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Pr. Filo f divor ki: "Y ~1!-i hükiinıeti~ l/egô.ne.· 
• 1111.1a~rnırrıı1ımmmm11mımm .. ooıını••~Jlllilllm_.._~-1 ar:z~ ve hedef ı, B alg ar 
milletinin menafiini korumak, Krala tiı.m mtinasile Sada

v © lfi1 iP' ~ p (@} ifil 
~Dçüllü~üliil~ 

R©rrn~ 
teavün 

kat göstermektir.,, 
Kabi~e krala sadakat yemini etti 

Bulgar 
Parlamentosu ' ©). a o a dır. CenubiiTirol'deki ~imanların memleketlel'i· ' 

fSh (] B o '-.O 'Ô' ft:=I ne gönderilmeleri hakkındaki itilafın tatbikinde 
~ 'Y/ ~ U zuhur eden ihtilaflar üzerine B. Makenzen'in pek 

r • • ~ndra, 16 (A.A.) - Deyli Telegraf gaze· 
~sının Ro"1a muhabirine göre B. Fon Papen'in 
tfi 0r ... ~akenzen'in yerine ~lmanyanın Roma se-

r ıgıne tayin edilmesi muhtemel bulunmakta-

yakın'da geri çağırdaca'ğı 8Öylenınektedir. 
(Almanyanın Türkiye büyük elçisi Fon Pa

pen bugün Anharadan şehrimize gelmiştir. El
çinin şayanı dikkat sözleri 3 üncü sahifemizde kı- ı 
.sa haberler sütunundaaır.) 

1 -----------------------------------~---:--------------~---:-------~~~~--~ 

.. Şubatın 24 ür)de 
toplantıya çağırıldı 

Yeni Erzincanın 
kurulmasına 
başlandı 

tan ::::• l6 . (A.A.) - Yent Erzincan kunı1uyor. Eski Erzin. 
~ §~lin!ie askerl orta o~dan itibaren §imale doğru olan 
tl:uştır. §OSC!li üzerinde yeni Erzincan §ehlinin kurulmasına başlan-

~vanıı:ı. Inuhnlcfcti ve yerde 20 santim kadar kar bulunması iş-
2Xl1Jor. ve il başnıcıa bulunanların azmi bı§Mtm devamına mani ola-

lstanbulda Nuri 
den >irm1 adedi Demirağ !abrilaunnda ha.zrrlnnan portatif evler-
lneller tlzerin gelmlf, eTVelce bazırlanan muntazam ve sağlam te. 
lunnıaktad ~ .kurulınaaoıa başlenmllJttr. Diğer yirmi ev de yolda bu
Zl.lay hcsab: elir gelmez bunlar da kurulacaktır. Bundan başka Kı
Pılmış vo bu a on beş gUn za.rtmda vilA.yetçe 30 dükkan ve 10 n ya
tir. VilaHtç ııu~tJe "ehrimizde ut&k ta olsa bir piyua tesis edilmJş
bulunuyor Be n ınan tertibatla 100 baraka ev dnlıa. yapılmak Ur.ere 

. u hnftn .. d 
ketinrzda tanınnıen ıçın e Erzincaoa en yalan köy olan ve hare. 

:yıkılan Yabmbağ köyllntın de temcileri a.çtla-

(Dcnmı 2 inci aay.f,ada) 
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Romen 1 
: 

Kralı 1 
i 

Martin dördünde i 
. ltalyaya gidecek 1 

Bükreş, 16 (Hususi) - Sala 
hiyettar mahfellcrden öğrenildi· 
ğinc göre, Romanya Kralı Karol 
martın 4 ünde !talyaya gi1ecek· 
tir. Memleketine döndükten son
ra Romen kabinesinde tleğişiklik· 
Jer olacağına şimdiden kuvvetle 
ihtimal verilm~ktcdir. ' 

BiR lTAL YAN 1 lKTISAT HF.· 
YET! BÜKREŞE GlDECEK 

Bclgrat, 16 (Rallyo), - Bükreş

ten bildiriliyor: 
Romen iktııaat müsteşarı Teofil 

Sidoroviç dün ltalyaya hareket eL 
rru,tir. (Devamı 2 inci ısıışfada) 

'' Ad riya tikte n 
karadenize kad·ar 
bir birlik kurulmalı,, 
Sorya, 16 (Hususi) - Utro ga hırda Slnv ırkmdan olan milletler 

zetcsinln Belgrad nıuhablri, Yu: 
&061 a.ra.smd:ı. çok sıkı bir nnlaşma ya-
- av bn. r;vckil mup.vinl Mnçnk'le uıUh \.; pılnbilecc'f'ini :;()ylc>mi, VI'! ilflve 

im bır ınUlfıl.at yupınıetır. Ma- ctmi liı . 
Sek bulunduğu bl'Yanatta Balkan- ''Adıı· ~·ntik d . l .; enizlııden \:arade. 

nize kadnr ~c bütün Slavlan içi
ne alarak kuvvetli bir birlik yapı
lnbillr ve bunun temini için hiçbir 
fedakArlıktan çe-kiıımomı liillr. Zi
r&. beynelmilel vaziyet bunu icab 
~ektedir.,. 

Bu rcsiı'nde, geçenlerde Bul~nr Kr:l\IDrr~s'in doğum yıldönümü münasellctilc yapılnn i.lini men· 
simde• eski Kö:ıch·anof knbinesi a:ı3.sından bir kısmı ve bu arada yeni başvekil profean.· Filof 

(beyaz daiı-c içindeki) görülüyor • 

Sofya, 16 (Huswıl) - Köııelnnof'un l!litifası üzerine Bulgnr Kra
lı Bori!'I tarafından yeni kabinenin te~kiline memur edilen Profesör 
llr. Uoğıl:ı.n Jı1Iof, kablneslnl kurmn.ğa muvafCak olrou,tm. 

l"ilof kabinesi bu 11abııh saraya gitlerek Krnl Borise !iadaimt yemi. 
ııi ctmi11tir. l{ra.11$ kısn. Lir konn§llla :rnı)an yeni r.nş,·ckll. a:n.r:ıyılan 

!;ılı.arken kcnılisinılen beyanat lstiyen gıızctccllcre, Bulgaristaom hn
rici siyasetinde Jıi!;bir dci;rf5iklik olmıyacağmı, Bulı;arlstanm mutlak 
surette hit.araflığını muhnfaza, dost ,.c lcomsu mil1etlcrlc şlmıllyc Jıa

d:ır olcluğu gibi dosfanc mlimıscbeli iılamc cdect'ğioi söylemle;; \ 'C de-
miştir ki: , 

"- Yeni Bulgar hükumetinin yegane arzu ve 
hedefi Bulgar milletinin menfaatlerini korum:- l: 
krala tam manasile sadakat göstermektir:, 

Ilulgnr ntc>cll inin ne zaman topl nııcağı sualin~, yeni Bıııt,·el..11, 
Sobrnııyanm bu n~ m 24 Unde lçt:Inu\.a ça!;rınhlı;; ... <'e,·ıılııın vermlo:Ur. 

(De\'a.mı 2 inci sayfada) 
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İngiltere Sovyet 
Rusyaya bugün 
harp ilan etmeli 

midir 1 
Yazan: Loyt Corç 

ı'"ki tn,;m:ı:. Ba~H~l..ilinln bu 
dikkate d<'ğcr ya:asını yann 

aa IHIAISH~~ ,, ©le 
o ~ l\::!J y (l,11 n lk!1 z g 

••• # ~ ........ • • • 
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Yarın yapılacak 
spor hareketleri 

Yarm §ebr1mW:le, Şere.t ve T&k. 
sim atatıarmda mektepler anı.mıd3 
ır· mııçlanna devam edllccckt1r. 

Bundan ba~ka, 'Beyoğlu bo.lkovtndl' 
d• ll.seler arasmda voleybol mUso.ba 
kalan yapılacalctır. 

Bu hafta yapılacak 
maçlar 

lshnt>ul Futbol Aj:.ınlıiından: 
18 • 2 • 940 T ARlHlNDE 

YAPILACAK MAÇLAR 
TAKSIM SITADI: 
Beylerbeyi· Knle saat 11,30 

hakem Necdet fuzen yan hakem 
Hakkı. Erte • Rahmi Atasayar; 

Be~ıktı:ış • Beykoz saat 13,30 
hakem Adnan Akın yan h<lkcm 
Necdet Gezen· N~et Şarman; 

Galatasaray • Süleymaniye sa· 
at t 5,30 hakem Refik Top yan 
hakem Muhtar - Müeyyct Güre 
din. 
ŞEREF SITADJ: 
Feneri:abçe - Gafatagençler sa· 

at 10 hakem Basri BUtün yan ha· 
kem Halit Uzer • Sami Asal; 

Galata:ıpor • KaragUmriik saat 
[lt,45 hakem Tank Özcrengin 
yan hakem Fikri Çıpa - Fahrettin 
Somer: 

Altmtuf • Topkapı saat 13,EO 
hakem Şazi Tezcan yan hakem 
.Ziya Kuyumlu - Fikret Kavra); 

İst. Spor· Vefa saat 15,30 ha· 
.kem Ahmet Adem yan hakem 
fazi Tezcan • Selami Akal; 

FENER STADI: 
Eyilp • KurtuJuı saat 13,30 

liakem Bahaettfn Uluöz yan ha
kem Sadık Ceylan • Sabahattin 
~araman; 

l enerbahçe • HUSt saat 1.5,30 
hakem N urf Bosut yan hakem 
B!11aettin Uluöz· İhsan Bayn; 

iTürkiyede Kroı 
birinciliği 

Ttır1dye mos b!rlnclllğt 8 marttn 
bUtUn böl~clcrln l~tırnkllo §ehrtm.iz. 
de Beybclladada yapılacaktır. 

Bunu 27 martta yapılacnk olan 
Da.Utan I~ı blriııcWğt takip ede. 
~ktır. 

l\,~araton birinciliği 
Türkiye Maraton b!rlndllğt 21 nl· 

unda Ankarada 42 kilometre ve 
195 metr. Ozertne 7&Ptlacaktır. Bu 
nıUsabakalara ıa bölge ıoUrak ede. 
~ekUr. 

