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~ Mudafaa Meclisi Bir lngiliz yardır1ıcı 
Reisinin bevanatı krovazörü daha 

~adisenin v~kubulduğu. saat_te,_ Fin b 8 t 1 r 1 ı · 111 1 Ş 
•ı Is t lnki, 28 (A. A.) - Sovyetler tarafındnn Finlandiya kıtnn-

' :lfedllcn hfı.dise~i Carelic'yo yaptığı seyahatten sonra gazeteler. 
~ b frennüş olan müdafaa meclisinin reisi Mareşal Mannerheln, bü. 

il iain bir yanlıehk neticesi olabileceğini bildirmiş ve demiştir 

b ''l<'Uhaklka hudut yakinindeki en uzun menzilli bataryamız sah· 
~tyasıdır ve Sovyct hududundan 20 kilometre mesafede bus; tadır. Ağır bataryalara gelince, bunlar en az 50 kilometre 

ededir. Kaldı ki, Finlandiya efradı Mdlsenln cereyan cltlğl 
'edilen pnzar gUnU öğleden sonra aı:ık havadn yapılan dini mc

de toplanmış bulunuyordu. 

'1 Sovyet donanması nümayiş yapıyor 
Oslco\'a, 28 (Radyo) - Kızıl ordu donanması, Hclsinki hükume. 

~eni tahrik hareketini protesto için nümayi.cılere b:ışlnmıştır. 

~ ~tnavutluk istiklalinin 
'~ Yıl dönümü kutlulandı 

!. llıı&Un 
' .\. • fJelırimizdcki Arnavutluk scfJre t ve konaolosfuk binaların-

l'~avuuuk fstlkltılinin 27 inci yıldönümil milnnscbetilc mera· 
t' ~ı:lınt'3tır. Pek çok Arnavudun davetli olarak hazır bulunduğu 

1 ete 1\ e eski Arnavutluk Başvekili de iştirak etmiştir. Resim, saat 
~ ~aspaşadaki sefaret binasında istiklal yıldönilmilnil kullulı· 
~VUtlardan bir kısmını gösteriyor. 

' • 

maddelerini vesikaya 
tabi tutuyor 

Londra, 28 ( A.A.) - Reuterin 
bugün ava.'ll kam=ırasm:lıı Jam
bildirdiğine göre, iaşe nezareti 
bonun, sosis'in ve terera~'lnın 
\"e3ikaya tabi tutulacağını ilan e
decektir. 

Stokholm, 28 ( A.A.) - İsveç 

hükıimeti, Almanların İsveç ka -

rasulannda ve 4 mil murabbaı 

suhada rnayn tarlaları vücuda ge
tirmelerinden dolayı dün Berlin 
nezdinde protetrt:.oda bulunmuş -
tur. İsveç bu sebepten dola}•t uğ
nyacağı zayiat i-çin tazmina:t is
temek hakkının da mahfuz tut • 
muştur. 

GOBELS'tN SOZLERl 
BCTlin, 28 ( A.A.) - Alman a

melesinin kültür ve eğlence işleri 
~ilatının tesisinin yıldönümü 

rnünascl:>etile B. Göbels, halk ti
yatrosunda birçok asker, amele ve 
artist huzurunda bir nutuk söyle-

Devamr 2 incide 

Vilno üniversitesi 
mühimmat 

deposu imiş! 
Vilno, 28 _(A.A.) - Stc!ani Ajansı· tebliğ 

ediyor: 
Vilno üniversitesi sicillerinin tetkiki neti· 

cesinde müseccel 2.000 kişiden yalnız 300 ki. 
şinin Vilno arazisine mensubiyetlerini isbat e
den vesaik ibraz etmiş olduklarr anlaşılmıştır. 

Bunlardan yüzlercesi, eski Polonya za· 
bhleri olup faaliyetleri yilno arazisinin §İmdi. 

ki nizamı aleyhine müteveccih idi. üniversitede 
büyük silah ve mühimmat depalan meydana 
çıkanlmıştır. Yüzleree kişinin tevkifine teves
sül edilmiıtir. 

Münih suikastini 

yapan adam! 

MUnihte bir bira?!~ boml>a 

yerleştirerek Alman devlet reisi 

Bitleri öldürmek isteyen Elser is· 

mindeki adam, resimde gördüğilnllz 

de llkanlıdır. 

ara sularımızda meçhul bir denizaltı 
~lk<dl~lfilü~~ çnlk©\~©\lk gelfifilüDeırö
t\iııü~ölfil ~ltlıv©\rröDerröflle öhtöy©\tDn 
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SON DAKiKA 'nın tefrikası: 45 Yazan: KURT ROCKERllT 

(Bir Alman denizcisinin 1014 de Emden kruvazlh1lnde geçen gUnlerl) 

- Bir emrin-iz varsa bunu yap· tu. Söylediğir'liz gibi buraya se· 
mayı bir vazife bilirim .. Hele bu- nede ancak dört, yahut be~ defa 
nu, Emdeni bu kadar candan yelkenli gelirdi. Sonra büyUk bo· 
ka11ılayan, dost bir devletin ğu~ma başlayalı daha çok olma.. 
muhterem valisine yapabilsem ... mış, o zamandan bugüne kadar 

Eski Anı r i 
Cumhur eisini11L 

•• • 

- Çok teşekkür ederim .. Gör- da adaya Emdenden başka olr 
dilnUı:, adamıza daha yerle miş gemi uğramamı tı. 
sayılmayız .. Fakat bu kısa zaman Artık Emdenin hareket zama
içinde her fırsatta haber gönder- nı yaklaşmıştı. Sahil müthiş ka
mekten geri kalmadım: Şu telsiz labahktı. Bu kısa zamanda Em
istasyonu bir an evvel yapılsın denin hareket edeceğini hemen 
diye .. O yapılmış olsaydı, şimdi hemen bütün ada duymuş ve sa.. 
dünyanın bu kadar cahili olmaz- hillere dökülmüştü. 
dık. Uç düdük sesinden sonra Em-

- Bunun lüzumuna sh:d:n ckn yavaş yavaş ayrıldı. 
daha ziyade kani olan benim, vali O sabah bitaraf lirr.anlarda.n 
hazretleri.. insanın dünya ah- ambarlarını kömürle doldurup 
valinden haberdar olmaması cid· gelen Markonya ile Pontoparos 
den Uzücü bir şeydir.. yerlerinclcn kımıldadılar 

- Bu §ilphesiz sizin için dil- Emdenin güvertesinde topla· 
şünülmez. Geminin telsizi çok nan neferler, ellerindeki men-
işinize yarar. dilleri salhyarak bu İngiliz ada. 

- Yalan değil.. sını bir dost renginde selamladı· 
- Bu son günlerde yeni bir lar. 

§ey var mı kumandanı. Halk. Emden tamamen uzak-
- Yok değil .. Son manevralar Ja1ıncıya .t.ıtlör ayni şekilde ha

da, manevra mermisi yerine yan- rcket etti. 
Jışlıkla konulan bir mermi hem Artık gUneş çekiliyordu. Em. 
bir gemiyi batırdı, hem de Mad· denin biri eğerti dört bacasının 
ras §ehrine bir hayli zarar ver- ucundan çıkan dumanlar hava-
di._ nın ağırlığı altında güverteye 

- Aman demeyin.. kadar burgulanarak iniyor, ta 
- Maalesef böyle vali hazret· geriden gelen Markonya ile Pon· 

teri.. toparosu görünmez bir hale geti-
- Batanlar hangi millete aitti. riyordu. 
- Bir İngiliz nakliye gemisi. Deniz sakindi.. Çekilen gU· 
- Vah, vah .. Çok acıdım.. neşten sonra hemen ortalık ka-
- Gerçi acmmıyacak şey de- rardı. Gökyilzü sayısız yıldızlar-

ğil •• Fa.kat İngiltere git. kuvvet· la doldu. 
li bir bahriye ticaret filosuna sa- Emdcn gene ayni sergüzc§tlere 
bip b!r memleketin böyle bir atılıyordu ... 
vapurla sarsılmıyacağı muhale- • 
kak. Biz İngilizler gibi çalışkan, 
cidden dost bir milletin akra'bası 
olmakla iftihar ediyoruz. Bu ba-
t bi ... . . 

• • 
Saat 21 ..... 
Emden uzaklaşıy<lr, ne Mar. 

konya ve Ppn,toparm>fa.,., ~e 9~ 
Emden de göze çarpan bir ışık 

görünmüyor .. Yalnız bu beyaz 
gecede 8 mil sür'atle kayıp giden 
Emdcnin burun zaviyesinden iki· 
ye ayırarak, köpükler saçarak iki 
yana yaydığı sular ışıldıyor, ara
da sırada beyaz korsanda mat 
parıltılar yanıyordu. Gemide 
deniz fışıltısmdan başka bir ses 
duyulmuyordu. 

an r genu ycnne on gemı çıka-
rabilecek blr <ıevlettle İn$Cin nasıl 
övünmez .. 

Vali hazretlerinin koltuklan 
kabarmıştı .. Sadece: 

- Ben de böyle bir devletin 
aciz bir ferdi olmak dolayısiyle 
seviniyorum .. Ve hakkımızda il
tifatta !bulunan sac teşekkür ede
rim.. 

