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Polonya 
milll 

.meclisi 
Kahramanlığından 
~olayı. Polonya 

mılletını tebcil etti 
lt Par~'.4 (:1.A.) - Po!onya mil· 
fi ~cl~sı, reıs Paderevskinin tekli
bulüıenne aşağıdaki kararlan ka· 

etmiştir: 

_Yatanın müdafaası için göster 
rnış .oldu~u kahramanlığın ve müs~ 
~evlılere karşı takip etmekte bulun 

lau~u vak~~ne hattı hareketten do 
~ rneclısın kendisini tebcil et

rn . te olduğunun Polonya rnilleti4 
ne ıblqı, meclisin, reisiCUmhurun 

19,10 da Belgrad'da 
neşredilen 

KURUf 

r 

Balkan devletleri harp tehlike· 
sinden ictinab ve vrupanm 
cenubunda emniyetin emini 
hususunda müştereken çalı· 
şacaklar ve su 1 h siyasetini 

ve general Sikorski hükQmetinin 
(Devamı 2 inci Sayfada)' 

takip edeceklerdir • H&rlclye '\'eldllınh Şttlirlf SA~ ~ilu Ue Yunan B&S\'eldll \"e lbridye Nazm Metnw.iasm Belgrat 
(Yamı Z lnclde) 

Jıft:uyoaanfür. ~ 

1111 111 il 

a aar zarı Si 
Lik maçlarına bugün· 

de devam edildi 
Gunun en mühim karşılaşmasında 
Galatasaru hiç yenilmiyen Beşiktaşı 

ı-Q,, . 4 • O mağlüp etti 
aıın stadında: 

. lstanbulspor. Süleymaniye: 2.ı 
Fe11e b Fenerbahçe • '.Altıntuğ: 8-2 

r ahçe stadında : 
Beykoz .. Hilal: 8-1 
Yefa • Iopkapı: 2-1 

Sovyetler 
IFI ıro Gıla rlb>n nde 

1000 
Tayyare zabiti 
kaybetmişler 

Esir Rus zabitleri 
neler anlatıyor? 

~ 

1 
ı 

Mahvolan 44 üncü lır-ı 
kanın kı~ harbi için el
zem techizatı yokmuş 

St.okholın, 4 (A.A.) - 1aveç 
gazeteleri, Sovyet tayyarelerinin 
Finlandiyada sivil ahaliye karşı 
yapmakta oldukları gayri insani 
taarruzlar hakkında feci tafsilA.t 

vermektedirler • 

Demokraten Editorial gn:ı:ctesi, 

Sovyetlcrin mezalimini takbih ede. 
rek Finlandiyaya. yardım etmek 
vazifesinin gitgide mübrem bir 
mahiyet almakla olduğunu yaz. 
maktadır. 

Bu gazett, Finlandlyanm yardı.. 
mma ko;,madığt takdirde demok. 

1 
raırlnln intihar etmiş olacağını i. 

.. ltıve ediyor • 
· • (Dnamı 2 inci Sayfada), 

AILMANVA 
Yeniden ihtiyat- sınıf-
ları sef e~be ediyor.: 

Am">tcrdam, 4 (A.A.) - 1897 _ 1904 Alman ihtiyat sınıflarının 

ailAh altına davet edilmiş olduğu Maıuıbode gazetesUıin Alınan cep. 
hesi muhabiri tarafından bildlrilmektedir. Bu muhabir, diğer ihtiyat 
smtflarma mensup bazı efradın da seferber edilmi§ olduklarını ilave 

etmektedir. 

Ayni muhabire naznran, Almanyada. kadınların krzılhnç teşkiliıtı 

na almma.lan için yapılmakta. olan faaliyet a:tmışllr. Ve Alma.nyada 
bUtUn mahafilde (mUtecavhler) c karşı yakında bir taarruz icra e. 

dilcceğindcn bahsedilmektedir. 

Kışlalar tallın gönnli~ olan mevcutlarmı cepheye sevketmekte ve 
boş kalan yerler silah altına alınan ihtiyat efradı ile doldurulmakta. 

dır. 

Alman erkanıharbiyesinin tebliği 

Alman coph t, 4 (A.A.) _ Al~ar. . erkanı harbiyesinin tebliği: 

Garıl ccphC'sindc yemi bir şey yoktur. Evvelce haber verilmiş ol. 
duğu vcçhile, Alman hava kuvvetleri 3 §Ubatta şimal deniu Uzerindn 
yapmış oldukları bir ıstikşaf uçuşu esnasında İngiliz harp gemilerine 
ve kafile halinde gitmekte olan mUsellah ticaret vapurlnnna tııar. 

ruz etmişlerdir. Tayyare dafi toplarının fcvkaUi.de faaliyetine a\'cı 
tayyarcl~rinin miidahnlelerine r:ığ men bir mayn gemisi ile dört ile. 
ri karakol gemisl ve 9 ticuret rnpuru b:ıtınlınıştır. Teslih edilmiş o • . 
lan diğer bir takım ticaret vapurlıın da kl!men mOhlm hnsarn uğı a. 

mıştır. üç tayyare Ü"SÜlharckclerlne dönml:'miııtir. 
(Yazısı 2 inci sayfamızda) 

CLCM 
üstüne 
OLUM 
Şimdiye kadar böyle 
heyecanlı bir aşk ve 
zabıta romanı okuma-

dığınızı temin 
edebiliriz 

l'azan: Philip Wyllic 
Terciimc "1c11: l!ikmrt Münir 
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Bugün lik maçla~ına 
devam edildi 

Gunun en mühim karşılaşmasında 
Galatasaray Beşiktaşı · 4 - O yendi 

T akaim •tadınCla: duriden aldığı bir p:ısı biraz sar 

Jıtanbulspor:: 
Süleymaniye: 

2 
1 

2'ablm .ıadyomunda devam edl 
len Uk maçlarmm 1Ik1 İltanbul. 

sporla SWeymanlye arumda oL 
da. 

Gbel devam eden oyun eberl. 
yet.le İatanbulçor hlklmlyet1 al. 
tmda ıeçt1. 

1 mel devre J'ahrl ve Cihadın 
attzklan iki ıolle 2 - O lataııbul 
lfOr lehlnı netlcelendl 

2 mci devrede ekalk oynamala. 
rma rafmen canlı bqlayan Sntey. 
manlyeWer, İbrahJmln ayağından 
bir F 1 ka.ıandılar ve maç 2 - 1 
İ.ltanbu18ponm plebeslle netice. 
lencU.. 

F enerbAfıçe: 8 
'.Altmtuğ: 2 

ikinci oyqıı l'enerbahçe ile Al_ 
tmtuğ arasmda yapıldı. Bqtnn 

bqa Fenerin hAkimlyeti altında 
cereyu eden bu maçın Dk dene. 
ıılnde aanllc!Tertlller 6 gol atma.. 
Ianna mukabll bir gol yiyerek de? 
reyf 1 - 1 bitlrdller. 

tıdncl devre Altmtuğlutar ı Jdfl 
ka1ma1a.rma rağmen gayretll blr 
oyan çıkararak sayı adedini fasla. 
laştmnamalc için çok çalıitılar. 

Ve yalım lld goı yediler. Bir L 

ralık IOlda.n yapt.ıklan bir akm4a 
bir ıol de kuandılar. Ve oyun• 
8 - 2 l'cner lehJne b1tt1 l'en.er 
ta\:rmmda )'1.1.ıuz Fikret ;yoktu. 

(;alatasaray: '4 
Betiktat: · O 
Bugün ikinci devre lik maçla· 

rmm en mUhim ·~n

dan biri olan BŞkta, • Galatasa· 
ray müsabakası bu ma~ §ampi
)"Ona üzerinde milhim bir tesiri 
olmamasına rağmen 8 bine yakın 
l>lr seyirci kütlesi önilııde yapıldı. 

Hakem Adnan Akının idaresin
de oynanan bu müsabakaya takım 
lar &Şlğıdald kadrolarla '1kmJ~ar
dır: 

Bqikttz§: M. Ali - Faruk, lb-
1ahim - Oilıat, Feyzi, Hiiuyin
EfTeJ, Şırej, Ndzım, Hakkı, Haya. 
ti. 
Galat~ay: Omıan: Adnan, 

Faruk - Ccl4l, Enver, Mıua -
Sara/im, Buduri, Ctmil. Salim, 
Saldlıaddin. 

Oyuna Galatasaraylılar ba,ta
dılar· Beşikta§ muavin hattında 
kesilen ilk Galatasaray hilcumun· 
dan sonra mukabil akma geçen 
Beşikta~lılar Galatasaray kalesine 
bir tehlike )ııratrr gibi oldular. O· 
yunun mütevazin geçen on daki
kasından sonra Galatasaray mu.. 
hacimleri ~iktas nısıf sahaSina 
yerleştiler. Fakat Beşikta:t müda· 
faaSinın çok güzel çalışması Gala· 
tasarayhlann gol çıkannasma ma· 
ni oluyor. Nihayet devrenin biL 
mesine bir dakika kala Salahad
dinin ortaladı~ topa güzel bir vu
~ yapan Cemil takımının ilk go
lünü at.maya muvafafk oldu ve 
devre netice değişmeden 1-0 Ga. 
latasaray lehine bitti. 

J kinci devre: 
lk.ind devreye ~anır ~an

maz Galatasaraylılar gene Beşikt· 
~ nısıf sahasına yerleştiler. Dev
renin birinci dakikasında Sal!had 
dinin ortaladığı topu gene Cemil 
ıü.zel bir kafa vunı~yla Be,iktaş 
lllanm laktr. Galatasaray tazyi. 
Jd devam ediyor. Bu arada her iki 
takımın da asabi .e favülln oyna· 
~~ g&iUQyor. 

17. inci dakikada Sararım Bo-

dükten sonra Qçüncil defa olarak 
Betikta' qlanna taktı· Oyun 
gene Galatasaray taıyiki altında. 

Arama da Beşit:ta,ın akınlannı 

görQyoruı. Nihayet 25 inci daki· 
kada S:ılAhaddin bir frikik atısın. 
dan Galatamayın dördüncil gola· 
nn de atmala muvaffak oldu ve 
maç da netice dttismeden 4-0 Ga· 
latasarayın galiblyetile bitti. 