_Eu bmgeter btanbul, Ankara, Ko. 

f 
eeıı. A!yon. Bwa ve diğer bOlge. 
Jerdh'. 

Şeref ı;taduıdakJ karfılafıll&l&r. 
Pertemlyal • Erkek Muallm; Vefa • 
bt.ru.ıirul liseleri ~dadır. 
Taksım atadmdııkl k&J"Dılqmalar 

tse, YUca UlkU • Şl~U Terakki ve Ga. 
lata.ııaray • Hayriye arasmd& yapıla. 
calWr. 
GUııUn en mWıtm brfllapnuı 

Taluı1m atadmd& )'apılacak Galata. 
saray • Bayrt,ye maçıdır. KuvvetlJ 
kadrolara Ablp bulwwı bu ikl ta. 
kmım yapacağı maç, &.YDJ za.maııda 

derece Uzcr1ndede rol oynıyac.a:t için 
mUhimdlr. Mllso.baltanm ıamplyonu 

Beyaz mımonlD oamplyoııu olacak
tır. 

Spor heyetleri 
Hır pcrıembe toptanmuı icap e

den kız mektepleri aUeUzm heyeUe.rl 
dUn ebenyet olmaiiıtmdaıı topla.ıı&. 

ııuı.mıştır. 

Yalnız erkek mektepleri atletizm 
heyeti top!Aııarak bu puar KadıkOy 
atadmda yapılacak olan 2000 metre
lik ko:uzıuu eaalarmı tesblt etm1§. 
lerdlr. 

Bölge biı·inciliSi 
Mekteplller atletizm Mlge ~et. 

ugı a mart pazar gtınD yine Kadı. 
köy stadmda ı 1 mektebin loUraklle 
yapda.cakur. Bölge birinclliğl.nln me. 
aaıeaı (3000) metredir. 

Cezalandınlan · 
futbolci!ler 

Beden Tcı"Diyesi İstanbul Böl 
resi Baıkanhiından: 

Aşağıda adlan, soy adlan, 
klüpleri ve bölge akil sayılan ya· 
zıh bulunan idmancılara i;.tirak 
ettikleri mlr.abablardnkt &uiha' 
ıeketlt rinden dolayı hizalannu2 
yazılı mUddetler için 30 • 1 • 1940 
tarihinden itibaren Genel Direk
törlUğümUz taraf mdan muhte,if 
cezalar verilmiştir. Bu tıırihten 
itib:ıren klUplerlnin ve hakemle· 
rin bu futbolculan ceza mUdckti 
içinde müsabakalara iştirak ettir· 
memeleri lüzumu tebliğ olunur. 

Ortaköy klübUn·1en 1087 Feh· 
mi Huyluoğlu mll,.bbeden futbol 
müs~bakalarından men. Ortaköy 
klilbilnden 1085 Niyazi TilrnUr 
ger 4 ay; Ortak8y kHlb'\nden 
1088 Hikmet Eıcim 2 ay; Orta 
köy 1-Jübünden 1097 Ah.,,et llınç 
2 ay; Anadotuhlsar t.lUbUndc.n 
1542 Behlill Dilılz 6 ıy: 

Romen Maliye 
Nazırı Sofyaya 

gidiyor 
Bftb.eı, 16 (A.A.) - Roman· 

ya maliye nazın Kallneako, bazı 
mali ve iktisadi mesclC"lerl garUı· 
mck üzere 21 ı1ubatta Sofyaya gi· 
decektir. 

İngiltere sivil halkı 
bombalamayacak 
Çemberlayn, bir mebu

sun sualine cevap verdi 
Londm, 16 (A.A.) - Avam 

kamarasında, muhafazakar mebus 
yüzbqı Ramscy, ispanyada ve 
diğer yerlerde sivil halkın bom· 
bardımanını takbjhe İngiliz bil" 
kQmetini sevk etmiş olan pren· 
ıiplcrdcn İngiltercnin aynlması • 
için yapılan telkinleri kabul et· 
miycceğine ve böyle btr hattı ha· 
reketi ittihaz etmiyeceğine dair 
ba~vekilin teminat verip venniye· 
ceğin! sormuştur. 

Çemberlayn demf Jt{r kir 
,.Mebuı Ramsey'in mevzuu 

bahsettiği telkinlerden haberim 
yoktur. 

14 eyIUlde hükQmctin bu hu • 
ıustaki siyasetinin ne olduğunu 
açıkça izah etmiş ve demiştim ıd, 
diğerlerinin hattı hareketi ne o· 
tursa olsun İngiltere hllkQmeti 
kadın, çocuk ve diğer sivil halkı 
tethi§ için bunlara kargı kasden 
hücumlar.da bulunmryacaktır. 
Bwıa i15ve edecek baıka bir 

ıözlim yoktur." 

\ 

Amerikanın 

Moskova elcisi 
Baltık devletlerile 

temasa geçti 
Staldıolm, 16 (A.A.) - Ame

rikanın Moskova büyUk elçisi 
Steinhard'ın Baltık devletleri 
merkezlerine yaptığı ziyaret 
Stokholmda bUyilk bir alika &1" 

yandıruuıtır. 

Yeni Bulgar 
Başvekilinin beyanatı , 

t ~· (Baştaraıı 1 lnd safla.da) 
Yeni bbhıede Tlcsırot Ne:ıanUnl Zagorot, Maarif Nezaretinl Vsı-

ı;llef, §lmendller N curethıl han Gonwof deruht.e etmiştir. • f)' 

Filofa göre yeni Bulgar h4ridye narın 
SofJ'a, 16 (A. A.) - Yeni Batvekll B. Fllof, matbuııt müıneg. 

sillerlne beyanatta. bulunarak ezcUmle deınlştir ki: 

"'Kabinenin X68elvanof hllkfımeti taralmdan takip ed1lmJa ohm 
harid mta.setbı aynlni takip edeceğ:tnJ a!Sylemeği kendim için bir va
zife addediyorum. Yeni harlct19 namı B. 1van Popof'un eaki bafv&
kil ve harlcl~ ıııwrmm phst dostu olm.uı tKSyle bir a1yaset1n llerlde 
tebeddUl etmlyeceğfn!n bir n!pnesldlr.,, 

Tent bqvekll, blrkac; kelimeyle yeni kablnenfıı BiYMetinl hulasa 
ederek, bu ılyaaetin istikbalde bir sulh, bitaraflık, ısUki\n ve dnhflde 
milli vahdet ve kUltUrel terakki ııiyaseti olarak devam edeceğini be
yan etmiştir. 

B. Filof, s6zlerine şu suretle netice vermfşt:1rt 
''Hilkfunetlm. Bu1garlat.an'tn refahı ic;lıı ça~calrtu' ... 

Harici siyasette değiıiklik olmıyacali 
Sofya. 16 (A.A.) - Rl>yt« bildiriyor: 
Bulr,aristanm öahill ve harici siyasetinde hiç bir deği~iklik 

olmayacağı s5ylenmektedir. 
Bu siyaset komşu memleketlerle anlayış duygusuna dayan· 

makta devam edecek ve Bulgarlatan blltiln büyük devletlerle iyi 
münasebet idame eyliyecektir. 

Bulgaristarun k.en kat1 bir bitaraflık takibetmefe ve Bal· 
ka.rttarda ıulhiln muhafazasına çalııma&a. devam cyliycceii il.ive 
olunmaktadır. .,,....., ' 

., ~~.09'> 

Yeni kabine kim lerden müte§ekkildir? 
Sofya, 16 (A.A.) - Yeni kabine bafvekil ve maarif na.nn 

Fillov, hrlciye nazın eski Belgnd elçisi lvan Popof, dahiliye nazın 
eaki mU .. "Ulkalat nazın Gabrovsl:i ve mUnakatıt rıazm Sofva barosu 
aza~ından avukat Gorancf müstesna olm:ık üzere Köseivanof 
kabinesi azası ldmilen eski mevkilerini muhafaza etmi§lerdir. 

X eni Bulgar Başvekili kimdir? 
Yeni Bulgar ba~kiU profesör Filof Boğdan 1883 nisanmm 

onunda doğmu§tur. Memleketin-de sadece ilim adamı olral: tanın· 
nııı bir zattır. Kendisi Köseivanof kabinesine maarif nazın olarak 
girdiği ana kadar Sofya ilnlversitesinde arkeoloji kilrsUsUnU isgal 
ediyordu. Profesör bilhassa Bizans eserleri hakkındaki tetkikatı 
ve ihtisası ile §Öbret lıalu"bidlr. Bu sahada bir kaç da neşrcdilmlg 
eseri vardır. 

Yeni Bulgar sefiri hareketini tehir etti 
' 

Bugiin ıehrimize gelmesi beklenen yeni Bulgar sefiri Sava 
Ktrof ,aon kabiılc buhranı Uurine Sofyadan hareketini birka~ gil.n 
için tehir ettiğini Ankara ıefaretlnc telgrafla bil6irmiştir. 

Yeni Erzincanın ku
rulmasına başlandı 

(BqtarafJ 1 lnd sayfsıda; 
cak ve klSyJilye ev yapılnıa.~ baılanacakUr. Diğer yıkı.lan köyle· 
rin 1by8.8l içlıı vilayetçe ayrıca tertibat alınmaktadır. Yap:lan evler ve 
dtlkkanla.r muntazam bir pLln dalrcalnde yapılmakta. gelill gUzel in· 
eaata milsaade edilmemektedir. Stcinhard tecrUbeli bir dlpto· 

mat ve Reiıfcumhur Ruzvelt"'ın 

samimt bir dostudur. 
Steinhard'm bu zi)'1!retinln ha

ber elma mahf yetinde olduğu 

zansttdiliyor. 

Vali vekili B. Hllml Balet, telllctzede hnlka yapılan yardmılar
la bizzat mef}:;tıl olmakta ve her gUn inşaatı takip ve tetkik ederek 
kısa bir zamanda yeni oehrl meydana getiruıek için azam! meaal ear. 
!eylemektedir. 

Halk bllytlk Tl1rk mllletinbı ve cumhuriyet bOkaınet.1n1n Acil ve 
demavh yardmılarmdan çok mntehaasls "' mJnnettardır. 

