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Maiyeti ile birlikte l VEYGAND 
1 

16 42 d S f d 1 Mısır müdafa~ ' e o ya an ı planlarını tetkık l 
hareket etti 1 edecek ! 

Sof ya, 6 -~ Bulgar telgraf ajansı tebliğ edi- • Kahire, 6 (A. A.) - Elehram 
yor: gazetesi, bugün .Kahlrcyc gelmc:si 

T .. k• H • • y k·ı· f'k f k t beklenilen general Veygand'm :Mı-
ur ıyc arıcıye e ı ı ve re ı ası, re a a - sırda ikameti esnasında Mısır is-

lerindeki .zevatla birlikte bugünü Sofyada geçi- tihkiimlannı teftiş ve askeri erkan 

receklerdir. 

1 

ilo birlikte umumi mildafaa plAn

Misafirlerimiz, Dragoman istasyonunda de- larını t<'lkik edeceğini yazmakta-
(DC\·nmı 2 inci sayfada) dır. 

0

M ccpheslnao dU, ürulcn bk Almnn ta~rcsl yan~nr ... ·- · • ~' : ls v eç f eh l ik ede 
Ingiliz _ Fransız Erkd- Almanya, isveç karşısında 

ı mühim· miktarda asker ve 
nıharbiyeleri arasında . malzeme . tahşit ediyor 
filÜhİm bir kOilUŞffi8 Alman hava kuvvetleri kumandanı, isveç istikametinde 

Paris, 6 (A A ) D" .. "' l d . • 1 
giliz y"'k k h · · - . ~n og e en evvel ve öğleden sonra Fransız - n-
ransız u ks~ arp meclısınin akdettiği iki toplantı arasında İngiliz - F

er ı. - ı ha b. l . 
yapmışlardı~. r ıye erı saat 15 ten 17,15 e kadar süren bir toplantı 

Mannerhaym hattına 
100 bin el bor11-

-bası atıldı 
Sfoklıoım, 6 ( \. A .) - "Stok. Hilal , . 

~olnı Tıdningen,. gazetesinin Fin- nun _:ıl' d: ikı Sov~·et taburu- nevmidanc gayretler snrfetmckte 
landia muhabiri 18 inci Rus fır- lann ugradıgı ·hezımetin bu şayia- iseler de bütün hücumları geri 

~~ının Ladoga gölil ccphc>sindP nedıl;~~~~~ınn scbcb olduğu zan- püskürtülmüştür. 
-manıilo m h . h edil D'ğ r. Sovycl kıtnlnrı bu mıntaknda 
difüıı . u asara ve ım ~ - . 1 er cihetten ayni muhabirin ilk mevzilerine kndar çekilmek 
h c <hır Stokholm ve hopcn- bıldirdıgıne güre S t k t 1 n.c·d • ovyc ı a n rı mt>cburiyeUnclc kalmışlardır. 
ltid a dolaş~n ş:ı~ idırın HE isin- L:ıdo;;n &ölilniln scvkülcc>yş annh- .Manlsi bala"'-'alarının ntegi kar-

e resm· lı' k "b t .,, 
<lıidi. . 1 ır menbad ın tc zı c- arına yani Finler tarafından tah.. · ısında SovyC't kuvvetleri bozul-

Stni bilctirmoktcilir. kim cdilc.ıı kUçük adalara. ka~ı (Devanu 2 inci sayfada), 

bir hava taarruzu planını tetkike başlamış 

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

dığınızı temin 
edebiliriz 

Yazan: Plıilip Wyllıc 

Tercüme 1cn: l/ıkmet Miinir 

YARIN 

Son ~Dal'lka 
St;b - •u:-Uo ! 

~vvvvvv 

Pa~is, 6 (A.A.) - Oeuvre gazetesinde Bn. 
Tabouis'nin iyi bir menbadan aldığı haberlere 
göre, Almanya, lsveç'in karşısındaki Baltık 
mıntakasında mühim miktarda asker ve malze
n:c tah~it etmektedir. 

Diğer taraftan Brem en 've Hamburg'da bu
lunmakta olan mühim cüzütamlar· Kiel kanalını 
geçmişler ve Pomeranya limanlarında yerleşme· 
ğe başlamışlardır. 

Alman makamı, bu tedbirleri tekzip etme
mektedir. 

Bundan başka bitaraf askeri müşahitlerden 
öğrenildiğine göre, Alman hava kuvvetleri ku
mandanlığı, İsveç istikametinde bir hava taar
ruzu icrası planını tetkik etmektedirler. 

Alman ajanları, İsveçte, bu tedbirlerin lng!
lizlerle Fransızların İskandinavya memleketlerı
ne vaziyet etmek tasavvurlarına bir mukabele 
olmak üzere ittihaz edilmiş olduğuna efkarı 
umumiyeyi ikna ctn1eğe uğraşmaktadırlar. 
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Saracoğlu Bulgar Kralı 
tarafından kabul edildi 

( lla§tarafı 1 incide) 

miryolları Umum Müdürü Kolçev· Polis direk
törü Albay Pantev· Türkiye elçiliği başkatibi A
rar, teşrifat müdür muavini Silianov ve elçilik 
ateıesi Pantchev tarafından karşılanmıılardır. 

Türkiye Hariciye Vekili, refikası ve refakat
lerindeki zevat, Dragoman İstasyonunda kendi
sini bekliyen hususi trene binmiılerdir. Misafir
lerimiz, sabah kahvaltılarını trende almışlardır. 

Türkiye Hariyice Vekili, refikası ve maiyeti 
erkanı Sofya İstasyonunda Baıvekil Köseivanof 
ve refikası, saray teşrifat şefi Grouev, Türkiye 
elçisi Berker ve elçilik erkanı, demiryolları nazırı 
Gabrovski, Fransa, İngiltere, Belçika ve Balkan 
devletleri elçileri· hariciye nezareti yüksek me
murları ve diğer zevat tarafından istikbal edil
miılerdir. 

Türkiye Hariciye Vekili sar11 v defterini İm· 
za ettikten sonra saat 11 ,30 da Kral ta.rafından 
kabul edilmiş, refakatindeki zevat ta bu arada 
şehrin temasay: değer yerlerini gezmişlerdir. 

