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. Alr:nan_ tayyareleri 
Bır kafıle halınde giden lngiliz ticaret 

ve harp gemilerine hücum etti 

Uç Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Bcrlin 5 (Radyo) - Başku-
tnandaniıktan tebliğ ediliyor: 
b' Garp cephesinde işara §ayan 

ır §ey yoktur. 

ı_ 3 §ubaua şimal denizinde yapı-
'~' kl'c:.if • 1 , -:w .ıçuş arında A1rnan tay-
i-arcleri kafile halindeki lngiliz 
ıcaret ve harp gemilerine hücum 

• 

etmiş şiddetli top atışları ve düş
man avcı tayyareleri faaliyetine 
rağmen bir İngiliz mayn toplama 
gemisi, dört muhafız gemisi, 9 
ticaret vapuru batırılmıştır. Diğer 
birçok gemiler de ağır sakatlan· 
mıştır. Alman tayyarelerinden ü· 
çil geri dönmemiştir . 

Holanda Erkanıharbiye reisi istifa etti 
-- (Yazıaı 2 inci sayfamızda) 

Dinamit 
iki gün sürecek nefis bir hikaye 

• 

a a a 
1111 il 
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Londra, 5 (Radyo, saat 1) - Fin tayareleri 

Sovyetlerin Estonyadaki hava üssünü ve askeri 
tahşidat mevkilerini bombardıman etmiştir. 

Diğer taraftan, Rus tayyarelerinin F inlandi -
ya üzerinde son bombardımanlarında bilhassa 
kilise ve hastaneler i hedef olarak almışlardır . 

lstanbulda 
Saat 20 yi 12 daki
ka 33 saniye geçe 

iki zelzele oldu -
istanbul 5 (A.A.) -Kandilli rasathanesinden: 

Bu gece saat 20 yi 17 dakika. 33 san iye geçe 
merkez üstü lstanbuldan 400 kilometre mesafe
de tahmin edilen kuvvet 1i bir zelzele kayddeil
miştir. 12 dakika sonra da ayni merkezden birin
ciye yakın ikinci bir sar smtı daha gelmiştir. 

Universitede bugün 
verilen çayda 

T atebeler bazı dileklerde bulundu 
(Yazısı 2 inci sayfamızda) 

Bir sürek avı esnasında 

Bulgar 

KURUi 
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Sovyet bombalanndan yanan btr mahalle ... 

1 topraklarına 

Türk ve Yunan Hari
ciye nazırları Nişte 
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Bugüu 4 üncü sayfamızda 

• 
gıren 

askerlerimiz 
Silahlarile beraber\TürlC 
makamlarına teslim 

edildi 

Bulgaristanın toprağa ait metalibi 
1 konseyde 

65000 Polonyalı konuşulmadı 
Sofra, 5 ( A.A.). - Bulgar a· 

ja11sı bildiri yor: 

lki Türk askeri, yanlışlıkla Bul- 1 

gar arazisine girmişler ve orada 
tevkif edılmişlerdir. Ti.irk - Bul
gar iri komşuluk münasebetleri 
dolayısilc, bu iki Türk askeri ser
best bırakılmı~ ve silahları ile bir
lilde Türk malfamlamıa teslim e· 
dilmiştir. 

Açhk ve sefalet yüzünden Macarlar 
Macaristana iltica etti 

Mültecilerden 87 biçare 
hudutta öldürülmüş 

,. 

A/\'ADOLU A ]A/\'SININ 
MOLAIJAZASI 

Fransızca Parism ar gazetesinin 
Budapeşte hususi muhabiri bildi· 

Ankara, 5 ( A.A.) - Bir sürek riyor: 
a\'I esnasında yanlı~lıkla Bulgar Açlıktan ve sefaletten ölecek va· 
topraklarına giren iki askerimiz ziyete gelmiş olan 65000 Polonya· 
Bulgar makamatı tarafından silah· lı Macaristana iltica ctı\lişlerdir. 
larile birlikte iade edilmiştir. Anlaşıldığına göre geçen cuma 

Bu suretle Bulgar makamatı giinii bu ıarnllılardan 87 tane ,ı 
jki memleket arnsında mevcut ı hudutta Alman aı::kerleri tarafın· 
dostluğun bir nişanesuü göster- dan öldiirülmli~lerdir. Macar gi.ım· 
_ mi~tir. rük memurlarının bir emri yanlı§ 

anlamış olmaları esasen aç olarak 
!\Iacaristana geçen 87 biçarenir 
oh.imüne sebebiyet vermi~tir. 

Bundan sonra Macaristana ılti· 
ca etmekte olan Polonyalıların 

hepsi Macar köylüleri tarafından 
c.efl<atle kaJ?ılanmağa ve kendile· 
rine ilk yardımlar yapılmağa baş· 
!anmf'itır. Mülteciler yeni kurulan 
"Polom, :ı mliltecilcrC' yardım ko-

. : ~ '. 1 İllllcİ bUyfnd B), 

Kendi isteklerinin 
tehirinden memnun 

değil 
llelgrad, 5 (A . .A.) - Diln ak

şam sno.t 23 de, Romanya Harici
ye Nazın Gafenko hususi trenle 
Bclgrnddan ayrılarak Biıkre§e 
hareket etmiştir. İstasyonda Yugo. 
slo.vyn hariciye nazın Markoviç ile 
Türkiye ve Romanya bilyUk elçi
lt'ri, Yunan orta elçisi ve gazete
ciler tarafından eelamlo.nmıştır. 

P.omo.ııya hariciye nazırının ha
reketinden 10 dakika sonrn Yu-

(Dc\'amı 2 inci Sayfada), 
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hirde 
Neler Oldu •• 

Güzel sanatlar umum müdürü şehrimizde 
Maarif vekilliği güzel sanatlar umwn müdürü Mesut Kemal An· 

karadan şehrimize gelmiştir. Müdür §ehrimizde bir mGddet kalarak 
güzel sanatlar akademisinde ve muhtelif sanat müesseselerinde meşgul 
olacaktır. Dün ~l sanatlar akademisinde çalışmıştır. 

Maarif vekili rahatsız 
Maarif Vekili Hasan Ali Yilcel rahatsız bulunduğundan §ehrimizde. 
ki tetkiklerini kısa bir milddet için geri bıralanıştır. Sayın vekilimize 
sağlıklar dileriz. 

üniversitede bugün· 
verilen çay 

tT alebe rektörden bazı 
dileklerde bulundu 

:TERCÜME ESERLERDE Lt· 
SANIN BOZUK OLDU(;UN

DAN ŞiKAYET EDILDl 
tiniversite rektörU Cemil Bilse

& her yıl fnklllte talebelerine 
tertib etmiş olduğu çaylara bu yl1 
da devam edilmektedir. İlk çay 
Tıb fakültesi talebelerine veril
miştir. Bugiln de hukuk ve iktısat 
:tnlebelerine bir çay verllmlşt1r. 

Trb fakilltcsi tclebesinln !;SYJ 

:vo rektörle talebelerin hasbıhali 
s:ok nlikalı olmuştur. 

Finlandiya ya 
yapılacak 
yardımlar 

BiR FRANSIZ GAZETESİ 

Tayyarer hücum araba
ları, ve tank topu gön

dermeliyiz diyor 
Pariı, 5 (A.A.) - "Aksijon 

Fransez" gazetesi, bugün tekrar 
Finlandiyaya müessir bir yar 
dımda bulunulması lüzumunda 
ısrar etmektedir. 

Bu gazete, bu küçfik devlete 
yardım etmek cesareti gösteril -
meden keneli haline terkedilmesi· 
nin utanılacak bif'!CY oldufunu 
yazmakta ve göyle deımktedir: 

''Esasen Finllncliyaya askert 
bi ryardımda bulunmakla Fransa 
ile İngiltere kerıdi menfaatlerine 
hizmet etmiı olacalclardır." 

Aynx mesele hakkında Jur ga· 
ntesi, Finllndiyaya eski değil 

yeni harp malzemesi gönderilme· 
alnde ısrar etmekte ve §Öyle yaZ"" 
maktadır: 

Bir günde 150 Sovyet 
tayyaresi düşürüldü 

Viborg şehri alevler içinde yanıyor 

Finlandiya kasabalanna teslim olmağa 
davet eden beyannameler atıldı 

Stokholm, 5 (A.A.) - Stok" ı tekrar etmiglerdir. Muharebe, I ri askeri binalar üzerine en azı 
holm Tidnigen gazetesinin Hel • giln kavuıurken bitmiş ve Rus· 500 bomba atmışlardır. 1 O kişi 
ıinkideki muhabiri, bildiriyor: lar, Finlandiyalılann mukavemet· telefolmuş ve 20 kişi yaralanmış· 

Kareli cephesinde Finlandiya terini lmmağa muvaffak olama· tır. Rus tayyareleri, çok yüksek
kıtaatr, Rusların zırhlı kızaklar mışlardır. !erden uçmak ıuretile taarruz • 
kutlanmaktan ibaret olan yeni 12,000 nU!uslu bir şehir olan larıttt 4 defa tekrar etmi~ledir. 
tabiyelerine karşı kendilerini mil Avala limanı, 4 Şubat tari· Sovyet yüksek kumandanlığının 
dafaa etmeğe alışmışlardır. hinde müthiş bombardımanlara her ne pahasma olursa olsun 

4 Şubat tarihinde Finlandiya· hedef olmuştur. Ruslar, 24 saat şehri tahrip etmeğe karar vermiş 
lılar, düşmanın 9 tankını ve bir zadında birçok infilak edici ve oiduğu ve harekatm Summada 
o kadar zırhlı kızağını tahrip et· yangın çıkarıcı bombalar atmış- girişilmiş olan büyük taarruz ile 
mişlerdlr. tardır. Geceleyin Ruslar, bombar· alAkadar bulunduğu zannedilmek· 
Şimdiye kadar Rusların Summa drman edilen nuntakalan tenvir tedir. 
mıntakasında yapmış oldukları etmek için fi§enkler atmışlardır. Binlerce halk. yersiz kalmıştır. 
taarruz, kendilerine 3000 kişiye şehrin dörtte ilcü harab olmuş· Viborg'un bUyük kilisesi bir 
malolmuştur. tur. Bu meyanda kilise, baıtaha" bombanın tesirile hasara uğra· 
Son hücum esnasmda Summa ne ve bir arhhıye treni de vardTr. mıştır. 
hatları üzerinde 150 Sovyet tay· 4 Şubatta Finlandiya Uzerinde Ruslar, Fintandiyalıları teslim 
yaresi mahvolmuştur. icra edilmiş olan hava cevelanta· olmağa davet eden beyannameler 