Finler 
müşkül 

mevkide 
Fakat... Şimdilik 
vazıyetleri lehli~ 

kede değil ... 
LonıI.ra, 16 (A.. A.) - Babalı 

gaz.etele.rl Fin kuvvetlcrlnln Sum
ma mıntakaauıda rlcaUerinJ büyük 
başlıklarla Ula etmektedirler. Bu 
haber, akşam geç V&k.lt aluıdığı i
çin ııı:un tetalrler neşredllememfl
Ur. Bununla beraber Te.ymls v• 
Doyu Telegraf gazetelerinin ask .. 
r1 muhanirlerl bu mmtakada ~ 
lerlıı va.z.iyeti ınllşkül olmakla be • 
raber tehlikeli olmadığı lwıaatln.. 
dedirler. Bu muharrirlere gOre 
Rwslar bu cephede her ne paha& 

na oluna olsun zaferi elde etmo-ı 
ğe gayret edeceklerdir. Şimdi c .. 
reyan etmekte olan muharebe, 

belkJ kat1 bir mahiyeti haiz oı.. 
caktır. Fakat Ftnlerln muvaffalu. 
yetil bir mukt.bil taarruza gcçzı:ıe. 
leri lhtJmall de vardır. 

BtR GVNDE 4000 OLtU 
llelalnkl, 16 (A. A..) - 115 Şg,.o 

bat aqamı Finltındiya tebliği: 
Sovyet krtaatmm taanıızlan bn

tiln cephelerde devam etmektedir • 
Kw1 ordunun yalnız dilnkU mu

harebelerdeki zayiatı 4000 öllldcn 
fazladır. 

SON llARD VAZhJ!lll ...., 
Londra, 16 (Radyo, eaat 18) -

Bugün Helslnklden alınan BOD ha. 
berlerde Finlerin mukabil bir taar
ruza geçtikleri ve Kareli mıntaka· 
ıınm merkezinde bazı mevkileri 
latlrdad etUkleri bUdirilmektedlr. 

Ruslar bilhassa Uç noktadan §id
dctle hUcum ediyorlar: Bunlar 
garbde Swnma, şarkta Barll, m~ 
kezde Umyola rn.mt.akalandır. Mer • 
kez taarruzunda Ru.slar kitle ha-
linde t.anklarla hücum etlnqler, bir 
çok yaralı ve ~ııı btTakarnk geri 
çekilmeye mecbur olmuıılardır. 

FlNLANDlY A lSVEÇfE?'o{ 
ASKER 1STE01 

1 

Hasan kumçayı, Bulgar kabinesinin değiıtiğinl haber veren 
td~raflann Bulgar milıt siyasetinde hiç bir devir'~lik olmayacağr 
hn!.kındakl beğlik teminatlarını çok ihtiyatla karıılamak lazım 
geldiğini, çünkU buhrnna scbeb olarak gösterilen kabine içindeki 
ihtiUiiın mahiyeti vazıh olm:ıdığmı, eğer cebeb bu kadar basit 
is:: ıon intihabatta bUyük bir muvaffakıyet kazanan Köseivanof'un 
yine yerinde kalması icab e"deceğinl yazmakta ve ıöyle demek· 
tcdir: 

Turk-ingiriz ticaret 
anlaşması zeyli 

F ilisiine seyahat 
serbest 

Almanlar 
Polonya gençlerini mec

buri hizmete tabi 
tutmuşlar 

Londra, 16 (Radyo saat 18) -
lsveç hükümeti, Finlandiyaya as
keri yardımda bulunamıyacağını 

bugiın bir kere daha tekrar et
mi$lir. Bugün Sto!:holmde neyedi .. 
len bir tebtmJe, Finlandiyanın Is
veçe müteaddit defalar müracaat 
ederek askeri ~'ardım istediği, fa .. 
kat lsveçin Finlandiya harbine 
kaf§ı tutacağı vaziyetin. Başvek.L. 
lı.1 17 kföıunusanideki beyanatın· 

dan sonra bugüne kadar değışme
mis olduğu bil<lirilmektedir. 

MezkQr beyannamede Isveç Bat 
vckılı memleketinin bitaraf kala
cağını, Finlandiyaya askeri bir 
mil.iahaleyi ic:ıp edecek hiç bir ta.. 
ahllüdü oLn?-adığını il~n etmi~ti. 

''Onun için Bulgaristanın Balkan devletlerile bitaraflık esası 
üzerinde e.nla:ı;mış olan bir Bulgar kabinecinin birdenbire sebebi 
anlaşılmaz bir tarzda yok olarak yerine rengi §ekli siyseti belli 
clm. .. van, ant:ınt devletlerine kar ı hiç bir taahhUdU bulunmayan 
yeni bir hUkCmetin celmiş ol:n;:.sı en derin bir dikkat ve alfik3 
tle k .. rııla.n:ıcak bir hfidi .. ecir. O l:adar ki yeni krlıine reiri Fitof'un 
arkeoloji mUtehassısı oJrr.asına ve bilhas a Bizans eserlerinde 
ihtisasile tnn·nrra:ıına b&karnk •'acaba bu int"hapta Bulı?:ıristanın 

ı' yarın tutacağı siyııeete bir işaret mi var" sualini sormamılk müm· 
kiln olmayor." 

l 
.... -- -· -·-- -·-

''Dikkatler" Eiltununda, G:ızikö1'rlisü tamir edilir1'-"n rllr'~t! 
temin cdeoek şekil le ve:;a:t işle-<ilmer"nin de gö .. önürde tut ası 
ve İstanbul ile Ecyo lu a .. a!.ında cey;ıh"t zaman m hiç cleğ11....: oı. 
idakikaya indirccel: tertibat alınması istenmektedir. 

BUrhan Cnhit, yeni harp san'atmdan bahsed1yor. Harbin tk; 
seli ~H~drml mfiaıdeleıri o?du~unu s5yllyen m•·harrir, mill tle 
rfn mukadderatını sevk ve idare e<fen1er için ne ki lenin efradında. 
DO devletin ~zıısm:ia. ne de memleketi terkip eden madde ve 
anaaada ihmal edilecek bir zerre bulwıma.dığıru kaydetme~tedir. 

Londra, 16 (A.A.) - 3 ıubatta 
imzalanan esas Türk • İngiliz tı· 
caret anlatmasına zeyl olarak 

aynı tarihte imzalanmış oln Tilrk 
• İngiliz munzam garanti an:-ı· 
masının metni neşredilmiıtir. 

Bu zeyl anlaşma bilhassa C§ya· 
nın ve mevcut borçlann tediye· 

&inde tal:ip olunacak usulı: nit· 
tir. 

Gör!ng'in nutku lngilte· 

rede nas?l karşılandı? 
Loıı:lra, 16 ( A.A.) - Göring'in 

nutkundan bahse ... cn g:ııeteler, bu 
nutukta Ingiltere ha!<lc 1da sarfe • 
dilmiş o!an ·ist hza'ı sö..!ere ehem-• miyet ve~ıniye ·ek başlı=a iki hadi 
seyi t..:barüz ettiı mekt lirler: 

l - Cö: ing, /llman çiftçilerine 
mutadı olan pk cı li mla değil 
gayet ağır bir eda ile hitap etmek
tedir. 

2 - Bir milyon Po!onyalı aile 
ocak!anndan alınmış ve esirler gib: 
tarlalarda ~lı ~m~k Qıere Alınan· 
ya~·a sevl..ooilm.i~. 

Bükref, 16 (A.A.) - FUbıtfn· 
deki karışık~ıklar f!snısında eV" 
velce kJnU§~lmu§ olan talııl•dat 

tedricen kal1mlmektııd1r. Bu 
cilmJr.::en olara1t. hu Jut civarıarı 
mUstesüc o:'ll:\k Uz :T'c Filiatinde 
ı:::yahat bug{lnden itibaren tama· 
mile serbesttir. ' -!I 

Romen 
Kralı 
(Baştarafı 1 inci ımyfacla) 

Romanya hü!:~meti ltalya ile 
3ılu bir teşriki mesai arzusu gös
termekte ve İtalyanın bitaraf dev-

letlere karşı ta1dp ettıği siyasetı 
takdir etm"ktedir- Bu müna ebetle 
Bükre~e yakında biı ltalyan il .. tı.. 
:.at heyeti gideccl:tir. 

Diğer taraftan Rc.ma."lyarla, ev
\·elca Sin:ıycv'..c yapı'dı~ı gibi, ya. 
kında 8 gün sü-::cek bir iktısadt 
toplantı yapılacak, toplantıda Tu.. 
na meselw konu.,u.1.acaktır. 

Paris, 16 ( A.A·) - Polonya bD
ktlmeti istihbarat merkezi, Alman. 
lann huhukudilvel ahkfunına mu. 
halif olarak 18 illi. 25 yaşındaki 
Polonya delikanh!annın Almanya· 
ya ilhak edilmiş olan Polonya eya
letlerinde mecburt hizmete tabi tu. 
tulmasına karar vermiş olduğunu 
haber vermektedir. Geçenlerde Al 
manlar. kendileri tarafl"dan işga 
ooidmiş olan arazinin her nokta • 
Emda Polonya devletine ait bütiln 
servetin miisaderesini kaıar altına 
altnıJlardı. ( 

••• 
,, 

Bugünkil teyit, Fin hariciye 
nazın ile lsveç hariciye nazın a
rasında bir iki gün evvel yapılan 
göıil~e üzerine neşredilmiştir. 
Fin hariciye nazın bu görüşmede 
lsveçin Finlandiyaya asker gönde
rerek yardımda bulwunasını iste
mi5tir. 

Finlerin askerce yardıma ihtL. 
ya~lan olduğu bulfın Helsinkiden 
tekrar bildirilmiştir. 

.,,.111111 lllllllllU tat ili lll1Ut41 t 1"' 

i!H~lAL eltnaviniz ! 
YETU Bf R ZEHiRLİ GAZ MI? "Vaklt Gazetesl,.nlıı kuponla· 

L~ndn, 16 (A.A.) - Avam rmı b!rlkUreuler, mUkcmnıel bir 
kaınvası:tda dUıınanın yeni ı>ir ıl kUttıp:•aneye ualılp olacaklardır. 