Çanalılıkhrdaki nöbı-t~inın 

Fransız 
Parlamentosu 

öbür gün 1<1ş içtima 
devresine başlıyor 

Sttah a.tmdakı mebuslar 
sıvil o~arak ıçtima:arda 

bulunacaklar 
Parts, 23 (A.A.) - Fransız par

lfunentosu, öblir gün, 30 teşrlnisa
nide kış içtima devrt'sinc başlıya
caklır. 

1'"ro.nsız matbuatı, bugünkü nUs
halarmdn. bu içtima hakkında tef. 
sirata bulunmaktadır. 

· Petlt Journal gazetesinde Pi • 
errot: 

"Bir haı·p servisi olacak olan bu 
içtima kısa aUreccktir" diyor. 

Petit Bleu'da parlemcnto muhar
rirlcrlnin umumi fikirlerine ter • 
cüman olan Delplanque, ba.şvekil 

Daladle:r'nin gerek mecliste gerek
se senatoda kahir ekseriyeti top. 
lamak lc;ln it.bnnt meseleslnt ileri 
sUrmeğe dah1 ihtiyacı olmıy:ıcağı

ru bildiriyor. 
Le Jour gazeteei, müzakere ne

tlceslnln ittifakla itimat şeklinde 

tezahllr edeceği kanaatmdadır. 
Populalro gazetesinin parliimen.. 

tomuhnrrlrl parlemcntonun ictima 
devresinin açılış tarihine nazan 
dikkati eelbedJyor ve bunun ba.5-
vekile verilen tam salahiyetlerin 
münknzl olduğu güne tesadUf etti
!;rine l§aret ederek "bu hal Fransız 
demokrasisinin de İngiliz demok
ras'ıııi g\bı kanunuesasi kaidelerine 
ıriayet ettiklerini göstermektedir." 
diyor, 
' Normal olarak toplanan harp 
parlementosu hakkında gazeteler 
meraklı tafsilat vcmıcktedirler. 

- Bunun iltifattan ziyade hay· 
ranlıktan ileri geldiğine inanma. 
nızr rica ederim. 

Silah altımı ıılman mebuslar da 
mtizakereyc l11tlra.k edecekler fa -
kat sivil kıyafetle haztr bulunacak
lardır. Harp zamanında dnhl cum. 
hurlyet rejim! Roma'nm ''hlldm 
cUbbesl sllılhtan öndUr" Preııalpine 

gözleri, derinleri tarıyor, dümen. sadık kalmaktadır. Mecliste aske-
deki neferler, birer heykel gibi ri ünifonnayo. rnUsaado edilmiye-

- Madras yangmr mühim 
ml?. 

lamıldanmıyorlardı bile... cektir. 

- Km1nılacak kadar değil, 
bereket ki rllzgir garptan esiyor
du. O bdar nrar yapamadı. 

- Cidden çok acıdım. 
' Yali hazretleri bu aanmakla. 
kendisi de cidden acınacak bir 
hale ge~ti. 

Saat bir hayli gccilanişti. Ge
minin hareketi umamna çok bir 
fCY kalmamıştı. Vali hazretleri, 
kendisine verilen çayı ICatfcn ka
bul buyurdular. Hem çay içildi, 
hem sohbet yapıldı. 

Müller, ince, ince vali hanet. 
)eriyle alaydan geri kalmıyordu. 
Zavallı bunak bütün bu söyle. 
nenlere hemen inanıyor, acıklı 
haberlere acınıyordu. 

Gemiden aynlırken, adeta aer
•emlcmiş, bUsbütün aptallaşmış 
bir hali vardı .. Zaten aptal da 
olmasaydı, elinden ne gelirdi. 

Öyle bir adanın valisi idi ki 
bundan daha zekisine lüzum yok-

SON POST A'da 

Birdenbire topçu zabiti Gayda· 
run yanındaki elektrik zili çaldı. 
Bu, kumandan Müllerin kendisi· 
ni çağırdığına işaretti .. 

Gayda hemen dıprıya koştu .• 
merdivenleri aşarak kaptan köp. 
rüsüne çıktı. Kapıyı açarak ka
maraya girdi. Bütün arkadel§ları 
ru masanın başında sıralanmış 

buldu. Mililer: 

- Gel bakalım Gayda 1 dedi. 
- Emredin kumandanım! ... 
- Sana emrim biraz gecikecek 

Gayda .... Düşmana çok yakıntlan 
hücum etmek istiyorum.. Bir de· 
fa da böyle tecrübe edelim. Ba. 
kalım tali ne gösterecek .. 

Gayda susuyordu. Kamaraya 
en &On giren o olduğu için, önce 
konuşulanlardan haberi yoktu ••• 
Masaya yaklaştı.. Müller gene 
önünde açılı duran haritaya ka· 
panmıgtı. Anlatıyordu: 

(Devamı ••ar) 

••sıyas3t fıleminde" sütununda Sclim Ragıb Emeç: "Topyekün 
harb yeni bnşlıyor" başlıklı makal~indc §Öyle diyor: 

"Bugünkü harbin mutavassıt bir b:ırrş fonniılü ile haleldileblle
ceği hakkında h{ı]iı. bir kısım insanl::ırın muhı:ı.fnıa eder göründüklc· 
rl Uınld, bu defa, trunamen suya dılşmüş oluyor. İngiltere, müttefi. 
ki Fransayla birlikte Almanyayı perl~n edip amana düşllrmeyc az.. 
metınişlerdir. Buna mukabH, blıyle bir akıbetin memleketler için 
naaıl bir lzmlhlii.1 olabilccrğıni y:ıkinrn bllmeleı i li'ıznngclcn Alman 
deTlet rtcaH de, bflmukabfl, ellf"r nrten gelen hC'r \a'lıtn ilf' bu knra
rıı :mukavemet ed~cek ,.e karşı anndıı duran hMMı m ·h-ırt"hc ha
ı-!r.1 hrMlk.ınayn c;ıılışncnklnrdır. ~u hnlr ı:"r•' : , ... .,inci aı.ır iıuıanlnrı 
ı.aldkaten topyckfuı bir harbe ~ahld olacaklardır." 

Hitler alelacele 
Münihe gitti 

(Baş tarafı 1 lnctde) 

miştir. Mumaileyh, halkın fikd 
huzuru için bilhassa harp zama -
nında sanatın ye eğlencelerin ne 
derece mühim olduğunu tbbarüz 
ettirmiştir. 

B. Göbels, bu faaliyetin harp 
zamanında top kadar ehemiyeti 
olan bu faaliyetin bir nikbinlik 
unsuru olduğunu ilAve etmijtir. 

B. Göbels, netice olarak, Alınan 
yanm bir cihan devlErti olm1k is
teyen bir millet olduğunu söyle • 
mistir. 

HtTLER M0N1HE Grrrt 
Bedin, 28 (Radyo) - HiUer dün 

alelacele Milnihe gi~ vo Berline 
dönmem.iştir. Münlhe nereye gitmŞ 
olduğu ve ne zaman döneceği hak
kında ma.lümnt verilmemektedir. 
HOLLANDA AMERlKADAN 

TAYYARE ALDI 
Amstcrdmn, 28 ( A.A.) - Hol

landa ilkteşrin ayı i~nde Ameri -
kadan 560 bin dolar kıym~tinde 
tayyare satın almıştır. 
nın tNGllJZ KRU\'AZÖRÜ 

UAJIA BATIRILMIŞ! 
Derlhı. 2S (Radyo) - tngilte. 

renin Humphrics isminde bir yar
dımcı kru\'azörilnUn daha bir Al
man denizaltısı tarafından batırıl· 
dığı öğrenilmiştir 

(Dcrlin rnıl~·osııııun ,-erdiği bu 
1 hllhC'r Jıentiı hn.,ıro hlı;hir mcııba. 

l dan ne teyld, ne de tek7Jb edil. 
ml!tir.) 

s o z e r 1 !I Dahiliye Vekılı 
"Harbe 0 ird!gv i gün Amerikada At;~~ .. :;:ı;:~{ ~~~ 

ti nutuk verdi 

diktatörlük teessüs ed0i ! " v!~ 2~.~·~: • .:ı: 0:·~ 
tetkiklerine devam etmiş, öğle~; 

CoUax, • Kallforniya • 28 (A. A.) - Eski Amerika Reisicum
hunı Hoovcr, irad ctmiı; olduğu bir nutukta, Amerlka'nm Avrupa 
harbine girmesi takdirimle otomn.tlk surette Amerlkada hürriyetin 
ortadan kalkacağını ve diktalör1UğUn tcessils edeceğini söylcınlştir. 

B. Hoovcr, §U sözleri iliı.vo e=ı11iştir: 

"- BUtUn diktatörler, evveliı. millet tıırafmd:ın intihab olunur-
Jar • Amerikan mllletinin akıl ve hikmet dairesinde hareket etmesi 
ve heyecana ltapılarıık başka bir harbe girmekten imtina eylemesi 
zarureti hiçbir zaman bugUnkü kadar §lddetlc hissedilmcmi§tir." 

Ntwyork, 28 (A. A.) _ Ayan azasından Pittmann, ağır zayiat
ları dolayısiyle Amerikaya ve Büyük Okyanusa müteveccihen yola 
çıkDlIŞ olan İngiliz, Fransız gemilerile bitarnflıırn ait gemilerin gerl 
alınncaklannı tahmin etmektedir. Böyle bir hal, harb mıntnkasındıı 
kfıln limanlara gitmek mikf.ı.nından mahrum olan Amerikan gemileri
nin seyrUsefcrine kuvvet verecektir. 