Kadıköy atadında: 

Beykoz: 
Hilal: 

8 
1 

BugQn Fenerbahçe stadında 

li.k ~anna devam edildi. 
tik maç Beykoz • Hilal takmı· 

lan arasında yapıldı. Birinci dev
rede 6 gol yapan ~kozlular dev
rm 6.0 bitirdiler. 

2 illci devrede Hilfil penaltıdan 
bir gol yaptı. Fakat Beykozlular 
buna 2 gol i~"' mukabele ederek 
maç 8-1 Beykozun galebesile rn:?ti
celendi. 

Vefa: 
Topkapı: 

2 
1 

tklnd maç V cfa • Topkapı ta· 
knnlan arasında yapıldı. 

Birinci. devrenin otuzuncu daki. 
kasında bir gol )1lpan Vefaltlar 
devreyi 1-0 bitirdiler. 

ikinci devrenin ortalanna doğ
ru Topkapılılar bir gol yaparak 
beraberli~i temin ettiler. Topkapı· 
lılar oyunun sonuna kadar h!kiın 
bir oyun oynadılar· Fakat O)'Ullun 
bitmesine bir dakika kala VefalL 
lar ikind gollerini yaptılar. Bunun 
Oıerine Topkapılılar oyun~n bit· 
ti~ini, binaenaleyh bu ikinci go!fin 
niıamt olamryacab'Inı ileri sürmQş
lerdlr. Fakat bu iddiayı kabul et· 
miyen hakem yarnn dakika sonra 
oyunu nizam! ~kilde bitirmiştir. 

Şeref •tadındaki 
ikinci kiline maçlan 
Bugün Şeref stadında oynanan 

2 inci kOrne lik maçları 300 kadar 
bir seyirci önünde oynandı. 

İlk oyun Si§li • Kale arasında 
oldu. Oyunu 2.1 Şişli kazandı. 

2 inci maç oldukça mühimdi. 
Bu da Pera ile Galataspor arasın· 
da oynandı. Oyunun neticcsl 5-0 
Pera lehine bitti· 

3 üncü oyun Feneryılmaz - Da· 
vutpaşa arasında oldu. Oyun 2.2 
beraberlikle bitti. 

Son ayun da Karagümrük • A • 
nadolu arasında oldu. Bu oyunu 
da 1-0 Anadolu kazandı. 

Voleybol müsabakalan 
Beyoğlu halkevindc yapılan 

mektepler arası voleybol tumu\'a· 
sının neticeleri şunlardır: 

Yilksek Muallim. lktisada hfil.."
men galip. 

Mühendis - Tıb: 15-6, 15·0 Mü· 
hendls galip. 

Orman • Ticaret, Orman hük
men galip. 

Çelikkol • GaJa!a~ray: 15·7, 15-
2, 15-12 Çelikkol galip. 

Hukuk • Mimar: Hukuk hGk -
men galip. 

Bu sabahki kros 
Balkan kroauna hamlık olmak 

!here Topkapı harielnde yapılan 

hazırlık kl'Ol1l btyecanlJ olınll§, 

netbd• R:ıa Maklut blrinoL Ar. 
tan tktnd, gen~ atlet Osman U. 
~ctı, Rem.ıi dôrdUncil, bak be -
lincl olmuotur~ 
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EN SON DAKiKA 

Sovyetler en büyük hava 
taarruzunu yaptılar 

Londra 4 (Radyo, saat 18,30) - Sovyet tayyareleri en 
bttyttk hava taarruzunu dUıı yapmış, birçok Fin şehrt bomba· 
lanmıştır. Taarruza 400 tayyare iştirak etmiş, btrkao binden 
fazla bomba atılmıştır. Bu en bUyUk ~a.ya. taarruzundan en 
cok hasar gören Kuotuo şehridir. Burada. yUzlercc tnısan m. 
mUş, yüzlerce insan yarala.nmıştır. 

Sovyet ordusunun Mannerha~ hattına yeni tabiye ile 
yaptığı taarruz da aitim kalmıştır. 1)o;yet ı-adyo1arın1n ,ıeşrl· 

yatında halka teminat vcrtlişf, alAkadar mahfillerde, Sovyat 
efkArıumumlycslnln Fin harbinden endişeye düştUğU yolunda 
tefsir edllmekted1r. 

"Sovyet Rusya Alman· 
yaya oyun ovnuyor ! ,, 

Londra ~ (Radyo, saat 18,30) - ftaban mareşali Balb<r 
nun sahibi bulunduğu gazetenin son başmakalesinde, Rusya· 
nın Almanyaya oyun oynadığı fikri lleri sUrUlmektedlr. Bu ya· 
zıya göre, Rusya, yardım vaa.dlerlne rağmen, olmdlye kadar 
Almanyaya yiyecek, petrol ve diğer mUbrem maddelerden biç 
birini göndermemiştir. 

F ransasın Suvyetlerdeki elçisi 
memleketine dönüyor 

Londra' (Radyo) saat 18,30) - Fransanın Ruayadakt el· 
cıaı, memleketine dönmektedir. Elçi, sıhhi sebebler dolayuılle 
Istıfa etmiştir. Diğer taraftan Almanyanın Moıskovadakl elcisi 
de Berltne dönmUştUr. 

Sovyetler, Fin harbinde 1000 
' 

tayyare zabiti kaybetmişler! 
(Ba§tarafı 1 lnd s.,fada) 

İyi bir membadan alman mal(k. 

mata g(Sre, Sovyet nay_a'Jluvvetıe.. 
ri bin kadar tayyarecl zayi etmlf 
tir. Bu hal R~ için çok vahim 
bir §eydir, zira Ruala:r en ziyade 
güvenmekte oldUklan za.b!Uerl 
kaybe~ bulunuyorlar • 

ESİB nus ZAB1l'LERtNtN 
A..'"LATrIIiLARI 

Stokholm. 4 (A.A.) - Svenska 
Dagbladeiln Finlıı.ndiya hududun • 
dald muhabiri, Rusların uğ~ 
olduklan muvaffakryet.aWJfe raf • 
men Kareli ber.zahmda taanuzla. 

mensup sabitlerle 16rllaın0ftllr. 
&.! muhabir, ytlbek rtıtbede b1r 

Ruı zablt1nlıı beyanatını naklet. 
mektedlr. Bu sabit, men.sup oldu 
ju kıtar.m bir q harbi için ebem 
olan teoklllt ve teçhizattan tama 
mile mahrum olduğunu söylem!f
tlr. 

FİNLANDll'A YI zty AJU,'T 
EDEN lNGıı.tz AMJ!:I.E JIEn.:l't 

Kopenhang, 4 (A.A.) - Ber. 
lintstke Tidende gıu:etoslnln is. 
tihbarma göre, İngiliz amele beye. 
tt Flnlandiyayi ziyaret ettikten 
sonra bugün Kopenhanga gehn.~ _ 
tir. rmı tecdit et.mıo olduklannı ve ec_ 

nebl m~Uerln general Sternln 
Mannerhcim hattını yn.rmalı: llml 
dini muhafaza edlp etmedlği ve 
yahut nU!wıça zayiata ehemmiyet 
~cnniyerCk tecrübelerine devam c. 
dJp etmlyeceği sualini irad etmek. 
te bulunduklarını bildirmektedlr. 

Bu muhabir, Finlancllya asker_ 
l~nni.'1 ~k mükemmel olan mane. 
vf kuvvetlerinden derin blr bay_ 
ranlıkia bahıset.mcktedlr. 

A vnl gazetenin b~ka bir mu • 
habitl, Soumosalmide mağJnp ot. 
muıı olan H Unı:n Rus fit'kasma 

Heyet, balJbımrda Kopenhang • 
da içtimalar akdetmekte olan §I • 
me.1 memleketleri amelefl.i mesai 
birliği kODi'era.namm aon cclse$lne 
iştirak edecektir. 

Yugoslav Afyon lnhiaa
rınm felaketzedelere 

yardımı 
Yugoslavya afyon inhisarı, bu· 

radaki merkez büroları eliyle Er. 
zincan felaketz.ıedeleri için Kızılay 
umumt merkezine bin lira teberru
da bulunmuştur· 

Haber AKŞA'M,,P08TAsı3 
- -c _,_..., .. _ .... ·--- . . .. --- .... 

Hasan Kumçsyı yazdığı maka1cde Be!gr&d topl&ntumda Balkan aııta.n
tmm yedJ acne uzaWmasmdan bahsederek diyor ki: 

••- Gerek İtalyanın, gerek Bulp.rtatanın uzun saman Balknn ant.ıı.ntma 
dahil olan memlekeUerln arasını açmak, bu antantı dağıtmak tçhı utr&§tık. 
larmı hentıı; unutınıı.dık; bugtln fae Belgrad konteranmırn ka.rarlle bu atı• 
taııt tekrar yedi eene için uzııtılırken bu devletıerln vııztyeUerl tamamen de. 
ğlşınl§ olduğtınu, Roma ve So!ya hllld'.ımetlerlnin Balkan ıuıtanb Sçlndckt 
sulhperVerllk alypeUnl t&kdlr ettıklertnt memnunl19Uo ıarnyoruz.,. 

Ekrem Upklıgtl HeraUn stıtunund& yazdığı makalede diyor kJ: 
.. _ 1939 harbinin menaelerinl tetkik ederken de tarih kaı'§Itund& hını 

Dı ftlpheyl bula~ktır, fak&t hırı De fQpheye tıpkJ eek1 ra.mantarda Oldu#U 
ıtbl korkuyu '" bir de". menfaat tıavı ıd8CıkUr. 