•'V '<ıt .. l takip f''1lnlz.. 
%:hi 1i gaz kullanması ihtimaline ·------------~ 
dair son·tan bir suale cc• aben na· 
"lr Andr~ deMi~tir ki: 

.._ E 1er, zanr.ettlği:n gibi ar 
seni ·re D'hydr()fcneden bahııet· 

mek istiyorsa-ız bu J!~?!m evrafı 
uzw :zama.nda:ıb:ri alakadar kim· 
yagerlere~ malCioıdur ve bugün 

"tallı:: tarafından kuıtanılan maske" 
ler bu gaza kr ı halkı koruyacak 
ıahlyettedir. Binaenaleyh baıok• 

tedbirlere mUıa~ lllzum cör
milyorum.. .. -



• Yen! barem kanununa gllre lkt yer 
den mnaıı ve ücret aluınrnıyaecı.zmdan 
"alJ de bclcdlye relııllğt vnzU...ı!ndcn 
aldığı 800 llroyı alrnıunağa tınşıamı; 
tır. Aynı 1:&mıuıdıı. belediye re.la mu. 
av:lnleı1le kaynıakrımıarın bc.ledlyl:' 
rclııllg't Vaztfclcrlııden dolayı lkJ ay 
evvellııo kadv.r aldıklıı.n )'Uzer ve el. 
li§er Ura tahsisat ta knJdırılmıştu 
Vnllmlz, İBtaııbuln gel<llğt uunan ırJ • 
141' ld:ırcsl mccll81 idare re1allğt~de~ 
alması icap eden 200 llrnyı da idare 
Ye terkctmtşU. 

• DUn cece sa~ 1tıırgı aaat beştt 
lodostan eaıncktc OllUl rüzgAr bh'1en 
bire fidJoUenmlg \"C bu §elulde yarın 
ı:at kıı.ur dc\·ıun clnıl;ıUr. Bu yüz 

eu kl!ptUJcri aı:auı.k mnmkun o.ama 
<htuıcüın Hııllco girecek ve Hallçteı 
Çıkacak va.purlıı.rm bn rcketl gert ka) 

~tır. Bu •·nztycUn tekenilr etme. 
ted, ~ için Liman rclsliği tarn!mc1aıı • 
ını:ır alınm~tır. Yarın rıaba.b tır 

~ld~tıl de olsa fazla romorköı 
=~rllecck k!lprU muhakkak açWı.cak 

~ Alınruzyıuun Ankara büyük elçUıı 
Pnpen bu anbtı.hkl ekspresle Deh. 

rinı1ze CWrı~Ur. 
Fon Papen BD.at on lklye doğn 

Sirkeci tnrına giderek 8 mplon eka 
Preııııe llcrUnden gcle.n rc!lkaauu ve k 
Z1nı karillanu§tır. 
Alınan elı,:taı, bu atr&da kendlsUı 

cıı~ en bir mulırı.rrtrtmıze kıaaca 4e 
tnl§Ur ki: 

- Bir kaç CUn bunıda kaldıktan 
aonra Ankara.ya dö:ıccegtm. Ba,aa 
8Öyleycccl< bir ııözUm Yoktur." 

81.t~n Pnpcn, Avrupııdakl hıırbtn na. 
r feltll nlac:ığı ve umumneıımek 

tebllkcnt mevcut olup olmadı'" bak 
kındak! b" • 

ısu:ıUere &1llllm.eeyerek aoyte 
XllUltabele etmıııur: 

- Buntan bana d ğfl, lngtltz doııL 
1tınnıza ısonınuzı,. 

• lıı.:,411z Ya.rdım komi~ mllmeastıı 
f:eneraı Dtd bu ıt:ı.bahkl Ank •·p tıra e .... _ 
buresue cıchrlmtzc gelm!şUr. Genert\11.n 

~anı Loııdrayu hareket etmem 
lnubtemeldlr, 

Generaı ve Prt. Gaatıını; dlln Ank&nı.dıı 
Cocuk Eıılrgemc Kurumu umumi mer 
~!.nl Zlynret etrnl§lerdlr. General 

urumun çocuklıı.ra yapmakta oldu· 
~ )'ardımıarıa tcgkllo.tı baltkmda aı. 
~clrın lznhnttan son derece memnun 
b ltnııı, yapıtınıı.lttıı. olan yardımlanı 
Uytık hlr ııltı.ka gOstermlştır. Gene 
~ koıımmaı:ta muhtaç çocultlıır tçtn 

runıa lkl yüz ln füz Uruı teberru 
etnıı 0 

ı;Ur. Genernıo kurumun mesıı.tsını 
C!!3tcrcr c:ıcrıcrıe grafikler taHdlııı 
Cdlhntııttr. 

• Blrkc.ç glln evvel Şchremlnlııdt 
Sedat l:ımtnde "lr gend blçaklaya.. 
~ Ö!dUrmckten m.ıçıu 17 yqındakl 
-auı Cnhidin dUn lklnci agu- c~ 
?Xıahkeıncı;tnde muhakemesine başlan 
;::tır. caıııt bundan evvel Şevket 
61 inde blrlnl bzçakla )'aralıyarak 
kU<1Urın~ va bundan dolayı )"qmm 
b ÇUk!UğUnden do lBUtııde ederek bir 
ı-:çuk ııena bapso mahkQm olınU§ 

I'. caıııt hırsızıııttao mnlıküm o~ !: Sedadı OıkUd.ar hapluııutndt 
tabrtnı§t.ır. HQdlse ~U hapsineder 
cıu!!f0 edllen Sedat Cnhldln evim• 
d 0• rıonrn berab"rce Şehremlnln· 

en: Ccnıbcrlltll§a ııra lçme~e gel. 
~er, ııracıyı bulnaıayuıca dönmll§ 
er r. Calıldln dUn • 
n~\e "a...... nıa.hkemcd , dö 

-1 -ncı bir !i1hmn 
takip etuzı 1 kendilerin 
dıkzade ~ Ve Şeh.-enılnlnde Fm· 

, camu :vaıı"ndnr ı k 
ka.""ılıırmn ç ktı CPçer er en 

.,.. 1 tını, bu ı:n b 
nu öldUrdU'!ü ı:> ec; uı ada. 

~ ~cvkcUıı kendLııtnd 
hıUkam nlma.k LsUyeıı karcı C1J 

biri Ba.ndığmı, bunı · 1,.._ dO.Jhlerindeıı 
d ,..... a a ovve 

ı avnuıarnk t ıçağını l!alladığını ve 
tarnnhkta yanlı:lıkll\ araya gil"CII 

&dadı bıçakla~ olduS"unu iddia cL 
nıi~tır. Halbuki Uk l!aaeatnde Şevke· 
tın öldUrUlmest )'UzUnden lltalartndı. 
ÇJl;aıı bir kavga neUcealnde Sedacı 
6JdUrdUğUnU B!SylcmtşU. Şahitler din. 
lennıı§ ve muhakeme, Cahldln eskı 
IXlnhktUntycUııc alt Udmm bir ısurc 
Untn geUrtumem ıçtn b:ı.(lka G'Unt
katmı~tır. 

• TUnelbnoı cinayeti tnhldkatı ka. 
Panıruşur. Zabıta , dnııyeU.O dUnkU 
layımızda bUtUn tafırllltıle yazdığı 
Jnız ocktıde cereyan ettlğtnt. f:lallllP 
Fatmanm blrlblrlcrtnı llldllTdllklcrtnı 
lı:att olarak te:'blt elrntı ve blrlta<: 
g\lndcnberl nezaret altında bulundu 
1"Ulan LQttullııb apartmıanı kapıcısı 

lle maktul Hn1111n bazı heznecrııerı 
19.rbaıt ~tır~ Y.W. IDOq b9,. 

~f 
ölüğü,200 
dövül11ıüş ! 

Fin vaziyeti 
endişe vericidir 

Fin!andiyeda iki sınıf daha 

f' 

Milli KORU~' -
MA KAr.:u~u 
HükQmetin tatbıka 

silah a[tına çağırıldı karar vereceği 
~ 

Parls, 16 (A. A.) - Parla gaze. , tıer:emega devam •~terdir. ~· 1 &nfaşıllyOr 
telerl, 25 Iklncllıdnundan bugüne man an.uı ve cephane terkederelc atır Ankarad&D aıınaıı ınaınnıata göre, 
kadar Ftnlfuıdlynya 30.000 ecnebi zayiatla rlcat etmektedir. btlk(UneU.0 mllll korunma kanununun 
gönUUU gelmiş oldu~unu ve her Sovyet kıtnlan Kamara tatuyonuna ta.t.blldı:ıe karar vereceği anla§ılmak 
gUıı takriben 600 gönllllll gelmek- vaklnşmaktadırlar. tadır. Kanunwı tatbikatına ba§landJ. 
te bulunduğunu yazmaktadırlar. 13 fubatta Sovyct luta1an 21 1 top. ğı bllkQ.met tvatmdan BUyilk Mllleı 

Harb malzemem meseleotne ge - arla mücehhez betonlu kale olmak Q Mecllalne bfldlri!ecekUr. 
lince, gazetele r, bu ann kadar :ere 63 mukavemet ııoktaamı 1.§gaı ww korunma kwıunu, tthalltçıla 
Fin!! ndlya ~ 70 avcı tayya resi, 40 tml§'erdlr. rm da ihracatçılar ıtbt b!J'lik le§ltı 
l:omb'.lrdımaıı tayyP.resf ve :o k"~if Ccphcnln dlğe?' mmtakalannda ke. etmelerine mllaaade elt!gt ıctn, 6e. 
tayyaresi belmiş olduğunu ve Y~ tt faa'iyeUerl olm'J§. bazı mmtaka • nllz ~kW ballndc bulunan tlhaltı · 
la çı1<!\nJmış 300 tP"''PTC bUIUDdU· :ırda d:ı piyade ateşi tentl edllml§Ut ltmltet §lrkellcrlnln muııme:cterinlı 
;anu ilave etmektt'dirler. Sovyet tuıvs kuvvetleri d l\şmnn kt_ korunma kanunu tatbik mevktlne g1 

Muharebe vaziyeti 

Rclslnld, 18 (A, A.) - Sovyet. 
lerin Summa mmtcltuınd:ı.kf taar
ruzları, gt•tlkçe glddetlenmektedir 
Topçu borbnrdnnanı son şiddet 
derc<' eslnl bulmuştur. Rur 1nr. bO • 
t"n FinlAn"iya ccp"~!no 't-nmb~1ar 
yağe rmaktadırlar. BJr Fin zablU. 
bir tt"k txııı·~nn bulunduğu bir mrv
zte atılnr, 200 obtll .aaydığmı 
sö,v; "'uılcUr. 

