 
Hazin bir Noel 

OOn yirmi ild senedenberi ilk 
de1a olarak Avnıp1 m?.Ul~etleri 
harp içınde b3%in bir No:l g~ 
diler. Cephede harbin tatil e.iile.. 
ceğine dair çıkan rivayetler her 
ne kadar re.rJ bir lisanla ta~ 
kuk etmediyse de ajanllann ye.-ıi 
bir harp haberi vennediline göce 
silihlarm Noel gilnQ w .. gecesi 
patlamadııtı an18§1lmaktadır. Di· 
ğer taraftan Noel mll~?>!tile 

muhtelif mem'eketlerde ra:tyolar 
vasıtasile nutuklar ll)ylenmıştir. 

Vatikanda Pap1 kilise mınsu;>la· 
nmn tebriklerini kabulden io:ıra 
Avrııpa harbinden \'e bu harbin 
iç?mat ve iktlsaji saha1:ıki m.?l
huz tesirlerin:ien bah~tmiş ve ne· 
ticede Avrup:ıda meydana çıkacak 
sefaleti insanlann a\'uta'Jilm~si i· 
çin kollarm · bulunmıyan bir 
kuvvet sarfına m?Cbur kalaca:da· 
rmı söylemistir. 

ALMANYADA HES1N NUTKU 

Diğer :araftal' Hitlerin muavi. 
ni Hes de Hitler namına bir mu.ıı· 
ripte söylediği bir nutukta şöyle 
demiştir: 

Banun1a berabec biıçok Pa
risliler imkAıı nbbetiıüe a:ıaııele
ri muhafaza edettk bugilnO tait 
etmek istemişlerdir. 

Farlı w d\ armdaki kiliselerin 
büyQk bir kısmı Noel yortwıunu 
mutad amuwJere g6re USit etmi,. 
lerdir. 

Hükamet. lokant.alann ist!snaf 
bir ~ saat 2 )~ kadar ~k 
kalmasına mQsaade etmiı old!Jl:.ı 
için halk. kahveleri ve blrau~e. 
ri doldurmuttur. Lokar.talarda 
Fransız ve ecnebi llntformuile bir 
çok askerlere tesadQf ejitmektcy· 
di. 

Hilld)met mer'kui eski~ gibi 
karanlıkta bıra':ctlımş old~u için 
~lence!er ihtinıa~la kap1-.:nrş 

perdelerin arkasın:ia c"°e)"3.Q et· 
mİ!Jtİr. Yalnu pek kala?>alık olan 
sokaklardan zahiren bir şenlik a'<'" 
pmmda bulunu!dulu anl~tlmaL 
taydL 

Bununla beraber Parislilerln 
büyük bir kmnı ve bilhassa izi,,. 
li gelen askerlerin m~nsup ol:i ııtı 
aileler Noeli evtertn:Je tesit etme
ği tercih etmiş1erdir. 

.. _ Dliıman hlikilinctlcrinin ------------
Alman milletini imha etmek ve 
Alman fikir kUltürünil ortadan 
kaldırmak gayesile hareket ettik
lerinin, bu hükfimet merkezlerin. 
de söylendiğini ahiren işittim. 

Dilhn~sa bu akşam. Noel gecesi· 
ni, cephede, askerleri arasında 

geçiren Filhreri hep beraber dü. 
tünüyoruz. Bu saatte onu. baı 
kumand:ınımız, ba§ asker ve bü· 
yük Alrr.anyanın yaratıcısı sıfati. 
le selamlıyoruz." 

RUZVELTIN OÇ MEKTUBU 

Amcril:nda reisicumhur Ruzvelt 
blri Amerikan protestan ldllsesl 
reisine, diğeri Amerika bqbaha
mına ve UçUncüsU de papaya ol • 
mak üzere Noel arifesinde llç mek
tub gönden:ıl;ıtir. 

Relalcumhur mllnaaib bir sa· 
manda dUnyaya münaaib blr ıul· 
hlln temellerini temin etmek üze
re Uç bü)1lk dinin manevi Jnıvvet· 
lertnı birleatirmelerlnl rica eyle • 
mektedlr. 