Türkiye Hariciye Vekili saat 12,45 te hariciye 
nezaretinde Baf!vekil Köseivanof'u ziyaret ede
rek kendisile görüşmüştür. 

Saat 13,30 da Türkiye elçiliğinde bir öğle 
yemeği verilmiştir. Şükrü Saraçoğlu ve refikası 
ve refakatindeki zevat, saat 16,42 de Simplon 
ekspresile Sofyadan müfarakat etmiıler ve mu
vaaalatlannda olduğu gibi aynı zevat tarafından 
uğurlanmışlardır. 

YUGOSLAV TIÇARE'I' NAZiRi SOFYAYA G1D.EC.EK 

Lonclra, 6 (Radyo, saat 18) - BugllnkU Bulgar gazeteleri Tür. 
kiye ile Bulgaristan arasındaki müruusebat hakkında gayet dostane 
makaleler netretmektedirler. 

Belgraddan bildlıilcliğine göre, Yugoslav ticaret nUJn yakmda 
iiofyaya gidecektir. Bu ziyaret·, Balkan Antantı devletlerlle Bulgaris
tan arasındaki yakmlığm ilk adımı §eklinde tefsir edilmektedir. 

~ * 4 
Biikreş, 6 (A. A.) - Belgrad. , tütün ve clgara sanayüni etrafile 

dan dönen hariciye nazırı Gafen- öğrendim. Fakat birçok fabrika. 
J<o, dün a1q~am saat 22 de Bükre- görmüş olmama rağmen Ni§ fab-

ve gelmiftir. rikMr hayranlığımı celbetti. Doğ-
BALKı\NLI NAZIRLARIN duğu ..,.h' l N' ta f d y 
~JŞT.µil 7.a"l"~LER1 ,,~ ır o an ış ra m an o-

Bcl~. 6 (A. A.) _ Dün sa- ıoıılav Ba,,veldline gösterilen 
bah Yunan ,.e Yugoslav başvekil- 'evgi, beni c;ok müteoha58is etti.,,-

leıi Meta.ksas ve Svct.koviç ile 
Türkiye hariciye vekili Saraçoğlu, 
NL,'teki tütün fabrikasını ziyaret 
etmiglerdir. 

Bu ziyaretin 80nunda Metak
aas, gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Bu nümune fabrikayı gez
dim. Birçok senelerden, Balkan 
muharebelerindenbeıi tanımakta 

olduğum Ni.ş'te birkaç saat daha 
kalacağım. 

Şimdi Nif 'in elde etmiş olduğu 
terakkiyatı görmüş ve anlamış bu
lunuyorum. Yugoslavyadan. mil
letlerimizin yekdiğerine 1ıımsıkı 

lrlanda 
kabinesi 

İki İrlandalının Londra
da idama mahkiim 

edilmesi üzerine 

Acele toplantıya 
çağrıldı 

bağlı olduğunu, istiklallerinin ve Dublln. 6 (A. A.) _ Başvekil 
menfaatlerinin müdafaası için itti- B. Dö Valera, idama mahküm e

faklarmda da bu suretle bağlı ola- dilmiş olan iki trlandalmm istinaf 
cakları hususundaki kat'i kanaat- mahkemesine vaki müracaatları-
lo ayrılıyorum. Esasen bu kanaati • 
senelerdenberi besliyordum. Bu nın reddedilerek haklarındaki idam 
defa daha ziyade kuvvetlendi. Za- hükmUnUn in!azı tarihinin yann o
manla diğer Balkan devletleri ile larak tcsbit edilmiş olduğunu is -
Tuna havzuı devletlerinin bizim tlhbar eder etmez derhal Londra.
grupumuza iltihak edeceklerini U- dald İrlanda Ali komlserile tele -
mit ederim. Yugoslav milletinin 
gıptaya §ayan olan her gUnkU te. 
:rakklyatrnr bllyük bir sevinçle gö
rüyorum. 

Yugoslav milleti, naibi saltanat 
prens Paul'Un AkilAne idaresi al -
tmda sulhün ve saadetin bütün ni-

metlerinden müstefld olmaktadır.,, 

Saraçoğlu şu beyanatta bulun
mt11tur: 
"- Belgradı Balkan mllletlerj... 

nin her gUn daha ziyade mütesa
nit ve milli menfaatlerile daha zi
yade hemahenk olacakları kanaati 
ile terkediyonım. 

fonla görllı:ımllş ve mllteakiben 

kabineyi bu sabah acilen fçtimaa 
davet etmiştir. 

Bir Hollanda devriyesi 
yolunu şatırdı 

Amııterclam, 6 (A. A.) - Dün 
bir bisikletli Hollanda devriyesi, 

Alman arazisinde Limburg'da Bo
ermond'a 4 kilometre mesafede 
yolunu gaşırmıştır. Devriye, 13 ne
fer ile bir subaydan mllrekltebdi. 
Devriye, hemen hemen derhal 
Hollanda arazisine dllnmUştUr. 

İzmir fuarı ve 

- -- - - - - ------ ---------- -------------------- -

yanın 

Bir Alman gazetesi diyor ki: 

r Eğer Cumhurreisi 
bugün affetmezse 

Fransada yarın 
2 casus idam 

olunuyor 
"Almanyanın cenubuşarki ve doğru ekonomik yollarını bir 

3alkan bloku ile kapamak için garp devlellerının 
gayretlerı Helgratta muvaffak olamamışhr.,, 

Paris 6 A.A. Nansi mahkemesi tara 
fnıdan casusluk töhmetile idama 
mahkum edilmiş olan yukan Rhin 
umumi meclisinin eski reisi Alsas 
muhtariyetçilerinden Ross ile suç 
ortağı Lobstein'ın müdafaa avu· 
kat'arı, rnüekkillerinin affedilme· 
terini istemişlerdir. Eğer Reisicum
hur, bugün kendilerini affetmiye· 
cek olursa her ild~i de yann sa· 
bah idam edileceklerdir. 

Paris, 6 (ı\. A.) - Balkan Antantı koruıeyi
nin kararlarını mevzubahscden Faris gazeteleri, 
Almanyanın tazyiklerini ikt.Jaadi sahada yapmak. 
ta olduğunu milş:ıhede eylemektedir. Bu gibi taz· 
yik bil tabi harb tehöidinc dayanınakıadır. Faka• 
bu tazyikin asıl hedefi Almanyamn munzam su. 
rette i:ı.Resi olduğundan maksadm tamamlle eld~ 
edilebilmesi içın Balkanlarda sulhün de\'amı la
zımdır. 