Finllındi_ -ahlarm Ruslar tarafm· 
dan sartr""!lnlş bl-takım .,,_,.ı•~r 

tp• lrd'ld etmiş o'dıı'·•an h.ber:I te. 
e"vtld r"melcteı'llr. Fakat di*er bir 
tR.lmn mP.w.fleri ter"etmek mecb1· 
rly.,••nde kalmrnlnrdır. 

!fao .... qffh Ruıı propa~ndasmm 

neşretmiş oldufu ha.herler. """l-" 
lft.ğahdır. MeeeolA. Ftıı•l"'r. bıt:r.t be 
tonerrnf' laYhl:1ır.tan ınpt:~ ol 
""!::~mu Uft.n etmlslf"rdlr H~lbuk' 
•fqnn"rhnvm hattmm 1\ .. n .. .;ı .. n .. !' 
lann u.;ıtcttllrl"..-1-' fddla e,yledlk. 
lerl gfbl betonarme lstlhkAmtar 
yoktur. 

Sovyetterln 13 tankı t&hrlb e
r!llmlştlr. 

Ruslar, Vuosken mmtakumda 
1000 maktul vermlşll'.\rdlr. 

Tnlnale mrntaka:ımda bHba!.'l'l'I 
r,etln muharebeler olmuştur. lJcl 
Sovyet fırkası, FlnlAndl\"a mevzile· 
rlne karşı atılmıştır. HUcum dal· 
c.alan, fasılasız devam etmiştir. 
Ruslar, pUskllrtUlmlll ve ~O k.i§i 
telef olmuştur. 

l<'inli\n.,l••ah!erm mukevPnıı1>tl· n" 
kadar bUytık olursa olsun. vukuet 
ciddi endişeler tevl!d etmekten 
"ınlf kalmnmaktndır. ÇUnkU FinlAr 
.ıı,,..1.•nnn tnr.c flı.tlv<\t kuvvetleri 
voktur. ,c-o-; ve ı 897 ımırflan ~ 
l~h altına d:ıvet edl''Y''•tlr, F'<>'-l'lt 

bir mUddPt sonr"'l yP.nlden • slllt
altma asker çağnlmB.!l bnklhı 
ltnlmıyncaktır. 

Tayyarelerin bombardı· 
manJa11 
Uelalokf, 11 (A.A.) - Bl.rt 67, dl 

geri 30 tayyareden mU:ekkcp lkl Sov: 
yet hava tllosu Cc!IlUbı ı••ınıandlyanın 

UZcrlndcn uc;muı,ıtur. Fllolardıuı blı1 

tlelı;lı.ktye do~ru bareket etm~, dJ. 

geri BJocrnborg Uzcrirıdeıı uc;mu::sı> 

da bomba atmnmı;;Ur. Buna muka 
bil Plhvotn ve RUhlmı.kl kuabalar 
şiddetle bombardıman edilmiştir. RO 
hlmakt'dP maddi tıaaar bUyUktür. 

Sovyet le b!iğı 
&lo:ıko\'U, 16 (A.A.) - Lentııgraı 

erltD.w.barblye d&lre:;tntn 15 gubat ta. 
rlhll tebll:t: 

Kareli berzahmda Sovyet krt.alar 

oUz katı raporunu vermemı,ur. h . 
kat bu raporun c1a tabktkat neUceainl 
tcıylt edceck mahiyette olacağı tah 
mln olunmaktadır. 

* KUtUphııne memurlarmnı de 
v:uneızlık, l!lmydl göstererek va. 
zifelennl ihmal ettik !eri görülmüş 
tU. Maarif Vekft.leU devam cetvel 
lcrinlıı muntnuman lmzalanmasını 
ve mUdUrlerln tıısd.Hdyie vekllletf> 
.. ön.,erilrn<'ııılnl, devnmmzlnrm ~d . 
d"tle cczaJnndmlacaklanm bildir. 
miştlr. 

* Beledlve ırlncm'llarda l5c 81 
ruda oturanlarla pe"tle arasmdak' 
..,..,.,.,.,"1 ""''•m sıh'uıtfne zıırıtrl 
ı;l'rmfüı, bu me!''lfenln uzatılması -
nı ,, h8va dcl!'lştlnne tcrtlbatmm 
muntar.-ı.man '2Wltırılmoşızu tebl.IG 
•tmJata • - - -· 

talarını ve aslcerl hcdctıert muvattakı rtıceye kadAr durdurulması derplo • 
etle bombardıman elml;,lerıUr. Hava 1 dllml§Ur. Bu zamana kadar ycnldeı. 
'lUsademeıert esn11.•mda &Ju dü,ı:nan ı lthallt Umltet oirkeU kunılmayacak 
ayyareEI dUtıUr1llm~tQr. 1 tır. 

Alman çifçi!erine hitap etti: 

iki inetinden ikisini de 
kesen köylü canidir ! 

P~s, 16 (A.~) - Alman 
hududundan bildiriliyor: 

Mareşal Görlng, muhascmatm 
bidayctindenbcri Berlin radyosun 
dı ikinci defa olarak bir nutuk 
ııöylemiştir. Göring, g llkteşrinde 
söylemiş olduğu nutukta Alman 
amelcsine hitap etmişti. Bu defa· 
ki nutkunda. Alman çiftçilerine 
hitap ederek harbin lı:tilzam et· 
mekte olduğu fevkalade gayreti 
sarfetmeğc ve bu suretle Hitlerin 
ı:af er ve şan kazanmasıııa yardım· 
da bulunmağa davet etmiıtir. 

Göring, "Nasyonal • Sosyalist 
rejimin Alman k6ytulerlne temin 
etmiı olduğu menafii" meth ve 
"na etmi;tir. Hatip, elde edilmiş 
olan mıtV!ffekıyetleri tadat et· 
miş, b:ıhassa son r:encler içinde 
zirai istihsalitın artmı, olduğunu 
söylemiştir. 
• Cöring, harbin Almanyaya 
~arp devletleri tarafından zorla 
'{abul e•tirilmia nl:foi?'unu ve bu 
tile raaflannı pizlemtk istemekte 
tile zaaflnnı J"İzlcmek istemekte 
olduklarını bevan etmiştir. 

Alman aanaviinden bahseden 
Gör~ng, iptidııf maddeler yerine 
•kame etfT'ek için ersatz vilcude 
~etirmek Uzere ft ı~an mucitleri· 
nin s:ufetmis olduklar1 dahiyane 
ıayreti ıena etmistir. 
Görin~. Polonyalı harp esirle 

rinden başka bir milyondan fazla 
.;ftçi ecnebf amelenin ·Almanya· 
va gelmiş oldu~ınu beyan ve tu 
~ö7:lert t18vt etmiştir: 

•·- Paris ve Londranm yalan 
cıları ne derlerse deslrler, bu 
ameleler, Almanyaya kendi auu 
tarite ~etmekt~dirJer. CU• kü orr 
da nh::!m ve temizlik bulmakta 
11rlar." 

Naklivat ve kömOr mn~kUllt 
meseleeinc'en bahseden Göring 
~öyle demiştir: 
"- Almanların son gUnterdr 

soğuktan müteessir olmuş olduk· 
lıır,nı evlen lein 1~":tn olan ba·ı 
oıevleri terlıt-;k erte""" likl .. rtni • · 
halin kuvveimı-tıevivcvt yükselt 
meğe medar olmamı' olduğun 
bilivorum, fakat ao~L 1-:Mn d,.,n. 
makta olan askerlerimizi de dü 
· Unünilz. K8.,.."rl'-n6z vok de~i1 
~ir ve a!\kerlerl~t.ı., .kal.raman· 
hk1an savesinde Sil~a Himf! 
maddelerini elde ettik. Harbi~ 
müşküUltı bunlardır. 

Hatip: köylU halkı memnw· 
t~·k irin ant fivatrnm ten?.:iJ ' 
dilecr~inl aö,·1·--'·~r Hatip, 
bun"an sonra gıda maı:!delerinde 
bilhassa tereyağ, udeyağlar ve 
ıiltte aon derecede elronoıııl ya· 
r.1meıını tan171 amlttk. 

Göring, tu ıuretle devam et" 
miştir: 

••- Kesilecek ba"Vanııt m1kta· 
-ı tensik e~;ı-.. 1~ ı ... ., eder. Aha· 
'inin inekleri snt istihsali itin alt· 
kovarak ve bilhassa domuz eti 
istihl!k etmeleri Uizımdır. Eğer 
hu surette iki milvar JitTe ıüt ta· 
sarruF etmfvccek olursak muvaf· 
faktvetsizli~e u~ravaca~%. Ve 
ittiha?! edilmiş tedbirler faydaa•z 
olacaktır. 

Bütün bu tahdidab lrt11h eden 
ıe yeniden k?vlülerin ve kaılmia· 
nn enerjilerine mU~acı;at eyleyen 
~öring, netice olark §Oyle demi§· 
tir: · 

"- Atman mı1r ..... ,n ,-,1~~ 
·alması JAzrndır. Alman mIJJ•ti, 
~alebe c;aJmak için mn,.,knn oldu· 
~u kadar uzun müddet müşkil&ta 
tahammül etmelidir. Şu baldt 
~limizde bulunanı iki sene lt:inde 
·ıiyip bitirmek ıı:a,.ma otur. Paro· 
'ayı biliyorsunur: Zafer. bizim· 
lir, ileri, yaşasın FUhrer." 

Almanyada~i 
yahudiler tehcir 

1.'. 
eliı.ıyor 

Bfırn, 18 (AA.) - Berlln&!D Neu, 
'.urcher Zcltung'a bUdlrillyor: 

12·13 ııubat ıecesı. StetUn'deld bQ. 
tUn Yo' 'Jdllcr tevkil, mukenJurl if. 
gal ve ailelerine o gece ıı:tnde meç 
ouı bil' semte mQtevccctben yola cık.. 
ınak llzen b&ZirlaıımaJan &hı.ar edil· 
mlştır. 