PAPA RUZVELTE 
TEŞEKKOR EDiYOR 

Roma, 25 ( A.A.) - Papa noel 
milnasebetile, ciha:ı milletlerine 
hitaben söylediği wsajda, sulhu 
tesis et.nutl< maksa:iile sarf ettiği a· 
sil \'e alicenab gayretlerden d:>la. 
yı Ruzvelte teşekkür etmı,tir. 

Papa. isimlerini ifşa etmek iste
mediği daha baska yüksek şahsi· 
yet!erin, keza sulhu tesis m.aksa· 
dik sarfettik1e.'i mesaiden kendisi. 
ni rnclt1mattar ettiklerini söyle· 
mı~tir. 

Turhan 
Tan 

Osfad tarihçi 
bugün vefat etti 
Tanınmış tarih muharrirlerimiz.. 

den 'furbnn Tanın buguı.ı snnt ikiyı: 
ı,;(:yrek kala velı&t elüAıni teeıı.sürh: 

cıul>er alılık. 

ı~sa tarihinde do~duğuna göre, 
53 ya~nda bulunuyordu; ve iki ay
ı.lıuılK:ri b:ıı tayda. 
Asıl isıni Ue Mmb 1'0etbi, Sıva. 

~ıo e:ıkJ bir ailesine mensuptur. 
18C:i tarihinde Siva.sa yerl*11 
Selman adh bir Türkmen beyinin 
neslindendir; alleal içinde bln;ok 
µaşalnr vardır. Pederi btioaf müd· 
Jeiwnumllıkleriade buJuoao Ahmeı 
r'cthi bey Arap \'e Fars cdclılyaUa. 
rına olan bilgisi ile mıırurtu. Nite
kim üstat da ayni edebi1allara •u· 
kulu Ue tanınmıt tarih bablslerhı .. 
Je Lıüyük bir flihret kaıaom14tı. 
Son on aenedenberl tarih menuları 
etrafında yalnız makale ve fıkralar 
delil hiklyeler Ye romanlar da te· 
lir etmi,tl. Bu yazılıırı bnıı dedıkQ• 
Juları celbetmekle beraber okuyu. 
cıdar tarafından ~uniyetle 
karşılanmlfur. 

~tan geçen havapıt OOnı· 
~ n birinin p~tla."1U31 n~ti· 
bt çıkan p.zlar btm!n orah'ti 
h~ru_n içine dolm:ış ve· bura:la P ARISTE NOEL 
bf~ olan Hilmiye isminde Par~. 25 ( A.A.) -· Harp halin· 

Bununla beraber merhumun :ruı 
hayatına intisabı yenidir. ıg()g 
meşrullyetlnde !stanbula plerek 
birinci belediye dairesi muhRsebe 
başkAtibl olmuş l'CS sonra blrtok 
mutasıırrınıklıırda bulunduAu ıibı 

Sıvastın mehua da çıkmıştL Tarihi 
rnahle ve hlktyeler kaleme almuı 
cumhuriyeti takip eden senelerde 
ılir. Cenaaeal yarın aaal ıt.S de Ka
dık6y Ce•izllk Se•kll>Q sokııtı S3 
numaradaki evlndt'Cl lraldınlarak 
nıma:ıı Osman~Aa camUnde kılana· 
enle n lstanbuldı ŞeblUlle defne .. 
ılilecektlr. Ailesine tadyetlerlnliı.l 

auaar~ 

kadJn zehirlenerek 6!mü~tür. de bu1unulması ve pasif mClda· 
air~~ tahkikata giri~ij ye gaı faa ihtiyaçları dolayısih Parist~ 
ltı .... etının bu işle al~1rndar me- } :raptlan Noel şenlikleri eskisi ka. 
~ıarııu sorguya ~ıtir. , d.ar parlak olmamı~tır. · 