B. Pittmann, hUkümctln bitaraflık kanunundan mutazarrır olan 
mllcehhlzlere tazminat verilmesini teklif edecektir. 

:Sevyork, 28 (A. A.) - Bahriye dairesi, Brooklyn'de Floyd • 
Bcnnett tayyare meydanı ya.kininde bir bitaraflık istikşaf umumi 
karargihı inşasına derhal başlanılacağını haber vermektedir. 

24 bUyUk deniz tayyaresine sığınak hizmetini görecek iki hruı. 
gar, Amerikan donnnmasmıı mensub tayyaredlcr için meskenler vn
cude getirilecek mahalleler ve benzin vo mUhimmat lçlo vUcuda ge· 
Urilmcsl mutasavver depolar, 500 il8. 6GO bin dolara mal olacaktır. 

Kontramiral Clark Voodvard, gayenin Amerikan karnsularma 
muhariblerden hiçbir ınllletin girmemesine ve bitaraflık kn..ıununun 
ihlal edilmemesine neznrct etmek olduğunu beyıın etmiştir. 

Karasuıanmızda meçhul !enizallı 
Bozcaada ile Babakale arasında bandırası 

meçhul bi~ denizaltı gemisinin dolaştığı alaka
dar makamlara haber :verilmi~tir. Bunun üzeri
. 1, hadise bütün limanlarımıza .bildirilmiş, se· 
ferde bulunan gemilerimize de telsizle ihtiyatlı 
bulunmaları tebliğ olu.rımuştur. 

İstanbul liman müdürlüğü de, Akdenize ha
reket etmek üzere olan gemi süvarilerine, uyanık 
bulunmalannı hatırlatmıştır. 

Son Dakikanın makineye verildiği saata ka
dar bu hususta mütemmim tafs!lat almak kabil 
olmamıştır. 
~~----~~~----------~---~~---

Saat 18,20 de 

lngiliz Kralının bugünkü nutku 
Londra, (Radyo saat 18) - l{ral, bugUn öğleden sonra Avam 

Kamaraamın yeni içtima devresini bir nutku ile açmıı;tır. Kral Gcorge 
nutkunda ezcümle eöyle demiştir: 

"Harbin cereyanında bUtUn milletim takdire eaywı bir vaziyet 
iktisap e~tlr. Deniz kuvvetlerim bütün dünya deniı.leıinde 1n 
gllb: menfaatlerini mUdafaa etmektedir. Bahriyenin, Uzerlne dilşen 

bütUn vaz.ifeyl layıkiyle yapacai:"lna eminim.,, 
Kral mebuslara hitaben §unları ilave etml§tir: 
''BUttln milletimin emniyeti, sizin mesuliyetiniz alllnda bulun 

maktadır. Bu mesullyeti mUdrik olduğunuza ve Uzcrinlze dil§en vazı 
fede muvaffak olacağınıza inanıyorum.,, 

Leh aıılzadeleri kurıuna diziliyor 
Parts, 28 (Pat ajansı) - Almanlar Lehlstanda ileri gelen Leh 

leri ktlile halinde kurşuna. dimıektedirler. Bllhasaa Pomandıı. birçok 
kişi idam edilmiştir. Bunlar arasında bir kontes olmak Uzere bir çok 
aıulzadeler vardır • 

Lehfstanm eski Paris elçisi Alfred Klapovıski, A vusturye. arşidU 

~eslerinden nuıdam Çarl.ski, Burbon prensesi Maryanın kocası prens 
Ad&m da tevkif edilenler arasmdadir. 

İngiliz tayyareleri Almanya üzerinde 
Londra, (Radyo, saat 18) - Hava nezare:iinin raporunda bildi

rildiğine göre, dün gece İngiliz tayyareleri Almanyanm garbişimali 
ü~nde muvaffakıyetli keşif uçuşlarında bulunmu,Iardır. 

· Belçika hava toplan ateş açtı 
Londra, (Radyo, Soat 18) - Bugiln Belçika üzerinde bazı tay· 

yareler uçtuğu görülmüş ve Belçika hava müdafa:,ı. toplan meçhul 
tayyarelere ate~ açnuştır. Tayyareler çok yüksc'kten uçtukları için 
isabet vaki olmamış ve :tayyareler garp istikametinde kayoolmU§lar
dır. 

İngiltere Rus elçisinden Sovyet siyaseti 
hakkında izahat istedi 

den önce vilfi.yeti, kuma.1datılı r 
partiyi ve belediyeyi ziyaret ~· 
lemigtir. Bu ziyaretler iade 01 

muştur. . .,,ı 

Vekil şehrimiz orta te .. rı <e 
müesseselerini de gczmitler 
talebe ile meşgul olmuşlard~~-

V ekil Seyhan kazalan kar·~ 
kamlannm yaptığı bir toplatı~r· 
da riyaset ederek kaymakam f 
la idari meseleler üzerind: :ıJI' 

rilşmilşler ve kendilerine bS~fle' 
ine~ işler hakkında direlctı de 
vermişlerdir. Akşam saat ~O r'' 
Seyhan halk partisi reisliği tı bi' 
fmdan Faik öztrak şerefine: 
ziyafet verilmiştir. ~er 

Vekil, Halkevinde, muallitı'~'' 
toplantısında verdiği bir nut\l};df 

genç öğretmenlere bilbass8 
miştir ki: ı( 

"Memleketin istikbalini ııııı ~ 
ı k "f • • ~-...ıı· BU eS' ama vazı esı sızu:ruır. • .. 
en güzel şekilde yapmağa ~~~? 
nız. Her akşam vazif cnizi bıtJ dJ 
çıkarken böyle esere bir tat ~· 
ha koyduğunuza inanmanın rte5' 
receği huzuru duyunuz. t er' 
günü vazifenize giderken ııter' 
bir taş daha korınağa gi.de ıııı
yakı§an şevk ile gidiniz. :Bıl ı.r' 
zur ve şevk hayatın insatl 't 
verebileceği en bUyük saadc~~ 
Eğleniniz, eğlence size 11~ 1} · 
kuvvet verecektir.,, ~ 

' 

Vivanada f~a2ı 
Po!is Müdürü 

öldürüldü ! pf 

Londra, 28 (A.A.) - ~ıı" 
Hcrald gazetesine göre, Vi~~l 
nm Nazi polis müdürU sıeı (JI 

ussel, geçenlerde Viya.nada,. 
kua gelmiş olan arbedeler 
sında öldürillmüıttilr. __/ 

Rusyaya gitmiye he.' 
znıanan Almanla~ 
Kopenhag, 28 (A.A.) -

1
t;• 

tiken gazet~inin Berlin ~ rP 
ri, Almanya ile Ruıya arae1 6t' 
akdedilmiş olan ticaret ~,ef 
6i dolayısiyle birçok Alınatl ~ 
yar ticarethaneler memurları ,p! 
Sovyet Rusyaya gitmeğe lı ~r 
lamnakta olduklarını haber 
mektcdir. r:/: 

Sovyet eefaret:haneal ile f 
yet konsoloslukları, bunıarıl1 #~ 
saportlannr vizeden imtina et 
tcdirler. __/. 

~~ 
.....a, .. Pllllilll!l!ll~+#l!l!'laıllll,.. 

Acı bir ölüm ıı,. 
rcldrdağ mebnsu caeıni1 ,-e· 

badm'm) refikası, Harnb'etJ ç~' 
herkese lylllğt ile tanın!.\P ı:ı· 
kıymetli \"C münevver ~~el 
ronadan Ba.yan Ay§4' ?ıi Jı • .
Uybadm müptda oldu~ c.P"' 
talıktan kurtulsnııynrak ~ 
bı Haklan rnhmetinc 1:tl 

muştur. _.,fl.11'' 
Cenaz~ 29. ıı. 939 ~~er 

ba gtinll sabah saat onda f'O ,,ı 
babçedckl evinden kJıldfr'llll '>1' 

lstanbuta. nakllyto 15ğlc rııııt',cı 
Bcynzıd camllnde kılmdrtctıııı ıl:J, 
ra Merkezefcndl knbrlst~ııo 
ki aile makberesine aetnt 

umdra, (Radyo, saat 18) - Hariciye nazın lord Halifaks bu
gün Sovyet elçisi M. Maiskiyi hariciye nezaretine davet etmiş ve ken 
disile görüşmüştfir. Nazmn Sovyet elçisinden, Moskova hükQmetinin oektlr. lJ>" ,,. 
siyaseti hakkında izahat istediği bildirilmektedir. Me,·la kederdlde allC:t ttı"'oıl11 

Diğer taraftan, bir ay kadar e\"Vel başlıyan lngiliz- Sovyet tica bil' ve merhum"Y6 rahm . ~ 
ret anlaema müzakereleri hakkında Sovyct elçisi hlik'1metinden lıcııly•leiıy•e.•••••••~....--
henür; yeni talimat nlmamı§lır~ · l 
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~ vam kamarası, kralın ID~~.:~ı~ıı.~ıh·seıer .. 
b t k e 1 ı kadının en fazla kullanabileceği 

§!!?:nı n u · ı e açı ı yor §:§~E~:;~~ 
~ :~~~m~sı:;;~~l~m~~~~~~':!~: Dol/ ç i an dl 2 ş i d det- r··F .. ~~·i·L····N· ·0··:v···A ... ,~ ~:t: s,~~:k re~rm:~::: 
'eıı' tııecUsl 25 sonteşrln 039 d» ~ ~ ı dolayı fazla na.zari dikkati cel· 