Haklaraıda bu tedb!r ltUh&& edll 
mi§ olan eııhaa, bUtUn mobüyaJanıu 

paralarını, qyalarmı terketmek mec. 
burt.yetlnde kalmı~lardır. Yalnıt aı. 

yana yUzUklerı Ue cep 1UUer1n1 gb, 
tUrmelerlne mUaaade edllml~tir. Ban. 
kalarda buapıan olanlarla gayrtmea. 
kul arazi aahlpl~rt. bwll.4rdaD le~at 
etmekte olduklannı mUbcyyin birer 
ıealka lmza etmeğe mecbur tutul· 
nuıtardır. 

Diğer taranan yakmda Da~g. 

Coem.lııgatıerı ve §1mall Alnwıyaıım 
ııter feblrıerindeld Yahudilerin de 
tehcir edlleoekleı1 .Oylcııoıektedlr. 

A.)'111 sazete. Bobemya n Morav. 
yadaki Alman -protektonınun yeni 
bir emirname ne§rederek Yahudilerin 
l§letmekte oJdukJan mU.ueHlertn 
bquıda kalmala.nnı menetm.lfUr. Bu 
mtteaaeaeıer, &ıS ll'1'taA olaal&r& t.Ydl 
..U.•llUI. 

No.26 Yazan: Orhan Rahmi Gökr• 

- Onu kurtar, zarar yok, be· 
nim olma:sın. Elverir ki, sevdiğim 

kız, esir pazarlarına, gayri meş 
rQ kucaklara dUş:nesln. 

Demiş. Meçhul Korsan bundan 
çok mütehassis olmuı ve hemen 
denize açılmış. Gemisi çok seri 
oldı:ğu için bizim Vencdiklil ::r . 
Adriyatık sularında yakalamış .. 

V enedlkliler, uzaktan uzağa o· 
nun gemisini görünse: 

- Eyvah ·demigler- Meçhul 
Korsan geliyor. 

Demişler ama, ne kaçabilmiş 
ter, ne de birşey yapabilmişler .. 
Nihayet Meçhul Korsan bir top 
atarak .. durunuz" işaretini ver· 
mlş, onlar da durmuşlar. 

Meçhul Korsan kendi göriln 
menıiş. İkinci kaptan çıkmı~ ve, 
karşıdan kızın teslimini. aksi tak 

dirde hepsinin kılıçtan geçirile· 
ceğini söylemiı. Onlar da !m:ı 
çıkarıp vcrmi§'er.. Fakat birın 
ıonra Meçhul Korsan görünmüı; 

· ve karşıkı geminin tayfalarını , 
kaptanım kendi gemisine çağır 
mıı.. Onlar kısa bir tereddiltten 

· ıonra gitmişler. Meçhul Korsan. 
onlara bizzat prap, mevye ver 
dikten sonra bir aralık kaptanla 
rına yaklaşmış ve elinde bulunan 
ateşte kıurblmış bir mUhrU, Ve 
ne~ik kaptanının dudaklannın 

ortasına basmış.. Kaptan acı bir 
çığlık •btu§. Diğer konanlar da 
ıaşınp kalm11lar, Bunun üzerin-: · 
meçhul kaptan, ccrek kendi tay· 
falanna, gerelae diierlcrinc dö:ı 
mUı: 

- Ellnlıe dil~mllş esir bir 1m:a 
taarnız değil, onun dudaklarını 

•orta 6pmek b:le bir ahUiksızhk 

ur. V enedik kaptanı, maalesef 
bu edebsizliği yapmış. Ben de o!r 
hatıra olıun diye dudaklanna şu 
ateı milhril vurdum.. Korsanlık. 
namussuzluk değildir. Gille gü· 
lef. 
Demtı. Ondan sonra da kızla 

o fakir delikanlıyı evlendirmi~ 

ve delikanlıya bir gemi vermiş .. 
Bu da rivayet mi aanki 1.. Korsan 
kaptan dC5rt gUndilr burada imiş 
ve dudaktanrun iyileşmeainl bek' 
liyormu'° 

Kiyara, içini drrin derin çekti: 
- Daha ziyde bir masala, bir 

efsaneye benziyor. Ceza..-ıın kcn 
dJsi de gan"b. 

- İnanmıyorsunuz demek?. 
- Maalesefi •• Çilnkü böyle biı 

~rnaıım kaçması imkanı yoh 
tur ve olamaz .. 

- Bundan ne çıkacak Rozita? 
-Ne mi çıl:acık gUzel Sino 

rlnam, evvela bir hava alacak ve 

nscıbiyetiniri yatrştıracebmrw .. • 
Son ~a Gond:>llı:ır iskelesine yakla• 
şım:. Orada, yakınlarda durur ve 
Jenizc!lerin neler söylediklerini 
dinleriz. Belki de bunları kuı.k" 
!arınla işitirsin •• 

ı;:iyara, dilşilndil, muvafakat 
etti, çünkü Meçhul Korsanın, 

bu şekilde alçaklaşmasına hl§ 
ihtimal vermek istemiyordu. Bt 
liikis hakikatlerin ve hfldiselerin. 
kendisini t ekzib etmesini, ıiddetl• 
istiyordu. O takdirde kalbi, en hil 
yük bir ıztıraptan, manevi bir in• 
kisar ve sukuttan kurtulacaktı. 

- Yüzünüzil, siyah peçeleri• 
nizdcn biri ile örtersiniz Sinorl• 
na r.. Şu arkadaki işlemiyen ka• 
pıdan çıkarız da nazarı dikkad 
celbetmeyiz. 

- Hayır. bilakis, saray hıkd.
sinden çıkıp şüpheyi davet ctmo• 
mek daha muvafıktır. 

- Peki, nasıl arzu edersenlı.. 

Rozfta iyi bır şey yaptığındıa 
emin olarak aeviniyordu ve b&a9 
nun tahakl:ukumın Kiyaraya vı• 
re!.;ileccği saadet şimdiden kendi• 

sini sersemle~tiriyordu. ÇU:ıkll 
Rozita da, gıyaben Meçhul Kot" 
sanın hayranlarındandı Onun ne 
kahramanlıklarını dinlcmi~tL 

ş:mdi onun, ilfilılaştmL-nıı adi 
bir put menzileslne dü§mealnl • 
da ~stemiyordu. 

- Size biraz kahvaltı ıetU.
ce ğim Sinorinam!. 

- Canım istemiyor, fakat bet" 
halde bir gey almaklı~ım da ıa· 
zun. 

Zaten ı>'-·~ma pek vakit katm1.• 
mı~tı !:;ı -~-..., m ükellef gondolu, 
s~rc:y iı.. ~: ~Wı:le bekliyordu .. 

ıı;inde de Rozitanın sevdiği gen~ 
vardı. Gondolu o idare edecekti. 

Kiyara baştan aşağı ıiyala 

ipekli hir burnosa aarılmı§tr •• 
Yüzünde de burnunun Ustline k,a• 

dar inen koyu ıiyah bir peçe 
vanb. Ve peçenin altından latif 
dudakları ve çen~si gözüküyordu. 
Rozita da aynı §ekilde bir pc5t1 
takmı§U. -

Kiyara: 
- Limana doğru çek!. _ 

Dedi. Gondol iki kürek darf;O-
si ile ağır ağır kımıldadı ve dut" 
gun, hareketsiz suların üstündeıs 
sessizce akmağa başladı. VenO
dikte akşam başlıyordu. Evlerht 
açık duran pencerelerinde artık 
ışıklar parlıyor ve bu ışıklar, c.
mer suların üstüne vurdukça de'" 
niz eokaltlar, san birer ıerit h1r 
sini veriyordu. 

(Devamı nr) 

SAAT: 13.40 

250 bin İngiliz yarın 
askere alınıyor 

Londra. 18 (A. A.) - 17 şııbatta orduda hizmet glSrm"k ftzert 
250 bin k.ı§i askerlik vubclcrloe müıacııat edece ktir. lngillı orduflunua 
mevcudu bir sene içinde ı.ki 1DJSl!ne çıkmışur. Sonkfmun 1939 da 600 
bin ld~CD ibaret olan lngUU ordusu &.mki>..nun 1940 da blı m.U. 
yon 250 bin kJoly:I bulmuştur. 

Bir İtalyan vapuru daha battı 
Cene., 16 (A. A.) - DUn 5!649 tonluk Glorgfo Ohlsen lsmlnd .. 

ki İtalyan vapuru lnglltcre'nin ıJnrk sahilinde bir mayna ç~rparulr 

batmıştır. Vapurun 32 ldglden ibaret olan murettebat.mm akıbeti 
meçhuldllr. 

İtalyan vapuru İngiliz kara.sulan haricinde şimal yollle Nevcu. 
lel't gitmekteydi ve ltalyan demlryollan için k6mUr alacaktı. 

Giorgio Ohlsen, mayna çarparak b:ıtan UçUncU ltaly&.Q vapun1ı
dur. 

Kar fırtınasında 50 kişi öldü 
Ne\')'Ork, 16 (A, A.) - 1~ şubatta Nevyork ve Atlantlk BnhOtn. 

de bUktlm ısUren kar fırtınuı oeticcsinde ~ kl.şl kadar ôlmUo, birkaç 
yUz kJIJ yaralaıun11m. Haaarat birkaç milyon dolar olarak tahm1la 
edilmektedir. 

Nevyork'ta ao_ooo kili ~ karluı sll».llımekl• megv.ı ..... 



- Bak, insan konııervesl ! 
Fmnmz kıırikatU, t.i 

- Şapkayı be3 liraya bırakınm. 
- Yedi liraya bırakırsanız alı-

l'llll. 

- Olmaz, idare etmez. 

y.,..' PHll.JP WYLIE 1 
lngtUzcedcn ~C\i~en: H. MtlNtR 

Beti bu suale cevap vermedi. 
Zira Ceri'nin kaşlarının çatılmıı 
olduğunu görmüştil. İzah için: 

- Molli'nin söylemek istediği 
tudur, dedi. Biz, aile mirasını ve 
ananayı nesilden nesile aramızda 
taksim ve idame etmek gibi bir 
sistem kurmuşuz. Bak ben, bunu 
hiç düşünmemiştim. .. 