Haseki 
hastanesinde 
400 üncü yıldönümü 
münasebetile bugün 

meraaim yapıldı 
Haseki hastanesinin 400 üncG 

yddönümü bu sabah hastanede 
merasimle kutlanmıştır. Merasim 
rtkrön1. vekalet mCbteşan, 

rektörü, vekllet m!ht~ln, p:-ofe· 
profesörler ve daVf:tli!er ı-,_ 

zır bulunmuştur. Ş~r bandosu 
istiklll marşını çalmış ve kürsü· 
ye gelen doktor Nazmi davetlileri 
selAmladJktan sonra söıü valiye 
buakmıftU. LOtfi Kırdar hastane
nin dört asır mBddeUe şehir hal. 
kına ifa ettiii hizm~tlerd~n sita· 
ytfie bahsetmi~ ve ilerde bu hiz· 
metlerin daha faydalı otacalma 
tam bir kanaa · b~unduğunu i. 
14ve etmi§tir. LQUi Kırdan taki· 
ben diğer bir çok tarun:nı, do~tor
lar a ~y1em;~er ve MilU Ş:fle 
Meclis reisi. başvekil ve sıhhat 
vekı1ine tazim telgra'lan çekilmiş. 
tir. Merasim::len sonra profesör 
SOhey Onverin hastanenin tan~i 
ni anlatan bit broJ!lril dalıtılmq 
tır •• 

- Ne var Ceyıml 

Birdenbire gelen aes: 
Umanda bir harp gembi 

varl 
Umanda bir harp gemhıl 

mi var? . 
- Evet! 
- Ne tarafta? 
- Tam kanpnm:da .. 

Çarls ağaç aralarından Uma 
nın en iyi görUndüğil bir rere 
kadar uzandı. Dikkatle bakar
ken: 

- Ceyms bu bir f ngilir ge
misit 

- Bayrağı yok amma-
- mrt bacalL. Yarmouth 

olmalı ... 

- Belki.. Fakat bayratmm 
olmaması tuhaf değil ml? 

- Neye tuhaf olsun? 

Çarls bu mesele Uzcrinc:Je daha 
Eada düıünmeyc hattl §Upbc et. 
miye bile lUzum görmedi. içeriye 
yürüdü. Taraça kapısında Tomla 
ka~ıla~tt. 

Çarla: 
- Tclgraf'b.n çektin. mi Tom 1 

Evet- Fa.kııt biraz e-rJ"cl ah.eze 
mana çıkaramadığım bir cümle 
kaydetti! 

- Kimsiniz? Ne lıtiyonunu.s? 
Bir mllddet bekledL Aynı n. 

manda konuıuyorlardı: 

- Tom limanda bir İngl1ls ce.. 
misi var, o olmasın .. 

- Limanda İngiliz gemisi mi 
.ar? 

Tom cevap almadan taraçaya 
çıktı. Bir kaç dalaka soma kotr 
rak döndU. Daha kapuun qilia
den yilkuk bir sesle: 

- Bu, dcdl tngilis ıemW de. 
ın Mister ç.rı. r • 

- Eminmiaia'l 
- M uhakka.k- tngllls olsa 

bayrağı olur. 
- Harp gemlaldir. ~çer 

ıDem1f obıbilir de.. 

- İngiliz sularında mr? 

Bu sual Çarlı'i dUt&ndlltdü. 
Çarls'in telsizle sorduğu ıualle. 
tin de cevapsız kalınası bu ihti. 
mali kuvvetlendirlyordu. Bir 
mUddct kon:.ıştular. Tom b!rdeır 
bire m~le:>i ellne aldı ve ıu 
cümleyi uçurdu: 

HBura ı DirObtyon t t.Jman.. 
<h bir Alman gemisi var 1-" 

--------------------------------------~ ........ --------... • * * 

Bu sene bal peteği 'eklindeki 
blizgüler tekrar moda oldu. 
Bunlar bütün kadın elbiaelerl 
çocuk elbiseleri, blOr.lar hat.ta 
kadın ve çocuk lç çanıa.5D"ların• 
süalilyor. 

Kumaşların harçların, dantel. 
1erln pahaya çıktığı bu gilnlerde 
hem çok elegs.nt hem de masrnf· 
11ız olan bu garnitürle elbise 
ve 9aınaşırları süslemek zarafet 
olduğu kadar t1l.SarrUf da sayı
la.bilir. Elbiseleriniz için başka 
garnitUrler kullan.arak masrafa 
girmemenizi tave!ye ederken ve 
bQyle dikilmiş esvapların blQz 
ve çama.şırls.rm ne derecede gU • 
Bel oldsğunu gize g5stermelr !çin 
birkaç model veriyoruz. 