Ba§ta Balkanlılar elmak a..-e ııatttn Jıcttf:flk *"'.tım b&!lret ve lhtfyat. 
klrtıklamıdan dolayı tebrik edelim. Hl\l'bln eskt-dcn çok farklı olarak u. 
mumlleıımeyfp mevzii kalınuını onlarm dotru barekeUertnı borçlu bulurıu
yoruz.,, 

SAAT: 19.30 

Resmi tebliğ 
Balkan Hariciye Nazırlan 
aralarında sıkı teması 
mu haf aza edecekler 

Belgrad 4 (Hususi muhabirimizden telefon
la) - Bugün Türkiy@ saatile 19,10 da Balkan 
antantı ~on~yi mesaisini bitirerek kominikeleri 
ni neşretmişlerdir Gafenko tarafından okunan 
komini~e Yunanistan, Romanya, Türkiye ve 
Yugoslav ha~ciy~ nazırlarının 940 Balkan an
latı konseyi konuşmalannda şu hususlarda mu
tabık kaldıklarını beyan ebnektedir: Harp tehli
kesinden ictinap ve Balkanlarla cenubi Avnıpa
da emniyetin temini hususunda antat devletleri 
müştereken çalı§acaklar ve kati bir sulh siyaseti 
takip edeceklerdir; Balkan antanb sulhu mUha
fazadarı ibaret olan gayesine doğru devam ede
cektir; Balkan devletleri arasında iktisadi müna
aebetin artmasına çalışılacaktır. Balkan hariciye 
nazırları bundan sonraki konseve kadar arala
nnda sıla bir temas muhafa7.a edeceklerdir. 

Kominikenin okunmasından sonra hariciye 
nazırlan, beyanatta bulunmuslardır. önce söze 
Yugoslav hariciye nazın basl~mıs ve §unlan söy. 
lemiıtir: • .. 
"Tebliği resmiye ilave edilecek hiçbir şey yok

tur. Antanbn maksadı ve P-ayesi Payet vazih ola· 
rak tebli~de İşaret edilmistir. Sulh ic·n çalı~an 
Balkan ittifakı bir kat dl\ha tarsin ed0lmiş ve an
tant Balkan memleketleri için bir sulh garantisi 
olmuştur. 

Avnmadaki fikir mÜ<'.adeleleri bizi alakadar 
ebnez. Balk&nlılar kardeş birer millet olarak .; 
ıulh İçerisinde va.şamaya azmetmislerdir. Bizi 
biribirimize bağlıyan kendi ihtiyaçlanmız ve 
menfaa.tlerimizdir. lttifekımızın bundan başka 
gizli bir manası yoktur. Mesaimi?: Avrupanın bu 
nahiyesinde sulhun muhafaza edileceğine kuv
vetli bir teminat te!\kil eder.,, 

Bundan sonra Türkiye hariciye vekili Şükrü 
Saraço~lu söze ba-lamıs ve demistirki: 

"-Konseyin sulhu m~hafaza baklandaki me· 
saisini memnuniyetle karşılanm. Matbuat huzu
nında bunu RÖylem:-; olm2'kla derin bir memnu· 
niyet duyarken, kral AieksA.ndr ve Cumhurreisi 
Atatürkün aziz habralannı bu ciizel beldede teb
cil ederim. Balkanlar esk ·den bir münaferet ve 
ateş menba.ı iken buı:nin dünya sulhunu muhafa
zaya çalısan sakin bir mıntaka halini alını§, dün· 
yaya ref1th, terakki birlik ömei?i olmu~tur. Bu
giinkü buhran karsısında mi\ttehit vaziyetimizi 
inki§af ettiren bu netice te~ekküre layıktır. Beya
natımı bitirirken bütün meslektA.~larımın haki
kati gören diirbinliklerine ve hakikate uyan siya· . 
setlerine teşekkür edeceğim.,, 

Bundan sonra Yunan hariciye nazın da anlat
manın dünya sulhuna faydalı oldıt'gundan bah
setmiştir .. 

Konsey, 1941 senesi §Ubat ayında .Atinada 
toplanacaktır. 

Büyük taarruz arefesinde ... 
(Bqf.ara.fı 1 inci Sayfada) 

Pa.ıis, 4 (A.A.) - Fransız erk.A.nı harbiyesinin tebUği: 
Vosgca'lann garp sathı mailinde keolf kollannm faaliyeti mil. 

ta.hede edilmiştir. Aakerl m113&hitler, dU.n bir tek yeıı1 bl.dJae vuku 
bulmuş olduğunu beyan etmekted.lrler. 

Rbin mmtakaamda ka:r:mattar araaında ttıfek ateef teat:f edllmfo .. 
Ur. Bu mmtaka ıi.mdlye kadar yukarı Alaaam en sa1dn m.mtakuı ldl. 

Polonya milil meclisi 
(&§tarafı 1 in.el Sayfada) 

Polonya arazisini i~gal eden düş
mana karşı nihai zafere kadar mil. 
cadele etmek suretile Polonyanın 
istiklllini ezeli hukukunu müdafaa 
etm~ azmetmf' otd~n Po
lonya milletine bildirilme!i. Fin
IAndiya reisicumhuruna. Fintandi· 
ya milletinin kahramanlığı hakkm 

dald takdiratm ve mfi§terek düş
mana karşı muzaffer olması temen
niyatırun bildirilmesi, Fransada 
Amcrikada ve dünyanın diğer ta· 
raflarında bulunan Polonyalı mu· 
hadrlerln vatana hizmet için ihtr 
yar etmi' olduktan fedak~rhkiaı
dan dolayı kendilerine miruıettar .. 
tık beyan edilmesi. 
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mesaisini bitirdi No.15 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

l!fitml~ Dün geceki ziyafette 
~::0~=.:_-.. söylenen nutuklar 
hUvtyettnı aaklıynn ec.nebt bir yolcu
ZlUQ m.atııyeu bu~ nnlo.eılnıı§tır. 
G8 )'a§lannda olaıı. bu &danun Hanrt 
H.nnaıı, Rotcnhetn, Rosıı glbl dö~ 
2ahıı la§ıdıtJ Öğre~Ur. 

Hnıırtnuı eeyahau zabıta.ya §1lphell 
rerWercıt aorgusu yapılın.ı, ve emnı 
Y.t mUdürl~dc nezaret altına ;. 
lauıuşt.ır. Kendls1, lnglltercdo U%Un 
lllUddet kalmro olan Balen Romanya 
il bir )'llhud1dlr. !lenıleketlmize, hu: 
~ete otobüıs, kamyon &atmak llze 
re Celdlğ!nl, ancak evraJonm tanı~ 
Olınadığmı aöylemektcdlr. Hanrı hu. 
dut harictnc çıkıırılacnl."tlr 

lngruz fnbrikalan nıo~easnıerbı 
8n nıtlrekkep b1r heyet bugtınku ~ 
~e fehrtınhe ge1mt;;t1r. 

Limanda bu aabatı keaıt b1r 813 ol 
:ı:ı:ıuııtur. Saat beıı bu,.,•kta ba 1 • eiabflhaa!!la ~~ ıııyan 

eaat dokws mratarmdtı 
~k. ke34fet peyda etmıtı. Boğaz ve A 
da "-P\U'lan k • en pe gtlçlOkle l§lemıoıcr. 

r, Sl:ıı öğleye kadar C:evanı etmiş 
"'• &ncak oıı ikide uaım~tır. Maama. 
ıuı bu &abalık! s1s dUnktı kadar kcs1.i 
Olnıaml§tır. 

• T1tns nıncadeıeııı dotayune ha1km 
"1 kuıt olıırak bulunduğu ııakU va.sı 
t.lannm tennı surette temtzıenmCSUı; 
~evam olunmaktadır. Dezentekte edl. 
eıı otobtıaıere lemlzılk kontrolünden 
teçtıklenne dair kAğrtla.r YllPl§tınJ. 
~tır. 

'Ozertnde MYle litıt butuamıyan 
~ va.aıtaıan kontrolden kaçın~ 

&kkJ olunarak ae.lor<Sen mcnedilc: 
~ktlr. 

• Maa.ru "f"ekll! Haaan AH Ttlcel, 
~erııttedeki tetldkıerı nrasmda ki
~ ıone de atlkadar olınUJ, rektör. 
l1 lzatıat alml§ ve bu nıeaeıentn hal 
de!çtn ... dlz:ekutıer vermtgtlr. Bu yolda 

hal fuü.ekete geçUerek llntvermto 
!_~Yllt bUrosu t&ratmdan kUapıu 
-unlacaktır. 

• İkUaat Yekllett, kGmtır hanamım 
devteUeoUr1tmea1 için bir proje ha.zır 
~tır. liavzada.kJ loprakaıtı ve na: 
ttı lolerl blrlbirlnden ayrıll'lll§ nı bu 

laannıar tek btr mtıdUrUlğe bağlan. 
ZZUftır, Fazla kemUr latllısaJı lçtıı de 
'bir Program haz.ırl&nDU§tır. Ocaklar
~ O&ll§an l;~Uenn yqayı1 tarzıan 
"'e ıahbı bakrmıan hakkında da ;venı 
kararlar vertlml§Ur. 

• lılUatakU reaaam1ar ve heykellı'af 
1ar blrllğl dün halllevinde b1r toplaııb 
=~ P&rt.t mUzabereUııtn teminl-

• &rarl&§tınnııtır. 
Evvelki a&bah saat onbtre dog-ru 

<;;::rıyet matbaaazncıa makine Den 
~ VilU BIUmeU bıçakla vuran 
• &ıı1ı &mele lılehm.et Ali dtlD adli 
l"e teaı1ıxı ım-•- ye_ ııı&hk e_..... ve Uçüneü aulb ceza 

14 em~ aorgwıu Y8Pılmıatır. 
ehnıet AU lladeatnde Blllrnell öldür. 