>" ı...ı:isı Belen 'fürk borcu tolıvıı. l , b , h b ' ' betmediği için size kısa bir za. 
de \ed ıı 13 numaralı Cab kopunu l ır mu are e ı man sonra eskidi demode l:i 

eı e.ıını dolar esası nıerlnden te- • Sovyot no'asına 1 . · 0 u ' ~rey, karar vermlt ve bllkQmetl. u • gibı gelmez. Onu gönül rahatı i· 
~· ~ hlldırllmtştlr. Ko k o·· 1 ,. nı"lı"z muav·ın d" le. bir .mev~i.~ d~ğil, modada bU. 
f ~ t Kopuna mukabil frank rarkı f San r Ü V az f e ~ ::1 C 3 Va p Var 1 ı yük bır degışıklik olmazsa ve siz 

tt~ ~lınokslıln 95,47 kuruş verile. k .. u arasında saat~lerc!l 1 de temiz giyen bir insansauız oir 
~llk e tediyesi Merkez ve Osmanlı ruvazor u lskandİnaV hükU· 1 kaç sene giyebilirsiniz. Olsa olsa 

.• ı bu nınrııc Doyçebnnk ynpncnktır. ı · · 
il"' ~dQdan bnşko yine ayni lnrıhlc harbı"n tats.la'" tı metleri, gerginlığı Uzerndeki garnıturlerde biraz bı.. ~ IYesi icaueden 11 numaralı ku- süren 

1 
• raz tadilit yaparsınız. 0 kadar, 

~ itin Frnnm frangı esas tu • • dıkkat e ta~ıp edıyor Eğer çalı§all bir kadınsanız si· 
fıt l'ıık 55,64 kuru, verileccğı teb. Londra !8 - Alman emtlasının Londra, 27 ( A.A.) - Hava: ze bu kış yapacağınız elbisev.i 

~dıınıı ti B t d ' le Q d ı h kk d ki · t t l/eldnkl 28 - Finlnndiyo ko. • ş r. unun c ıyesı m sa ercs a: ın n c:mrın o • aJ·ansı bildiriyor: l-1in1Uden yapmanızı tavsiye e-
tı v O ı b k 1 "" biki b ü d ı 'b •· ı blnesi, So\·)·et "'lota~ ,o ce,·obını ~ oı e ımıan ı • n o arı m-y- ne ug n en tı aren uı~ nnn- Times gazete3i, Brnti lfiva:lJn derim. Çok faal bir hayatı olan 

ı.. acaktır caktır. neşretmiştir. Bu ce,•nptu, Finlnndi-
4j "'lll'\lr za~an mllddctl beş sene- aldığı ha!Jerlere atfen. şarki Slo ya tnrarından hiç bir tahrik yapıl. kadının kış mevsiminde bir ka.~ 

r, Avam kamarasrnı 1 lÇt maı vakyanm a5kerl mıntaka ında •nnmış olduğu işaret <' ::ımektedir. tane olmasa bile bir tane olsun 
q.~ müddet içindeki dolar •e L<mdra, 28 - Avam ka:lllra3ı Polonya harbınin bittiğı za:llln Yine bu cc,·nba göre, Finlandiya boşlu elbiseye ihtiyacı vardır. 

dC ltrj,.., teınvQçleri tedl)'C bedeli Q. nın yeni bir içtıma d~vre3i, bugün danberi hiç aö;ü\m?miş d:receJ. ınrnfındnn hiç ._.ir topcu ateşi açıl. Bu elbiseyi tabii siyah rckten in 
••1.1e ınü · ı ktır k 1 b' tk ·ı ı • t rnnmıcıtır. llununln bernher, Fin rı· tın. esısr 0 ınıyo~. • ra ın ır nu u t e a;ı ac:ı c lr fazla Alman kıtaatına te:sadül P tihab etmı::k yukarda da zikret-

bif tıı )unuumumJye m ı . 25 ma. Çemberlayn, pe~m'Je gün[} harp hükumeti Srıvyctler ao;kert l · ' <ıln- . 
14r. &to falı tal:sltinln de dolara dildiğini yazma~ctadır. Kıtaatn rını çekli iti tnkdlrıle, ordımınu hu tiğimlz scbcblerden. dolayı çok 

v 1 vakayii. hakkında beyanatta bu· ,w;. K lJk ı ı 1 " h d d h d ğ t k ı tı tsbillni kororloştırmıştır. "r'6 u, a:-plt rnyna<ıı sınır a hııtıın ser n mn,;o :ızır ır. a a o ru ve pra ı o ur. 
~h.,~i'tndlltımlıe göre. Turk borcu lunacak ve mltea'ciben keı Ji~\n· nnda. şa:k hu:JJ:i:.ı b:>yun:::ı t:ı' DiRer tnrnflnn hkaııdinn,· hü'<iı- Siyah y.linlilden yapılmış elbi. 
'tbı lltrlnin yarısından raılnsı ec- den lngiltere=ıin harp gıyretleri c:it edilm11:tir. Müşahitler• Alına• '.T\t:tleri, bilhnsso İs''" Sovyet • lenizi ayni renkten saten veya 

ha ' k hakk d fl il\ 'l v v Flnl.,ndi~·n arnsİndn'. hı yeni ger. tııh,, . rn.ıllerin elinden çı mış ve ın a etra ı ma "mat ven kıta:ıtının bu \nmta'rnJa!ci m:!vcu kadife ile stisleyı'niz. Be'"'" '"'"a 

1 

1 metre enindeki satenden 4ı~"lltketımlıe girmiş buhınmokta. mesi istenecektir. l!'nliltl dikkn l"'·dp etmektedir- 1 kil dlı- 1 t.J-ı- ;yg,s. 
• diyetıni. I<a.-p:ıtlaraltı Ukrayna ıcr. ar ren gme er ma ase sa- 0.40 santiı.1 n'ırsanız garnilürle-

~~rlıerın elinde olan bu tnlwil· Perşem~ günkü fevkalMe top sına ka t hiçbir lalrruz ha•e!{et ı lc;veç ı::nıcıclcrl, Rusyonın hu tPnler, p·:=Urlcr, d "kupeler sUsllı re yetişir. 
ltcu faizleri piyasamızda ödene- lantınrn gizli olacan 55yk?ıiyor. ne geçm.!mesi için Rusyaya bir ıh ıcre blör ynp:ım:ıd !tını, kıre!:e - dUğmeler, laselcrde bu siyeh el· 2-Bele sımsıkı oturan bu el-
~-. ~~Böyle Türk borcu y:ıvaş ya. Stenograflar to:>'antı sah:ı~ıl tar şek inde te!akki ediyorlar. Bı \ li nin hnrhe mütcvec<'·h olduğunu bis:?lere uymaz gnmitUrlerdir. bi siyah ve ince yünlüden yapıl. 
Ct .. ~tici bir lstlkrozından ziya. giremiyeceklerdir. Bununla bera. ·· r h kk 1 · ··ozmakt:ıdır. Ve hele açık ve parlak bir mılltır, Yakalar ve ceb ağızlan t.ı_ "Clllll bir lsUkraz ,·aılyetine kıtaatın taha~ıu u a ın a. şım ~ 
--.ıııeıctedı ber stenografi\ ihtiyaç hiss~iilii~· diye kaiar. ne Alm;ı.n hQ',Qm?ti renkten scntür ve eşarplar bu el. mat 18.se satcndenclir. Bu elbise i 
~' l>:ıhıı~~e vekili Faik öztrak takdirde cereyan e:iecek m'lu1<e- tarafından, ne de Slovak h ·i'cQme yında kuvvetle hilküm sürmüş o· bisclcre pek yaraşır. Bu sene, si- çin 90 santim enindeki bir lru-
~:ı~ n k y a İskenderun ve relerle tutulan notlar hakkın:la ti tarahndan bir resmi beya lan ümidi terk'!tm;yorlar. Slova'{ ynh UstUne kullanılan daha faz. maştan 3.35 metre almak 18.zım· 
~~ra ncta tetkiklerde u~lundukta~ hiçbir malQmat vennivece'derine natta bulunulmamıştır. ahalinin en mute:lil unsurlan hu ta solğun yaprak ve kızıl kırmı. dır. 