ı - Bu elblee krep dö 110va.. 
dan yapılabilir. Krep Birmıtn 
bu mOdele elverielld'r. Yıtlmz 
bilqUler daha gilzel olsun diye 
koreaj ve öndeki tabliye vual dö 
dvadaıa yapılmalıaır. 

2 - K~lık tayyörilnil.a için 
şu blflz hakikaten ıwok güzeldir. 
Kendisini müslin dö silvadan ya· 
pabilirsiniz. KUrklU ve sUal.U bir 
a.premidi tayyörUe giyebildiği· 

niz gibi allına mat bir ipekliden 
uzun siyah bir etek gi~p 

akş,'Ull yemeğiııe davet edildi· 
ğiniz zaman du !11ini1.e yarar. 

3 - Dantcller çok pahahlaş · 

tı. Il'nkat siz dantel parası \'er
meden çok zart! bir takım c;a· 
maşıra malik olmak için de gar
ni tür olarak bu büzg{Ueri koya· 
bil!rs!niz. 

Geceliğin göğeil ve belin!ıı 6-
nU, gömlek göğtıslerf ve belleri· 
nin yanı, uf &k külotun 6n kısmı. 
nm az bir yerl bu bUzgUylo eOB· 
lenmlşt!r. 

Görünürde enditcye kapılacak 
bir ~y yoktu. Helmouth Vor; 
MU .. hc0 nln telsiz istaeyon-.ına btu 
rcketfodcn bir b&at kadar eonT~ 
ku::nandan Mililer telsi% me:rn:n· 
ticrard'ı çatırdı: 

- Cierard, dedi. Mnke'nin 
dl5ame.si. timdi saat iki oldupna 
gare akşamı bulacaktır. Bu müd. 
det .zarf mda bizim de bot durmr 
mıa doğru değil. Bu zamandaa 
i&tifade etmemi:: l!zun. Burak 
bizinı işaretimizle bir saat içinde 
burada bulunabilir. Keacllaile ao. 
lqtrğımız ,ekilde lpret •erlnlı. 
Boşalan ambadanmuı kömürle 
doldurmak lizımdır. 

- Fakat kumandanım, J'll iL 
tal)'OD farkına ftr'U'9&-

- tıtaayonun anteni çokta 
devril.miıtir. aanmm. Vakit bir 
hayli geçti ... 

- Eınredershıl.z lrnnıandamm 

Gnard ,ıU.ratle d&ıdU. Telalı 

odasındaki çalıtma ma~asımn g5· 
z:Unil açarak çıkardığı defterden 
Bureski naaıl çağıracağuu aradı. 

Bnresk'in adı aksi yanlımJtı: 

Kecrul, Mürsel~ el matanllr 
üç defa f U bu lpreti çekti ı 

"Kacnıl gel, Kserul gel. Kserul 
gell" 

Bu işaretten aonra ahhey! L 

yar etti. Biraz ıonra yalan bir 
istasyon soruyordu. 

- Kiır..ıUniz? Ne lstiyonunus? 
Bu muhakkak surette Dlrebl 

yon olacaktı. Bu ipretln Emderı 
tarafon:lan veritdiğinln fartnna 
varrrlarsa imdat btJyeeeklerinde 
gilphe yoktu. Her ihtimale br9ı 
bu yolda vaki olacak bir lstimd:r 
dm mucibelcrini boabilmek 
lçi~ hanrlandL 

Ses aadl yoktu. 
- Kimsiniz? Ne istlyommuz 

Sualine cevap vermeyifl lataı.. 

yoau 1Uphelcndirmit olacakdı k 
birdenbire havada ıu cimıle dal 
Jalandıı 

- Bu~r.ı Direbiyon, lbMn«L 
bir Almaıa gemW vul 

Modeller orljL-ıaldlr. Bn c;a· O e r a T d bu ıesf bozup 
ma.srr takımını yapab\lfr, korde- kaybetmekte çok geç kalmıtt:ı 
lala.rmı içindeki çiçekler veya· I tpret o k~da.r ani verilmlttl ki 
beneklerin renginde koyabllint. Oerard pımtr. 
~ {ı>nm...wı 