Sabahleyin Ruslar, yeni bir hü· n neticesinde 40 kişi ölmüş ve de atmışlard.ır. 
cum daha yapmışlardır. Tanklar 50 kişi yaralanmıştır. Buna mu • 
ve zırhlılar, 100 metreden pi ya· kabil 11 Rus tayyaresi dilşmüş 
denin tek hücum dalgalarını dü§" ve FinUndiyalrlar, Rus kıtaatını 
manın Uzcrine sevkediyordu. ve bazı Rus hava üslerini mu· 

Finlandiyalılar. tanklara ka11ı vaffakıyetle bombardıman etmiş 
kullanmakta olduktan toplar için terdir. 
yeni bir müdafaa battı vücuda 47 Rus tayyaresi, 4 Şubat tari· 
getirmişlerdir .Bu toplar, dilşma· hinde Viborg'u bombardıman et· 
na mühim zayiat verdirmiştir. mişlerdir. Şehir, alevler içinde· 

Finlandiyalılar. el bombalan dir. 
da kullanmı§lardır. 150 ev harap olmuş ve 16 yer-

Ruslar, Uç defa hUcumlannı de yangın çıkmıştır. Ruslar, gay-

Sovyet tebliği : 
Moskova, 5 (A.A.) - Lenlngrad 

mmtakıuıı: erkAnıharblyesinln 4 ou 
bat tarihli tebliği: 

Bilhassa kcşşatıann faaliyeti gö
rWmUıtUr. Ladoga g151UnUn ~mal 

mmtakurnda piyade kıtaatı arumJa 
mllaademeler olmuştur. 

Sovyet tayyareleri, istikşaf ve bom 
bardıma.ıı uçuo!an yapmI§l&rdır. 

Talebeler, mUfredat programı • 
nm iyi olmadığını ileriye sUrmU., 
ler, muhtelif misaller gl5stermlş

lerclir. Bundan başka staj müdde
tinin nz olduğunu, talebenin isti
fadesi için tıb kUtUphancsl olma -
dığt, talebe birliği ve bUrolarmm 
noks:ı.nlığmı, lisan kurlarından hiç 
istifade temin edilmediğinl, Unl -
versitenin elemanlan anuımda da· 
ha fazla Türk elemanlarm kulla
mlmaSI, prof<:Sarlere kitab yazdı-

1llm.ası, tercüme edilmi3 olan e
serlerin tercümelerinin çok bozuk 
olduğu mlsallcrle anlatılmıştır. 

c:i~a:~~.~=r~iıh! İngiliz sahillerinde Fra usa çı· ne sı· ıaA h 
tank toplarına ihtiyacı vardır.'' • 

ErkAnı- Alman tayyareleri İngiltere ve italya ara· 
sında hüsnü niyet 

nişaneleri 
Loriilra, 5 (A.A.) - Nlyuz Kro

nikil gazetesinin diplomasi muhar
riri. Londrodakl 1lalyan ae!areti 
nezdlne hususi bir ataşe tayin e
dilmiş olduğunu haber vermekte
Qir. Bu ata3en1n vazifesi, harp es
nasmdı:ı. iki memleket arasındaki 

ticarete mUtcnllik olan bUtUn me
seleler hn.kkmda lktısadl harb ne
:zaretile temasta bu'kuımaktadır. 

Muharrir, bu tayinl İtalyan ve 
İngiliz bUkfunetlerl arasında hUs
nUnlyetin artmakta olduğunun bir 
m~anesl addetmektedir. 

İngiliz kral ve kraliçesi 
Londraya döndü 

Londra (Radyo saat 18)' -
Hafta tatilini Vındsorda geçirmiş 
o!an kralla kraliçe bugün Buking
ham sara)'Irul dönmüşlerdir. 

Hol anda 
harbiye reısı 

istifa etti 
Londra (Radyo, saat 18) 

La Hayeden bildirildiğine göre, 
Holanda erkinıharbiye reisi gene
ral Reyna istifa etmitşir. 

Generalin istifasına sebeb ola
rak, kendisinin aldığı askerl ted· 
birlere hükQmet tarafından müda· 
hale edilmi~ olması gö.;terilmekte 
ve harid siyasetle alllisı olmadı· 
ğı bildirilmektedir. 

Buzdan 300 metrelik 
bir köprü 

Bertin, 5 (A.A.) - Frankfur" 
ter Çaytl.Ul'g, Beretziş - Am - m· 
de'de buzdan tabii bir köprUnUn 
resmen müna.kalata açılmış oldµ· 
ğunu bildirmektedir. Bu köprü· 
nlin uzunluğu 300 metredir. 

f=~l AKŞAM J'":- ) , ... -- __ ,.. ,_ -·-- ....., _______ ..,.. ___ _ 
Necmettin Sadak, Belgradda yapılan Balkan antantı konseyinin 

kararlarını tahlil ederek antantın bu toplantıdan maziye nazaran da· 
ha kuvvetleruni~ olarak çıktığını tebarüz ettirmektedir. 

,~~::~0~~~ ~q~~ P..!S İ;) 
.,.... . .:-.;. ·----• 

"Hergiln .. sütununda Muhiddin Birgen, bu yıl köylQnQn imkAnm 
azami haddinde bol ekmesi icap ettiğini, çünkil Başvekilin de temin 
ettiği gıbi, ne kadar çok ekilirse ekilşin bütün mahsulün iyi fiyatlarla 
satın alınacağım kaydetmekte ve bunun da köylüye refah getireceğini, 
\'atanın her sahasında bir canlılık yaratacağını tebarüz ettirmektooir. 

Haber AKŞAM 
9 P°osr ~sı3 

E- -· - ·--.. - .... ·-:::::::::::::1 . 
Hakkı Tank Us, Türkiyenin niçin "bitaraf,. değil de "harp bari· 

d,. bulunduğunu hukuki bakandan tetkik etmektedir. Muharrir yeni 
hukuk, yeni münasebetler ve yeni ittifak şekillerine "bitaraf., kelime
sinin artık dar geld:ğini ve bunun neticesi olarak "harp harici.. ve 
"bitaraf olmıyan harp harici .. gibi harp dı~mda bulunan devletlerin 
hukukt vaziyetlerini izah ve tasnife medar olacak ibdalar vücuda gel· 
eliğini kaydederek şöy'e diyor: 
~ tıa!h halinde kalmak istedi~mize göre harp hariciviz: 

hlmt nmh:ıtriplerden biri ile olan ittifak ıjeklJmize göre bitaraf d~iliz. 
M'u1'arl~tr&n bfriyte oldu~ gibi her ikisiyle de Mvle bir ittifakımız 
olabfttr, hknt vaziyet de~iı;mezdi: Ylne harp haricinde bu!unabilir, yi· 
ne bitaraf değiliz diyebilirdik. bte bizim aon telakkiye a;öre hukuki 
<iurumumuz- -

Londra, 5 (A.A.) - Röyter: 
Dün İngiliz sahillerine Almanla· 

nn yaptığı Hncuma QO kadar tay· 
yarenin iştirak ettiği tahmin olu
nuyor. Alman tayyareleri sahil 
boyunca 650 kilometre üzerinde u· 
çuşlar yapmışlardır. 

Sırp - Hırvat 
anlaşması 

Belgrad, 5 ( A.A.) - Yugoslav· 
ya ba~vekill Svetkoviç gazetele
re yaptığı beyanatta Sırp • Hırvat 
anlaşma siyasetinin hükömetin 
esas siyaseti olarak kaldığını ve 
bunun Yugoslavyanm vaziyetini 
tarsin eylemiş olduğunu ve hariç
teki nllfuzunu arttırdı~mı söylemi§ 
ve demiştir ki: 

Sırp • Hırvat anlaşma siyaseti 
Yugoslavyaya bütün Yugoslav mil 
!etleri arasında ahenk tesis etmek 
imkft.nım vermiştir ki bu, entemas 
yonal vaziyetin bu vahim anların· 
da büyük bir mana almaktadır. 

BütGn milletin manevi birliğin· 
den kuvvet alan, daima tamamlı· 
lığını müdafaaya hazır olan ve ay· 
ni zamanda sulhcu duygularla ha· 
reket eden memleketimiz· Avrupa· 
nm bu kısmında başlıca sulh funili 
bulunmaktadır· 

Sovyetler bir 
Estonya tayyaresi

ne ateş açhlar 
Moskova, 5 (A. A.) - Tas a· 

janııı, Moskovadakl Estonya sefi
rinin Poteuıkine Sovyet harb ge
milerinin 2-2 tarihinde Tallln üze
rinde uçmakta olan bir Estonya 
talim tayyaresine ate3 etmelerini 
protesto eden bir nota teati etmiş 
olduğunu bi1dlrmektedir, 

göndermiyor 
Paris 5 ( A.A.) - :Fransız Hindiçµllsi yoluyla Çunking hükfune· 

tine silA.h ve miihimmat verilmesi hakkında gizli bir anlaşma yapılmış 
oldu~ dair yarı :resmi Japon Domei ajansının habeıini şa!Abjyet· 
tar bir Fransız mahafili kaU olarak tekzip etmektedir. 

Bu haberin 2 şubatta Yuuan demiryolu üzerinde iş!iyen trenin 
Japon tayyareleri tarafından bombardımanı ve bir çok kimsenin ölü· 
milne ve yaralanmasına sebeb olan haniseyi mazur göstermeği istihdaf 

edip etmediği cayi sual görülmektedir. 