Bınaenalcyh Balkan antantı nisbt bir süku
netle kat'§ılanm,ıştır. lşte Leon Blum mUta1easrnı 
bu noktaya istinat ettiriyor. Ve Balkan Antantı 
konseyinin neticelerini bu bakımdan tetkik eyli. 
yor. 

Lö PopUler'in ba§ınuharriri, bu nisbi sükfıne
tin sebeblcrini araştırıyor ve diyor ki: 

"Bunun en bariz sebebi Finlfındiyanın Rus 
hücumlarına muzafferane mukavemetidir. Finlan
diyada boğazına kadar harbe girmiş olan Sovyet
ler birliği maddeten olduğu kadar manen de vu
rulmU§tur. Binaenaleyh intikamım muvaffakıyet. 
sizliklere uğradığı sahalarda araşunyor. Bunun 
içindir ki Rusya Basarabyaya kareı melhuz hare
ketini daha müsait blr zamana bırakmak mecbı1. 
riyetind~ kalmıı;tır. nomanya, s~ulhU f!nl'iWya :t 
b6r~ludur. 

Almanyaya gelince, Alman niyeUerinde görli
len muvakkat değişikliğin bir taraftan şiddetli so· 
ğuklardan \'C dığer taraflardan da dahili münaka
lat müşküllitmdan ileri gelmesi muhtemeldir. 

İtalyanın ne gibi bir rol oynadığını tayin et
mek müşkül ise de Türkiyenin hıırcketi aşiklrdır. 
Bulgaristnnın verdiği ve teyid ettiği bitaraflık te
minatı - ki Belgrad toplantısmın en mühim Mdi- • 

sesi olarak telikki edilmek lazımdır • Ankara ve 
Sofya hllkflmeUeri arasında doğrudan doğruya 

teesaU.s eden anl&§manm bir neticesidir. Bununla 
Türkiye Cumhuriyeti emniyet jçindc sulh dava
sına az hizmet ctmi§ değildir. 

84!rlln, 6 (A. A.) - D. N. B. 
Fölkl§er Beobahter gazetesi Balkan antantı 

konseyinin Belgrad toplantısının neticesi hakkın
da 5öylc yazıyor: 

"Almanya, Belgrad konferansının gösterdiği 

inki§&fı Balkan devletlerinin sulh azminin yeni bir 
ifadesi geklincle karuılar. Bu, harp sahnesini tnh· 
did etmek hususunda salihiycttar maha.filln bir
çok defalar izhar ettiği arzuya tamamile tevafuk 
eylemektedir. Gerek Almanya, gerek Arnavutluk 
mllnasebetile Balkanlara dahil olan İtalya, mih· 
verin bu ild bUyUk devleti Balkanlarda sulhU mu
hafaza etmekte azami derecede menfaattar bu
lunmaktadır. Dört hariciye nazmnm Belgraddaki 
kararlan bu arzuya Balkan milletlerinin de işti

rak etmekte olduğunu ispat eylemiştir. 
Frankfurter Çaytung da diyor ki: 
"Almanyanın cenubu p.rklye doğru ekono

mfi\..Yollarmı ~~ 81ıılkan ~lokıı.."fıe wamak t..rJ.n 
sarp devletierüıln •rfettJti gayreder Belgradda 
muvaffak olamamrgtır. Keza Türkiye de garb 
devletlerlle tesis etmiş olduğu rabıta1an Balkan 
Birliğine nakletmemlştir. Sa1tln bir lnki,,.Cı ve 
gerginliğin izalesini ihliı.J edecek hiçbir hidise oJ
mamııtır. Balkan devletleri de kanidir ki sulhil'l 
muhafazuı bizzat kendi menfaatleri iktızaaıdır. 

İşte Almanyanm da menfaatleri bu a~'tli yol üze
rinde bulunmaktadır . ., 

Gandi bir nota Sovyet • Fin harbi 
neşretti (Ba.,tarafı 1 laacl sayfada) l hattına atılan 100 bin el bombası, 

Loııdra, 6 (A. A.) _ Yeni Del- muş ve dağılm~tır. binlerce bomba ve birçok Sovyet 
hi'den alınan bir habere göre Summa mıntakasında So\'yet kıtaları Finlerin mukavcmçtini kır. 
Gandi, bir nota ncşrl:'derek lngil- tazyiki devam etmektedir. mağa k&fi gelmemektedir. 
tere hükumeti ile Hind kongresi GörünUşe göre Sovyet yüksek Ak§am hava kararınca Fin kı-
arasmda muslihane ve şerefli bir 

1 

kumanda heyeti her ne pahasına talan iki hat arasmdaki sahada 
hal surcü derpiş etmrmekte oldu-· olursa olsun arazi kazanmak is- Sovyetlerin siper kazmağa tcşeb· 
ğunu bildirmi§tir. tcmektedir. Fakat Mannerhaym blls ettiğini gördüğü zaman multa

J~) AKŞAM(' 
-·-·-----· ... --·--- --~ ... ---------·--

"Akşamdan Akşama" sütununda Bulgaristana gitmif olan mebus 
AkagündUz'lln ayni zamanda muharrir ve edib olduğunu orada bilmr· 
diklerinden bahsedilerek ısöylo denilmektedir: 

"Biz Balkanlılar, uzaklardaki milletleri ' tanıdığımız halde biıihf. 
rimizi henüz öğrcnmemi§iz. Hani, Balkan milletlerinin edeblyatlannı 

mUtckabllen tercüme etmek Uzere matbuat toplant.Jsında kararlar 
alınmıştı. Nerede kaldı?'' 

.. •\.tır•N 00%0 
f ALklN t(U\..Afl 

HA1..KIN OILI -· ._._ • 

bil taarruza geçerek düı:ımanı ilk 
me\·zilerine kadar püskUrtmiljler
dir. 