FinJanıllyada yedMnden yetmişine li:lllar herliPS seferb~r 1ıa1de, biitün 

motörlü ,·asıtnlar da ordu emrindedir. J,;u resimde ~örüldüğii gibi~ f1i· 

traldörlerl ele ortluya mühimmat yeti'}tlrmeı, hmmsuncl:ı 
vazife almı !ardır 

Son Dakika'nm zabita romanı 25 Birincikam.!•1 1939 - ~o 

ınave 
ıY azan: W illiam M atin 
Con Trençam: 

- Önce, bu geçe için kendine 
iyi bir arkadaş bulmalıyım,, di 
ye düşünerek yerleştiği otelin 
en üst katındaki odada bir aşa
ğı bir yukarı dolaştı. Elinde, 
Koventteki opera için, iki bilet 
vardı. 

"Belki Beti?,, diye mırıldandı 
ve derhal köşede duran telefona 
gitti. 

Londraya her gün, Con gibi, 
geceyi kiminle ve nasıl geçire
ceğini düşünen binlerce insan 
gelirdi. Bazılarının talihi açık o
lurdu, ve zevkli bir gece geçirir
lerdi; diğerleri ise... Con gibi 
ne yapacaklarını bilmezlerdi. 

Con Trençam üç senedenberi 
Afrikaıda idi. Londrada tanıdığı 

eş ve dostlan onu unutmuşlar

dı. Hiçbir kadın arkadaşı onu 
sormamıştr. Con Trençam çirkin 
değildi. Londra sokaklarında ge
zerken pek çok tatlı gözler, e>

nun güneşin bakrrlaştırdığı yü
zünü, süzmüşlerdi. Hatta opera 
gişesinden biletleri alırken, satıcı 
bayan ona fazla laubalilik etmiş· 
ti. Fakat Con bunlardan hiç bi
rine ehemmiyet vermemişti. 

!Kataloğa baktı, ve Betinin 
numarasını aradı. üç dakika 
sonra, Conun kulağına, Mis Be
tinin yumuşak sesi geldi: 

"- Sahi. stn misin Con? La
kin bu ne güzel sürpriz! Senin 
avdet ettiğini hiç bilmiyor:ium. 
Bana gemiden neden bir telsiz 
çekmedin? Fakat sesin çok de
ğişmiş 1 !nşallah müstemleke ha· 
vası sesini yaptığr gibi seni ka
balaştırınamıştır.,, 

Con Trençam bu son cümleye 
krzdı, fakat belli etmedi ve o 
akjam beraber operaya gitmeyi 
teklif etti. 

" - Ah bilsen Con, o kadar 
isterdim ki, fakat gelemiyece -
ğim .•• Bana birkaç gün evvel 
haber vermeliydin. Hiç olmazsa 
kimseye söz vermezdim. Seninle 
gidemiyeccğim için çok mütees · 
sirim. Maamafih, operada temsil 
bittikten sonra "Mavi Portakal,, 
barına gel. Seni çok hoş, birkaç 
zatla tanıştırırım. Göreceksin ki, 
orası senin can sıkıcr opera tem
silinden çok daha eğlencelidir.,, 
"- Nasıl dedin? Mavi? ne . ., 
"- Mavi Portakal barı? Bil

miyor musun? Ha, evet hakkın 

var; sen daha yeni geldin ve 
bu bar en modern bar, üç ay ev
vel açılan bir gece kulübüdür. 
Polisten maada kime istersen 
sor, &4Jsterir1tt. Demek orada 
bulutt11om:r? lırarar ~din de
ğ;ı mi? Gece saat ikiye doğru. 

Çeviren: Ha-Kc 
Haydi allaharsmarlaıdık canım! .. 

Con "allaha ısmarladık,, diyt' 
mırıldandı ve telefonu kapadı . 

Londralı genç bir kızın bu 
hattı hareketi kendisini biraz 
müteessir etti. Fakat darılmağa ' 
hakkr yoktu ve Beti gibi güzel 
bir genç kadının boş geceleri 
olanuyacağını dü}ünmelidi. Lon
dra misleri daima eğlence peşin
dedirler. 

Halbuki o bir iş adamı idi. 
Lakin bir zaafı vardı, o da mü -
zikti ve Con bunu inkar etmez
di. Afrikanın sessiz gecelerinde 
Conun keman çalışı duyulurdu 
ve çaldığı nefis parçalar en his
siz bir zevceyi bile heyecanlan -
dırırdı. lşte bu sebeple Con 
Trençam o gece "Faust,, temsi
li için iki bilet almıştı. 