Kanadada hava ordusuna 
ehemmiyet veriliyor 

Ottav, 5 ( A.A·) - İngiliz camiası atrenman plfuu tam randı· 
manla işlediği zaman Kanadada da senede takriben 1400 pilot, mitral 
yôzlü rasıt ve telsizci yetiştirilecektir. Mektepler birkaç haftaya kadar 
faaliyete geçecek ve tedricen inkişaf ettirilecektir. Bu m~deplerde, mu 
allim, memur. ma.1<inist vesaire olarak 40.000 kişi kadar istihdam e
dileccl<tir. 

Tayyarecilik için to='lanan talebenin miktarı ıtittikce artmakta· 
dır. Halihazırda yedi, sekiz yüz Kanadalı he~ün Kanada hava km.
,·etlerine kaydedilm0 k füı.:ere müracaat etmektedir. 

65,000 POLONVALI 
(Baıt.arafı 1 inci aayfamızda) çirme~e muvaffak olabildiğini, di· 

mitcsi,, tarafından isklln edilmek· ğer dördüniln yolda Almanlar ta· 
tedirler. rafından zapteclilmiş olduğunu an· 

Macaristan kibar muhitlerine latmaktadır. 
mensup kadınlar mültecilerle uğ· Kadınlara Polonya topraklarını 
raşmaktadır. Bunlar ara~ında saba· terketmeğe hazırlanmaları için 10 
hın saat dokuzundan gece yarısı· dakika müsaade verilmiştir.Bu vazi 
na ka:lar çalışanlar görülmüştür· yet ka~ısında kadınlar ancak bir 

MOTH!Ş 11/KAYELER. k:ıç parça eşyayı ellerine alabil· 
Bir Polonyalı idare etmekte ol· mişlerdir. O kadar ki nakıs 20 de

duğu yağ fabrikasını bizzat ateşle- rece so~kta kadmlann üzerinden 
dikten sonra elindeki beş kamyon kürkelri, mantoları alınmış, ka· 
ile hududa hareket ettiğini falrnt ı dmlann birçoklan soğuktan öl· 
ancak bir tanesini Macaristana ge- müşlerdir • 

Sovyet Rusya 
Atmanyaya yaptığı yardımı arllrmaya karar verdi 

Tabii menabi Almanyanın 
menfaatine işletilecek 

Sovyet hUktiınetl, F-etonya tay· Londra, 5 (A. A.) - Dally Te. 
yarelerinln . limanın ve limanda legra! gazetesinin diplomasi mu-

''Tam mana.elle askeri bir itti
fak olmamakla beraber bu yeni 
muahedcnin Rusyayı Almanya.nm 
harb 8ahasmdakl me!!alsine şimdi. 
ye kadar yaptığından daha !azla 
vardrmda bulunmak taahhüdüne 
!okacağı tahmin edilmektedir. 

harrfrl, Alman hUkumeUnin hall
bulunan Sovyet harb gemilerinin hazırda Rusya ile yeni bir lUllf 
ilzerinde uçmalannın Tallin hükQ- akdini demiş etmekte olduğunu 
met! ile karar altına ıa.lmmtf ol- ve yakm bir zamanda imza edile
duğunu hatırlatmıgtır. Estonya cek olan bu ltlllfm başlıca hede.
tayyaresi Sovyet harb gemileri Q. ı Cln1n Sovyetlerln Almanya'ya 
serinde mUteaddid defalar uçm\lf- yapmakta olduklan yardımı art-

tınnalc olacafmı haber vermekte· 
tur. Gemiler, bu tayyareyi blr dir, 
dlllman tayyareaJ zazuıetmJolerdir~ Muharrlr. il.lve ediyor~ 

Bu yardım, Rusya•nm tablt me
nabllnl Almanyanm menfuUne 
olarak laletmek teklinde olacak-
tır.,. 

Türk ve Yunan 
Hariciye Nazırları 

Nişte 
( Baı tarafı 1 incide) 

nan başvekili ve hariciye namı 
Meta1uııuı, Türkiye harlclye vekili 
Saraçoğlu ve Yugoslavya bqveki-
11 Svetkovlç birlikte Nişe gitmlş.

lerdir. Yunan ve Türkiye hariciye 
vekilleri Nişte Yugoslavya bqve
killnln misafiri olacnklardır. 

BULGARİSTANlN TOPBAGA. 
AİT l\IETALİBA Ti 
KONUŞULMADI 

Belgrad, 5 (A. A.) - Röyter: 
Türkiye harlclye vekili Saracoğ .. 

lu Ankaraya dönerken Sofyada. 
tevakkuf edecek ve Bulgar başve
kili ve hariciye nazırı Köseivano
fa Belgrad mUzakerelorl hakkında 
malü.mnt verecektir. 

Saraooğlu, Bulgar başvekiline 

temin edecektir ki, Bulgaristanm 
muslihane haltl harekeli Belgrad· 
da fevkalade takdir olunmu~ur ve 
Bulgaıistanm vaziyeti çok dos~ 
ne bir tarzda görUşUlmllştür. Ma.
amafih Bulgaristanm toprağa mü
teallik metalibatının müzakeresi 
tehir edilmek lfwmgelnıişUr. 

. Gayri resmi Macar mU§ahltleri 
ise, Bıılkan antantının Macar me
talibatmın da milzakereslni tehir 
etmiş olma.srndan dolayı memnu .. 
niyetslzliklcrini gizlememektedir. 

~IACAR SİYASI MAIIAFİLİNDE 

NE DOŞONOLOYORT 

Budapc~tc, 5 (A. A.) - Balkan 
antantı konseyinin tebliği Macar 
siyasi mahafillnde nazikane bir ih
tlra.zla kar§ılanmıştır. 

Salahiyettar ma.bafilin mütalea• 
sına göre, konsey toplantısı Ma· 
caristanın alfı.kadar bulunduğu c&
nubu şarki Avrupası meselelerin 
de hiçbir terakki kaydetmemiştir, 

Dört devletin tesanUdU ve istik-
18.llerlnl v.o • milli tnmamhklarmm 
temini hususundııki az.imlerinin 
teyidi tadile! Macnr mahafllinln 
na.zan dJkkntlni cclbctmişUr. Ma
amafih mezkfir mahafil Mııcar .. 
Yugoslav dostluk münasebetleri• 
hln cenubu şarki Avrupa milnase
betlerlnde blr iyilik husule getir
mek yolunda kurucu bir unııur 

teşkil ettiğini ilave eylemektedir. 

GAFENKO YE..~t BEl"ANATl'A 
BULUNDU 

Bükre.,, 5 (A. A.) - Balkan an• 
tantJ konseyine riyaset ettikten 
sonra Belgrnddan Romanyaya a .,, .. 
det eden Romanya hariciye nazırı 
Gnfenko, Stefani njruısının muha• 
birine beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

'•- Memnunen avdet ediyo-
rum. Balkan antantı kon!!eyi fçtı
maınm neticesinden memnunwıı. 

ÇilnkU vazifeml.zf yaptığmım san· 
nediyorum. Balkanlarda ıulbO. 

nizamı ve emniyeti takviye et
mekle yalnız dört memleketin 
menfantlerlnl torumuı değil, ayni 
zamanda Balknnlarda menfaaUerl 
olan her devletin ~b edeceği 
blr siyuet kullantnI§ olduğumuza 
da kani bulunuyoruz. Nutkun:ıd• 
İtalya hakkında yalnız kendi na " 
mıma değil, meımi arkadqlarmUtı 

namına da kullanm11 olduğum ıd
tayişktırane Usanın kalbimden g~ 
len bir ıes olduğunu slze teınJ.ıı 

etmek isterim. 

italya'da 
Yabancı memleketlerO 

seyahat yasak edildi 
Roma, 5 ( A·A.) - Röytn: 
İtalyan hükOmeti, ecnebi zneııı· 

leket!ere hareket etmek üzere olaJ1 
bütün İtalyanların pasaportlarını 
ellerinden almağa karar vennistit'· 

Pasaport hamilleri, kendileri~ 
hiçbir sebeb gösterilmeksizin pasa· 
portlarını alfil{adar makamata ili" 
deye sadece davet olunmu~· . 
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Mesarsini bitiren Konsey toplantılarından sonra 

Dört Balkan Hariciye No.16 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Nazırının beyanatı 
Askerlerle de ayni zamanda a.1 Neferler, sanki karşılannda blr 

lay ediyordu. ümlrlerl varmış gibi, kılıçlannı 

- Bana bak, sen sarayda pala. geri çekmfşlerdl. Bell,,rlnde taban 
tea kızartmağa git! calnrı olduğu halde ateş · etmemllJ. 

- Tu, yazık, senin de eline kı. !erdi. ÇünkU verilen emir, onun 
hç değil. çamaşır tokmağı \'erme. diri yakn lanması şeklinde idi. 
il!.. Meçhul yabancı, birdenbire kılı. 

fJillfflrtl Şükrü saracooıu dedi ki: 
&anouae: 

latanbul Tramvay ve Elektrik ldare-
lert mUdUrlUğü. hazırladı&. 
•-- o• yeni 
... -.wvay Ucreuert tarı.tes1ıı.1 belediye. 

Evelce kargaşahk ocağı 
Balkanlar bugün dünyaya 

olan 

birlik 
1• ~öndenn.ı, n belediyeden de Na.. 
11& vekAlettno gönderllml§Ur. 
ti Yeni tarl.tede, evveıce de kaydet. 

ve feyekkuz örneği vermektedir 
l1m1a cibl, kıaa ıneaareterde b 

d mevkide 5,5 yerine G ku irin 
ıııevkt 3.25 Yeline 3 kuru . ?Uf. Udnd 
ll&feler lçtıı blrinct ı. UZUn me. 
8 kurue lki.ııct ınevkJ 7,50 Yerine 

Be~rad, 6 - Balkan antantı kon· 
}1 dün m..sals1nl bIUnnı, ve alman 

neuceıcrı bildiren bir resmi tebliğ ne~· 
retml§Ur. 