ııar.lAclnnoya seçmlştır. Vekıl dair kfttiplere yemin ettirilecektir. Esasen bu kıtaat öyle belirsiz vaziyeti Rusyaya karşı bir ihtJ zı rengindedir. 3-Yaknsı ve ceblcri ve eteği 
~~~. 11 d~ tetkiklerde bulunmuş. bir şekilde geiiyor kı. halkın te\5 şek'inde tc'ô.kki etm?'lin a1{1a ya. 1-SentUrü ve garnittlrll ~- satenden bır bandla sUslenmiş lıı Cseıcrı gezmiş, Seyhan b:ıro- D 1 d b" · • b • 

iaarını tetkik etmiş, Atatürk oyç an ır gemıyı •· şa dü~mesine imkan yoktur. Yal· km geldiği, yahut, bu kıta:ıtın tenden yapılmış olan sıyah yUn siyah yilnlU kumaştan bir elb!se 
~~~~irıe çcıenk koymu~tur. tırdı nız gelişleri hab?ri süratle yayıl Romanyayı korkutmak ve daha lü(lcn bir elbise tokası san m-.ı.- Bu elbiseye 1.20 metre eninde 
\\:~ Öztrak Adonadan Tarsusn Parla 28 - uavin ~rUVfMt. makta ~.Sloı:ıü\.arın ıiltiı:a'~çılık müsa;t cıartıa~ıa bir tica~et m·ıa dendenclir. Bu elbiseyi yapmak ki bir kumaştan 2.85 metre, 90 

h trsın "d kt' l k k • ...... • d ki t d O 41) f'lı e sı ece ır. haline konulan 16.690 tonu at~inL.ale:rlendinnekte:lir. Bunlar hejesl im-;alamı.li;ı m"c1>ur et'lle Jcjn 130 enmdeki hır kumQg .. an santim enın e sa :n en · 
~r 111

Yc ''ekili Halayda iken Mil· Ravalflndi adında.ki ingiliz poa· Macaristanm zaptettiği arazının için yaoılan ınvretle~e yardım 2 70 etre almak kafidir. santim kafi gelecektir. 1 Q e bir telgrafla halkın teıahn. · m 
~· bildirmiş, Milli şer teşek· ta vapuru torpile çarparak değil istirdadı için Almanya:lan yardım m:ık~1;ıe ta'ışit eiil ii'~i 'Z'l'l'ltn· ------------,----'b tııukobele etmiştir. Ayni mü· bir muharebe neticesinde battığı göreceklerine dair ollra'{ eylQI a- rla::lırlar. E R ç • ç E K L E R 

b. 11 eııe ı~aik Oıtroklo Bnşvekil o. anlaşılmıştır. Muavin kruvazör. , ------- O 1 J 
ı, ~:ı d:ı tclgrnfl:ır teati edilmiş· ticaret gemilerini himaye için 

1 

DAHi• L lJ!' 
'~ ı trlandanm cenubur.da bulunur· >t~ tdiyc daimi cncllmenl ekmek 
\t tına on pıırıı %onımeclilmcsi ken karşısına iki Alman vapuru 

~t~dııki teklifi knhııl etmiştir. çıkmıştır. Bunlardan biri Doyç. TJı· car et Vek ı· ı ·, n ·. n be ya ~-na tıı~d ektiler dc!lirnıc.1cilerden nıü land zırhlısı, diğeri buna refakat 
1 

l't.. ·~·en ~ıı·tıyct clmel:te ve ıl~ eden vapurdu. '-·qeıı 1 ' 
lııı,k c lcr un fiyotlnrını art· Doyçland derha1 l O mil mesa 

·"~ta devam ederlerse ikinci nn"re fi'.f[''n p'ylJsam z ıı~, ııı .. tıılcl.ıinıle dnhn bulunoc:ık· feden 28 lik ağır toplariyle ater U (. 
'~tlı 'o~·lenırkte<lirlcr. açmıştır. Ravalfir.di buna 4 adet 
~ t tlnıiz<le bulunan nnflo ,·ekili 15 tik topuyla mukabele etmi~tir. 

tte~111 Ccl.ıesoy dün MOlıcnılis D,..yçlandm üçüncü ate§inde zırh 
~l'a 1 ne · ·rck, mektebi ı::ezmiş. Jı olmıyan muavini kruvazörün 
~ttJÇ arı, liıbomtuvar '\"e bürô f:ı
~!I erı etrııfındn lınhnt almıştır. elektrik tertibatı bozulmuı, dör. 

' 1 •-ııı10 voli Uıtfi J\ırdor mck- clüncüde kumanda köprüsü ha
' ielerck, ~ekil ile görüş • rap olmuş ve gemide yangın baş 

tlı: ~•ıra bcrnbercc 1·nhimc 1:1. la· ı;tır. Doycland 40 dakika son. 
1~ir ~ledi)e gazinosunu sezmiş· ra at~şi kesmi~tir. 
~~ri 11 tn;iliz gemisi batmağa b:ışla 
e~ ,_ V"klli bn :ıkşnnı Ankoroyn 

' ~"lir, mrş ve mürettcb;ıtmcan 30 kişi 
\at ~ss:ırn Halil p:ışnnın eserleri Doyçland tarafın~an kurtanlmış
ht;lln devlet resim sergisi Jü· lır. Bu sırada bir İngiliz kruva· 
'tr e1ıı tarafından Lcğcnllnıemiş zöril görlildüğlinden Doyçland 
ııt-~ l'c kabul edilmemiştir. derhal ıızaklaşmrştır. 
~. ;rcc ~l.:ıdeıni ınOılürlüğü 

•111 Ot:;ıJık yapmış ve bütün h11. 
, ~rcsınc ,·nkfctmiş ol:ın ıncr
~ttcı~at~.:rın nı:ıruz knl ctıı:tı hu 
1~ eı ?lizcı s:ınntl:ır lıirlilU pro· 

ı 1nıışt1r. Protestoda şöyle de. 
'ıı~· t'ıllr: 

r ı~llıt!tc l:iyık Ü">lnd:.t, ilk dev-
~~ıı rıı ~ergisi Jüri heyeti tara· 
l.trı~ 11Pılıın istiskal bütün snn:.tt 

1 ,_. •ltı nı 1 • 1 • t ' s 'lltlh ıı ecssır e nıış ır •• n. 
~ :ıı~trı •nıJc asla misline teo;ndüf 
~lt~ıtı ış ol.1n bu yersiz horckctl 
~ Cll~rlz.., 

~Det.~: 
' 'illa 

Bır Alman 
batmldı 

tahtelbahıri 

Pnr:s, 28 - Pcnsilvanya va. 
purunu batıran tahtelbahir bir 
İngiliz harp gemisi tarafmda."'I 
batınlmıştır. Tahtclbahirin mü· 
ı cttchc:tı kurtarılmıştır. 

Hollandanm kaybı 
An.sterdatn, 28 (A.A.) _,: Al-

m.ınyanın mayn muharebesine 
bşlamıf olduğu tarihtenberi Ho. 
la.ıda ticaret filosu 31.000 ton 
kaybetmiş ve 120 kişi telef oL ~ı b·n Laşveklll Mctaksas, söy. 

U ır ı . ll~t ıutuktu lınrbın uzun mu~~ur. 
~~ll}ılı'ilreceği muıaıııosındo bu- Yal'llZ Sliedrccht, bir Alman 
~·- .. ,:· ... ,..,. tahtelbahiri tarafmdan batırılmış 
l\kerı s, buı don sonra siyası tıı. Holanda deniz mahafilindeki 

~tlleı-ı Lnkıındon bitnror olnn 
~nııcıa~ iktisadı hnkımınd:ın ul- heyecan p~k şiddetlidir. 
~ ~ ~e ~1 tnuharnzo edemiyccek 
>ıtı tbın 

1
unun da sebebi, şimdi

~! haı, ~rnamııe iktısodl mohl. 
\ ltlt, a lllası olduAunu llAve 

'l1 Sorylld 
fıft ~~ıı H ~ lleuter njnnsını tem. 
t ~- lltfen ııbsnr Popeller, Kö elvn

le~kir lr lıeynnol ıırdurduğu 
tdflrnişllr. 

Sigorta ilcretlerı 
unclra. 28 (A.A.) - Akdcnı 

z:c giden gemiler müstesna olmak 
üzere ticaret gemilerinin ve mal· 
tarının harp tehlikelerine karşı 

5iı;ortası fiatında mühim bir te· 
• 'fh hasıl olmuştur • 

Ankara, 27 (A.A.) - Ticaret Vekili Nazını Topçuoğlu 22 son 
eşrin uıruıindc Anadolu Ajansına yapını§ oldugu bt?yanatta: 

Bge mmtakasındıı lı.itun piyasasının kiı.Ilunuev .. ·eün bilinci cuma 
J:llnil açılııcagı ve §imdiye kadar mnhsulun müstahsile kazanç bıraka.. 
cak §ekilde satılmasının icap ettirdiği tedbirleri almadan piyasanın 
açılmasına rntisaade cdllmeslnin, bizzat mtistah&ilin de menfaatine 
aykırı ol:ıcn~rını tebarüz cttlrmlş ve istihsal aleminin menfaatlerini 
siyanct için esaslı tedl;irlcre tc\'cs~Ul olunC:uğunu da lliı.ve etmieti. 

Haber alıncığma göre bu cs:ıslı tedbirler cUmicsinden olarak 
Fransa rejisi tarafmdan şimdiye kadnr senede (4.5) milyon frank gt. 
bi cüz'i bir mU:tnrda s:ıtm alınan turk tiltünlinc mukabil bu sene 100 
milyon franklık Türl:tütUnU mllbayansınn karar verildiği Ticaret Ve· 
kaletine bildirilm~tir. 

Tüı·k tütününün istikbaldeki satı!}ı için de bir emniyet ve istinat 
amili teş1:il edecek olan bu karar alakadar mahafilde memnuniyetle 
karşılanm~tır. 

Dit er tar:üt:ın blıe verilen m:ılümat:ı. göre, ln:P'izlcr tnmfmd:ın 
da Fransız mUbavaasınd:m daha çok yükcızk mikt:ırda tutUn satın 
alınması için karar verilmek tlzere o1du/;'U ve bununda yakında taha.k
huk etmesi l:htlmnll bulunduğu anlaşılm15t.:ır. 