Fin mahfellerinde hasıl olan 
kanaate göre Sovyetler Summa 
mıntakasmdaki tazyiklerine devam 

edeceklerdir. Sovyetler hücumları
nı beslemek için Kareli berzahın
da birçok fırkalar bulundurmak· 
tadırlar. Buna mukabil Ladoga 

cephesinde Sovyet tazyikinin teı!Iİ

rl kalmadığı görlllınektcdir. Finler, 

parlak mukabil taarnızlan mUtea
kib sahilde istinat noktalan elde 

etmeğe muvaffak olmuşlardır. 
SovyeUer Uç taburun işgali altın

da bulunan bir istinat noktasını 

terketmişler, sahada 500 ölü, 7 
tank, 4 top ve 30 · otomobil bırak· 
ml§lardır. 

"Her gün" sütununda Balkan Konseyinin kararları tahlil edilc
rok şöyle denilmektedir: 

"Balkan antantı çerçevem mahdud bir gayeye göre te6is edilmif-

Londrada iki 
infilak 

• Londra, 6 (A. A.) - Bu sabah 
Londranın Euston istasyonunda f. 
ki infilak vukua gelmiştir. Her iki 
bomba da posta pakeUcrl içinde 
bulunuyordu. 

Birinci infiliı.Jc neticesinde ist.as· 
yonun avlusuna furgonun hamule
sinl tahliye etmekte olan amele -
den biri yaralanmıştır. P08ta pa
keti, kısmen barab olmll§tur. 

!kinci Infiliı.Jc, posta paketlerinin 
Blrmlngama gidecek bir trene 
yUkletilmesl esnasında vukua gel
miştir. İki kigi gözlerinden yara
lanmıgtır. 

Söylendiğine göre bu infiJAklar, 
~ta: l>~etierlne konulmut ol&ıi 
ve,J'!t!:tJayıcı bir mahlfltu mulitevi 
bulunan balonlann patlamaaı yfi· 

zilnden vulı:ua gelmiştir. İrlanda 

cumhuriyet ordusunun faaliyetle -
ri hakkmda tahkikat icra.ama me
mur olan polis hafiyeleri, tahki· 
kata girişmişlerdir. 

Japon vapurunda tev
kif edilen Alm&nlar 

Londra, 6 (A. A.) - Tokyodan 
blldlrlliyor: 

İngiltere hllkümeti, Asama .. 
Maru adındaki Japon vapurunda. 
İngilizler tarafından esir edilmiş 
olan 21 Alman bahriyelisinden do
kuzunu serbest bırakmağı kabul 
etmekte olduğunu Japon hükQ • 
metine bildirmiştir. 

Mısır Başvekili 
Kahire, 6 ( A.A.) - Mısır 

Başvekilinin Sudan'a resmen yapa· 
cağı ziyaret tarihi 17 Şubat ola· 
rak tesbit edilmiştir. Mahir Paşa 
tayyare ile Hartum'a gidecektir· 
Kendisine nafia nazın ile diğer 
bir çok yüksek memur refakat et· 
rnektedir. 

Futbol ajan muavini 
de istiaf etti 

İstanbul futbol ajan muavini B. 
Muhtar bugUn bölgedeki bütün 
spor i§lerinden akşam üstU istifa 
etml§tir. Geçen giln istila eden fut
bol ajanı avukat Abdullahm yeri
ne de Fenerbabçeli Hasan Klml • 
lln tayini kuvvetle muhtemeldir. 

Yem Nqrıyat 

Otomobil DiZEL 
Motörleri 

Nio'te yapılan istikbal, beni pek 
mütehasul ettl. Niş ahalisinin 
memnun ve h3.htiyar olduklarını 
milphede ettim. Simalarında ruh
Jarınm ifadesini okudum. 

1 k 
ti, basit görünüııüyle ikinci devresinin damgası da öyledir. Hakikat-m ın a ası• te genişlemA, tağlamlaşma, temelleşme istidadı lJe istikbalde ifa ede• 

Samsun, 6 ( A.A.) _ Samsun ceği rol Jlk safhasındaklnden daha mühim olacaktır. 
Samsun 

Kouma cephesinde muharebeler 
gece gündüz devam etmektedir. 
Milhim kuvvetlerle harekete ge
çen Sovyetler arazi kazaıunağa 
muvaffak olamamaktadırlar. 

Fm hava kuvvetleri bazı Sovyet 
llslerine karşı birlbiri arkasından 
akınlar yapmaktadırlar. 13 So\-yet 
tayyaresi tahrib edilmişUr. 

Şoför ve rnotörcWerlmlzlo fstekJr.· 
r1 Uzertne, otomobil okulu mQdUrU 
Fikri T. Kardef tarafından yazılall 
bu kıymetli kitap; herkesin az çol< 
t~ıdığl benzin motörlerile henllS 
iyice aıılıyamadıfı Dizel mot6rlerl 
araamdakl §ekil ve çalıpna !arkJart• 
nı, muhtelif alırtem Dizel motörleri· 
nln amıtıarmı .,. hwıualyetlertnl• 

Yugoslav milleti tamamile emin 
olsun. Bu dostluk, kalblerdeki te
sanüdün bu nip.neleri, ka~ılıklt

dır. Beplmwn istinat etmekte ol
duğuma bnet. memlekette bir· 
lik, Balkan devletleri arasmda bir
liktir. Usun ııeneler maliye vekft.. 
ltUnde bulundum ve bu aayede 

ticaret ve iktisat müdürlüklerile 
ticaret odası bu sene Jzmir Fuan· 
na Samsun, Amasya, Tokat, Ço· 
rum, Sivas ve Sinop vilayetlerini 

çerçeveliyen mıntakanm geni' 

mikyasta iştirakini temin etmek 
üzere ~alr,maya b:ı:lamı,1ardrr. 

........... 
Hasan Kumgay'ı, ilkbaharda harb olacağı hakkmdald "'~''t:'tleT'f 

kaydederek Türkiye için ha.rb tehlikesi mevzuunu tetkik eylt"meltte 
ve bu tehllkcnl.n bundan ik,J, Uç ay evveline nazaran d•h• çok azııl
m~ olduğunu tebaritt cttlııııekte<lir. 