Biletin bir tanesini aldr ve 
pencereye yanaştı. Oturduğu o
tel ''Strand., caddesinde idi. 
Londranın en kalabalık caddesi. 

Başını pencereden uzattı ve 
derinlere doğru baktı. insanlar 
ufacıcık gözüküyorlardı. Acaba 
bu giden gelenler arasında ken· 
dine muvafık bir bayan bulamaz 
mıydr? 

Bu düşünce ona, pencerenin i
çine oturduktan sonra geldi. 
Şimdilik, Londrada, Betiden ha§ 
ka tanıdığı kimseyi hatırlamı

yordu ve kimbilir, bu a~ğıdaki 

insanlar arasında onun gibi, mü· 
ziği seven biri vardı. 

Her halde delice bir hareket· 
ti yaptığı. Fakat elindeki opera 
kartını iki parmağının arasından 
bıraktr. Kart bir an havalandr 
sonra yavaş yavaş aşağıya, de
rinliklere doğru caddenin üzeri
ne düğmcğe başladı. 

Con, kartın düşüşünü görebil
mek için pencereden adamakıllı 
ve hatta tehlikeli bir şekilde e
ğilmişti. Kart nerede ise cadde -
yi bulacaktı. Bir polis!... Kart 
üstünden geçti. Kirli bir gazete 
satıcısr; fakat müvezzi fazla 
meşguldü ve yanından uçan be
yaz kağıtçığr görmedi... Şimdi 
ise bu kıymetli bilet geçenlerin 
başları üzerinden kayıyor gibiy
di. İşte havaya baka baka yürü· 
yen ve ıslık çalan bakkal çırağı; 
o muhakkak görecekti... Fakat 
tam bu esnada telefon zili acı 

acı öttü. 
Con odaya doğru fırladı ve 

telefonu kaptı: 
"- Hallo! .. 
"- Orası kimya 'irk.eti mi?., 
"- Hayır! .. 
"- Affedersiniz, yanlış .. ,. 

(Devamı var) 

Garp <'eph('"fnıle <lü~iiriil<'n ,\Jmıın fa~-ynrc>lcri 

HIKAYEI 
. ' 
Şişeyi oraya yerleştirmek fik· 

ri kimin aklına esmişti. bilme:n. 
Yalnız bir dalgakıranın üzerinde 
bir şişe görenin ilk düşüneceği 
şey, çakıl taşları ile ona nişan 

nalmaktır. Bunu ben de düşün
düm. Etrafıma kafi miktarda 
harp malzemesi biriktirip sürekli 
ateşe başladım. 

Derken, hiç beklemediğim bir 
netice ile karşılaştım. Attığım 

çakıllardan bir tanesi süratle ge
riye dönüp ayağıma çarptı ve, 
daha olup biteni iyice anlamıya 
vakıt bulamaı:lan etrafıma devam
lı bir taş yağmuru yağmıya baş
ladı. 

Fakat ayağıma gelen taş beni 
çok sinirlendirdi. Var kuvvetimle 
şişeye yeniden bir taş fırlattım. 

O dakikada dalgakıranın geri
sinden bir ses duyuldu: "Ah! 
Amaaann ! !" Aynı zamanda şişe
nin yan gerisinden kel bir kafa 
görüldü. 

- Vay sen mi attın? Diye 
haykır:lı. 

- Benim ayağıma da taşı fır
latan sen r.ıiydin? 

Kel kafa bünu kasten yapmadı
ğını, sadece ııişeye nişan alarak 
attrğını söyliyerek özüı: diledi. 
Dediğine göre benim de so:ı attı-

ğım taş onun eline çarprp şişir

mişti. Aynı şekilde ben de eline 
değil }İ~eye nL~an aldığımı söyli
ycrek onu ikna etmiye çalıştım. 