•••••••••-...~~•v•.-v••••••• 

( uü2e ı K ... va 0sıhilat j 
t reço eı~rı ı 
••..••.... ···········••4 

bıvııceler 
Birçok kadml.arm en bUyUk dert 

teri sivilcedir. Onların yUzlerlndc, 
mesela burunle.ruun tA ucunda ara
d:ı bir küçük kırmızı bir slvilcecik 
peyda olur ve aksi gibi ıde bu sivil-

T ahtakale yangınında :~lı::~0:~\'::ır~!~ı~~:::: 
man çıkar. Eğer bir ba§ka zaman-

d 
da de çıksa yinl! hoşa gidecek bir 

8 . k i ş i yara 1 an 1 ··~~::u::.::::d:. veyahut alnın -
Dün akşam saat 17.30 dn Tnhtakalede Telefon ldnresl knrııısmdald da bir sivilce çıkıp da buna hınç 

Baltacı hanında bir yııngın çıklıgını haber verm1~til:. Han tamamen duymayan ve iki parmaklan aram
yanmış vo ltfaire Amirlerinden Hamdi, grup lı.miıi İsmail, dört it!a. na alıp ınkıp patlatmadan içi rnhat 
iye neferi ve iki mağaza müstahdemi ynrnlanmı~tır. Yangın tnfsllltr edebilen az kndma tesadUf edlllr. 

şudur: Hem de bu parmakların temiz veya 
Atea. Ahınet Hu!Us.i adındn birlne alt ve sigortalı olan hanm 

O, 10, 11 numaralı odalarını kira ile tutan Aronun bi.ı odalarda tesı. kirli, yani mikroplu <>lup olmadı • 
ettiği boya imaliithıınelerindcn çıkmıştır. Hemen yangına yetişen ğı dUşllnUlnieden bu kUçUk ameli -
itfaiye iştial eden boyaları söndUrmclt için çalışmağa başlamış, fa· ~·atı yapan bayanların s3yısı az de-
kat binayı saran alevler söndllrUlemcnıiştir. ğlldlr. 

Bu sırada ateş nanın önündeki kırtasiye dükkanına dn sirayet Halbuki bu biç de doğru bir eey 
ederek burasını da kısmen )ııltmış ve dilkk!inın tnvant çökmUl}tllr. değildir. Yüzde bir slvilco çıltt!ğ'ı 

Yangın 20.30 a kndar dcvnm ettikten sonra söndürUtebllml~tlr. 
Emniyet MüdOrü Muzaffer Altnlm yan'!lll yerine gelmiş ve zaman yapılacak şey ayrıca.bir pa-

mUddcfur.-umi mt•nvlnMe bl'rftbcr t!lM;ikntı idare etmlı'tir. muğu kaynamış ve tahammUl celi· 
Yanı::ın tnhmlncn 70 - 80 bin U.rnlıl: z:ırar yaomu:ıtır. lebllecek kadar sıcak bir suyun f. 
Tahkikatın son neticesine göre ateşin nasıl çrict·ğı tesblt edil- çlne batırıp sivilcenin UstUne tut - ' 

m~Ur. Mnğzadn çalışan Dorn isimli bir kız ile ham:ıl R~ld. rc~in3 mak ve 0 eM•ce kendi kencllne de
kaynatırlarken birdenbire bu madde tutuı:mustur. Ynrıınn Mylellkle linlncc>'C kadar bir iki kere aynı ıe· 
birdenbire etrafa sirayet ctmiıttlr. Hıın binasının 14 h!n lirıı~'tl si~r- 1 . k ktl 
tah olduğu anl8J1ılmrstır. Ateain çıktığı boya mağazaları ve diğer yı te rar etme r. 
dükkA.nlar da sigortalıdır. Sivilce delinince yino bir pamuğu 

Yakalan, kemerleri ve başa gi· 
yilen takke biçimi şapkaları süs· 
lem~ için deriden yapılmış çiçek
ler p:!k ho~tur. Bunlan yapması 

ço!c kolaydır. Sonra para sarfetme 
re de IUrum yoktur. Eski eidiven· 
lcr ke3ilir, yapıtı~. 

Eldivenlerin bilek taraflarını 

kc meli, iyice düzelttikten sonra 
yuka::-ıdaki şekilde çiçci{ler yap
malı. Paha sonra bunları, orta:a
rından san madeni çivilerle tesbit 
etmeli. .. 

nlkot lyod lçtne batırmalt onunla 
sivilceyi temizlemeli. lylce temizle. 
nlıicc UstUno biraz daha alkol lyod 
sUrUp bırakmalıdır. Bu suretle si
vilcenin hemen ölmesi temin edil -
dlği gibi başka sivilcelerin de çık -
masmm önüne geçil~ olur. 

Yorgun aya~dar nasıl 
djnlen dırilir 
Bazı bayanlar vardır. Uzun yü • 

rUdiller, veyahut uzun mUddet a -
yak Ustü koldılnr mı müthiş suret
te aynkfarı ağrrmağa başlar. Eğer 
slz de uzun zaman ayakta duramı

ynn veyn uzun yUrüyemeyenlerden 
seniz her sabah ve akşam ayak 
tabanlarınızı bndem yağile uğmn • 
nız Hi.zır..ldır. Sabahleyin uyanır u
yanmaz ilk işiniz bu olsun ki, te -
nlniıı: yağı iyice eml!!in ve çar&bmrz 
kirlenmesin. 

Ayağını1!m tabanını topuktan par 
maklııra doğru uğunuz. 

Bel ağrısına karşı 
ne yapmalı? 
En kötU ve en rahatsızlık verici 

ağrı Lumbago nğrısıdır. Eğer beli· 
niz böyle tutulursa evvela ağrıyan 
yerinizi terebentin ruhlle uğuştu • 
runuz. 'OstUnc bir fanllfl. koyunuz. 
Sıcak bir örtU ile o fanilayı bir iki 
dakika kadar UtUleyiniz. Bu te.. 
davi usum, bUtUn romatlzına afn -
ları için de iyidir. 
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François Graindot masanın 

üzerinde duran bardağı eline nl· 
dı. Baş parmağı ile kapağını kal
dırarak bardağı ağzına dikti 
Soğuk kahveyi içti. Bardağın 

kenarlarından sızan bir k:ıç 

damla kahve döşeme üzerinnc 
IC'ke yapmıştı. 

François esasen pek munta
"!am bir adam değildi. Fakat 
şimdi oda içinde her şeyi intiz:ı. 
ma koymak istiyordu. Bu işte a· 
deta mübalağaya kaçıyordu. Ta. 
mamiyle yerli yerinde duran bir 
iskemlenin yerini değiştirdi. E
;asen kınk olan bir ayağını ÜR· 

.ünkörü tamir etti ve onu tck
:ar yerine koydu. 

Büyük bir dikkat ve yavaşlık. 
1 karyolaya doğru yaklaştı. Ya 

• aktan aşağıya doğru uzanan bir 
ayağı?ı vaziyetini düzeltti. Bunu 
yaparken bacak hiç yerinden kı
pırdamamıştı. Sonra etrafına ba 
kındı. Sanki odada bulunan her 
şey ona yabancı geliyordu. lçın. 
de bir muvazenesizlik ve endişe 
vardı. Odada bir mücadele geç
miş hissini verecek bir dağnıkhk 
bulunmasını istemiyordu. Fakat 
odada hakikaten bir mücadele 
geçmemişti ki bu hissi tevlid e. 
<lecek bir dağınıklık bulunsun. 

Kendisini geceden ayıran kn 
pıya kadar yürüdü. Ayak seslen 
aksi sada uyandırıyordu. Arka
sını kapıya dayadı ve içinde bü. 
yük kardeşi Pierrc Graindot'un 
yattığı geniş odayı dikkatle tet
kike başladı. Odada her şey ta. 
bii vaziyette idi. Fakat, François 
bunu tabii görmüyor ve daha 
tabii bir hale getirmek için bin 
bir tefemiat düşünüyordu. Her 
şeye, her vaziyete gayetle ça· 
buk alışan bir insan olduğu hal
de, şimdi odaya baktığı zaman, 
şimdiye kadar görmemiş olduğu 
bir sürü ufak tefek eşyanın mev 
cudiyetini farkediyordu. 

1ığı sese tahammül etmek 1111 

ctiı.nsızdı. 

Yerinden kalktı. Saate yak-
1aştı. Titreyen elleriyle cam ltn 

mğı kaldırdı. Rakkası tuttu 
Saat durmuştu. Odanın içinı 
-:;onsuz ve canlı bir hareketsizlik 
~ibi siikut kapladı. 

Bu ay ışığı onu deli edecekti. 
Birden yerinden kalktı ve peııct 
·enin önüne odun ve dalları tek 
-ar yerleştirdi ve aya karşı kur. 
duö-u bu brikad ona emniy~t 

b 

\•ermiş olacaktı ki gitti tekrar 
numu yaktı. Sabahı bekleme 
?c başladı. 
- Birden kardeşine döndü yi.i 
ı:ilnün yine değiştiğini zannet 
mişti. Bu llizumsuz endişesin. 
len dolayı kendi kendine kız: 
,'Ordu. Sonra, Acaba onu hakı . 
katcn öldürmüş müydü? 

Ondan o kadar kan akmıştı ki 
':>lmemiş olmasına imkan yoktu 
3u o kadar ani, o kadar çabuk 
ılmuştu ki. 