• mevki 5 GO rin 
kuruı lesb1t edll"''• • ye e 6 

y -Ur. 
Uksek mektep talebeat lçtn 

len §ebeke r>aaolıınn verı. 
beye l m her atnıı taıe

A eımUl muvatık g6rlllmll§tür. 
)'n1 blikamette olmak ve 

gel!§ malılyeUnJ aı gt~ 
blleue 1kl mamak üzere aynı 

bat üzerinde seyahat lmkA· 
ııuu veren aktarına uau.ıu lbd 
dll§llnUlıncktedlr. Bu hlleU aaı da 
znevklde 10, Jklnclde 8 k erin bJrincı 
'\'e a""'' uruı olnıaaı 

J ... gün ve Yalnız alındJtuu takt 
eden bir aaat için muteber tutuıma! 
lDuvatık görlllmektedir, Bundan bat-
~birinci mevki tçln 8, ikinci mevki 
~ 6 Ura multabllıncıe Ucrew paeo 

Ua.n verlJmeal ve iyi neUce aıuur. 
~ 200 ve 150 kuruııUk haftalık kart.

llı lbdaaı da )'CD1 tarifede idarece tek· 
edJ.lmcktedir. 

• ArnavuUUktakS Türk!•_.- U 
~Uhaıı _....,.. m-
liUııtı adlı bir kadın ile ıeııç ~ug-u 
)'f...,.,_u bugtlnkU KonvaıwyoneUe teh· 
-~ &eliniıılerdir. 

ıö!u yo,cuıarm verd1klert mal~mata 
B'~ ArnavuUuk aak1n b1r halded1r. 
lcıı t hayat çok Pahalıdır, Ekmek 

oau 20 ku"""' lrna. ~ ·...-. ..... ve ik1 liraya 
l:Xıı, { .® kuru,a. et ~-10 kllr\IP ~: 
buı tır. Et ve ekmek ö&leden ltOIU'ıl 

IUıamamaJtt.ıı.dır. 
la.rını kllOdan fazla kahve almma· 
~ mUaaaQe edllmJyor. 

11 abıız ıa,. maddelerinde deA'!I 
Ytcek. fe)'JU(le de •ıkıntı his.o ' 

ııııyor. lU· 

~ yanıımdan 80llra aokaklarw. 
tı,. llnuw Yasak edliml§Ur. Altın aa· 
~ memnu olduğundan buna ayıu. 
t hareket. cdcnı.cr hapla cezasına ug. 
aın&ktadır. 

l,gaı. «naauıda •Urgllne ıönderlJen 
~:çlerln bir kuımı lıenUz yerlerln1ı 

nmemııııerdir 

• Son gtlnierd~ bazı Myyar aatıcıJa. 
rtn ııözue ucuz 
bıc;alclan olarak aattıkları lr&.;ı 
dır. ıtkAyeuerı mucip ol.makta· 

Bu bı"""'--
d ...-.&ı"ı alanların bazılan bJr 

c.::a blJe t..... • 
•Urereıt - '"il Olo.mad.ıklamu Deri 
bu batt halkı lgtaı mablyet.lnde oları 
ı..... kete meydan ve.rUmemeslni 
;w,yorıar. 

l"ugoaıavyaı Tür 
on bl ı klerden mllrekkep 
bu~k:l§lllk bir mubacır kattıesı 

B konvaıwyonelle gelml§tlr 
ltt:veunıar, bUtUn yurttaııarrnm Tür· 
ha Ye gelmek 1atediklırJ, fakat ıse 

l ı>araaı ted ya-
8atzna artklnde ve mallarını 
do.ayı kgtacct:&rad.ıklan güçlUklerden 
tııu tıkıer1n1, hıwrlıklarını 

renıerın Yola. kma 
B6yıeml§ıerellr çı kta olduğunu 
• hvtçre fabnk.al 
anı ve laveçu bir &rnnı bir mUmeaaı 
plyaaaıaruu l tacir, memtekettmıı 
günkü konva:::Uk etmek tlzere bu· 

Bu aııbab aa&r'neııc gelınl§lerdlr. 
blyedcn Takatnı dokUZ& doğru Har-

e ııtmekte ı 
!nan Mehmet lda 0 an vat· 
ı;.___ . reısındekt Kurtuıu 
""illlDÖnU tramvayı Altınbakk 1 · 
för Nccatlnln otobUSUne ar~da §O· 

~ çarpmıştır. Hem otobUa, h tarar. 
tra. enı de 

nıvay hasara uğramıı. fakat nu. 
ftıaça zayiat olmamı,tır. 

Catatada Per§embepazannda bir O· 

loınobıııe araba çarpı§mlUIJ oıınu 
baru bir batıardan bqka zarar oım:: 
XXıııtrr. 

ta* Yugoslavya afyon inhisan la-
11. nbuldaki merkez bilrosu vasıta. 
t~ek zelzele feldketzedelerine bin 
~ Uruı teberrU etmiştir. 

fab Nurı Dcmirağm Beşiktqtakf 
eıııırikaısında ~ portatif ev inşa 
ke:iş ve bunlar Erzincana ıev
tllrıd tnlşUr, Fabrika bundan tıonra 
tır. e bir Portatif ev yapabilecek. ı 

• ~dlrn 
!\'- ~d ekapydan Saray kazası. 
lneası ar devam edecek bir yolun 
IJr. nu tnUteabhide ihale edilmiş· 

· ' Yol Trakyayı latanbula 
~ cliSıdUııcıı ıoı olacaktıra 

Nazırlar Bclgrattan aynlmaktadır 
lar. Türkiye hariciye vcldll ŞUkrü Sa· 
raçogıu dün.gece aaat yirmi Qçte kon 
vansıyonel trenine bnğ:«nan huasu 
b1!' vagonla, Yugoslavya baş

vekili Çvetkovtç ve Yunan 
ba§veklll Met.ak.aaa ile birlikte Bel 
graddan hareket etmlşUr. ŞUkrU Sa· 
raçoğlu buG'U? Nl§te Yugoslav baıı 

vekilinin misafiri olarak kalacak ve 
bu ak{am Sotyaya hareket edecckUr 

'J;Urklye hariciye vekili yarın aa
balı Sotyada Bulgar ba§vektll m~ael 
vanofia g6rtl§ecek ve çarşamba günü 

latanbul& dönmuı olacaktır. 

Romanya Harıciye 
Nazırının mem.ıuoıyeti 
•·aomaeya Hancı.ve ~azırı uatcn 

ilo, dün aöpm doaU&ruıdan blrin~ 

Balkan antantı koııaeyinln toplantı 
smda cereyan eden müzakcrelerdeıı 

çok memnun olduğunu aöylemı, w 
elde edilen r~ .. cenln yalnız kendi U 
mldlnlD değil, bUtün UmJUertn fev· 
kinde olduğunu DAve etınlııtlr. Gaten 
ko: .. Mügterek tehlike karoısmda bir 
ilk lüzumu hiçbir zaman bu kada. 
kuvveue hbsed11memiftlr., demlııUr. 

Alman gazetecT!eri'n'in 
çıkardıkaarı şayıalar 
Helgraucıw .tillllWl gaze~ectıer dUn 

aI<eam bir rivayet çıkarmışlardır. GC· 
ya d!lrt Balkan devleU AJmanyaıun 
yanında mevki almağa karar \•ermiş 
ler - Bazı Amerikan muhabirler bu 
heyecanlı haberi dcrhaJ gazetelerine 
blldtrm~lerdir. Fakat çok geçmede• 
haberin )'alan o:duğu tahakkuk et 
mlıUr. Dün akgamkl ziyafette Yu· 
goalav ve Romaeya hariciye naz.ırlıt 
rmın söyledikleri nutuklar da Alm'lı. 
gazetedlerln ortaya attıkları ııı._r,uıu. 
ne derece aaııaız olduğunu göstemıı,. 
Ur. 
Konseyin toplantıamda Türkiye 111l· 

rlclye vekili !/UkrU Saraço~lu, Sotya· 
dan geçerken Bulgar baıveltlll ve ha
riciye nazın Köaelvanotıa yaptığı gO. 
rügme hakkında malQmat vernıişUr. 
Köselvanofun beyanatı, dlln en n.ııo. 

kW meaele ad<lecillcn Bulgar ı- •aıe
ıinln bugün eski gUçlüğUnU kaybet· 
llA'!nl gösterir. Bulgaristan bir hare· 
kete geçmekle arazi kazandıJr. farzc· 
dilse bile latlkltı.ıinl kaybedecc~nı t.D· 

lamıııtır. 

Macarıstanla va.Ztyet bu , ııo-ce l· 
lerıemlı olmamakla beraber thlya 
, .• Yugoalavyanın tav1U111Utlannın 88· 

mere vereceği Umlt edllmektedtr. 

Dört Harıcıye Nazmnın 
beyanall 
Resmi tebliğin nc§rinden ıon· 

ra, dört hariciye nazın matbuat 
mümessillerine beyanatta buun 
muşlardır. 

Gafenko, tebliğe iUive edecek 
bir ıey olmadığını bildirmiş, fa 
kat sansasyonel şayiaların, dele 
gelerin kat'i bir ıükôn ve tam 
bir anlaşma içinde çatııtıklan sa 
lona nufuz etmemi§ ol:luğunu 
kavdeylemlştir. 

Saracoğlu, birliğin banisi olar 
Kral Aleksandr ile Reiaicumhur 
At~tUrk'ün hatıralarını yad ey· 
le~!kten sonra demiştir ki: 
• - Evvelce klasik ve islfilıı 
ımklnııız kargaplık oca~ı olan 
Balkanlar halen yarının endişele 
rile ifkence içinde olan dünyaya. 
memteketlerlmizt ve milletlerimi 
zi hali hazırdaki ihtilafın imti· 
hanlanndan uzak ve muaf tuta 
cak olan basiret muvazene tesa 
nUd, birlik ve 'teyakkuz Srneği 
vermektedir." 

Metakaas: .. Tam teaanUd ve 
ııkı it beraberliğimiz sayesinde 
Avrupanın bu kö§csinde ban§ın 
tamamen korunacağma kat'I ka· 
matim nrdı{" dcmittir. 