121tk lateınedlıını onu-•- ....... _ ba 
hık -~aa . 
~ ODU§tutunu fakat Almanın ken. 
toka e kaba .,.. eert muamele ederek 
J:l1 t vurc:ıuaunu ve bu )'Uz.den kendi 

tını ka!sbederek zıe l'&Plı#uu bilemedi: 

11 Ylemf§Ur. HAklm, Mehmet A· 
~. levku etın.l§tır. Tahkikata devam 
-....ıtnektedlr. 

• GUI köprQaQab "'1:nurl&rdan 
l1lezı tahta P&rkelvtnın t&mlrtne ç&• 

~k~. ParkeJertıı • 'Ortaıanııa 
Chr. buı tertibat )'llpılmakta-
Şubatm >1nntatııa.n lttb&ren 

1'1bı11n nak~ ,._tal&ruıa kot>. 
~tıbtemeldlr. aı;ı1maaı 

" ~ Ceml)'eUert llltlftez.ek Jardnn 
\eoktıtı.tı umwnı heyet lolJI&ııtıaı 
h.zııtııı gtınU eaııar cemtyeucrtnın .;:: 
~ekJ merkezinde yııpılacaktır 
~ °"ınlyeUcrln btr eene IÇ!nde ~yır. 
l~ yardım paraaı 289ıa Ura 

Yugoslav Hariciye Nazın diyor ki : 
"Balkan antantı, azasının mülki tamamlığı ile 
iatiklô:llerine riayet edilmek §CJTlile Avrupa hCJT
bi karşısında tamam bitaraflık muhafaza edecek
tir.,, 

Bclgrad, 4 - Balkan Antantı Romanya Hariciye 
konseyi bn sabah toplan?lll3 ve Nazıııoıo nutku 
son mllzakere lerini yaparak me- Bu nu~ konsey reisi Gatenko ce 
saisinl bitirmiştir. Öğleden sonra ,·ap \•erm~. g6sterllen hüaııU kabule 
verilen kararlar hakkında resmt 
bir t.cbllğ neşrodllecektlr. Verilen te:ekkür etUkt.cn &onra demı~ır ki: 
haberlere göre, Tebliğdo Balkan - AdrlyaUkten Karaden!ze, Tuna· 
Antantının Avrupa harbine karış- dan Akdenlze kadar olM &:ıhada hıı.
mamak arzusu yeniden izhar cdl- ldk1 bir BUllı a."ZU.Su göze tarpmakta. 
lecek ve Antant.In tıdsmm karşı. dır. Balkan Antantı bitaratlığma de. 
lıklı menfaatini mlldafaayn azmet. vıım odecckUr. Bltarn!lı:UWZ hiç 
tiği, bütün komşu devleUcrlo, bil- kimseye mUtcvccclh değildir; umumı 
hassa ltn.Jya, Macaristan ve Bul- sulhe hizmet etmektedir. 
garistanla dostane münasebetler 1- Bulgar ibıı.§vekill Kösclvanotun Bal· 
dnmesini nrzu etti~ tcbarilz ettl- kan camlaamm menta.ıı.tıerlni takdir 
rllccektlr. eden aö~ertnı ve Jırlacarlstaıı.uı doata· 
Harıciye Vekilimiz ne vaziyeUııl mcmnunlyeUe kaydet

mek isteriz. Bul,arl!!!tnnın hattı hıı.. 
Hariciye Vekilimiz Şllkrtl Sara.. reketl Balkanlann mentaaUne uy. 

coğlu bu aqam Belgraddan hare- gwıdur. Bu IUbarla tütün Balkan 
ket edecek, Yugoslav Ba§vekllile devletleri arıısmda tam bir anıa.,ma 
beraber ynnn sabah NL:i'C vasıl <>- kabll 01aca.#mI ve Jırlacaristanla mC'1'. 

lnrak b~ekllin m1safirl olacak • cut 1hUIAtlarm kargılıklı hallcdilece
tır. 
ŞükrQ Saraçoğlu yamı ak38Jn g1n1 Uml\. ediyoruz. 

Niş'ten ayrılarak alı sabahı Sof. Biz bUWn devıotıer araımıda anla§· 
yaya varacak ve trenin Sofyada maya tarattnnz. Balkr.nlarda ırtıkQıı 
kaldığı mUddet zarfında Bulgar istiyoruz. HJc; klm8eye müteveccllı ol. 
ba§\>ekill K6selvanofla ~rllaecek- mryan bir b1tara!lığa hürmet edllcccı. 
Ur. Hariciye Vekilimi% çarr;ıamba ğlnl ümit ediyoruz.,. 
gfinü İ!ıtanbulda olacaktır. G&!enko bundan aonra uırlardn.n· 

Düo macekı zıyafet beri devam eden Avrupa medenlyeU-
6 - n!n vücuda getfrdlği JuymeUeri tehll· 

Dün gece Belgraddald Türk se. keye sokan harpten dolayı teessür 
faretbancsindo dört hariciye nazı- göatermlf, ltalyanm Balkanlar sulhu 
n ı.ıerefine bir öğle zlyafcU. ak§aD1 hakkındaki poUUkamm kaydetmlt ve 
.da Yugosla~'n hariciye nazırı nutkunun sonunda DU aözlerl iiöyle. 
Markoviç tarafından Belgrad za- ml§tlr: .. 

bltan mahfcllnde resm! bir Ziya.. •·- Balkan devieUerhıJn milli mü fet vcıilm.l§tlr. 
Ziyafet sonunda Yugoslav harf- dat&alannı arttırmak 1çtn aartettlkle

clye nazın MnrkoVlç bir nutuk r1 gayreUer eııtantm nutuzwıu art· 
söyllyerek deml§tir ki: tınnaktadir. 

··- Balkan antantmm eulhper- Frarıs1% sefiri Saracoğlu 
verane meMlsi iyi neticeler ver-
ml§Ur. Bundan pek memnunuz ve ile görüştü 
lstikball nlkbinlikle karşılamak • Belgrad, 3 - Türkiye Hari. 
tayız. Antant devletleri arasında- ciye vekili, Belgrad Fransız ııe . 
kJ liya.sl ve lktJBacU ı, birliğine firinin ziyaretini kabı:1 ctmiJtir. 
bundan l!Onra da ayni kuvvetle de- Almanya tabiyesini 
vam edilecektir. Antant azası, 
kıymetini birçok defalar glSster - dt'ğışbrmİj 
mlş olan bu anlaşmaya sadık kal· Londra, 4 - Daily Telegrapb 
mak azmindedirler. gazetesi yazıyor: Almanya Bal -

Balkan nntantı, aza.smm mUlkI kan devletleri arasında ihtilaf 
tamamiığı Ue lstlkltlUerine riayet çıkarmak, battı konseyin toplan. 
edlimck tartJle A vnıpa harbl kar- tısına mani olmak için elinden 
§lSmda tam bitaraflık ınuhafnza f b 
edecektir. BugUnkü ...... ı .. et k.,...,1_ gelen gayreti garf etmiş, a t 

•<JW.Y -... muvaffak olama.mııtır. Alman ga.. 
sında vazlfemtz ihtiyat tedbirleri- zeteleri konferans hakkında kısa 
nJ arttırmak ve memleketlerimlzl 
harbin fecayilnden tıW bulundur- haberler n.e~rile iktifa ediyorlar. 
mak için ba.airetkArane hareket Diğer taraftan Times gazete -
etmektir. sinin Amsterdamdan aldığı ma . 

Bulgaristan ve Macaristan al- Hun.ata göre, Almanya Balkan 
dıkları vnzlyet Balkan antantmm devletlerini ayırmak teşcbbüsfi. 
sulhperver Blyaaetlne tamamen nün akim kalması Uzerine şimdi 
uygundur. Bu hal daha mllaalt ı.m. bu -devletlere kaqı giller yüz 
kAnlara yol açmaktadır, Yakın bir g5stermeğe ba1lamt§tır. 
istikbalde bilCUnum Balkan ve Tu. ltalyan gazetelerioin 
na mllletleri arasmdn öaba sıkı 
aiyast ve tktmadi bir l3 birliğinin neşriyatı 
temln edileceğini Umld cdorlm. Paris., 4 - İtalyan gazetele. 
Böyle bir birlik yalnız iktwıdi rlnin toplantı hakkında uzun hL 
bızylklere mukavemet fçln değil, herler ne§retmektedir. Gazeteler, 
aynı zamanda Balkan ve Tuna Balkan antantı devletlerinin gös. 
aıemteketlerltıln terakki ve inkl • terdikleri aulb temayUlünü tak -
Şaflan noktasından da zaruridir dir ediyorlar ve diyorlar ki: 

Mıırkovtç nutkunun aonundıı, harblıı "Müzakere iyi şerait altında 
varld Avrupaya sirayetine manı oı. cereyan etmektedir. Türkiye Ha. 
rtıak için ltaıyanm müzaııereuno te- riciyc Vekili, Rumen • Bulgar, 
§ekkUr etmıo, &ıkıı.ıı devleUerinln Yugoslav hariciye num da, 
Yalnız Balkruılar f~ değil, ayni za- Rumen • Macar münasebetlerini 
ınancıa dünya sulbü için çaıt,tıklnrmı kuvvetlendirmek için çalışmağı 
~Ylemi§ ve Romanya, Yunan kralla- kabul ctmiJlcrdir. Balkan antan. 

e TUrklye cumhurreıaı lsmet lno. I tı bu içtimadan kuvvetlenmiş ve 
nUııun ve bu mcmlekotıcrln saadeti t daha geniJ}emi~ olarak çıkacak . 
çtn kadehln1 kaldırmıgtır. tt 

r." 

~U§tur. Bunun 27,71' ııraaı oan:: 
t&neaıne. diğer kısmı danıııma bQ 

~a eartolunm~tur. ~nııyeue; 
"neatntn ya.rdımmı 32 bin Uraya 

~al'L"llağı teklif etmektedirler. 

lıle,hur A.frodit romaıınıdazı ÇI >--ft n 
~ lllll!tehcen neırlyat davaıst~ - a ır çtt e : Cumhurreısımız kUçUk 

bir ameliyat geçırdi 
~ laat on dörtte yedinci C07.a • Sovyet ausyanın Almaeyaya 

14 l!u eınesinde bakılacaktır. !~b:ıı.ıtı gc;mıaı ariyet verdiği ve bun 

........................................ ___... : . 
Fakat o takdirde. MeçhQl Kor- f parolayı duymuş ve serapa dikkat 

san, kırmetinden ve kalbinde uyan kesllml§lcrdl. 
dırdıf.rı tesirden çok §CYler l\3ybe- Mc~hul yabancı dn bu ıslığı duy • : 

: : KORKUNÇ! decekti. mua vo derhal, kmuıdnn aıynlm13 

i İkindi \Utivdl. Liman k~in iki yalın kılıca bemiyen gözle.rL 
· • dJ....• ür- ıU etmfta g0zdlrmlş ve kamusmm . 