Ankarada zelzele =:r.:~~:X:11::!:rd:e~ 
Ankara 6 ( A.A.) - Dün g~ za.lamu açık bir dil ve birçok motor ' j res1mlerl ile an1atmaktadır. N~lri 

yarısından .sonra 0,40 da Ankara· lstanbulda uusno Tabiat nııı.twsı 
<la bir ttlzele otm.uefur. dır. • . 
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ran ve Efganistan'da ~ ~1:~, ~c: 
mu88 hı·m askerAı hazırlık '· -Yü•~:·'.:.di·iıtchuya:•.an:_o:::~ .. RahmiGöhçe 

tığınız şey ve belki de bundan Avazelcri göğe çıkıyordu. Aı: 
ötesi çok kabacadır. kerlerin ortasında yürüyen meç-

r:tınnm Basra körfezme ve Umman denizine karşı :·····--···-······----·-··-·-·· 
Yüzbaşı düdüğünü çıkarıp iki hul yabancı, gülüyor, sağındaki, 

defa üfledi. Sağdan soldan, pu· solundaki neferlerle konuşuyor 

sudaki bütün neferler, ortaya ve sağda.'1 soldan çıkan çoluk ço· 

Datiı D Dtu<e: ALMAN - SOVYET MÜŞTEREK l Ş O K R O çıkmışlar ve konuşuyorlardı ı. cuğun, insanların, "Meçhul Kor· 
- Meçhul Korsan yakalandı ı. san" feryadına karşı latif, kibar 
Diye bağnşıyorlardı. tebessümler, hatta selamlar savu· 

~ Milli Mli.':lafaa v 
~aleti subay ve askeri memu~la; 
akkmd~ knnunun 3 ve 14 Uncü 

rnaddcle:ını tadilen yeni bir kıı
~un proJesi hazırlanıl§tır. Bu pro
~cy~ göre, bugUn hazırlık lutaıan-

TAARRUZU~DAN KORKULUYOR SARACOGLU • • • ruyoıdu .. Kolları sımsıkı bağlan· 

Kiyara, §CZlongunun üstünde 
uzan:nış, ~kaklannı sıkıyordu: 

- Aman Allahım, ne olacak, 
gelecek mi, gelmiyccek mi?. 

mıştı .. 
Hadise, be§, on dakika 

bütün §ehre duyulmu§tU. 
dik: 

içinde 
Vene-

ı ıkına! ettikten sonra keneli tat
bikat okullarına gönderllmoktc o. 
lan tıb ve baytar fakUiteleri 
z~nları, tatbikat okulları ye:~ 
d~ğ~r yUksck mekteb nıezunlan 
&_ıhı yedek subay okuluna gö d 
:rıleccklcr ve orada altı a 0 

.. e
detle talim \'C terbiue ö y mud
dir. " g recekler-

İran hükUmeti, ecnebi memleketlere çok 
tarda tayyare ısmarladı; Afkanistanda 

seferberlik ·.yapılmak üzere 

mik
kısmi 

Bundan b k . 
linı v aıı a ıkl senede bir ta-
ı:uk e te:blye maksadile bir bu. 
nan ay müddetle silah altına ah
zıra ~edck subayların vaziyeti ha
fnzla :~:ı~da bir buçuk aydan 
görüıdu·u a arında knt'i zaruret 
kert ~ nden yedek subay ve aıı
dııi memurlar kanununun buna 
b r ~lnn maddesinde1d (azami bir 

l
.uçu ay) fıkrasının (Azami) ke 
ırncsl kaldı ı · t' n makta ve bu müdde. 

, ın tayini s:ııahlvetı V<'klller heyc-
ıne bırakılmaktadır * . 

d ,Malatya mebusu Nasuhi Bay-
L ar ;1 ınaruf FranSJz edibi Piyer 
.. ulz den,,tUrkçeyc tercUme ettiği 
:n~rodlt adlı eser mUddelumu
rUıllkçc mUstehccn mahiyette gö-

lcrck loplattınlmıg ve t!ıbl Se-

Roma, 6 (A. A.) - Havas: 
Roma'ya gelen malümata göre 

İran \'e Afganistan geniş mikyas
ta nskeri hazırlıklarda bulunmak
tadır. Bu hal. Ud memleketin mu
hasematın Hazer denizinin cenu. 
buna kadar yayılmal!ı ihtimelini 
derpiş ettiklerini göstermektedir. 

lrnn ve Efgan hühümetlerl eöy
lendlğine göre Basrn kl>rfczine ve 
Umman dcnh:lnc kanıı Almanlarla 
Sovyetlerln mU~terek bir hareke
te geçeccklerindPn korkmaktadır
lar. Almanlarla Ruslar. burnl:ırda 
yakrn şarkta mUttefik!Prin mev • 
zllerinl ayni zamanda İngiltere -
nin Hindl!ıtanla muvasalruıını teb
dld cdebllt>cc>klerdlr. 

İran hükfımetl bilhassa mUdn· 
faat tertibatını takviye etmC'kte ve 
ecnebi memleketlere c;ok mll:tarda 
tayyare l!inariş cy'emektedir. 

Afganistanda ise kısmi seferber-

Uk yllpılmak Uzc>redir. Diğer el • 
betten müttefikh>rin yakın §arkta.
ki faaliyetleri Roma mahfillerinin 
nazan dikkatini cclbetmektedir. 
Bu mahfillC'rde Fransa ve f ngil • 
terenin Surivc ve 'FillstJndckl ha
zırlıkları blh·Uk bir tesir husule 
g<'tinnt'ktedir. 

1talvan mUı•ahitlC'rinin bildirdi -
P-ine göre bu iki memlekette her 
lhtfmııle knnııı hRzrr duran ve va. 
zivetf' görf' Kafkasva \'e Alman 
vamn bıı~lıca petrol mf'nbnbrma 
kı:ırşı harekc.>te g('çmc~e ha:>.rr mü
him kuvvetler bulunmaktadır. 
MUşahltler general Vcygandm 

Mnıır sevnhatinc de ehemmiyet 
vermekteıilrlC'r. 

Gen('ralln MıRırda mUdııfaa iıı -
t•ı.t.2.ml<>rrm teftlH edecC\ği ve İn
giliz - Mrsır kıtn1arı tarafından 
yanılacak bir gec:lt rcsmlndcı ha -
zır bulunacağı 1!5ylcnmektedir. 

Mannerhaym istihkamlarına llıilı LCılfi ile matbaacı Kenan 
lnahkcnıcyc verilmişlerdi. 