Nihayet Markoviç de, şimdiki 
içtimaın neticelerinin Balkanlarda 
ve Tuna havzasında hadiselerin 
müstakbel inkişafı için hayırlı 
tesiri olaca~ına kani bulunduğu· 
nu kaydeyledikten sonra demiş 
tir ki: 
"- Bölgemizde barışın muha· 

fazıısı ve bütlin Balkan devletleri 
arasında i§ beraberliği için olan 
mesainin ne kadar mUhim oldu· 
ğunu herkes takdir edebilecek 
tir!' 

Paris ve Londrada 
memnuniyet 
Paris, l'S - &lkan antantı kon

qcvinln. toplantısı sonunda ne§rel
Uğt tebliğ Fransız ve İngiliz ma· 
hafill tarafmdan mc.mnunlyetle 
karşılanmıştır. Tebll~de d!Srt dev
letin doğu cenub A '·nıpasmda ba. 
rt§ nizam ve emnlvelln muhnfeza. 
sı hakkındaki kararından hahse -
-'ilmekte.tir. Ne İngiltere. ne de 
Fran"ıl burada bar1Şı tehdid et • 
-nedlğinden bu bUBust.aki kayıtlar 
diğer devletlere nazikane bir ih· 
tar nddedilmektedir. 

Macar - :Yusıoslav ademi 
tecavüz paktı ... • .. 
Parls, 5 - Belgradda elde edl

Jen netice BUkreşte ıçoıt .-memnu

nivet uyandırmıstır. Macar gaze 
telerlyae mesaiyi ve vanlan neti · 
ce}i nazikane bir surette, fakat 
ihtiyatla kaydediyorlar. Yugoslav
ya, Macaristan, Bulgarlstanla geniş 
iktıs:ıdl ml1zakerelere başlamnk 
dzcrcd!r. Diğer Balkan dcvlctlcrf 
arasında da bu yolda mUznkcreler 
olacaktır. Diğer tnrnftan Yugo· 
slavyanın Mncarlstanla bir ndcmi 
teeavtız paktı yapacağı blldlrill
yor. 

ltalya dı memnun 
Roma. 4 (A. A.) - D. N. B. 

sjanaı bildiriyor: 
Yugoslav ve Romen hariciye na· 

ıırlnnnın nuttİklarmdan istintaç 
edildiği veçhUe Balkan mcmle
ketlerlnln barış azimleri ve Ro
manyanm Macarlııtan ve Bulga· 
rlııtanla olan mUnasebetlerinlr 
muslihane bir ııurctt.e hant arzu 
su ttalyada b0yl1k bir memnun! 
yet hiisıl ctm1!$tlr 

Clornale Ditn.lya gazetf'!slnln 
Belgraddnkl muhabiri diyor ki: 

''Konferans, Balkan m emleket 
lerlnln mUstn.kll bltarafltklannı 
muhafaza edecek enerilye malik 
olduklnnnı ispat etmiştir. Balkan · 
tarda kuvvetli, bitaraf ve mUsta· 
kil bir barış temin edilm.lş naza. 
rlle bakılabilir ... 

• • • 
Roma, 4 (A. A.) - Hnva.s a 

jansı bUdlrlyor: 
Roma Blyast mahfilleri B"1grad 

konferansı neticesinden memnun 
g5zUkUyorlar. 

Bitaraflık siyasetinin t.evidl 
Bul~aristan ve Macari11tan hak. 
kmda gösterilen anlasma arzusl' 
ve b!lhnssa Balkan • Tuna hav
ıasındl\ barış dnvasma gösterilen 
minnettarlık. İtalyanın bekledlğl 
ne tı:Vll'Un bulnnmıı.ktadır. 

Os!o grubu devletlerine 
deıs olmalı 1 
Brüksel, lS - Balkan antantı 

konseyinin m esalsJ ve elde ettiği 
netice Belç!kada bUyük memnu· 
niyetle karşılanmıştır. '&?lçlka ma. 
hafilin!n ml1talensı şudur: Balkan 
devletleri konseyin 10nuna kadar 
a.nı.lannda görUş birliğini mubafa
~a etmişlerdir. Bu, Oslo rupuna 
mensub devletlere (İsveç, Norvl'<;, 
nanlmarka. Hollanda. Bnlcfka. 
Ftnl!ndlya) ya ders olmahdır. 
Balkan devletleri ara.!mda ekono
mik mUzakerelerln de fazla iter -
ledlğt 1LDla.şılmaktadır. Halbuki 
Oslo grupu bu hususta da geri • 
dlr. Bulgaristanm hareketi BrUk
aelde 4e Cok takdir edWYor. 

- Vah, vah, benim kabak su. cını denize fırlatmış ve kollarmı 

:···-···---···-···-------·:, ratlı kahramanmı vah!. Şu bnşhk ka\'Uşturarak heykel gibi durntU". 

j BALKAN 
1 

ne fena da ynpml§ suratını bilsen! t u. Fakat dudaklarındaki tebea.. 
Meçhul Korsan, her nedense, 'll1m, gene duruyordu. 

1 ha!!ımlanndan hiçbirini V\tı'Up !Si . Sanki tevkif tdllceek olan tren. 

K d 
i dürmeği dilıtUnmUyordu. Ancak dlsl dPğilcli . Neferler hnyret için. 

On ter an S] n a bazıaınm pelerinini yırtıp geçiyor, 'e>·diler. Bu ne demekti? Acaba 
bazısının başlığını çekip fırlatıyor. b!! meçhul genç, kPnclilerine blr o • 

ittifakla 
yedi 

verilen 
karar 1 

Belgracl. 4 (A.A.) - Balkan kon· 
!cransı hakkında aşağıdaki tebliğ ncı· 

rcdUml§Ur: . 
Dalml koruıey azuınm aamlmt v• 

!Umat verici blr hava içinde yaptık· 
!arı görU~ teatlal aşağıdaki buauala· 
rm ltUtakla mUı;ahcdo ve teabltlne 
lmltAD vermiştir: 
ı - Dört devletin doğu-cenup Av· 

nıpasında barış, nizam ve emnlyetlo 
muhntazasmdald m~terek menfaat.-
lerl, 

2 - Dört devletin. A vrupanın bu 
kwıımı harpten korumak için bugün 
kU ibUIU kar§ıaındald vuJyeUerlnı 

muhafaza sureUle tamamen musllha· 
ne olan siyasetlerine d0\"8JD hwıwıun 

dakl kaU kararlan, 
3 - Dört dcvletln hiçbir klmaenln 

nleyblne müteveccih olmıyan antant· 
ta blrleşmlıı knlmalc ve aralarından 
her lıirlnln bıı.k, lBUklAI ve mllll top· 
raklnrınm konınmnsına mQ§terek bir 
surette nlgchban olmak buauaundakt 
azimleri, • 

4 - Komgu devleUerle kartılıklı 

anlayııı ruııu dahilinde doatluk mUna· 
scbetıcrt ldaıne ve lnkl~ etUrmek 
hususundaki eamlml arzulan. 

~ - Bllh:ıssa ant.ant datllllnde U 
cartt mübadelelerini arttırmak sure· 
We Balkan devletleri arasındaki eko· 
nomlk baııarm -"ltemmel bir halt 
getirilmesi !Uzumu, 

6 - Dört hariciye nazın, paktın 
9 şubat 1940 t.nrlblndcn lUbaren 7 ae· 
nelik bir devre tçin uzatıımuını ka 
rarlaştırmıtl:ı.rdır. 

7 - Dört hariciye nazın, daim 
konseyin şubat l r!41 de yapı:a~ak olan 
gelccclc lçtlmaına kadar aralarındıt 

sıkı temasın mubaf.ı.zaıma karar ver· 
mlşlerdlr. 

bazıSIDm kılıcını elinden alıyordu . vun mu oynıyacnktı ?. 
Kaplan g!bl, biç durmadan sıc;:n. O, bu te r P.ddilde karşı blr Jı:ah.. 

yordu. Fakat nihayet onu, heykel. kaha savurdu: 
terin arasmş sıkıştırmışlardı. - Yakloşsnnrz a, ne duruyor. 

- Allah bclAsını versin! - sunuz!. Yüzbaşım, gelip de kolu. 
diye bağırdı - yakalandık! mu mu takdim edeyim size! .. 

Fakat hAll ve hllA gUJUyordu. Artık b'u derecesi fazla idi. 
Sırtını bir heykelin kaidesine da. Yüzbaşı: 
yaıİıış, çarpışmakta devam ediyor. - Ne duruyorsunuz be aptal• 
d•ı. Neferlerden blrl: J·t" 'diye bağırdı- yakalayın fd 

_ Meçhul Korsan efendl, dedi l .rseriyi ı . 
!Jte, artık elimlzdesin ! Meçhul genç: 

O, gene neşesini bozmamıııtı. - Yüzbaşım ·dedi· biraz kibar 
kendisine bitap eden nefere: olmaklığını tavsiye ederim .. 

- Yaa - dedi - demek beni Ve birdeııbire elini bir nefere 
tanıdınız bile!, Şu halde partiyi uzatt: 
kaybettlm. Siz benden daha zeki, - Gel, bana doğru'-· Gel, 
daha tecrUbeU çıktınız. korkma! ... 

Ve geri.de duran yUzbaşıya 1eS. Nefer, taş gibi, yerinden kı· 

lendi: mıldamıyordu. Bu adam, ıeytan 
- Aferin yUzbaşı!. Karşıma çı. mı, ne idi ki, böyle pervasızca 

kıp kılıç kullanmasan bile, zc.kfi. hareket ediyordu?. 
nın kıymet.Inj takdir ettim. Bir lleriledi. Bir kolunu bir nef e-
gUn tayfalarımdan herhangi birisi 
ek~Ilrae sana haber gönderirim. 
Yanıma gelirsin. 

Neferler, bu mUth!.ş kahramanın 
sorokkanhhğı karşısında, kendi a. 
clılerini blr daha bissetml§lcrdl. 
GöğsUne çevrilmiş bir yığİn kılıç, 
onun tllytınn bile oynatmıyordu. 
Blllkls çok cesur tanıdıktan yUz. 
ba~p Ventorlyo ne alay ediyordu. 