Bir Fin şehri 
bombalandı 

den, prensesın sarayına v1>• u s F kat kim 
1 1 b. k ık - _, til kabzasını da tutm~tu. a • atle i er ıyen ır a~ • gozu;' a.hll . 

i 
. i 

c 
ı 

1 'nd _ 1 bi. k' . d Şt'm scyl glSrcmlyordu. Yabancı, o ç1 e ycunu r ·ışı \"3r ı .. 
sek panltılan ile dolu gözlerini ya.k~lliıncaı kayıkçıya: 
~ - Dur 
sık sık etrafta dolaştmyor ~ son Dedi vo kesesinden bir cnmnş i 

: Bombalar sığ,nakları dehp l 
-~ bırçok msan öldürdü i 

Stokbolm, 4 (A.A). - Tldntnge.n 
itUctcslnln Hcls1nk1 mUh&blrl Kuo. 
plo §ehrinln 8 §Ubatta öğleden sonra 
§iddeUe bomb:ırdmuın odlldlğlnl yı:ıs. 

maktadır. 30 kadar Sovyot bombardı. 

man ~yyarcs! t1ehrln merkezini mte 
malik bir §cldlde tahrip etmt§tlr. 
Bombardıttıanm tesırlerl korkunçtur 
Sovyet bombalan blrknc; lllğmağt de
lip fı;lno dllşmU§Ulr. Birçok ölQ ve 
yaralı vnrdır. 

SOVYET TEBLt'11 

Moakova, ı ( A.A.) - Lcnlngrad 
askerl erktınıharblycslnln teblltf: 

3 - Şubatta kaydedilecek lılçblr 

hadise olmamı§trr. Bovyet havil kuv. 
vt-tlerl dDıP??nnm aaker1 hedeflerin' 
mtmılfaldyello bombardıman etml~

Ur. 
AMERtKı\ tSTtKnAz 

l'APl\ITYACAK 

Vcşlngt11n. f (A.A.} - tthall\t v.
lbracat bankan vn.srt:aııne F!nt!Uıdl 

vaya lkra.zda bulunmak projesinden 
nar'Amentoea ~ııterflen muhalefet tJ. 
zerine Trgeçll~l~Ur. Yegane ~"' 

r.ıntlndJyanm Amerika plyasasmdar 
borsa murakabe koml""nnunun mtıs:ı 
ndesfle blr tstıknız akdetmesfdlr. 

IDAHİLDEI 

ra sarayın pencereerlne bakryor· 

du. 
Sivrice, siyah sakalı vardı. Genç 

>·alcışıklı, geni, omuzlu ve gQzel bir 
erkektJ. Esmer yü.ı<lr.dekl çatık 
kaştan, siyah göz!crinin kuVveti.nt' 
yakışan bir şekilde y{lz(lnü sfülO 
yordu. 

Belinde uzun bir kılıç ve altın 
saplı bir ka..'?13 vardı· Kayıh"ÇIY3: 

- Biraı yavaşla: 

Dedi. Kayık ağırlaşır gıöl oldu 
MeçhQl genç, etrafını ara~Urıyor 

ve hiç bir §eY. göremiyordu. YQı· 

başı Ventori}"O da. tam bu sırada 
diğer kayıklar arasından onu gör
mO~ ve birdenbire, yuınruklannı 
sılsmı~t: 

- işte, saraya d~ gelen, bir 
yabana .. Hem de bqtan aşağı 
milsell~ .. Etrafı tetkik ediyor •. E 
vet. bu adam, ya onun ta kendi~· 
dir ycyahut ta adamlarından blri 

Ytlzbap, bu buauata en ktlçtlk 
bir tereddüt tqmuyordu. Hemen 
Jolıcmı çekti. Bafif bir mlık çal • 
dı. PusudakJ ııeferleriıı hepısl bu 

Zelzele 
·aır k~yde10 kışı 61dO, 3 kişı 

ağır surette yaralandı 
Ankara., 4 - Evvelki gün ve gece BıTU. f&Z'k1.KAı'&bia&r' ve Zarada muh 

telif §iddette zelzeleler oımuıtur.Sıvu takt zelzele 10 ll&Jliye anrm~. ıarkl 
Karahlsar ve Zarrula da Uçcr zelzele kaydedllmlftlr. Haaarat 7oktur. 

Yalnız evvelki zelZelelerde çaUıyan binalar bu )'eıı1 anmt.ııarıa feııa 

vaziyete dU§ltlektedlrler. 
Zarada mektep bina.aı yıkıldlfmdan bel~ talebelerle den ,er.bilme. 

Jertni temin içln barakalar ln,a ettirmektedir,. 
.Jandarma umum kumandaıı.ı Erbaad&D Nlkaara ctt.mııttr. Gelen haber. 

ıere göre, dün akpm Erzincanm Cerıclfe nahlyealDe ballı s-tD ıtayUnde 

ofddetll bir zelzele olmu§ ve köy tamamen harap bir hale gelmlftlr. 
EvvelkJ zelzelelerden zarar g&-meml§ olan köylerden Pulur, töyilntln 

evleri de tamsmen yıJnlmı§tJr. Bu köyde 10 &ltı vardır, Oç k1§I de afn' wret 
te yaralanmıştır. 

vau vekili HUmJ. lmday ba§kanı doktor J"ud b&dl8I J'll'tDI ıttmtiler. 
d!r. 

Doktoru öldüren 
ebe mahkUm oldu 

HuekJ haatancsf aaatanıanndan doktor Mehmet All1t ADkarada Uccn 
tııdllreo ebe Nactyenln muhake.mest dtm Ankara ağır ceza mahkemulndt 
b1t1r1l.ml§Ur. Yedi saat atıren muhakeme &'tlCll 22,30 da nihayet bulmuttur. 

Genç kadın, dUnkü muhakeme eırumda doktor Mehmet Allnln kendlal. 
ııı boğmak tstedlğlni, boğumı aıktığmı anlatlııI§ n mtıdataa kudlle taban. 
cumr ateşledlğlni ~ylemfıUr. 

lklnci celsede, maznun avukatlarmıa talebi ber1De adD tabtb mahke. 
meye davet olunarak dlnlenllınlftlr. 

Doktor Behçet ~yle domlfUr: 1 ta m.anJ olUp ~ lmlllUf 
"- Maktulde Ud kUJ"f\ID yana lardı. 

bulduk. Kurşunıar içeride kalı:nJ~h Doktor Behçet bu ınoa;e karft ~ 
r<:urşunlarm 25-40 santim kadar mc- ıan Bllyleml;tır: 

sa.reden atıldığını ta!ırnln ettik. Suı;lu •·- Naclycntn Dk mua,enatnde bo
kadım mUddclumumt l:iamllıln yanın. ~da tQ.bent va-->t. Anjin nlıhılur> 
da muayene etUm. Kendls1nde mQea dan bu tulbeDU eanmıtl. TWbenı 

dele ve müna.zaa uan görülemedi boğa& aıkılmumda la lralm•ama ma 
Mo.l:tuıun UzorJ..ode böyle bir Is yok- nt olablllr.,, 

tıara çıkarnrak fırlattı. Kayıkçı 

paranm bUyüklllğU ka?'§ısmda, kan 
dilli. reveranslar yaparak etnd4 
onu selA.ınlad.L Yabancı, bir geyik 
gibi sıçrayıp sahile çtkmı:ıu. Sara. 
ym dirsek teşln1 ettiği noktaya 
doğru yürUdil. Buradaki kapıdan 

girmcğt daha muvafık g~rllyordu. 
ÇllnkU tam o sırada, o kapı lsU. 
kametinden bir genç kmn işarc~ 
nl gönnllştll. 

Fakat orayn varabilmek Jçln, 
karvılıklı dunnul} bUyllk heykelle 4 

rln arasmda.n geçmek JAzımdı, 

H:ılbukl, gerek burada, gerek~ 

blru ileride, hassa muha!ızlan ya.. 
lm kılıç olarak bekliyorlardı. YUS.. 
bqı da daha ileride duruyordu. 

Meçhul yabancı, hiç tercddQt • 
ıllzce vo eli kılıcm kabza.ıımda ol, 
duğu halde yürlidtı. İşareti veren. 
Rozlta ldl. O, .. gelme!,, teklinde 
lşaret verdiği halde anlatamamıt 

..ve kopa~ felikctl haUrlıya.rak 

bırakıp aarayın . 1ç1ııe doğru k&Q. 

mıetı. 

Tam heykellerin arasma gelmlf,. 

ti tı, selli klşinln, yalm kılıç keıı.. 
dlalne saldırdıklannı gördQ ve la.. 
lıcm.ı çekerek geri fırladı: 

- Geri! .. Ugak makuleıd herll.. 
lerl 

Fakat, btı naftle bir hareketti. 
ÇUntU yilz;başınm lktncl bir ıahp 
ile kapmm geriıd.nde pt23U kuran.. 
lardan ıselds nefer daha bu tarafa 
dofru toşmafa bqlam131ardJ., 

Yllzbaşı, bu OD altJ kl'1 karpım. 
da, Meçhul Konaaıım hlçbir ıey 

yapanuyacağmı anlıyarak, 7erln.. 
den çıktL Neferler, MeçhtıJ Kor .. 
eam çevirmlvlerdL i'akat laamle 
yapamıyorlardı. 

Yllsbqı: 

- Bana bat • dedi • Duka il& 

mma senJ tevkif ediyorum. .. 
Meçhul yabancınm dudakların~ 

mUsteb.%1 ve cU.ret dolu bir l.ebt&. 
dm bellrdl: 

- Ben, Duka, Sllb tanımam. 
Erkek vo oereru bir zabtı.., f8 
biçare aüerlerl geriye çek de ~ 
şılıklı lkJ kılıç ısallıyalım... ~ 

YUzbaoJ bir kll.filr aavurduı r: 
- Haydutl. ~ 

- Amma, namualu 'ft ertllf 
bir haydut.. Senin gibi kılıçlı bir 
maskara değll f. 

.Meçhul yabancı, bunu mllteatip 
bir klifUr savurdu ve kılıcı ile laa.. 
w'ada bir daire çizdi: 

- Açılm be herifler ! 
Ve karoısmdakl bir neferin tla. 

tllııe mçradı, bir darbede kılıcmı, 

elinden sulara fırlatb ve ııynldı. 

Fakat Uerlsl bottu, kaçamazdı. 