Sözfönü isbat için de hd:lefe bir 
taş daha yolladım. Bu arada, 
tekrar dalgakıranın arkasma giz
lenip kaybolan kel kafa benimle 
alay etti: 

- Az kalsın lcıracal;tın l 
Ben yüksek sesle cevap ver

dim: 
- Sen de bir dene, bakalım, 

ne halted~cek!in l 
Nİ§an alc~r. gene be§. Münave

be ile çakıl ta§ları atarak şi~enin 
etrafında hakiki bir ateı sahası 

meydana getirmi§tik. Şi!e ise, 
soğukkanlılıkla vaziyetin inki~
fını takip ediyoıilu. Hakkr da 
vardı; ç~kil taşımızı hedefe isa-

... 

Nişancı.l~.r 
bet ettirmekten çok uzaktık. 

Hasmın başını kim daha önce 
yaracak diye bütün mchareti
mizi kullanmıya başladık. Deniz 
kenarı, çakıl taşlarile doluydu. 
Bu cihetle cephane bakımından 

sıkıntı çekmiyorduk. Kel kafanın 
beni taşa tutmakta hala ısrar 

e t m e s i n e bir türlü akıl er
diremiyor ve fena sinirleniyor· 
dum. Mamafih bendeniz ıde itiraf 
etmeliyim ki 
almakta tarif 
duyuyordum. 

saç:srz başa nişan 
edilmez bir zevk 

Bir aralık ademi müdahale ko
mitesi de yetişti. Komiteyi sahil 
bekçisi temsil ediyordu: 

- Hey, baylar 1 Durun baka· 
hm! Ne oluyorsunuz? .. Diye ba· 
ğırdı. 

Doğrusu aptalca öir sual. Kü
çük çocuk bile olsa, c~mek kadar 
koca' iki serserinin bir şişeye ni
şan aldıklarını hemen anlaı+Jı. 

Anlaşılan, bizden her halde iza
hat istiyordu. Bu izahatı ona ben 
verdim: 

- Şurada gördüğün şişeye 

çakıl taşı atıyoruz, dedim; kır
maya uğraşıyoruz, bir türlü ol
muyor. 

Sözlerimi, kel kafa da tasdik 
etti. Bekçi, izzeti nefsimize doku· 
nan bir bakışla bizi süzdü. Sonra, 
müstehzi bir tavırla sordu: 

- Şimdiye kadar beceremedi-

Nakleden: L. L. 
liğinden sonra fikrini söyledi: 

- Daha büyük bir şişe tazım, 
dedi. 

Ben, şişenin lüzumundan da
ha bliyük' olduğunu şöyliyerek, 

ispat etmek için derhal bir' taş 
daha kaptım: fakat, gen-c boşa 

gitti. Ve, bir k'ai dakika sonra, 
saI1il boyu bizim · seslerimizle 
çmlıyor; her kafadan ayn bir 
ses ç1kıyordu. 

Kel kafa: 

- Benim ata~ağun ta§a bakını 
Birinci bekçi: 
- Şimdi . siz beni görün 1 
İkinci bekçi: 
- Nişan asıl buna derler J 
Nihayet, ben avaz avaz.. bağı· 

rıyordum: 

- Benim nişan aldığımı gör· 
miycn, nişanın ne olduğunu 
dünyada bilemez. 

Fakat git gide yoruluyoıi3um. 
Böyle bir vaziyette kel kafalı 
hasmım bana işaret etti: İkimiz 
birlikte muharebe meydanından 
usulcacrk ayrılarak atrşlarıoa ha
raretle devam eden bekçileri 
yalnız bıraktık. 

* * * 
Boş' bardağımı masaya bıraka

rak dostuma: 
- Ne dersin? Diye sordum. 

Arkauaşları gidip bir görelim; 
acaba ne oldular? 

Kel kafa .ile beraber sahil bo· 
niz mi? • yuna doğru yol a»Jık. 

Meselenin onun zannettiği ka- Jki bekçi ka:-ı ter içinde birbir-
clar kolay olmadığını söyledik. lerine taş atmakta hala deva~ e
ve bir çırpıda, eline bir çakıl a- diyorlardı. 

larak hızla şi~eye doğru fırlıttr. Kel kafa silindi: 
Ta§, hedefin iiç m:tre yükseğin- - Ne yapıyorsunuz orada? 
den ve üç metre sağından geçti. :Muharipler ~aşırdılar: 
Dost:.ımuz kızıştr. Eiribiri arka- - Şu şi§eye nişan alıyoruz. 

sına on mermi attr. Ben gülmekten kat1ldrm: 
O sırada bir bekçi dnha geb:li . - Yahu ne ı:ayıklıyorsunuz? 