Meçhul yabancı, b!rdenblro: 
- Yeter - diye bağırdı - kı. 

lıcınız bir yerimi yırtacak ve '>en 
de bu defa ı,ı şiddete bindirip hiç 
olmazsa dört, beşiniz! !SldUrecc. 
ğlm. Sonunda gene yakal:ınocn~ 

olduktan ve kapanR kısılmış fare 
vaziyetinde bulunduktan eonra hiç 
bir insanm kanına girmek istemem. 

rin, diğer kolunu da bir neferin 
koluna taktı: 
. - Haydi·· bakalım, mademki 
yakalandık, §Öyle dostça ıidr 
lim ! .. 

Neferler: bir türlU hayretten 
sıyrılamıyorlardL Yıüzbaşı yak
laştı, müstehziyane güldü: 

- Meçhul Korsan cenaplanm, 
Vcnedikte selamlamakla bahtiya· 

nm .. 
- Ben de yüzbaşı Ventoriyo· 

yu eskidenberi sevdiğim için IO"' 

lfimına mukabeleden zevk alırım ... 
- Demek beni tanırsınız ... Şu 

herifin kollarını bağlayınız öyle 

ise •• 

SAAT: 13.40 

Neferler, birdenbire meçhul 
yabancıyı kıskıvrak bağladılar. 

O, sadece: 
(Devamı var). 

. 

Hindistan teşkilatı esa· 
sıyesi değişiyor mu? 
Mcs:umanlar hırllği reısi, Gantli ve 
uınumi vali arasında görüşmeler yanıld' 

\ "eni Delhl, ~ (A. A.) - Gandi, 6 ıubatta umumi vali ile görllş
ltikten sonra hafta içinde mllalllman cemaati birliği relll Jinnah ile 

mülakatta bulunacaktır. 
Bu zat da, 6 şubatta valiyi görecektir. 
Hindistanm teşkllitı esa.siyeainln tstıkball Ue allkadar olan bu 

görüşmelere bUyUk blr ehemmiyet atfedilmektedir. 

Günlük bulmaca 
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eiollJ;.ı ıı tiUğa.: 

1 - Sevinç - . şart lAhlkuı, 1 -
Usta olmıyan aileler • 1 -

h
. .ı<orkaklık • lllr nota. • - Beyu • 

A 1 m an U .. o u m u na Bnl yapan böcek • l1zağı lpret lç!A 
ku1'-uıılan Jlt Hayret nldaaı. 7 -
ıi:ğlcnccyıe. 8 - Bundan sonra • 8öL 

U gv raya n . va p ~ r 1 ar .. ' 9 - Şekcı1 yapılan kokulu nebat. 
rartıda t.artıd barlı,; tutulan kap 
~ırlı~. 10 - RUkQdeW • li:klD blO-

Londra, 6 (A. A.) - 3 Şubat tarihinde Yorkşayrd aahlll açık- ne bıçağı. 

Jannda bombardıman edllml§ olan :l~l ton bar.mlndeki laveç bayrıa. Yukardlln •tatıı 
ln ı .. DumPn çıkan horu . Uyku. t 

~~ı tıAmil Mertalnen vapuru, 4 şubat akgamı bir giliz limanına vi.. 
b'" -· Krallçe • Valide. I - MaymunUD 
sıl olmuştur. 36 kişiden ibaret olan mürettebatı, Alman mJtralyözlfl. bir nrvı . Vaid. 4 _ lBUmdat nldam • 
rinin ate3inden kurtulmuolardır. Gemiye blr bomba isabet etmle "' · Açık oıarak. 6 - Sonunda btr t T> ol· 
makla beraber yaralanan yoktur. sa gtszunu budaktan eatrgemlyeD • 

Diğer taraftan l.kl bitaraf gemi, 4 tubat tarihinde !Uoçya'nm BUyüklUk. 6 - Yalan. '1 - Acı oımı
ıan - ~ır nota. 8 - Yalamak muta-

prk sahlU açıklarında müokut blr vaziyette kalmışlardır. rmıfan muzartl müfret galb. t -
Bunlardan blrlai 800 ton hacmindeki Hollanda bayrağını hlmll Yemek arasındıı. yenilen • Tahan1 et. 

Belzul vapuru olup eahile aUlmıpa da devrilmemiştir. \ll1ttttebA•mı ıo _ Bağlılık Ufuklar. 
teşkil eden 7 kişi, vapurun içindedir. Karen admdakl Danimarka V4· ıu No. ıı hl.ılmarıımız.:n ltallll 
punı, kendiııinJ sulara kaptırmt.t ve latimdad lpreti vermteUr. Bir Soldan sa~: 
balıkçı gemisi. mUrettebatı almıştır. 1 - Kat'iyet . Si. 2 - Ace.ze • m • 

ka Al. 3 - Tezat . MI. A.' - Arayer • 
Yenı· Zelandada bir tayyare zaıı E • M. 3 - Yeter - L • A. 6 - Bl • 

Velllngton, 3 (A, A.) - Yeni Zelanda'nrn bir bombardım&n tay. Saik. 7 - Temel atmak, s - ı . 
yaresi, Kanterburl açıklarında dtııl&e du,enk parçalaom.ıltır. lçiııde- tbale. 9 - Sa - Kak.alA.t. 10 - J.ıa,. 
ld 3 k1a1 telef olmuıtur. Rakit. 
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Doğum yıldönümü münasebelile Bulgar kralının hayatına bir bakış 

işçi gömleğini 
tercih 

üniformaya· 
eden kral! 

Boris, mükemmel bir lokomotif makinistidir 
' o, oto.mobil. kul!anmasını da pek iyi bilir 

. Dost ~e komşu Bulgarıstanın ~ılen bırçok partılerı de ayni şe. görülür· Fakat hiçbir zaman ran
birkaç gun evvel kırk altı yaşına kılde reddetmiştir. devu vermez. Çünkü muhtemel su
-huan kral üçüncü. Bo~s _gayet sa. Bir ~amanlar onun Romanya ikastların saatini kendi tayin ede
de ve demokrat bır hükümdardır. prensesı lleana ile evleneceği zan- rek politik düşmanlara kolaylık 

Bütün tebaası onda Bulgar nedilmişti. Fakat kral Boris başka- göstermek istemez. 
milletine has ahli.k dürüstlüğü ve lanna vakit bırakmadan bu habe- Sofyadaki kraliyet sarayı dört 
sadeliği bulduğu için onu sever... ri bizzat kendisi tekzip etmiş ve: kö~ ve oldukça mütevazi bir bi. 

ve ona taraftardırlar.. Bu hü- "Prenses lleana çok güzel bir nadır. Burada hükümdar ailesi 
kümdar tebaasına sempatik görün- prensestir. Eğer çok mütehakkim sade bir hayat geçirirler. Kraliçe 
düğü derecede belki de memleke- olan kraliçe Mariye damat olur- ekseriya Bulgar köylülerinin milli 
tinin politikacılarına sempatik sam ağzımı açmak hürriyetinden kıyafetile dolaşır. Kral Borisin 
&örünmez. Çünkü kral, Boris mem mahrum kalmm.,, demiştir. varidatı takriben 45.000 dolardır. 
leketinde daima bir siyasi muvaze- Bu para ile ayrıca milli müzenin 

Bir zamanlar Bulgaristan kra. Sof k"tü h · · "f ne temin etmeğe muvaffak olmuş ve ya u P anesının masan a-
lının hiç evlenmiyeceği bekar ya· t .. ekted' l K 1 Bo · · ve siyasi partilerin arzu ettikleri mı gorm ır er. ra rısın 
şıyaca&rı zannedilmic:ti· Bu kanaat b' t k · t'IA d k' · tl'k gibi bu partilerin biribirlerinin, ~ ır e ıp ı ası var ır; ma ·ınıs ı . 

Bir gün tenha bir yol üstünde 
otomobilim pat yaptı. Motördeki 
bu ani duruşun sebebini anlayama 
dım· llk geçen otomobilden imdat 
istedim. Bu otomobil hususi bir o. 
tomobildi. Otmbili kullanan zat 
hemen yere atladı mtöre baktı ve 
tamir etti: İşi bittiği zaman üstün
deki kostüm yağ içinde kalmıştı. 
Benim yüzümden esvaplarını leke
lemişti. Az kaldı bunu tazmin et
mek istediğimi söyliyecektim. Çok 
şükür ki o buna vakit kalmadan 
bana mahcup bir eda ile kendini 
tanıttı. 

"- Bulgaristan kralı üçüncü 
yanlış çıktı. Kral Boris İtalya kra-

boynuna sarılmasına mani olmuş. lmın üçüncü kızı prenses Giovan- En sevdiği şey bir lokomotifi Boris!,, 
tur. Bunun için de saltanatının naya tesadüf edince hemen evlen- son süratle rayların üzerinden u- Ne hale geldiğimi siz tasavvur 
son dört senesinde Bulgaristanı çurtmaktır· Ve şunu da söylemek ediniz. 
bir nevi askeri diktatöra ile idare meğe karar verdi. Bu karann aşk- lazımdır ki kral hakikaten mahir bir Esasen tahta çıkmadan birkaç 
etmiştir. da diplomatik sebebler de olması makinisttir. Birçok defalar Bulga- zaman evvel Balkanlardaki poli

Kral Boris bu diktatörlüğü 

prensip olarak diktatörlüğe taraf
tar olduğu için değil, bunu, o za
man kendi memleketinin menfaa-

tine en uygun gelmesi bakımından 
kabul etmişti ve nihayet kral Bo· 
ris yeniden memleketinde parla. 
mento ile idare edilen bir hükllnıet 
sistemi kurmuştur. 