Denize atılmaktan başka hiçbir 
kurtutuı yoktu. Fakat o takdirde 
suların içinde pek kepauce yıı.ka.. 

lanacaktı. ltidallni hiç bomıuyor, 

sağına soluna mUtem:ıdlyen kılıç 

ı:larbeıd ısavunıyordu. Ve bllııa

ytlzbaşı Sentoriyoya doğru Derle .. 
mek .istiyordu. 

(Devamı var) 

~t celsede, eser Mkkmda tetld. ........, Alman mtırettebaua ıımaı d~ 
~ l'llpıuı ehlivukufun raporu °" nlzinde hareMtta bulunduklan aöy 

tu. Bugün tablbiadll odaamda ba§mu· Bundan .a:ıra iddia makamı, katıt 
avln Hll.seyln ve muavin Zcldn1n 6ntln k&sdeıı ~Jedfıtn! Deri drcrek Naci. 
de Naclyenln tekrar Uadea1 alındı. yenin ldammı lltemfo. 1t1çh1 veldller1 
.<:endls1 Md.lst-.nln rıasıJ olduğuzıu bize mOdataal&rmı )'&pllllflardlr. 

Alakan, a ( ~) - Re.lslcumhur odadaki ha.ata §eZlongu üzerine )'&ta- MUdataadaD smra ID&bbaM 
!amet lnön'l bugt1n saat 12,'5 de AD· rak tenWı.tı gösterdi. Uadestııe göre. heyeU mllzakereye c;Pkllmlf ve ~ 
kara NUmune ha.stanesini te§rlt ede· yatakta yatarken doktor dlzkapakla. 22,3 do karan bOcllrmtıtlr. Buna gG 
rek sa: kürek cildi altındaki bir U:alı n tızerlne t#ilml§ ve bu aırada yaatJ_ re, ııuclu Naclyenln lutUI kudJ e tıa 

ŞElllR 'l1l'Al'R080 
Dram kmnı: GUndQa 

14,SO da, Akpm 20.IO da 
O &ADIN 

• •ea.ıtttr. lcnmektedtr. Sovyet bahrlya zab1uer1 
'r~karııd yapılmakta .olan Türk • bu dcntzaıtı &'Cınilerlnde ııtajyer sıta. 
llltcıı Ucart mllzakerclerl neUcelen· Ule bulunm:ıktadır. 
ıı., ._ 2hıa~ eskt anlaşma §Ubat aonu· • Amerika, ı tenıınUZda bqlryan 

• ~ UZatılml§trr, bUtçe lletlet!nln ilk Yedi ayını 2 milyar S Y&ya külliyetli pamuk •· 421 milyon dolar açıkla bfUnnı.otır 
,lttt.ı. nu ınaııar hm1rdeD y1lkl•. Bu açık geçen aenenın aynı dcvreatıı-

\ tıı • de l ttıllyar tl87 rntıyorı dolardı. A-
?'alt ıc::r konı1ayonu yıırm tcrp1a~ merl".anm düyunu umumlyc.!11940 eo. 
ılt 1aaı..:.:·· karton Ye m.aıaı.ra thtlkA. l nun<h 42 milyar 109 mUyon dOlara 
~ braı1ar TereCektll'· baliğ olacaktır. 

yağ kesesinin (Kyate aebaceı çıkanı ğm altından ç•kardığı tabancası l1e rekeU kabul olunmut. takat doktonır 
mıuıı arzusunu izbıı.r buyurmu§la.rdu "le§ etını,.. Maddi uanııı göremedi MO lirayı alarak lmc;m .. " ..ten 

Ameliye operatör Dr. Nurettin Aru ~ için mak~' doktortİn maznunun me Ta&dDe Nact,.,.S llandrrvalı PY 
ına.n tarafından yapılmıt ve N1dz da· boğazını ınkıp ınk.madığr bakkmdıı rimeşru mtlnuebet teet. etmeeı. eon 
kik& 8ÜrmQfUlr. llm1 Ye fenni bir mUtalee ııerdlDe Jm· ra Uımale baflanWıl ca&11 tıaııtle 
R4ılalcumhurumuz bfru ı.tırahat· kAn )'Oktur.,. Ud Bebeb görWmtlf •o C48 lnct mad· 

ten sonra saat tS,30 da hwrt.aneden Kamunun avukattan hldlae aua- dedeki ıs sene hapta cezuı Oçte biri· 
ayrılarak kÖ§klerlno avdet buyurmu!J- ( anıda Naclyerıln bofazmda ttllbent ne fndlrtlerek Naclye e 9IDe bapıııe 
lardlr. anlı oldutumı .,.. bumm sa ~ ma1ıJr0ın edllmlfUr. 

• • • 
Komedi •:rsmı: GDndlls Ul.30 da: 

Ak§llm 20..so da: <XlLmmz 

Şehir Tiyatrosunun bUtUn 1 

hası!atrnı fetıiketzedcJcre tah· 
sis ettiği bl1yilk mUaameresi 
5 Şubat Pazartesi ak§amı ilk 
defa o1aralç: 
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Cenubuşarki Avrupa meseleleri Çoban Han· 
"Yugoslavya ve Romanya Ha· 

riciye nazırları arasında Vırşaz· 

ta bir görüşme oldu. İki devlet 
adamı arasında vaki olan fikir 
teatilerine ha1ihaz1r vaziyet dola· 
yısile büyük bir ehemmiyet izafe 
olunmaktadır. Macaristan ve t· 
talya hariciye nazırları arasıntl<ı 
Vene dikte vaki olan mül!lkatın 
feı1:!asında Romanya ve Yugos· 
lavya hariciye nazırları arasında 
bir temas yapılması kararlaştırıl· 
mıiitı. Çünkü Balkan ve Tuna 
mmtakalan memleketlerinin Bol· 
şevik ve Nazi emperyalizmine 
karşı bir sed vücuda getirmeleri 
mevzuubahs olduğu andan itiba· 
ren Yugoslavyanın yardımı oı· 
roadan hiç bir şey yapılamaz. 

Çünkü, coğrafi mevkii itibariy· 
le Yugoslavya böyle bir politika 
içinde birinci derecede ehemmi· 
yeti haiz bir rol oynamağa nam· 
zettir. Malfim olduğu üzere Bel· 
grad hükumeti Avrupa harbi mu· 
vacehesinde, bazı nüans'lar itiba· 
riyle, İtalyanın bitaraflığına ka· 
bili teşbih olan bir vaziyet almı~ 
bulunmaktadır. Belgrakl hükume· 
ti Budapeşte ile münasebetlerini 
hissedilecek derecede iyileştir· 
miştir; fakat, Romanya ile de, 
Romanyanın tam manasiyle işti· 
rak etmiyeceği her hangi bir ha· 
reketi imkansız kılacak olan iti· 
matkarane münasebetlerde bu· 
lunmaktadır. Binaenaleyh, Yu· 
goslavyanın, Romanya ile Buda· 
peşte arasında kabil olduğu de · 
recede bir yakınlık vücuda geti
rilmesi için tavassutta bulunmasr 
tabiidir. A vrupanm cenubuşarki· 
sinide tedafüi bir blok. vücuda 
getirilmesi için Romanya ile Ma· 
caristan arasında bir yakınlaşma 
olması mübrem bir lüzumdur. 

Balkan antantı daimi konseyi 
2 ~ubatta Belgratta toplanacağın· 
dan (•) Romanya ve Yugoslavya 

Son Dakika'nm zabıta romanı 

hariciye nazrrları arasındaki bu 
mülakatın kararları Avrupamn 
bu kısmındaki vaziyetin inkişa· 
fında hayati br ehemmiyeti haiz 
olabilecek olan Belgrad içtimama 
bir mukaddeme teşkil edeceği 
zannolunmaktadır. Bugünkü ma· 
Hlm şeklile bu vaziyet bilvasıta 
veyahut bilavasıta müttefiklerini 
müteessir ettiği devletleri meşgul 
etmektedir. nomn - Bcrlln mihve-

rine mensup olduğunu iddiada 
berdevam olmakla beraber İtalya, 
Almanya ile baş başa bir halde 
Balkanlarda ve Tuna havzasında 
vukua gelecek bir Bolşevik isti" 
Hisınm hayati menfeatlerine karşı 
durmak arzusundadır. Macaris· 
tan, Alınan ve Sovyet emperya· 
lizminin bu suretle birleşmesiyle 
iktisadi ve siyasi istiklalinin ça • 
resi bulunmaz bir tarzda tehlike· 
ye düşeceğini çok güzel idrak 
etmekte ve hudutlarda aynı za· 
manda hem Rus, hem de Bolşe· 
vik tehlikesinin sırtına çökmüş 
olduğunu idrak etmektedir. Bi15: 
tefrik bütün Balkan memleketle· 
ri Bolşevik tehlikesinin kendileri 
için ne demek olduğunu ve vuku· 
bulduğu takdiı+Je bir Bolşevik 
istiHisının Besarabyaya inhisar 
etmiyeceğini bilirler. Türkiye, 
Romaqya ve hatta Bulgaristan 
Rus kuvveti ile müşterek bir hal· 
de Alınan kuvvetinin Karadeniz 
sahillerinde görünmesinin- kendi· 
leri için Rusluk veyahut Alman· 
lığa filen tabi olmak demek oldu· 
ğunu ibilirler. 