Ceri'nin kaşları hali çatıktı. 
Keyfi tamamen kaçınıp benzi· 

yordu. Betinin aile ananasi ve mi
rasile uğraşmasını, bu eski usulil 
olduğu gibi devam ettirmek işi· 
nin bir gün de kısmen ona düşe-

ceğini kendisi de düşünmemişti. 
Bütün hayatınca, daha doğru· 

au Betiyi sevdiği günden itibaren 

onun, bir gün değişebileceğini, 
J:cngin bir kızdan, fakir bir kız 
haline geçerek kcndisile istediği 
ıibi yaşayabileceğini ummll§ ve 
bunu gaye edinmişti. 

Son günlerde her ikisinin de 
arasındaJci mania sadece zengin· 
Jileti, servetti. Fakat bu mania 
hila duruyordu. Hele son iki 
facia, bu maniayı daha kuvvet· 
lendirmişti.. Ceri bu düşüncelerle 
dolu olarak, hala konuşmamakta 
devam ediyordu. Beti onun bn 
halinden, daha fazla izahat, daha 
tatmin edici sözler baklediğini 

hisaetti ve : 
- Vaziyeti şimdiki halde u· 

nutmak isterim, dedi. Hakikat· 
te Frank ile ben, ölen iki karde· 
timizden kalan mirasın çoğunu 
almak mevkiindeyiz. 

Les, daha az alacak. Hayncs 
,.e Marsel için dahi mühim bir 
miktar kalacağını sanıyorum. Böy 
le olması bir zarurettir. Fakat 
timdi böyle şeyler konuşmayalım 
allahaşkına l 

Ceri yavaş bir sesle: ı 

- Hayır, konuşmayalım. Çün
kü bunları konı.ışmak, benim bu· 
rada bulunmamı, sana bakmamı 
daha çok imkansız kılıyor. 

Beti bu sözler karşısında Ceri
nfn o zamana kadar niçin ıustu
lmu anladı. 

- Pardon Mvgilim, dc;di. Bu 
gibi şcylett lronu?rak senin ce-

,,,,..-. -
Et satılmayan 

günlerde '· i·ı 
Fransızlar tavıan eti\"'~ 

yiyorlar ; ~ 
Almanyada harbin bqlangıcm- ' J 

danberl açlık, yoksuzluk ve mah- ). 

nımiyet feci bir haldedir. Geçen , : ' 

f i. harbde yiyecek kıtlığını pek u · 
çekmiş olan İngiltere ve Fransa- ,, 

da bile harbden kısa bir zaman 

sonra hemen yiyecek maddeleri ~ ı f 
lir.erinde vesika usulU tatbik edil- f •/ \ 
meğe baıılanıldı. f. 

l 
Fransada ctll ve etsiz gUnler ! 

var. 

Fransızlar bu etsiz gUnlerde 
dana. ınğır, domuz eti yerine tav
ıan eti yemeğe başlamışlardır. İh-

tiyaea uygun 

lçln a vcıhğr 
mektedirler. 

tu-şnn bulabilmek 

tamime gayret et
Askere gltmiyecek 

yqtaki Fransız erkckleli kırlarda 
tavşan pe3inde dolaşmaktadırlar. 
Ve bu suretle biçare tav!}anlar da, 

insanlar gibi harbe kurban olmak· 
ta ve gUphesiz ki onlar da bUtUn 

inaanlar gibi harbin bir an evvel 
bitmesini temenni etmektedirler. 

. 
f 
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VE 
aaretini kırmak, sırf benim kaba
hatımdır. Fakat ne yapalım. Bu, 
aramızda bir adettir. Bunu her
kee biliyor. 

Ceri bu esnada kollarını Beti· 
• nin boynwıa dolamak ve ona hiç 

bir ıeyden bahsetmemesini rica 
etmek ihtiyacını duyuyordu .. Fa
kat Molli orada idi; her ikisi de 
boı gözlerle seyrediyordu. 

Ceri, timdi Betinin kendi be· 
şma Rngin olduğunu dütilnilyor 
üzillUyordu. Milyonlara sahip 
Beti; herkesin, arkasından koı
mak, elde etmek için türlü yaltak· 
lıklar yapmak istiyeceği bir kız 
olmuıtu. Kendi güzelliğinden 
baıJra, bir de serveti için kıymet 
peyda eden bir kız olmuştu. Mil· 
yonlar, milyonlar ... Bu muazzam 
&erTet, her halde onu, kendisin
den ya daha fazla, yahut daha 
eksik bir kıymet sahibi etmişti. 

Bu milyonlar acaba onu, her 
ıeyden alıkoyan bir engel ~klini 
mi alacaktı. Düşünüp duruyordu. 

Bu esnada Mod bahçeye geldi. 
İtidalle konuıuyor ve vaziyete 
yardım edecek haberler veriyor-. 
du ... 

- Yemekte vadettiğim bütün 
ıeyleri yaptım, dedi. Pol'un ce
nazesi hakkında görüştüm. Ra· 
bip Danyels'le birlikte şu ~arara 
vardı le: Con'un cenazesini tehir 
edeceğiz. Pol ile beraber kalka· 
cak ailece de böyle istenir sanırım 
Bu arada Dr. Blek ile de görüş
tüm. Dr. Blek çok zeki bir adam. 
Ben kendi hesabıma ... 

Beti sözü keserek: 
- Yardımlarına çok tetck· 

kilr ederim Mod dedi. 
-Ben kendi hesabıma, bu gibi 

mevzuları incelemekten hiç hoş
lanmam. 

Molli lafa karıprak: 
- Fakat incelemeğe mecburuz 

değil mi? 
Mod çaresiz vaziyette: 
- Pekala.. Öyle ise fikrimi 

söyliyeyim; dedi. Dr. Blek'e Pol· 
urf cesedi üzerinde bir otopsi ya· 
pılmasını teklif ettiler. 
• Beti kalkn. Mol i yutkundu. 
Gözlerini kırptı: 

- Fakat nasıl olur? 
- Evet, nasıl olur diyorau-

nuz? Fakat oldu işte. · Dr. Blek, 
evvela böyle bir otopsiye lüzum 
olmadığını söyledi. Ölümün kalp
ten ileri geldiğine emin bulundu
ğunu ileri sürüyordu. Pol'un ken· 
diDE. Şmit'te Pol'nn kendi ya· 
şma göre kalbinin iyi olduğu id· 
diasmda bulundu. Bunun üzeri· 
ne ... 
- Beti sararnuştı. 

- Fakat otopsi yapmak ... Ya· 
ni Pal'un vücudunu yarmak, aç· 
mak, onu tahlil etmek ... 
. Mod, Beti'nin koluna girdi: 

- O kadar haşin düşünme, 

dedi. Bana kalırsa, hepimizin 
kalben mutmein olduğumuz için, 
hakikati öğrenmemiz lazım. Aynı 

: zamanda tabibin de bu gibi ani 
ölümlerle aliikadar olduğunu bili" 
yorum. Dr. Blek ile bu n::>ktada 
anlaştık. 

Beti yavaş yavaş kendisini 
topladı: 

- Anlıyorum, dedi. Sen, Pol· 
un, tabii surette ölmeyip te, bi· 
risi, bir başkası ... Ah söyliyemi
yeceğim.. Fakat ben bu otopsi 
ameliyesine asla dayanmıyacağım 
gihi geliyor. Karde!?imin vücu· 
dunu ... 

Mod teskin edici sözlerin-e de· 
vam etti: 

-Anlıyorum kardeşim. Onun 
vücudunun teşrih edilmesine ne 
sen, ne ben, ne Les, n-e Frank, 
ne de Molli hiç birimiz tahammül 
edemeyiz. 

Fakat ben otopsiyi, sasJece trb
bın bir merakını gidermek maksa
dile yaptırrnayorum. Elbet dil· 
şündüğüm var. Her ne hal ise ... 
Cenaze yarından sonra kalkacak. 
Sonra da artık elimizden gelen 
sabır ve tahammülü göstererek 
hayata kendimizi alıştırmağa ça· 
Iışacağız. (Mod bundan sonra 
Ceriye dönerek hafif bir gülüm
seyişle) haydi yavrum, dedi. 

Beti ye olan sevginin derecesini. 
biliyoruz. Ona yardım, onu hima· 
ye için yaptığın fedakarlıkları da 
biliyoruz. Fakat görüyorsunuz 
kiyorgundur. Bana kalırsa, ona, 

Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkAn 
Vakit fv1atbaası idaresine müracaat 

seni daha iyi bir haletiruhiye ile 
görmesine meydan vermek söz de 
kısa bir milddet için olsun devam 
etmeği rica ederim. Artık dai:na 
bu eve gelebileceğin için bu fır
satı ~uiistimal etme. Haydi yav
rum !. 

Ceri, Mod'un yüzüne, bir kız 
kardeşine bakıyormuş gibi baktı. 

-sana teşekkür ederim, dedi. 
- Bir şey değil. Ben senin ne 

iyi bir çocuk olduğunu biliyorum. 
Betiyc döndü: 

(Devamı var) 

Günlük bulmaca 

t 

1 ı.-1--1--..._ 
3 a.-.lı.--l~ ...... -
4 

5 
~ 1--1--~+--
7 

e 
9 

Soldan ıı:ıkn: 

l - Blr hUkQmel merkez!. 2 -
Toparlak • Eklenti. 8 - üstUne bin. 
4 - Sabun yerine kullanılan bir költ. 
Tersi ezmekten emirdir. 5 - Ba!jma 
(G) gelirse bir çiçek olur • Tcr:ıl çok 
değil· Soğanın başı. 6 - Kem:ı..'lkeş. 

7 - Yad eden • Yugoslavya tclp-raf 
ajansı. 8 - Mezru, 9 _ Ulr erkek Is. 
mi • İspanyada bir adıı.lnr gnıpu. 