Bugün ö~leden sonra orman 
lan dönerken inişin başında Pi 
•rre, Frnnçois'yn bakmış ve: 

- Ben şehire ineceğ'm, .:le. 
jnişti. Orman ve arazideki hissı 
nı satacağım. 

François .hiddetle: 
- Sen çıldırdın, galiba. d~

mişti. 
Sonra zoraki bir gülüşle ıla. 

\'e etmişti: 
- Yoksa şaka mı ediyorsun'? 
- Topraklarımı satacağım. 

- Sen muhakkak delisin. Ba 
bamızın topraklarını mı? Baba
mızın ormanlarını mı? Bunlar 
;atılamaz, bunlar taksim edile. 
mez. Orada birbirimizi sevme
sek de beraber çalşacağız. Çün. 
kü nihayet bunlar babanındır. 

Uzun zamandanberi François 
bu anın geleceğinden korkuyor 
:Je bunu bekliyordu. 

tştc, o zamaıı onun öleceğini aı 
lamıştık. "Size büyük babam 
zm topraklarını bırakacağım, 

.iemi15ti. Biraz bekleyin de şöyh 
oır uzanayım Hah .. Tamam. Bu 
topraklar Graindotların kala. 
~aktır. KimsE' buraları sizin eli· 
.ıizucn alamıyacaktır. Siz dağın 
ıı yüksek noktasındasınız. B • 
ıim araziden sonra dağın karlı 

kayalıkları başlar. Istcrim ki kı 
yamet kopacağı giin bütüı 

Graindotlar ayağa kalksınlar ve 
Allaha, bize verdiğin topraklar1 
sonuna kadar muhafaza ettik 
desinler" dememiş miydi·? 

Sen de şimdi babamızın btı 

son arzusunu bozacak mısın·: 
ikisi de karşı karşıya durmııı: 

ıaroı. Birimlerine hiddetli naz· 
!arla bakıyorlardı. Sonra Pien·• 
birdenbire "Ay" diye bağırdı "'' 
ikisi de hiç bir şey söylemedeı. 
vollarına devam ettiler. 

Bu sükutları aralarındaki me. 
3afcyi git gide açıyor ve orta 
•annda bir uçurum yaratıyordu 

Frnnçois, kardeşinin fikrin. 
den caymayacağım pek iyi bili 
yordu. öyle olsun ... Fakat nası 
olsa bu fikrini tatbik edemiye 
ccktir ve dağa ihanet etmiş ol 
ması hiç bir şeye yaramayacak· 
tır. Fnıııçois. kardeşinin ne ka. 
dar inadcı olduğunu pek iyi bilir 
di. fikirler onun başına pek güc; 
yerleşirler, fakat. bir kere yer 
lcştikten sonra da bir daha hiç 
çıkmazlardı. Araziyi nasıl sa
tılmaktan kurtaracağını bilmı. 
yordu. 1',akat ne olursa olsun 
her halde kurtaracaktı. 

Evlerine geldikleri zaman ge
ce olmuştu. Pierre: 

- Yemeğe oturmadan evvel 
hayvanları çözmeli ve yükü in. 
dirmcli, dedi. (Sonu y&ruı} 

ŞElllH TlYATROSU 

Bu akşnın 20.30 ua 
Dram kısmı 

Ş ı.· r 1' ,1 N 

Fransacla bir gaz ma kesi basımla gen~ kızlar iş basında .• , 

f n~ilb: harb kabinesi bir toplantı «-snnsmıla ..• 
d•' 

Solılan snğa. ilk sıra: llarll'lye :X. lord llalifnk<1, mali~·e n. Slr ,John Simon. ha<;;\'(~kil Çemlıerlatyl• /\il' 

hill:\''C n. Sir Sarınwl lloar<', mutabakat n. lorıl Chatfielıl; ikinci sırad.1: EmniyPt n. Sir ,Johll ' -
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Klngsley Vuıl. CJomlııyoıılar n. Anthon~· }~ılen, kahine katibi Sir J~. Briİlge. 

François, şimdi kardeşinin a
yaklarına bakıyordu. Onun n
yaklan ve bacakları o kadar faz 
la şişmişti ki $anki üzerinde u. 
zanmış bulunduğu şilte birdenbi· 
re küçülüvcrmişti. 

Pierre, haftalardanberi akşam 
1arı ve pazar günleri şc~re ba· 
kan kayalıklarda dolaşıyordu 

Hakikaten ağabeysi artık isteye 
rek çalışmıyordu. Bazan birden
bire desteresini fırlatıyor, balta. 
sını ağaçın gövdesine saplı bıra
kıyor, çenesini avuçlarının içine 
ıthyor ve gözleriyle ilersini, da. 
ha ilersini arıyordu. Evet, bu 
münakaşa gUnün birinde muhak 
kak patlak verecek ve onu takib 
edecek hadiseler de muhakkak 
olacaktı. Ta eski zamandanberi 
Craindot ailesine aid bulunmuş 
va evladdan evlada intikal etmiş 
bu topraklar ve ormanlar nihn 
yet günün birinde bir kaç bank
nota tahvil edilerek yabancıların 
eline mi geçecekti? 

Son Dakika' nın his, aşk, macera romanı: 48 
"Pervin hanımefendinin çocuğu 

olmadığı için hem.5lrcsinin yetim 
kalnn kızını evine almııı. kendisine 

• sC'«JJ dım. Halbuki annen benı cY 

Tekrar korkak ve mütereddid 
adımlarla müşterek yataklarına 
yaklaşmıştı. Kardeşi Pierre ora
da hareketsizlik içinde şilteyi e. 
ziyordu. Pierre'in ayağını tekrar 
tuttu ve ona yeni bir vaziyet ver 
di. 

Sonra, eskilikten sararmış ve 
kıvrılmış bir mumu yaktı ve is
kemleye oturdu.Şimdi ellerini a.. 
sabi bir ıttıratla uğuşturarak sa 
babı bekliyordu. 

Fakat, birdenbire pencereye 
döndü. Pencerede sallanan örüm 
cck ağının arasından süzülen ay 
ışığı şamdanın ışığiyle kanşıyor 

du. 

François sanki bu yeni ışık o
nu rahatsız ediyormuş gibi ye. 
rinden kalktı. Pencereye doğru 
yürüdü. Eline geçen odunlan 
pencerenin önüne istif ederek ı
§ığa mani olmağa çalıştı. Bütün 
gayretine rağmen odunlann ara. 
sından süzülen mehtab odanın 

döşemelerini yalıyordu. Tekrar 
yerinden kalktı. Mumu söndür
dü ve pcncere;>i örten odun ve 
dallan kaldırdı. Artık ay ı§lğı o
daya dolmuştu. Bu ışık Pierre'in 
yUzUnde öyle bir akis yaptı ki 
François bu yüzün hareket etti. 

ğinl zannetti. 

Duvara d'tı.yalı duran ve bir in 
sandan daha büyük olan saat 
sabahın Ucünü gösteriyordu. 
Rakkas kendinden emin bir ıttı
radla mütemadiyen hareket edi. 
yordu. François, saatin zamanı 
işlerken gürültü çıkardığını ilk 
defa olarak farkediyordu. Onun 
için saat şimdi başlayan ve öte· 
ki kalbinin yerine geçen yeni bir 
kalb olmuştu. Derlemiş bu gece 
i~inde François titriyordu. Ona 
kardeşinin kalbi tekrar ve git gi 
de artan bir kuvvetle çarpmağa 
başlamış gibi geliyordu. O, şim
di yaptıfı hareketi tekrar edebi. 
lecck cesareti kendinde hisset
miyordu. Fakat, bu saatin çıkar. 

Pierrc, François'nın teliı.f'fu. 

zuna cesaret cdemiyeceği bu 
sözleri ne için söylemişti? O 
gün akşama kadar ormanda ça
lışmışlardı. Birbirine tek kelime 
söylemeden çalışmışlardı. Ak
şam üstü arabalarını odunlar 
ve çalı çırpı ile doldurmuşlardı. 
Işte, yokuşu inerlerken Pierre 
bunları söylemişti. 

}'rançois bir müddet düşün. 

ccye dalmış, sonra Pierre'in göz· 
terinin içine bakarak: 

- Ne topraklan, ne de orma 
nı satmıyacaksın, demişti. 

- Ben senin büyüğünüm ara. 
zi satılacaktır. 

François, kardeşine baktı. E.. 
ğer bu arazide çalışanlar Grain
dotlar olma&"\ bu topraklarda a. 
ğaç, rüzgar, çemen olur mu 

dedi? 
Pierre kelimelerinde kati bir 

ifade ile devam etti. 
- Burada benim sözüm ge· 

çer François. Ben şehire gitmek 
istiyorum. Kendi hissemin sani 
biyim. Eğer istersen bu hissemi 
sana satabilirim. 

- Benim topraklanın ve kol. 
lanmdaa. başka param olmadığı· 
nı sen de bihrsin. 

- O halde, bu topraklan bir 
başkası alır. 

- Beni dinle, babamız öldliğü 
gün sen de yatağının başınna 1. 
din? Hatırlıyor musun? O bir
denbire yatağında doğrulmuştu. 

Nakleden: Muzaffer Esen 
Ben bu çeşit dedikodulara i· 

nanan bir adam değilim. Fakat 
çiftlikte herkes bu ııayiaları arttı_ 

racak bir yalan uyduruyor, kimi 
bahçede ayak izleri gördüğünü 

söylüyor. Üniversiteden neredeyse 
çıkacak kızım, yatağının yanıba

şında asılı bir minyatUrün gecele_ 
yin kaybolduğunu anlatıyor. 