Aynr tehlikenin tehdidine ma • 
ruz bulunan bütün bu milletlerin 
samimi bir surette iş birliğinde 
bulunmalarmt icabettiren sebeb· 
ler lüzumundan fazla çokturlar. 
Fakat bu memleketlerin müşte • 
rek müdafaalarının teşkilatlandı· 
rılinası meselesi, Avnıpanrn cenu· 
buşarkisinöe bir devletler grupu 
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••- Ne oldu? kcmlini öldilr. kardı ve Evansa uzattı. 

vücuda getirilmesinden evvel 
halli icabeden zorluklara marnz 
bulunmaktadır. Mevzuu bahsolan 
şey, zahiren çok parlak formül· 
ler ile vücuda getirilecek olan ve 
menfaatlerin tenevvüü saikasiyle 
hadiselerin tazyıkına mukavemet 
edememesi muhtemel bulunan bir 
sistem değildir. Aralarında çok 
dikenlileri bulunan itilaflı mese· 
leler önceden tesviye edilmeksi • 
zin kurulacak olan bir sistem bu 
sisteme dahil olacak devletlerin 
maruz kalacakları korkunç ihti -
!atlan katiyen bertaraf edemez. 
~1uamelelerin kendisine verdikte • 
rini terketmeğe katiyen meyyal ol 
mıyan Romanya muvacehesindeki 
Macar müdiyatı; Bulgaristan Ro
manya ve Yunanistana karşı ser· 
dettiği iddialar; ltalyanın mütte
fiki olan Macaristanın; harid si· 
yaseti Romada akdedilmis anlaş -
maların tesiri altında Yugoslavya
nm, Fransa ve İngiltere tarafın • 
dan müstereken garanti edilmiş 

bulunan Yunanistan ve Romanya
mn ve en nihayet Balkanlarda, 
şarki Akdenizde ve yakın şarkta 

statükonun muhafazası için Fran
sa ve İngiltere ile müşterek bulu· 
nan Türkiyenin umum! sahadaki 
\"aziyetlerinin hissedilecek derece
de biribirlerinden farklı oluşları 

ve saire, bu sahada ortaya çıkan 

meselelerin samimi ve kati bir su • 
rette tesviyeleri matlCıp olduğu tak 
dirde, dikkat nazarında bulundu -
rulmalarr mecburi olan cihetlerdir. 

Yugoslavya Romanya ile Ma • 
caristan arasındaki münasebetleri 

,samimiletirmek için Budapeştede 

gayret sarfettiğindcn: son zaman· 

artık.,. 

Con Evansa: 
"- Bir dakika müsaade edi • 

niz.,, 
Sesi sakin ve müstehzi idi. 
Evans geriye döndü. Con o. 

na: 
''- Mademki silfilırmı aldı

nız, hiç olmazsa bu portakalı da 
alınrz.,, 

"- Portakala ihtiyacım yok!,, 
Con gülerek: 
"-Canım, az çok kıymeti 

vardır.,, 

mek mi istiyordun?,, Evans muayeneden sonra: "- Beş kuru'tan fazla et. 
Zenci baıtınx salladı: "Hayır, "-İki kurşun atılmış.,, ı :r mez ,, 

onu öldürmek istiyordum.. O, Con tasdik etti: Con başım salladı: 
benden çabuk davrandı .. ,, "- Evet, emin olmalr idim.,. "- Yanılıyorsunuz, bay mU-
"- öldürmek ist~ğin kim?" ''- Ne demek istiyorsunuz?,, fettiş. Bu portakal en aşağı üç 
•'- l3ilmiyorum. Pencere(İen "- Bay müfettiş; zenci sizin bin lira ederi,, 

içeriye giriyordu. l3eni gör~ aradığınız adamdır. Valpasi o Müfettiş Cona tuhaf tuhaf 
Uzerime atıldı, tabancası variiı katletti. Marçmondu o öldürdü. baktı: 

elinde.,, <Velhasıl kama kullanmakta pek ••- Siz galiba aklmızt kaçır. 
"-Nereye gitti şimdi?,, mahareti vardı.,, dıruzl,, 
Zenci, eliyle duvan i~et .et. Evans bir polise dönerek: Fakat Con bu esnada porta. 

ti. Evans anladı: Adam demek "- Zencinin üstünü arayınız kalı ikiye ayırmıştı. Kahve ren. 
yandaki ddada bulunuyordu. dedi.,, gi bir taş yere düştü. Eğilerek 

Polislere dönerek: İdare müdürü bir adım ilerli- taşı aldı ve Evansa ~ererek: 
' "- Çabtik çocuklar yandaki yerek: "- Portakallara bu kadar 
odaya.,, ''- Ölmek ilzere olan zavallı kıymet veren şey budur,, dedi. 

Zenci, ıon nefesini veriyocdu.. bir .zenciyi itham etmek kolay Evans elindeki taşa bakarak: ı 

Evans, ve iki muavini koridora birşey. Şahitleriniz var mı?,, "- Bu kahveretıgi taş mı?,, 
çıktılar. Üçüncüsü ağır yaralı Con güldü: "- Evet, evet. Buna ham el-
olan zencinin yanında kaldı. E. "- Angela diye ufacık bir mas derler. Yontulmamıştır. 
vans ikinci kapıya geldi. Kapı kız tamyor musunuz?,, ' Yontulduğu vakit size demin 
kapalı idi. "- Benimle alay mı ediyor_ söylediğim kıymeti haiz olacak. 

''Çabuk anahtarı aşağıdan is. sunuz,, diye sordu. Lakin herif tır.,, 

teyin,, diye emretti. hafifçe sararml§tı: Evans elintleki taşa baktı. Bir 

Biraz &anra, bir polis, idare "-Ne münasebet. Angela çok de odada yığılr duran portakal . 
müdürü ile yukarıya çıkıyordu. · iyi, zeki bir kızdır. Lakin yara. lara ... Sonra Cona sordu: 
Ukin anahtar yoktu. Kapı ikırı. maz. Canı bir gece pencereden "- Bütün bunlar böyle mi?,, 
lıp açıldığı vakıt Evans hayret bakmak istemiş ve kocaman 'bir "- Evet, Evans, hepsi de el. 
etti. zencinin bir kama ile nasrl bir mas. Çok kurnaz bir kaçakçılık 

Oda, portakalla dolu idi. Bi; adama saldırdığını görmÜ§ ... ,, değil mi? Dünyanın en zengin 
sandığın üzerine, Con Trençam Bu esnada polis geri gelerek madeni olan Namakalanddan ge. 
oturmuş, portakal soyuyordu. müfettişe: liyor. Bunları oradan kaçırmak 

Evans Cona: "- Efendim, yalnız bunu bul. kolay. Lakin Londraya sokmak 
"-Burada işiniz ne?,, duk,, ve Evansa bir kama uzat. pek güç. Açıkgözün biri, cenubi 
Con ona yarım bir portakal tr. Afrika.da bir portakal çiftliği te. 

uzatarak: İdare müdürü bozulmuştu. Bu sis ediyor. Çalınan taşlar, ihti. 
"- Bakın, bay müfettiş; bu kama, şahadete kafi idi. Evans : . marnla portakalların içine soku. 

portakallar canubi Afrikanın .. _ Şimdilik bu yeter. Ange - luyor ve böylece Melletson ve 
en nefis meyvalandır.,, la ile de görü§ürüz.,, şeriki mağazasına varıyorlar. 

"- Bu portakalları yemek i - Con Evansa: "- Diin gece sizin ölüm teh. 
çin mi :zavallı zenciyi vurdunuz?,. "- Kuklayı da unutmayınız?,, likesine maruz olduğunuz mağa. 

Con başını salladı; "- Ne kuklasını?,, zaya mı?,, 
"- Müdafaai nefs vaziyetin. "- Evet evet; size cinayetin "- Evet. Oranın asıl sahibi, 

de idim. llkönce o ateş etti.,, nasıl olduğunu o kukla ile anla- bizim muhterem bay Van Blond. 
''- Silahınızı derhal veriniz.,, tacaktır.,, dur. Ben bu işe burnumu sok. 
~ ~b~~ _ tabancu,m il •.~"- ~a, fili. §.imdi gidelim ,.mna.ydun herif bugüg, _ milY.ar .. 

larda Menemencioğlunun Bulgar 
devlet adamlarile vaki olan ko • 
nuşmalannın bir neticesi olan 
Türkiye dahi Sofyada faaliyet 
sarfettiğinden, Balkan Antantı 

konseyinin Belgradda toplanma -
sından evvel vaziyetin temizlen .. 
mesi muhtemeldir. Romanya Ha
riciye nazırının Yugoslavya hari· 
ciye nazın ile yaptığı fikir teati -
leri bu bakımdan yeni ufuklar aç
maktadır? Tabii, kati bir bitaraf
lık halinde tecelli edegelen kolay 
politika daima mevcut olagelmek· 
tedir. Fakat, bitaraflıktan yalnız 

gasıp devletlerin menfaatine ve 
gizli gayelerine mütavaatkftrane 
bir surette hizmet etmesi suretile 
anlayan Alman ve Rus dokrinleri 
dur.urken, yalnız kendi kuvvetle -
rine dayanmak, Hitler • Almanya
sile Bolşevik Rusyanın tazyikleri
ne mukavemet ıztırannda bulu • 
nan devletlerin bitaraflık siyaseti
ni tatbik etmeleri gün geçtikçe 
daha ziyade güçleşmektedir. Dün 
akşam radyoda söylediği nutukta 
M. W. Churchill hicabaYer bir 
sulh akdi diye tavsif ettikleri va
kanm hudusu halinde A vrupamn 
bütün küçük devletlerinin maruz 
kalacakları tehlikeyi işaret etmiş

tir ki, bu da, birbirlerine zıd olan 
Alman ve Rus barbarhğr tarafın -
dan takc:im edilmektir. Küçük 
devletleri yalnız, her türlü tered -
düdden uzak bir Fransız - İngiliz 

zaferi kurtarabilir." 

(•) Bu yazı Belgl'ftd topla.ntmn. 
dan önce yazılmıştır. 

der olurdu.,, 
' '- Van l3londu t evkif etmek 

için ktfi delil mevcut mu?,, 
Con: 
"- Evinde yapacağrnız bir 

taharri kafi gelir, Bay Evans.,, 
"- İyi, o halde bütün ~te 

enselendi demek.,, 
Elini uzatarak Conunkini sık. 

tr. 
Con ona: 
"- Talihin açık olsun, 'doe. 

tum,, dedi. 
Kapıda Evans Cona dönerek: 
"- Siz gelmiyecek misi. 

niz?,. 
Con gilldil: 
••- Hayır. İştah yerken gelir 

diye bir darbımesel vardır. Ben 
de şu tatlı portakalların tadına 

bakacağım. İşiniz aşağıda biterse 
tek.rar yukarı gelin, biraz geve
zelık ederiz.,. 

• • • 
Yarım saat sonra, Evanıı tek. 

rar Conun yauı'lda idi. Zencinin 

1 yaşıyacağını dokt.:ır söylemişti. 