10 - Su • Şlmcll. 
Yukardan atağı: 
l - CUcelere \'rrllen tir isim. 2 _ 

Buruşup toplnnıın • Notn. 3 _ Ter. 
si veresiyenin başına gelir • Geçmiş 
zaman. 4 - Titrek. ıs _ lUmat et • 
Barsaltlnr. 6 _ Baş·na (1) gelirse ce. 
rahat olur - Köpek gibi uluyan bir 
hayvana. 7 - Ayni şekilde devam e
derelt. 8 _ Tersi Afrlluıcla bir göl· 
dUr • Ba§ına (T) gelirse bir kadın tu
valet malzemesi markasıdır. 9 _ U
murumda bile değil. 10 - DUmen ko· 
ıu - Ne!! edatı _ Beyan edatı. 

4Z No. lı lıulmM.amı7.m hıılll: 

Soldan sağa: 
ı _ Filistin, 2 - Ka!lle, Bin, 3 _ 

lklyllzelll, { - ZUrn.fa, Aalt, ıs _ El, 
Ke, Şe, 6 _ Taarruz, 7 - Mert, On· 
iki, 8 - Yem, 9 - Nazlltadam, 10 -
•Arazi, Anar. 

ŞEHİR '1'1l'ATROSU 

ij Tcpcbaaı Dr:ım Kısmı: 
Akşam 20 80 dn: 

O KADl:S 

*** 
Komedi kısrıı: 20.30 da: OA-lumuz 

Kiraltk ev 
Çenberlltaş Kı.u alıaua sol agmıııı 9 

numaralı ev klrnlıktır. 

lçlndcldlere \'e ltar,ısında (10) nu 
• maraya mUracaat. 

• 

ÖLMEK HAKKI 
Yazan: Makence Van der Meerach. 

Çeviren: Muzaffer ESEN 

Saçtan ve tahtadan yapılma l 
geniş bir baraka olan zabitan o· 
dası harpten evvelki hava filoıa· 

rının hatırası flamalar ve medaı· 
yonlarla süslü idi. ortayerdeki 
büyük masanın bir kenarında biı 
marmalad tabağı, bir parça eic

mck ve bir kutu sun'i tereyağı 

karşısında oturmuş olan Konrad 
Vesel neş'e ve iştiha ile yemeğini 
yiyordu. içeriye bir asker girdi. 
sel:im verdi: 

- Kumandan derhal sizi isti· 
yor. 

- Bürosunda mı? 
Evet efendim. 

Konrad içini çekerek yemeğini 
bıraktı; ı~öşedeki küçük masaya 
kadar gitti, küvetdcki su ile el· 
!erini yıkadı, fırçalandı, kasketini 
aldı ve çıktı. 

Kısa boylu, şişman, kırmızı 

yüzlü bir adam olan kumandan 
Sturm masasının önünde ayakta 
duruyor; önünde yayılı harita Ü' 

zerinde bir istikameti parmağiıle 
çizmekle meşğul. Sturm harpten 
ancak bir kaç hafta evvel Karaor· 
manın göbeğinde meydana getiril 
mit olan bu hava karargahının 
kumandanıdır. 

Konrad'ı görünce: 
- Nihayet geldiniz, dedi. Der· 

hal keşfe gideceksiniz. 
- Ben mi? 
Konrad şaşkınlığını güç sak· 

lardı. Karargahta kendisini göz 
hapsinde bulundurduklarını bili· 
yordu. Ondan Avusturyah bir a· 
ilenin çocuğu olduğu için daima 
şüphclenirlerdi. Vakıa Konrad 
Naziler hakkındaki hislerini da" 
ima gizlerdi ama nedense bir 
defa şüphelenmişlerdi ondan .. 
Bilhassa kendisi gibi pilot olan 
kardeşi Yohan bir uçuşta, benzi· 
ni kati gelmediği için Belçika 
topraklarına inmeğc mecbur oı· 
duğu gündenberi bu ıüphe bir 
kat daha artmıştı. 

Kumandan Sturm emrini tek • 
rarladı: 

- Evet.. Çünkil ortada çok 
müstacel bir vazife var. Şu anda 
elimde sizden başka da tayyareci 
yok. 

- Peki ... 

- İşte vazifeniz. Fransadan 
aldığımız haberlere göre Epinal 
mıntakasında ehemmiyetli askert 
harekat yapılıyormuş.. Bilhassa 
şuralarda ... Kunı1ndanın parmağı 
harita üzerinde bir yeri işaret 
etti. 

• 
Şu mıntaka üzerinde uça· 

cak, tahaşşüt noktalarını, nakli• 
yat istikametlerini, top mevzileri· 
ni tarassut edecek, fotoğraflarını 
alacak, sonra da döneceksiniz!. 

- Peki kumandan 1. 
- Fakat (kumandan Sturm ba· 

şını kaldırdı ve küçük gözlerini 
Konrad'ın gözlerine; dikti) anlı· 

yorsun uz değil mi? Döneceksi· 
niz .. 

- Döneceğimi ümit ediyorum. 
- Ne ümit ettiğinizi öğrenmek 

istemem. Size sadece vazifenin 
dönmek lazım olduğunu hatırla· 
tıyorum. 

Konrad, biraz sararmış kuman· 
dana bakıyordu: 

- Ne demek istediğimi iyice 
anladınız değil mi? 

- Vallahi hayır ... 
- Halbuki ben sizi daha zeki 

zannederdim. Kardeşinizin başı· 

na gelen hadiseyi biliyorsunuz. 
Manasız bir aebeb yüzünden Bel· 
çikaya indi. Her halde siz de kar 
deşinizi taklit etmek istemezıi · 
niz. Ümit ederim ki yolumuzu 

şaşırmaz, benzini hesaplı kulla • 
nır, yarı yolda benzinsiz kalmaz· 
sanız. Her halde geri dö:ımeniz 
tazım .. Unutmayınız ki geri dön· 
mediğiniz takdirde ~i i ağır Lir 

surette cezalandırmak için elimde 
vasıtalar var. Evlisiniz .. Bir karı· 

unutmayınız. 

Konrad kireç gibi 
olmuştu: 

- Fakat ölebilirim, dedi. 
- Şüphesiz.. Ölmek hakkınd" 

dır. Ben sizden ölmemenizi de" 
ğil, yalnız yaşarken Almanyada 
sadakatinize iki canlı kefil bf 
raktığımzı hatırlatmak istiyorudlo 
Anlaştık değil mi? Tayyaredeki 
mitralyözü kullanmak için kUçllk 
Vals'ı rasıt olarak ta onblt' 
Gorlah'ı alırsınız. Euı vazife' 
niz .... 

Kumandan yeniden parmağıDI 
haritası üzerine koyarak izahat 
vermeğe başladı. 

• • • 
Kasketini, eldivenlerini, çiJ:me" 

sini giymiş olan Konrad, meflll 
elbiselerinin yığını altında etrafı 
camlı tayyareci yerinden koluyla 
bir işaret verdi. Tayyareyi tuto" 
lar uzaklaştılar ... Pervane rüJ:ıl' 
rı çehrelere çarptı, keten elbi9e .. 
leri kamçıladı. Ağır makine yfl 
rinden knnıldadr, rilzgirla hava• 
tanıyormuş gibi ufka atıldı. 

Konrad, belinden oturdui" 
koltuğa sıkı sıkıya bağlı, telefOll 
mısmalarr, kasket altında kulak" 
Jarma takılı, metin hareketlerU 
makineyi idare ediyordu. 0-S 
tamamile motöre Termiıti, tJmıll 
tayyare gittikçe kmpn bir,,_.. 
atı gibi hızlanıyordu.. Yer ya• 
vaş yavaş silindi, o vakıt Kom.& 
daha rahat oturdu, kemeriald 
tokasını muayene etti, eoma bit 
kenar tahtası üzeri.ne ifnaledlll 
bir fotoğrafa göderini d1ktL 
Kumral bir genç kadınla d8rt ya• 
şında bir kız çocuğunun fotofrafı 
karnı ve kızı. 

Tayyare yükseldi, ma1dlftt, 
Kumandan Sturm'un g6J:lerlıııc1• 
ince siyah bir çizgi halini alds .e 
sonra sonsuzluk içerisinde eridL 
Tehlikeli mıntakayı ıeçtlktıeA 

sonra bulutlar arasından çıktıları 
Şimdi çok uzaklarda, ufllıcun dl • 
rinliklerinde Framı.s tebhW' 
tayyarecilere dofru geliyor, tol'• 
raklar tayyarenin kanadlan aıtsı• 
da ağır ağır dönüyordu. Adeta 
kabartma bir hatrita UJ:erinde u· 
çuyor gibiydiler. Şiddetli blı: 

rüzgarın temizlediği bu berrak 
havada yer çok gilJ:cl görll11ll' 
yordu. Sis yok. Yalnız, ıurada 

burada, çok çabuk uçan iri, be • 
yaz bulutlar... Köyler, çütliJı:ler, 
çan kuleleri, ptolar boyalı ço· 
cuk oyuncakları gibi görUntlJj 
kayboluyorlar. 

Rasıt Gorbah, tarlalar U'Mlll0 

da tayyare toplarının gizleneblle" 
ceğini küçük ıüpheli çahhkJarı, 
yahut çiftliklerin yanında aeyyar 
askeri mutfakları aramakla met • 
gul. Birden haykırdı: 

- Yüzbaıım, 1urada, eolda bit 
şeyler görüyorum. 

Rasıt'ın ağzında takılı boc1J" 
dan akseden bu ~. Konrad'ııt 
kulağındaki telefonda titredi. !( 
te o vakıt tayyare döndü, dikleıı· 
di, ve gösterilen hedefe dolf" 
yollandı .. Gorl>ah dCS.emedeki d•• 
liği açtı, Deklantör'e bastı, fiıD" 
di fotoğraf makinesi ifliyor, Oe"' 
çilen yerlerin fotofrafmı ~ 

du. 
Konrad'm kulaklarmdaıd tM 

fon bir daha titredi: 

- Yüzbaımı, tilpbeJI -
yığınları var. 
Ufkahemendikb~ nıı:ı,.

olan ağır makine tekrar d5Dcll1r 
bir kaç saniye kaim gri bir b016t 
kümesi içerisinde silindi, IOftd 
pervanesinden aun'i sisler ~· 
/ 
rarak maviliğe daldı Konrad ye· 
re bakıyordu. 

-.Dikkat!. 
Mitralyözcil Vala'ın ıeai geııG 

zabiti uykudıtn uyandırır gibi tit" 
retti. Başını kaldırdı ve gördil0 

(Sonu yarrıı) 