GUzin kederlendi: 
_ Burada 1stırab mı çektin? 
- Otuz sene evvel burada ö. 

lümil, bir sevgiliyi bekler gibi bek· 
!ediğim anlar oldu. Sonra yine bu. 
radaöllimle dudak dudağa geldim. 

Genç kızın gözlerinden bir kor
ku alevi geçti: 

- Sen de baba! 
- Evet, ben de kızım. İster. 

sen sana bunun masalını anlnla· 
ymı. Burada bir delilik yaptım. 

Yaptığım iyilik mi yoksa fenalık 

mı? Buna hAlil. kat'i bir hüküm 
vermiş degilim. Hikayemi dinle, 
bakalım temiz kalbinin bu husus. 
ta verdiği hüküm ne olacak? 

Şimdi burada söyliyen adam, 
bütün talebelerin kendisinden ti -
ril tiril titrediği beyaz gömlekli, 
hn!iin ve mağrur profesöre hiç de 
benzemiyor. Bu adam arttk ame. 
liyat masasının başında acı hak· 
kında hiçbir düşünceye saplanma.. 
dan insan uzuvlarını ke$en opera
tör değildir. Bu adam lstanbulun 
bütün salonlarında dolaşan şık ve 
kibar doktor da değildir Artık. Ü. 

nlversite kilrsUsUnden etrafa il
min ınrlannı ttıtlı tatlı anlatan a_ 
lim de şimdi gözlikınüyor. Burada 
söz söyliycn adam kızının saade
t.ile allkada.r dikkatli ve güler 
yüzlü bir bahtıdır. 

Burada söz ı1öyliyl.'n adam: ba. 
kıııının tatlı okşayışı, arkaya ta· 
ranmış siyah !!açları ve ince el. 

!eriyle, ilk bakıeta annesini deli· 
ye çeviren yirmi iki yaşmdaki gü. 
zel delikanlının gölgesidir. 

Doktor İrfan, bu akşam bu de· 
kor içersinde kızma. tıpkı bir son. 
bahar muhiti arasında bazan ras
gelincn bir ilkbahar manzarası 

kadnr glizel ve hayata yakın gö. 
rünüyor. 

- Gençlik bu! 

xıv 
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-- Yırmi iki yr.ı~·ı,da idim. Babam 
süvari Kaymak 1l1,ı iıh. Ben tıbbiye
ye devam ederken zavallı adamca· 
ğız öldü. Annem babamdan bağ

lanan maaşla hem bana, hem de 
küçük kardaşıma bakmak mecbu • 
riyctindc kıt d •. 

"Son s "Jtfın çok çetin olan im • 
tihanlnrını verirkPıı bitmiş, sıska

laşnmjtırt. /· nneın l'U halime çok 
üzüldü ve ı H:ıclrn .,aşkt> bir şey 
gelmediği için beni çok sevdiği bir 
arkadaşının çiftliğine gönderdi.. 
Ben de bir yaz s:ıbahı Pervin ha· 
nımeJendinin çiflliğine, ynni buraya 
geldim. 

- Pervin hanımefendi, dııimn 

annrmiıı tekrar ettiği Pervin hain 
tleğil mi? 

- - Evet Bize bu çiftliği bağış· 

lay:Jn fa odur. 
•·rerviıı lı'lrııın . ut.'ni kendi evla. 

dı gibi derin blr ~cfkatle karşıla • 
mişti. 

Bu kibar kadının beni kendi çocu
ğu imiş gibi bağnna hast.mşını bir 
türlü unutamıyorum. Bura.yı benim 
için ha.kiki bir cennet etti .. Yedi -
ğim önUmde, yemcdi{;rirn arkamda. 
BUtUn geni.5 bir tabiat olem! her 
istediğimi yapmağa mlisande etli -
yor. Işık ve limitle adeta serhoş 

oldum. 

. 
evlat edinmişti. 

''Geldiğımln crtl'si günli. saat 
on birde, şimdi oturduğumuz bu o
dada ilk defa olarak anneni gör _ 
düm. Ve işte o dakikada mesut ol. 
duğumu sf'zmeğc başladım. 

İrfan bey. kızlle konuştuğu için 
bu aşkın kalbini nasıl "Cnçesi lçı>
risine aldığını bUtiln tafsilatıla 
anlatmaktan utandı. O vnkıt on 
sekiz yaşında bir genç kız olnn 
Samiyenin soluk mavi J?ÖzlE'rinden 
saçılan geniş cazlbc>yi uzun tız'l..ı,vıı 

anlatmadı. bu gözlerden g('nç kı 
zın safvet ve samimivl'tini nasıl 
okuduğunu da söylemedi. 

Sevgllisile ba!i başa yap -
tığı uzun tenczzühlcrc dair de taf
silat vermedi anresinln hazin mı:m 
leket şarkıları söylP-rkc>n bu sesi 
ne kadar derin "vecid lçC'risinde 
kendisinden geçerek dinlediğini,, 

Samiye ile haş başa ve sessiz gc • 
çirdiklni S('Vcin anlarında kalbinin 
yerinden. ka "B cak gibi hızlı hızlı 
vurduğunu .. ır dnha sözlerile 
yaı:atmadı. Aşkın en basit şeyleri 
nasıl glizelleştirdiğlni, ağaçların. 

yaprakların. su seslerinin kederine 
ve his uzuvlarına birer sanat abL 
desi gibi tesir yaptığını izah etmek 
lstemPdi, aralaımda konuşulan tnt. 
lı cümklerden, sıkılan ellC'rden, 
kirpik uçlarında parlayan gözyaşla
rından da bahsetmedi. 

Yalniz son cUmlesinl söyledikten 
;:ıonra sustu. Ve gözleri uzak ufuk· 
larda kaybolmuş bir halde bu eski 
günleri hayalinde yaşattı. GUzln 
de bu sessizlik dakikalarında aşkı 
düşünilyordu. 

- işte böyle yavrum. Annenle 
birbirimize bağlandık. birbirimize 
ne kadar fazla kuvvetli rabıtalarla 
bağlanmış olduğumuzun biz de 
farkında dı'>~ildik, annenin aşkı -
nın bUyUsli, bana ondan başka hiç 
bir şeyi düşUndürmiyordu. 

"Ben gilzel ve yakışıklı bir adam 
dcğilJim.. BugiinkU genç kızların 
bayıldığı tipten bir atlette sayıl • 
mnzdını. Paramda yoktu. lstikb::ıle 
dair kat'i bir ümide de kapılamaz-

beni b('ğcnmiştl, samimillğitıı1 •11;-r 
ve temiz aşkımı takdir etmiş. ~~ · 
tını ve istikbalini yanımda geçı 
ğe razi olmuştu. r • • -o 

"Ben de onu cılgın gibi se''1) ·~ 
dum. Ben de onu mesut etme~ ;t 
dünyayı altüst cdc>cek kutrctı 
dimde görüyordum.'' b 

Genç kız tatlı bir tcbessuııııet • 
aşk hikayesini kendisine ıııılll 11~ 
adama baktı; bu ya.511 auıııtl• ııı' 
heyecan dakikasında anlattığı ~ 
kfıyenln bütün teferrUatını yae11;.c, 
bir roman kahramanı kadar gc 
leşmişti. 

Güzin titrek bir Sf'Sle: ırıt • 
- Ne kadar güzel, diye ırı 

dandı. 

t t'l' 
- Evet.. O glinlerde hBY11 

1 
ı;t 

nim için baştan başa gUzel ~ 
tıpkı gUzel bir rüya gibi g 0ıs· 
bu saadet dakikalarının ebedi ıı~ 
cağını limid ediyordum. Fak~ıı)"' 
gı gtinPşli gün ebedidir ld... 111 • 

tımın güneşi karartan kara bil 1 
tun ufkumda görüneceği gUıı 
uzak değildi herhalde... , 

ııt 
"Çiftlikte yazı geçiren sııdC 11ııı· 

değildim. Tatili halalarının ~"oe 
da geçiren birçok akrnbııdo~ı;. 
kanlılar ve kızlarla bcrab:rdi bilı~· 

"0 vaz riftlikte mi.safir , ,.! · ... ııctv' 
nanların birçoğunun haYll if tll' 
bile bugün unuttum. Fakat b ~· 
nesini bir tUrlU unutatn1f

0 ,·e' 
Pervin hanımefendinin bUyU1' 
ğeni. Yusuf Kenan bey ... 

- Şu meşhur zengin ınI1 blışıt' 
Babası şaşkın bir hıılde 

kaldırdı: ıı;ıJI 

- Sen Kenan beyi tanır ~# 
- Hayır, birkaç dcfaJa.r Jtf' 

işitmiştim. Oradan hatırıınd• 
mış. ııeıl' 

- Çüllikte hemen herJccl dO~ : 
den bahsediyordu. Gcnçtıırı• ol~ 
lordum. Parlak bir istlkb!'l~(jtl-' 
bilirdi. Onun için bUtUn :ıı:ıı;.· jJ ı: 
yanımdan hiç ayrılmıyorlar. ı:•'ı{'. 
hassa Kenan bey en saıniJY11 

lilğüm bil- arkadaş otmuşttl~ı.ır) 
(Devanu 