Kral Boris henüz prens ve veli
aht iken babası bir çok kereler o· 
nu Avrupanın şu veya bu hanooa
runın kıziyle evlendirmek istemiş 
fakat genç veliahdi kandırmağa 
muvaffak olamamıştır. IlattA 1918 
de kral olduktan sonra da nazır
İarı tarafından kenölsine teklif 

Karanlıkta ipek elbisesini çı" 
kardığı hııırtı duyurdu; onu ta· 
kiben de elektrik düğmelerinin 
klik - klik sesleri. 

Oda aydınlandı. 
Nadya sırtından mantosunu 

çıkardı. Odasına çıkmağa hazır· 

!anıyordu ki kocasına: 
"- Elektrik fırınında sıcak sand 

viç ve kahve var sevgilim.'' Biraz 
duraklıyarak devam etti: 

"- Ben yukarı çıkrp elbieemi 
çıkaracağım; üzerimde buruşu· 

yor." 
Xocası, Profesör Morton, elli 

yaılarında, kır saçlı, gösterişli bir 
adamdı. Karısın1n yukarıya çık" 

masmı acı bir bakışla takip etti. 
Çek düıünceli idi. 

Nadyanm, odasında şarkı söy· 
lediğini duydu. Söylediği melodi. 
Biraz evvel, (x) resmi kabulünde 
bulundukları (x) sefarethane· 
ainde çalınan bir tango idi. Had· 
ya bu gece mes'uttu..... Evet; 
kcn'Clini aylardanbcri ilk defa ola
rak mes'ut hissediyordu .. 

Karısının sefarethaneye gitme· 
leri için neden o kal:lar ısrar et· 
tiğini şimdi anlamıştı. Hadyanın 

bir sevgilisi vardı 1. 
Morton bir ilim adamı idi. Fa

kat oldukça hassas bir filozoftu. 
İhtirasların bir kadını çabuk oı· 
gunlaıtırdığını gayet iyi bilirdi. 
Güneıin teftaliyi kızarttığı gibi. 

Karısının gözlerindeki parlak· 
lığın baıkası için olduğunu anla
mııtı. O baıkası ile danscttiği va· 
kıt sarhoı gibi değil miydi?. 

Dansetmekten ne çıkar?. 
Hiç bir ıey çıkmaz; fakat 

Nadya ortr.lan bir kaç kere kay· 
bolmuıtu. Her meydana çıkışın· 
da öteki yanında idi. 

Morton yüzü maskeli imiş gibi 
heyecanını gizlemesini bilirdi. Ka· 
nıı ile arasında otuz yaş fark 
vardı. Onunla evlenmesi bir ka· 
bahatti. İşte korktuğu başına gel· 
miıti. 

N3dya ona ihanet ediyordu. 
Düşünceleri yarıda kaldı. 

Ka1111 Of'& yukardan sesleni· 
):Ordu. 

pek muhtemeldi. Prenses Giovan. ristanda tren yolcuları kendilerini 
na kralın teklifini 1930 senesinde tik entrikalardan usanmış olduğu 

taşıyan lokomotifin makinistinin için babasından tahttan vazgeçme. 
kabul etti. Düğün 25 ey!Ql 1930 bizzat kral olduğunu bilmeden se- sine ve Amerikaya gitmesine mü
senesinde Romada yapıldı. O za· yahat ederler. Çünkü kral aklına saade etmesini istemişti. Ve baba
mandanberi Bulgaristan kraliçesi esince şu veya bu katann lokomo. 
kraliçelik ve zevcelik vazifesini bi- tifini idare etmeğe kalkışır. Esasen 
hakkın ifa etmektedir. 

Kral Borise biri kız, biri erkek 
olarak iki güzel evlat hediye et
miştir. 

Kral Boris kendi bendegi.nı ile 
gayet samimt konuşur; mesela o· 
da uşağı Dimitriyefe kısaca Dimi 
der. Eski dosto profesör Balabanof 
onun için Balabonidir ve şair E. 
lin Pelini Dimiço diye çağırır. 

Kralın Sof ya sokaklarında ba
sit bir vatandaş gibi dolaştığı çok 

o bir işçi gömleğini birçok kereler, 
merasim üniformalanna tercih e
der. 

Kral, yalnız lokomotif makinis
ti değildir. Aynca da otomobil 
kull~asım bilir. Bir otomobili 
tamamile söküp tekrar tek başına 
monte edebilecek bir kabiliyette
dir. Sonra da gayet iyi ,ofördür, 

Sofyadaki Amerikan kolleji mil· 
dürü Lorey Ostrander başından 

geçen şöyle bir vaka anlatır: 

Dinamit 
~azan: Hal Pink 
"- Ben çok yorgunum. Aşağı· 

ya iruniyeceğim.. Sen yatacak 
mısın?'' 

"- Hayır.. Bitirilmesi lazım
gelen işlerim var daha .. " 

Morton Naı:lyanın güldüğünü 
duydu. 

"- GaHba yeni bir şey icat 
ediyorsun yine? Fazla çalışmanı 
ve yorulmam arzu etmiyorum .. 
Allah rahatlık versin ohalde !." 
''- Allah rahatlık versin.'' 
Morton, uzun müddet elleri ile 

yüzünü kapayarak düşündü. 
"- Belki düşünceleri yanlıştı? 

Nadya ona ihanet etmiyordu; 
kıskançlık manasız bir şeydi!." 

Birdenbire ayağa kalktı. Yü· 
zündeki maske bir an kiüştü ve 
kendisini aynada gördü. 

Bu, ıztırap dolu hatlarla çizil· 
miş bir çehre idi. 

Aynadan ayrıldı. Ufak bir ka
puian geçti; uzun ve dar bir ko· 
ridorun nihayetinde ikinci bir 
kapıyı açtı ve girdi. 

Burası laboratuvarı idi. 
Bütün gece çalıştı. 

• • • 
• Naı:lya, ertesi sabah kahvaltıda 
kocası ile karşılaşınca onun müte· 
bessim olduğunu gördü. 

İçi rahat etti.. Demek kocası 
hiç bir şeyden şüphelenmemişti.. 

Şurdan hurdan konuştuktan 

sonra Morton ani olarak sordu: 
"- Dün akşam dansettiğin ya· 

kışıkh adam kimdi?'' 
Nadyanın kalbi bir an duraklar 

gibi oldu; kocası devam etmeğe 
başlayınca içi yine rahat etti. 

''- Sefir, seninle danseden a· 
damı çok met'hetti; kibar bir 
zatmış. İsmini söyledi, hatırım:ia 
kalmadı. Senin eski bir aile ah 
~hın olacak değil mi?." 

Çeviren: Ha· Ke 
Nadya yalan ıöykdi: 
"- Evet; bir aile dostu .. Sc· 

nelerdc.nbcri tanırım. 
İsmi Peter Marı .. Erkanı har

biyeye mensuptur .. 
Sefarethanede karşılaşmamız 

güzel bir sürpriz oldu. 
Peterle, fazla dansettiğim için 

korkarım seni biraz ihmal ettim." 
"- Beis yok canım.. Senin eğ· 

lendiğini gördükçe çok memn1.1n 
oluyordum .. Fakat Mister Marı'ı 
bir gün diğer dostlamnızla bcra· 
ber yemeğe davet etmeliyiz." 

Nadya kendini sigortaya koya· 
cak•bir cevap verdi. 

''- Marş çok işi olan bir adam; 
her halde onu davet edersek bu· 
rada canı sıkılır.'' 

" -Belki sıkılmaz .. Sen bir ke
re davet et .. Onunla yakİndan ta· 
mşmayı arzu ederdim." 

••• 
Davetiyeye gelen cevapta, Pe· 

ter Marş, profesör ve karısına, 
nezaketlerinden dolayı teşekkür 
ediyorl:lu. 

O hafta meşguliyeti fazla ol· 
duğu için, davete icabet edemi
yeceğini de teessürle bildiriyor· 
du. 

İkinci bir davetiye gönderildi. 
Peter Marş bu sefer kabul et· 
mişti. 

Peter Marş, fevkalade kibar 
ve nazik bir misafir olduğunu her 
hareketinde gösteriyordu. Rolü
nü fevkalade güzel oynuyordu .. 
Bütün misafirlerin takdirini ceı· 
betti. Bilhassa Morton onunla 
fazla meşgul oluyordu. 
"- Azizim, Marş,'' diyordu. 

"Bizimle muhakkak bir hafta 
sonu geçirmelisiniz .. " 
Marş kabul etmek istemc'di. 

Profesör ısrar edince, kabul et· 
meğe mecbur oldu. 

Tarihini kararla1tıraralc ayrıl· 
dılar .. 

••• 
Nadyanın beyaz kolları, .&evJi

lisinin boynuna dolınmtıtı •• :liıu 

sına: 

- Ben nasıl olsa bir meslek bu
lur hayatımı kazanınm. Hiçbir 
şey yapamazsam hiç olmazsa oto
mobil yarışlanna girerim, demiş. 
ti· 

Onun bu fikre kapılıp da mem· 
leketinden uzaklaşmaması Bulga
ristan tacına bir kazanç olmuştur. 
24 senedenberi Bulgaristan krallı
ğı eden üçüncü Boris, sadece bir 
kral değil Bulgar milletini iyi ida· 
re eden bir siyast olduğunu isbat 
etmektedir ... 

parmaklan ile erkeğin saçlarını 
kanştınyordu. 
Marş bir an batını kaldırarak 

kapıya baktı. Kapıda bir ıes du· 
yar gibi olmuştu. 

Nadya Marş'ın başını kendine 
çekerek: 
"- Korkma Peter. Tehlike 

yok .. Bir kere laboratuvara girer· 
se ancak iki üç saat sonra çıkar .. 
Yeni bir şey keşfetmek üzere ... 
.Vaktını hep ona hasrediyor .... Be· 
ni bilsen ne kadar çok ihmal e· 
der!." 

. "- tfzülme şekerim .. Artık se· 
ninle hep ben meıgul olacağım; 
sana yeni ve başka bir hayat 
göstereceğim. Seninle ta uzakla· 
ra gideceğiz .. " 
"- Ne ldedin? Kaçacak mı· 

yız?." 