DUn ınabkcmcyc devam edll .... ıe 
C)bl!vukut ~ raporu okunmuştur Ed 
hlYat fakuıteaı ruhiyat or~a~ 
~rofesôrU M . Şcklp, edebiyat fakW· 
ı:ı rncUnıer §crhi do\:ent Dr. Nihat 

lan, ped .. gojl perote&aru Sadretun 
Cel~den mUteııekkil clıllvukut 
tin dl , eae-

ğer bir tab'ından alınıp tercU· 

24saatte 
7 hücunı 

llıe olunduğunu llert aürerck rapordı. 
§Öyle denilmektedir: 

le •·Edebi mahiyeti haiz ve ~ il~t 
~~mış bir edlb tarafından Ya
d 6' muhakkaktır. TercUm~ın. 
t e de ayni gayeye mllınkun mcr-
ebe yaklaşmak için bUyUk bir :ehd sarfooildlğf görUlmUştUr. E

ltertn rnUtaıcasından edindiğimiz 
it anaat eudur: Muharrir gehcv! 
~~'nıeUerıe plastik gUzelllk kıy. 

Sovyetler bazı sımflan yeniden 
silah allına çağırdılar 

keti aral!ındcı bir tearuz dramı 
;:\ settlrmek istiyor. Bu dram, 
~ btık kıymetin şehevi kıymete 
d~rşı zafcrilc neticeleniyor. &er
rtl~e çok 8<'rbest Yazılmış gibi gö. 
k n lasvlrler bu mücadelenin 
h~::_unı ve Pliuıtlk :..aferin e
dir lyeUnt tebarilz ettirmek lc;ln-

• Binaenaleyh buradaki l!erbest 

1~ta gaye'lfne göre miltalea edl
~~t ~u serbestliğin hiçbir zaman 
anıaş~lı~~ telakki edllmlyeceğl 

İddia mft•·--
Oıı ~ını i§ı;al eden Hikınet 

at, ehllvukut taratmdan rl1 
~"~•u ~en 
defada razda bulunmuş, eserin bir 
bi .llıırtt VektlcU talim ve ter-
~ dalreslnde tetkikini istemtııtır. 

da llhkcıne bu yolda karar vcrıni§ 
vayı 17 Şubata btrakmıııtır. ' 
• Tnkalmde Curnh 

ıuı~ urlyct caddesinde 
k apartımıuııncıa oturan FethJ 
: h MelAhaUn ldarClllndekl 99 Kar· 

tısu.ı numaraıı to 
Yeden ge~rlten P' 

0 mobil Harbf-
llOkatında • erlk!lytınde Ortıınca 
Yhı o~ıu 7 nun:ıaracıa oturan Hllse-

Y&fn:ıda Do güJ 
ve muhtelit Yerlertnd n e çarpmıo 
Çocuk tcdavt altın en YArala.ml§lır 
MclAhat yakatanın~tı:~ınarak §C>för 

Rlga, 6 (A. A.) - Sovyetler 
Birliğinin 1920 - 1022 sınıflarm: 
silah altına çağırdığı öğrcnllmişUr 

Sovyet hücumları 

JleJslnkf, 6 (A. A.) - Stcfan' 
ajansından: 

Sovyetleıin Mannerhnym hattı
na karşı yapmakta oldukları taar
ruzun 11iddctl mütemadiyen art 
maktadır. 

Son 24 'isat !rinde Sovvet kıta. 
atı, yedi dPfa bUcum ctmlşlenıı:ı 
de lılcblr muv:ıf'fnkıyet eıae ede· 
memil'llerdir. Bll!ikls hlrçok insan 
ve tank kavl>ctll'MC'rdlr. 

Monnerhn\"m hattının geri!!ln• 
inmiş olan 100 Sovyet paraşütçü 
sil <>"'r r-'111""1 .. tlr. 

Sovyet te?lığı 

&foıdt0\'a. 8 (A. A.) - Lenin 
grad mmtakası erkAnıbarblyesinin 
tebli;!I: 

5 ~ubat tarlhlnd~ krıııif kollnn 
nın fıınllveti .. örllln-Uş ve baz· 
yerlPrdo f'f>Vrek tonc;u t'ndahtı 
Ya11ılm'"hr. La'ln ... anın şimnl mtl" 
tal·noı·n~" plvp-" .. tpr anısında mll · 
sademelcr devam etmektedir. 
Sovyet tnv\'arelcri keşif uc:u§ları 
ycnmışlardır. 

• Yakın aahlllere Yllpıla.ı:ı 
f vapur ee- F 
erlerine alt Ucret larlfelert gelecek ın cephtsınde Rus ... 

hatta gözden geçirilerek ::veıııcıen tes Alman askerı leşrıkı 
bit cdileccltUr. • 

Bu maksatla kurutan komıııyon 
11 

masaıs• 
nıan dalrcslnde toplanarak raporunu Rem, 5 (A. A.) - Hava! bil 
hazırııyacaktır. diriyor: 

Vapur Ucrctıerfnde eheınmtyeUl Sovyct ordusunun Finliı.ncliyada. 
lcnıııAt yapılacağı umuluyor. ki muvaffakıyetsizliği üzerine Al

manvanın Rusyaya fiili aııkert 
ŞlrkeUhayrlyo UcrcUeri arasındaıtı Ynrdrnıı lnl'selesi mUhlm tefl!lrata 

rıısbctsızıık ve bilhassa Köprtı - tlıı- sebeb olmaktadır. 
kUttar UcreUerlnln pahalılığı halkın =:=================::. 
l'llUracaauan Uzerlne hUkQmeUn na· J 
::arı dikkatini celbetml•Ur. Bunun orJ JullanldJae bir takdir ve te§ek· 
lıırt ,, kUr mektubu göndermiştir. 

fe komisyonuna havale edilml§Ur. • Zelzele felA•- •--d 
• Dclır ..... e~ elerlne yapıla 

bt lmlzde çalı§?llakta olan ecne- c.a.k Yardım için teşekkül eden tngtllz 
lte &ı-Uatıertn bir araya gelerek fell· • Türk koınıt.eaı tarafından memle· 
\' lzedetere yardım için FranBIZ U· kelimtze gönderilen S1r Wlndham 
~~tl'n~ • ..,r!a verdikleri rr""•Mere Kı. Londraya ~kUğt btr ı..elgro.tta ~o oocı 
~: ~o lira temin etml':Ur. ı te!Aketzede 1Çin ayakkabı, batta~l~"t" 

l1 nıtuıaaebeuo Kızılay müsamere• çıvt, pencerecamı ve çinkoya lhtJyaç 
°"!anlz<ı eden A rUstUc dlrekUlrU olduğunu bOdlrrnlrtJr, 

Bertin resmi mahflllcrl, Alman. 
yanın Rus - Finlandiya harbi dı
şında kalmak lstecliğinl ısrarla te
yide devam etmekle beraber, Ber
lindeıı Korricrc Del Ticino gaze
tcslı:e verilen malilmata göre, 
mevsim milsaaıie eder etmez, Bcr
llnln Moskova hUkOmetlnin ısrar
lan önünde boyun eğerek az çok 
~U bir nevi askeri tegrlkl mesai 
organize etmesi mUmkUn bulun
maktadır. 