Zaten, o her §eyi itiraf etti. 
Van Blonld, tevkif olunmuştu. 
Con, Evansın koluna girerek, 

Marçmondun nasıl öldürüldüğü -
nü anlattı ve pencereden çıka

rak damların üzerinden on nu. 
maralx dairenin penceresine gel. 
diler. 

O daya girdikleri vakıt Evan-s 
memnundu. Conun ikram ettiği 

viskiyi kabul etti. 
İçkiyi içerlerken Con anlatı. 

yordu. 

Cenubi Afrikada bulunan bir 
arkadaşından Valpas hakkında 
malumat istemişti. 

Valpas, elmas kaçakçıhğr ile 
mücadele eden bir polis hafiyesi 
imiş. Hatta cenubi Afrika elmas 
şirketi, kaçakçılığı keşfedecek 

olana 100 bin lira mükafat vaad 
etmişti. Conun, müfettiş Evan~
tan gizli çalışmasına sr.bep olan 
bu imiş. Maamafih Con, Evansa 
20 bin lira kabul etmesini rica 
etti. Evans zorla kabul etti. 

Con Evansa: 
"- Evlenmek istiyordum. Ka 

rıma müreffeh bir hayat yaşat .. 
mak istiyorum. Kendimi bu mace 
raya sırf bu yüz bin lira için at. 
trm.,, 

Eva.n.a gevrek gcvı·ck &ille ... 

Yazan: V. Kozin 
Be!O~ Hanın on dört erkek ve 

dokuz kız kardeşinden bir tanesi 
bile kalmamıştı: Kimi Be!Ocistana, 
kimi İrana, kimi Efganistana da· 
ğılmış gitmis}erdi· 

Be!Oc Han uzun hayatında yedi 
kan almış; fakat hepsi de ölmüş· 
tü. Kendisi fukaralık içinde ya~
dığı için senelerce kansız kalmağa 
ah~mış Ye kadın güzelliği yandan 
müşkülpesent değildi. Be!Cıc Ha· 
mn karıları kimi Beluc, kimi Ef· 
gan, kimi Türkmendi. Her biri dün 
yaya çok çocuk getirmişti. Adedini 
Belfıc l Ian iyice bilmiyordu. 

• • • 
Recep Cumanın karısı yoktu. 

Beh1c Han ondan 20 yaş veya bir 
az daha büyüktü. Recep Cuma o 
zaman 80 yaşındaydı. 

Arkadaşlıklarına köpekleri sebeb 
olmuştu 

Belüc Hanın son karısı Türk· 
men Ruzi Gül öldükten sonra, Be
JOc Hana memleketi fakir ve so· 
ğuk göründü Yiyecek yoktu; üste
lik yalnız kalmıştı Yeniden haya· 
ta atılmak lazımdı. Çare·iz kalın· 
ca, yüz yaşında da hayata başla
nır. 

Olen Ruzi Gül, yarı Be!Cıc yarı 
Türkmen, Ladadı isminde, bir 
oğul bırakmıştı. Diğer çocukları· 

nın hepsi ölmüştü. Fakat Ladadı 
bir inatçı idi ve yaşadı. Dogduğu 
zaman Bekle Hanın en sevdiği kö· 
peği de yavrulamıştı· Ruzi Gül gi· 
bi, o da açlığa tahammül edemiy~ 
rek öldü. Uzun bacaklr, hırçın 
yavrusu, Ladadı gibi, öksüz kal
mıştı. 

llkbaharda Be10c Han di~er gö· 
çebe Behlc yüz altmış aile ile oera· 
ber Rusyaya gitmeğe karar verdL 
Kadın, erkek, genç, ihtiyar, bin 
kişiye yakın bir kafile; e~eklerle, 
un torbalarile otuz gün hududa 
kadar yürüdü. 

Bir gün geride kalanları bir çete 
sardı ve silahla tehdit ederek so
yunmağı emretti. Fakat BelO.cla
rrn elbiselerini yakından görünce 
küfürler savurarak uzaklaştı. 

Uzun ve her türlü mahrumiyet 
dolu seyahat, kafilenin yansından 
fazlasını götürdü. 

Be!Oc Han kışı Sultan Bent is· 
tasyonunda, Rus BelOcları arasın· 
da, geçirdi: Sonra kumlardan uzak 
bir çiftliğe gitti. İşittiğine göre, 
o çiftlikte bir çok Efgan, Iran ve 
Seyistan muhacirleri çalışıyordu· 

Betile Han çiftliğin yaylasının 

kuyusuna yaklaştığı zaman ak~am 
olmuştu. Yorgundu. Sırtmda, bir 
torba gibi, asılmıştı. Arkasından, 
kesilmiş kuyruğunu kıstırarak, so· 
murtkan köpek Mehmer yürüyor· 

du. 
Çobanlar, ateşin etrafında çay 

içiyorlardr. Aralarından biri, şiş

man, kazanın içinde et pişirmekle 
meşguldü. Sürüler, kuyunun arka· 
smda sessizce yatıyorlardı. Yeni 
çıkmış ayın ince hilali gökte hafif 
hafif parıldıyordu. Akşam hava
sında ı;erinlik, kuyunun etrafında 

rek : 
" Yanılıyorsam bahtiyar 

zevceniz Ellen Osmond değil 

mi?,, 
''-Evet.,, 
"- O halde ıizi tebrik ede

rim kardeşim. Ellen, güzel ol. 
duğu kadar cesur ve akıllı bir 
kızdır.,, 

"- Teşekkür ederim Evans. 
Sizden ufak bir ricam var, ya. 
par mısınız?,, 
"- Evet, nedir?,, 
"- Düğünde sahidim olur ,.. -

musunuz?,, 
"- Memnuniyetle Con. Şim .. 

!di bana milsaade edin, polis mü. 
düriyete gidip raporumu ~aza. 
yım.,. , 

-SON-

Çeviren: Nihal YALAZA 

-~~ ... -. -· . .:_ . 

koyun, duman ve canlı hayat 1'o' 
kusu vardı· 

Sürünün yanında yatan köptlr 
lerin biri havladı. BelO.c Han dllr 
du; Mehmer sahibinin ayakJarıfll11 

dibinde uzandr. 
Birer birer yaklaşan köpeJdtf 

onları sardılar. Karanlıkta sırıt,ıl 
dişleri parlıyordu. Köpeklerin ııır 
yunu bilen Bch1c Han, arkasırıdl 
tuttuğu sopa ile onları hafifçe 1'o' 
valıyor; köpekler arasında bilf~· 
müş Ladadı ağlamadan, hırçın bl' 
tavırla etrafım seyrediyordu. J\1C! 
mer öteki köpeklerden büyüktil
Fakat yabancıvdı. 

San bir kö~k. sürüden ayrıla' 
rak, Mehmeri kalçasından yakala' 
dı. Mehmer döndü ağzı açılıp ~· 
panmakla bir oldu· San köpek ili' 
ce bir sesle inlc<li ve kulağıııd3~ 
boynuna kadar siyah kanlara bıf 
landr. Köpek sürüsü geriledi. 

Betoc Han bağırdı. 
Beyaz gömlekli, uzun siyah EJ( 

lı genç bir çoban, ateşin etrafıııÖ' 
oturan çevreden ayrılarak, gcterıle' 
rin yanına koştu. 1 

BelO.c dilinde: - BelCıc musunU: 
diye sordu. 

Ana dilini duyan BelQc Hall ~ .. 
vinerek: 

- Evet, dedi. , 
Küçük çoban köpekleri ko'" 

ladı ve Behic Hanı ateiin başındı 
oturan baş çobanı Recep cwna>rl 
götürdü. dl 

BelOc Han oturanları se1a.ınıa. 
d·rd•· ve oğlunu sırtından yere in ı 

Ladadı, Mehmerin boynundaydı·. 
Ç.ocuk, kara, çıplak ve somurtk~ 
dı; kimseye bakmadan, ateşin 
nünde kakılmış gibi durdu. Reet~ 
Cuma, Beluc Hana bir piyale ç'~ 
uzattı. İhtiyar yolcu yavaş ya'rıı 
ateşe sokuldu. t 

Kazanda kavrulmakta otan t 
hazırdı. Şişman kazalı Kaskab<l>:. 
kazanı keçeler arasında yere 1'0 >1' 
du· Çobanlar ellerine ibrikten sıöl. 
su döktüler. Beluc Han da koC~ 
man kirli avuçlarına su serpti. 1\ 
cep Cuma ağır bir seJe: "J3iS~~
la.h,, dedikten sonra, çobanlar "·ııi 
larını sıvadılar ve sıra ile cllefl 
kazana daldırmağa başladıla~: 1• 

Belfıc Hanla Ladadı iki gurı 
1
• 

b'IZlanna bir şey koymamı~l:ı~ 
Mehmer, çölde bir tane köstCY
yakalamıştı. 

Beluc Han haysiyetini düşü~ 
mek için yemekte fazla acele e el 
meğe gayret ediyordu. ReccP fi 
ma bunun farkındaydı. IIo;ll jll 
gitti: insan açlıktan ölürken tı 
göztokluğu gö termelidir. . .f 
· Ladadı akaı~ salyayı dilirıt~f 
cuyla yalıyor, dudaklarını bil ,. 
turuyor, sabırsızlıktan çıpl~ıı' 
yaklarını yere sürtüyordu. ~ ,~ 
Harun gözü keskindi. En ifl ıı· 
y~h parçalan seçerek, etin Y~( 
şak kısmını oğluna, kıramadı~• 1t' 
mikleri de !\lchmere atıyord~· v· 
meği herkesten sonra bitird•· #' 
dadı, kazan ortadan kalkar ıc ciJe 
maz, uyudu· Babası onu •'~el1 
örttü. Başka bir şey yoktu Jci! ~ 
di üzerinde bulunan pejmnrde orf.' 
onun vücudunu tamam bile 

mi yordu. ,pll 
Ay tamamileçıkmcıya 1' ,rJ 

Recep Cuma ile !:Qbanlst :tf~ 
hayatmd:m, nasıl ~ah~tığı, ~ı:ıt-'' 
kimlerle temas ettiğini sor d~· 
İsmini Beh1c Han Şadihan ol 
nu duyunca epey güldüler. 

(Dnllllll _,.} 