Nadyanın gözlerinde korku be· 
lirdi. Marş'a yalvarır bir şekil
de: 

"- Bu şekilde devam edemez· 
miyiz?'' 
Marş başını salladı: 

" -Hayır.. Şimdilik sen bir 
tehlike hissetmiyorsun.. Bizden 
şüphelenmiyor, fakat bu, tehlike· 
yi bizden uzaklaştırmaz .. Hizmet· 
çiler dedikodu yapabilirler, Biz· 
zat biz bir bir pot kırabiliriz. En 
iyisi, buradan uzaklaşmak." 
''- Ya itin ne olacak?" 
"- İstifa ederim." 
" -Peki, nasıl geçineceğiz? 

,Ben zengin ıdeğilim ki?" 
"- Merak etme. Zannettiğin 

kadar parasız değilim .. Bizi ge· 
çindirecek kadar gelirim var .. Ce-
nubi Fransaya gider, ufak bir 
villa satın alırız ..... " 

Fazla devam edemedi. Ayak 
sesleri duyulmuştu. 

Nadya üstünü başını düzeltti. 
Morton odaya girdiği vakıt, 

Nadya ile Marş'ın, karşı karşıya 
oturmuş musikiden bahsettikleri· 
ni duyl:lu. 

Marş'a dofru yürüyerek: 
"- O marş, sevgili dostum, 

sizi bu kadar zaman beklettiğim 
jçin beni mazur görünüz; size 
iyi bir haber getirdim. Son icadı· 
mı tamamladım. Siz erkanı har
biyedensiniz, değil mi?." 
"- Evet." 

(SoH yarın) 

- -- ---- --- -----· - .. 

Çoban Han 
Yazan: V. Kozın 

(Dünkü sayıdan devam) 
- Sen ne biçim bir hansın: üs· 

tün başın param parça, evin yok, 
karın yok. 

Beluc Han büyük nczaketile on· 
lara izahat verdi: 

- Baba tarafından hanlığını 
yoktur. Han ismini anam koy-
muştu. 

Sığırtmaç onun yaşım sordu. 
- Ya yirmi ya kırk ... 
C.vban Ramazan söze kanştı: 
- Ben Beluc Han Şadiham ta

nırım: Sultan Bentte idi. Yüz ya
şında o. 

Beluc Han sönmüş ateşin önün
de, bir kilim parçası üzerinde yat
tı. Çıplak Ladadı onun göğsüne 
dayandı. l\lehmer de usulcacık La
dadıya sokuldu. 

Recep Cuma U}'Urken, genç ço
cuk iken, nasıl Efganistandan kaç· 
tığım, hatırladı. Efganistanda bi
le Türkmenler Yardı. 

• • • 
Recep Cuma herkesten evvel 

uyanmıştı. Kumun üstünde ay göl
geleri titriyordu· Güneş, tepenin 
arkasında henüz uykudaydı. Be
lüc Han ateşin yanında yoktu. 
Çıplak Ladadı sabah serinliğinde 
titriyerek, ayakta duruyordu. A· 
yaklan dizlerine kadar toz ıçın

deydi. Göbeği fırlamış, gözleri 
şehlA ve kurnazdı. Oğlanın yanın
da köpek Mehmer yatıyordu. İhti
yar adam köpeğe baktı ve hayret 
etti. 

Köpek iri gövdeli, kuvvetli, sim. 
siyah, beyaz göğüslü, kalın boyun
lu ve demir gibi ayaklı idi. Gözleri 
kan çanağına benziyordu. 

Recep Cuma çocuğa yaklaşırken 
köpek hafi!Çe hotladt. Mehnıtr 
kendini bilen bir köpekti: ~abancı 
toprağa bassa bile, gene haysiyeti
ni korur, kimseden hakaret .Ye
mezdi ve yaltaklanmazdı. Bu Re
cep Cumanın hoşuna gitti. Çadır. 
dan bir çörek getirdi; yansım ço
cuğa uzattı, yarısını köpeğe attı. 

Ladadı hemen yemeğe başladı. 
Mehmer, hisse~;rıi kocaman patisi· 
le bastırdı ve gözlerile ihtiyar baş 
çobanı takip etmeğe devam etti· 
Recep Cuma düşünceli bir tavırla 
sakalını okşadı ve kuyuya doğru 

yürüdü. 
Ay soldu. Şarktan parlak bir ı

şık çizgisi belirdi. Çobanlar sürüle.. 
rini kumlara çıkanyorlardı; kö
pekler kuyunun etrafındaki birik
miş sulan içiyorlardı. Gece sucu
sunun yanında Beluc Han kuyu. 
dan su çekiyor, sucu da onu hay
ran hayran seyrediyordu. 

Beluc Han iri yarı kıllı bir ih
tiyardı. Beyaz tozlanmış saçları 
omuzlarından aşağı düşerek, saka
la karışıyor ve göğsünü örtüyor. 
du. Göğsü geniş ve kabarıktı. Ba· 
şında yırtık bir takke vardı. Kalın 
parlak burnunun delikleri açılıp 

kapanıyordu· 
Recep Cuma onu da beğendi. 

"Ustadır, kuyu işleri bilir,, diye 
düşündü. Sürüleri kumlara gön
derdi, sonra Beluc Hanı çadırına 
götürdü. 

İki ihtiyar çay içmeğe oturdular. 
Beluc Han hayatında ilk defa şeker 
tattı. Recep Cuma ateşin üstünde 
bir elini ısıtıyor, öbür elinde çayla 
piyaleyi tutuyordu. Köpeklerden 
bahsediyorlardı. 

Recep Cumanın genç bir dişi 
kbpeği vardı. Kurt kokusundan 
korkmazdı; hatta tek başına kur
da karşı çıkardı. Recep Cuma, kö
peğinin herhangi bir köpekle çift
leşerek, neslinin bozulacağından 
korkardı ve onu çadırın yanma 
bağlardı· 

- Köpeksiz sürü olamaz, dedi. 
Fakat bizim köpeklerimiz hepsi 
haramdır. Yoksa iyi l>ir köpeğin 
bedeli beş koyundur. Seninki kurt 
tutabilir mi? 
. - Benimki, kaplanı tutar. Meh 

Çev:ren Nihal YALAZA 
mer, bir hanın köpeğinin yavrusu• 
dur. Ben onu çoban olduğum ~ 
larsan ifan Celalden çalmıştım. 
Yılan koyunlarımızın birini ısır· 

dı. Alarsan sopa ile bana vurdu. 
Ben de sopasını kırdım ve kaçtıın. 
Kaçarken en iyi köpek yavrusumı 
çaldım· 

Recep Cuma, Beluc Hanın kaba 
ve dobra dobra sözlerini sevdi. 
Kendisi zaten sağlam bir ihtiyar: 
çocuğu gürbüz, köpeği kuvvetli) .. 
di. Onu yanlannda .sucu olarak s
hkoymağa karar verdi. 

Çay içildi. İki ihtiyar bağlı du· 
ran köpeğe bakmağa gittiler. 

Recep Cuma dedi ki: 
- Köpeğini bizimkinin yanına 

bırakırsak, nasıl olur? Yavrular 
iyi olur mu? 

Bcluc Han bilateroodüt: 
- lyi olur, söz mü Çölün bü

tün kurtlarını gebertecekler diye 
cevap verdi. 
Kısa bir zaman sonra Beluc Han 

çoban oldu. Çiftlikte yeni adarn 
olduğu için kendisine en iyi sürü• 
yü vermediler. Recep Cuma vak
tile bizzat Belclulardan bu mille
tin neden hırsızlığa fazla düşkün 
olduklannı dinlemişti: 

"Allah insanları yaratırken, her 
millete bir takım hayvanlar ver
mişti. Yalnız Beluclulara bir §eY 
vermemişti· Beluclular ona bu hak 
sızlığın sebebini sorunca, Allah: 
Siz de l!zım olan şeyi kendiniz te" 
min edeceksiniz,, diye izin verdi. 
O zamandanberi Beluclular ihti
yaçlarını, çalarak temin ederler.,, 

Beluc Han, yavrları büyümü~ 
kurşuni renkli sürünün ~hanı ol
du. Şiraz koyunları §i~an kazah 
Kaskabay güderdi. ...,. 

Beluc Hanın üç köpeği vardı. 
Mehmer, Kulak ve Karaca. Kulak 
kahve rengi, süslü saçak kuyruklu: 
köpek kavgalarında amansız vesa· 
ir zamanda uysal bir hayvandı· 
Karaca, siyah paftalı, atır başlı 
ve menfaatini seven bir köpekti. 

Beluc Han çobanlığının ilk gün• 
lerinde Ladadıyı da beraber yay .. 
laya götürüyordu. 

_ Çoban olmağa alışsın· Ana
sını bilmez; fakat koyunları bilsin, 
derdi. 

Recep Cuma da bu sözleri tar 
dik ederdi: 

- Alışsın; çobanlık ~refli bit 
iştir. 

Beluc Han, öğle vakti Ladadı i· 
çin bir keçiyi sağardı. Çocuk, keÇi 
sütü içer, kilide pişmi~ yavan rP
ban ekmeği yerdi; kuz.ularla oynat 
ve onlar gibi, kenelerden şikayet r 
derdi. Ladadı alışınca, keçi yavru
sunun arkasından keçinin altınJ 
sokulup, kendisi süt emmeği öğren 
mişti. Keçi, onun siyah tozlu kafa
sının kokusuna alıştı ve öz yavııı· 

sundan ayırmazdı. 

Akşam dönerken, mesut ve yor' 
gun Laladı eşeğin sırtında uyulV 
lar ve uyuklayınca ikide bir yere 

düşerdi. Beluc Han onu kaldır
maktan usanırdı. Nihayet, yerıl 
doğan kuzuları koyduğu heybe)" 
koymağa başladı. Ladadı heybe 

nin içinde rahatsız oluyordu· Ept>' 
bir zaman sabrettikten sonra, da" 
yanamadı, ağlamağa başladı. . 

Bunu gören Recep Cuma ded1 

ki: 
- Oğlanı çadınmda bıraksanB· 

Ben oı.a sütle ekmek verir baka-
run. 

(Devamı var) 
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