Finlıincliya cephesine Alman or
dusuna mcnoıub kıtaat gönderile
cek yerde gönUllU ismini ta§ıya
cak olan kıtaat gönderllecektlr. 
Diğer taraftan Moskovanm em

rine Alman zabitleri verildiği bil
dirilmektedir. Bu zablUer FinlA.n
diya cephesindeki askeri harekltta 
do~rudan doğruya iştirak ctmiye
cekler. Sovyet kıtaatının crkanı
harblyclerinde fen mUpviri ola
rak bulunacaklardır. 

lngiliz ~azetelerinin 
verd1klera mah'.imat 
Londra, ts (A. A..) _ Deyll 

Meyi ve Dryll Telegraf gazetclo
rlnin yazılarına göre, Almanya 
Sovyetler birliğine silfıh ve mü
hlınuuıt vermekteclir. Bu yardım 
halen Berlinde tetkik edilmekte o
lan daha umumi bir p!Ana dahil 
bulunmaktadır. 

Bir Baltık limanından hareket 
eden iki Alman gemisi cuma günü 
öğleden eonra Oslo'nun cenubunda 
kara aulannda vapura iki Norveç
li pilot nlmışlardır. Vapurlarda 
Petsamo ve Murmansk bölgesinde. 
kl Sovyet kuvvetlerine giden lop 
\'e mUhfmmat bulunmaktaydı. 

BUtUn se~·ahalleri milddctince 
Skandlnav kara ırulnn içinde se
vahııt edebilecek olan bu iki Al
man v~purunun hamultleıini haf
ta sonunda Petaamoya boşalta
caltl'ln zannedilmektedir. 

lkJ muhabir şurasmı da kayde. 
diyorlar ki, iki Alman bahriye dai
resi harb gemisi mUbadelcııl için 
'fo"-kova llP. müzakereye başla
.,,,.,tır. A 'manvıının 115 denl::altı 

mukabllinde Sovyetler birliğine 1 
Hlpper smıfmdan kruvazOrler vo· 
receğt bildirilmektedir. 

. Niş'de mühim bir 
nutuk söyledi 

i'Yu ··oslav miJleti 
Türk mılletinın 
muhabneinden 
emin oJabihr.,, 

, 

Be!grad, 6 - Yuna:ı ba§Veklll Me 
tAltsns ile TUrklyc hariciye vckllı 

ŞUkrU Saraçoglu Yusos!nvya ba§ve· 
klll çvctkovlç ile birlikte ve onun 
misafiri olarak dün subah Nlııc vasıı 

olmllt'lardır. 

Nı..=ırlar, Yunan, TUT'k ve Yugosla\ 
bayraklarlle donablmıll olan ı;ardıı 

Varda'!' vaılsi!e mUlkl \'e n.skert erklUı 
ve ka:abaltk bir halk kUUesl tara!ın 
dan seıtunlanmışlardır. 

NI§ belediye reisi, tol bıırarelll hlı 

nutt•k söyl'ycrek mUmtaz mbııflrler 
seıı..mıamış ve nulltunı. "ya§aaın Yu 
nan kralı, ya§asm Rel!lcumh'.11' !mıe 
tuönO, yapsın Balkan antantı,. söz· 
lcri:o biUrmiotlr. 

Nazırlar gardan çıkarken halk ta 
l'atmdan çok t-anrııtll bir surette al 
kı§lanm~lardır. 

<,.."vetko\iç ıccndi ltö.,I ll'lde Metalı 
BM, Sarnçoğlu ve mal) etleri oere.!lm 
bir öğl: zlyafeU vermlııUr. 
Saraço~ıu kendisini nııaııtrunağ. 

m'~tlr kı 

••- Yugoslav mUleU Türk mllleU. 
nlıı muhabbetinden cmln olabilir. 
Memleketler dahlllnde ve bu mem· 
lekeUcrln kendi amlanndakl ttUhal 
Balkan anta.ntı slyasetlndenberi tal· 
blk odllen bir kuvvettir.,, 

Metak.stı..l, aypl mealde bir hitabe
de tıulunmuotur. 

Antant ekonomi komitesi 
Bel~d, 6 (A.A.) - Belgrad gö

rtışı.1elerinc mOtcalllk olan ~mt 

tebliğde, Bıılltan antantı hariciye na. 
zır:armın, antant dablllnde tle&r1 
mUbadelelerl aureU mabsusada orga· 
nlze ederek, Balkan devletleri arasın· 
dakl lkUsad! bağların ve lrtlbaUarm 
111klqlmlması ,... mUkemmelleşUrll· 

mlıs1 zarureUnl tebartız etUrdlklert 
kaydolumnaktadır. Bu tubarla eko. 
noml komitesinin, ynkmda toplanma· 
111 pek muhtemel görülmektedir. 

Yugoalav ikUsatçılarma göre, Bal· 
kanlarm sanaytıeotırtlmeal için mllş· 
terek bir p!An vUcuda geUrl1mC51 10 
zumu kendisini hlasett:rmektedlr. Bu 
plA.n, Ba'kan memleketleri arumdıı 

her tUrlU sanayi rekaheUnl bertaraf 
edecektir. Antant ekonomi komitesi· 
nln bu sahada mcııal aartedeceğt tab· 
mln .,ıunuyor. 

Beyni uyuşmug gibi idi •• Oda 
sanki mütemadiyen dönüyor ve 
hiç bir geyi tesbit edemiyordu. 
Gcleceğir.ı:ien emindi. Fakat ya 
bir felakete uğrarsa?. 