Dalg:ıkıranı:-ı öte tarafına geçip Daha yanm saat evvel Ji~eyi biz, 
saçsız ba~ın yanında mevziye 'u ~ördüğünilz meyhanede, sıh
girdi. Başlangıçta, bitarar bir ı hatinize boşalttık. 
seyirci iken, nihayet clayanamac\ı · İki b!kçi. o zaman, ancak ıi

o da ,atışa i~tirak etti. 'D~r!nci ı şenin yerinde olmadt~ını !arkede-
bekçi, yirminci muvaffaklyctsiz· bildiler. r 
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ŞEHiR TİYATROSU 

Bu gece: 20.30 da: Tepe· 
bnşı Dram kı~mı: 

YELPAZE 
Komerll Kı!\mı: İKİZLER 

Ağzile heykel 
yapan kız 

Ortaya koyduğu sanat eserin• 
de bihakkın kafasını işletmiş bir 
sanatkar aranırsa şüphesiz pe1' 
haklı olarak şu Kubalı genç kıZ 
6Öslerilebilir. 

27 yaşında ve Minia Perez is• 
mindeki bu kadın heykeltraş dot 
.luğu gündenberi eli, ayağı işlemez 
ı>İ r haldedir ve aksiliğe bakın ki. 
en fazla parmakların iş göreceği 
bir meslek olan heykeltraşhğa he.> 
ves etmiştir. Fakat, o, bunun içifl 
e)lerini değil, başını da işletme· 

nin daha muvafık olacağını dil• 
§Ünmüş ve bu suretle hakikateıt 

çok güzel, hatta büyük bir sanat 
kıymetini haiz eserler vücuda ge
tirmiştir. 

l\Iinia Perez bütün heykelleri· 
ni, büstlerini, biblolarını, dişleri• 
nin arasına aldığı heykeltraş kale" 
mi ile yapmakta ve bunu başınıll 
hareketlerile idare ederek eserini. 
en ince noktalarına kadar bu sı.1" 
retle tamamlamaktadır. 

Mis l\linia ayni zamanda bir 
ressamdır ve asıl heykeltraşJığıl 
resimden gelmiştir. Daha pek kil· 
çük yaşta iken onun resme büyii1' 
bir istidadı olduğu görülmüstiif· 
Beş altı yaşında bir çocukken bi' 
gün evlerinin önündeki deniz kı" 
yısında oynuyormu~. Kendisindefl 
büyükçe bir kız, elindeki değnel\:" 
le kumların üzerine bir şey çit' 
miş. Bunu görerek hevese gelefl 
küçük Minia da ellerini kollarılll 
oynatamadığı içi~. ağzına bir d~
nek parçası almış ve yere yatara1'· 
ötekinden daha güzel bir resirfl 
yapmış .. Bunu gören anası, baba· 
sı: 

- Kızda resme karşı büyük bir 
istidat var, demişler ve onu bı.1 
sahada yetiştirmeye gayret glW 
termişler. A 

Minia dişlerinin arasına e\n.·el 
kalem, sonra fırça alarak çok gii· 
zel resimler yapıyor ve daha soıı
ra, ayni şekilde, heykel yaprl131' 
değil, ayni vasıta ile tuvalet M 
yapabilmektedir ve bilhassa •. d~: 
daklarını boyamakta d:!ğme ikı e 

'dt li genç kızlan fersah fersah gerı . 
bırakmaktadır. Eve bir misafı! 
geldiğini gören Minia hemen ıı.ı· 
valct odasına koşuyor... masanıfl 
gözünü dişlerile tutup açıyor .. vıı· 
dak boyası tüpünü çıkarıyor··· 
Kapağını gene ağziyle aı;n•of··~ 
Diş'eri ile bir parça boya koparı 

··re' 
yor ve dudaklarına dili ile stı 
rek aynanın karşmnda güzelce tı.1• 
valet yapıyor.. e 

Şüphesiz ki, o kadar güz~l ;ıı: 
simler yapan bir kızn. l•~ndı • 
daklarınr boyayamaması pd{ rı 
yıp olurdu! 