Şimdi, derin bir pişmanlık 

içinde kıvranıyordu: 
- Yapmamalıydım, onu çağır' 

mamalıydım 1. 
Diyordu. Tam bu sırada, dü· 

dük sesini duymuştu. Onu bir 
gUrültü ve kılıç çarpı§malan ta· 
kip etmiıti .. 

Deli gibi yerinden sıçradı. 

Pencereye doğru koımak istedi, 
yapamadı.. Ona tahammill eı~e

miyecekti. 
- Geldi!... Geldi!... ·diye bir 

çığlık attı• fakat tuzağa dü§tÜ. 
Alçaklar, sarayı muhasara etmiş· 
lerl ... 

Ve son kuvvetini sarf ederek 
pencereye doğru koıtu. Hadiseyi 
görmüştü. İ§te, orada çarpl§ıyor
du ve bu çarpışma, bir yığın as· 
kere karşı tek bil§rtıa oluyordu. 
Dizlerinin çözüldilğünil, kafası· 

run içinde meçhul bazı rüzgarla· 
nn estiğini duyar gibi oldu ve 
kendisini kaybetti •• 

Tam bu sır• Rozita içeriye 
glrmit ve Kiyarayı, bir knlçe ha
linde pencere dibinde görm~tü.. 

- Sinorina, Sinorina 1 ••• 
Rozita, K.iyarayı kucaklamı~ 

ve baygın olduğunu anlayınca 

hemen duvara dayanmış, w:un 
bir komidonuaçtı, küçük bir §i§e 
çıkardı ve koklattı.. Kiyara, iki 
dakika sonra kendine gelebildi •• 

- Rozitaı_. aFcia!. •• 

- Evet Sin o rina 1. Facia!. 
Dıpndan hfil! sesler geliyor 

du. Pencereye ko,tular; Ki yara, 
çiğerinden gelen aeı, madeni bir 
sesle: 

- Götürüyorlar! ... 
Diye bağırdı.. Rozita, bu se· 

sin işitilmemesi için, onu derhal 
§iddetle geriye çekti: 

· --Sinorina, ne yapıyorsunuz, 
onu ~ilsbUtün mahvedeceksiniz 1 ... 

Rozita, tam zamanında bunu 
yapmıştı. Çünkü yüzbaşı, muzaf· 
fcriyetinin seyredilip edilmediği
ni anlamak için tam. o saniye 
içinde ba§ını çevirmi~, saraya ba· 

kıyordu .•• 

SAAT: 13.40 
Londrada kasaplar grevi 

Londra, 6 (A. A.) - Bazı Londra mahallelerinde kasablar ken· 
dilerlne hiçbir Ur temin etmiycn yem narbı protesto etmek üzere 
mağazalarını kapamı§lardır. 

Dün batan gemiler 
J.ondra, 6 (A.. A.) - Takriben 1.000 ton hacminde olan ve cu

martesi günü Almanların yapmlf olduklan bir bava taarruzu esna•ın. 
da hasara uğramış bulunan Sfenks adındaki mayo vapuru, dalgalann 
hücumu yUzUnden devrilmJf ve batmıttır. Ölenlerin miktarının 56 ol. 
duğu söylenmektedir. 

9874 ton hacmindeki ve Beaverburn admdakJ yolcu Vf! yUk vapu· 
ru, 5 şubat tarihinde lngilterenin cenubu garbi sahlllerl açığında hat· 
mışltr. Mürettebatının 80 kl§i olduğu tahmin edilmektedir. Jçinde yol· 
cu bulunup bulunmadığı maliım değıldir. 

Diğer taraftan 330 ton hacmindeki Danimarka bayrağını hfunil 
Karen adındaki. iki dlrekU gemi, dUn gece İskoçyanm ıark Mhfl!P:i 

açığında atee almıştır. Makine daıreainde kapalı kalmt§ olan ikJ tııy
ra kl5m0r haline gelerek telef olmagtardır . 

- Yakalanmış!... Yakalan· 
mışl .•• 

Diye bağırıyordu.. Bu yakala· 
nan da, onlar için malumdu. 
Haber, bilhassa Vcncdiğin genç 
kız ve kadınlan arasında büyük 
bir tesir yapmıştı.. Çünkü Me~· 
hul Korsan, onlann hayalinde, 
güzelliğin bir sembolü idL Cad· 
deler, uzaktan gelen "'tutuldu"' 
sesleri ile biıtlenbire dolmuştu .• 

Denizleri, hakimiyeti altında, 

cüret ve maceraları ile doldur" 
muş olan Meçhul Korsan, niha ... 
yet önlerinden geçecekti. 

Gcn-ç kızların, kadınlarm kal· 
binde, hiç birinin itiraf etmediği 
tek bir şey vardı : 

- O, tutulmamalıydı.. Yaka· 
Janmamalıydı ! ... 

Çünkü, biliyorlardı ki, zavallı 

Meçhul Korsan, şimdi, Dukanın 

sarayının dibindeki, korkunç zın· 
dana atılacaktı. Kat kat merdi· 
venlerle inilen bu zır-dan ise. en 
sağlam bir insanı kısa bir zaman 
içinde çürütmek ve öldürmeğe 
kafi idi •• 
Zındanın duvarlarından rutubet 

sızıyordu.. Hatta deniz içinde 
bulunanlann bir kısmında duvar
lar yosun bile tutmuştu. 

Böyle güzel ve kahraman bir 
genç, oraya girmemeliydi?. Ç~ 
kil Dukanın gardiyanlanrun vaıı· 
§et ve zulümleri yetişmiyormuı 
gibi, zmdanın kendisi de onu öt· 
!dürmek için kafi idi. 

Şehir, vaveylalar içinde çal• 
kanıyordu.. Yüzbaşı Ventoriyo 
kumandasındaki müfreze, sokak
ları kaplıyan kalabalıktan geçe· 
meyince, bir köprü dibinde dur'" 
muştu. Yüzbaşı, doğrudan doğru· 

ya deniz tarikile saraya gitmeği 

kararlaştırmıştı. Kiyaramn sara· 
yının etrafında da artık kimseler 
kalmamıştı. 

Çünkü lüzum yoktu ve Meçhul 
Korsan yakalanmışu. 

( Ocıvamı var)' 

Yeni e\'Jcnen F,!lngstcr (ımr,sı

na) - Haydi b:Walnn, eller yub
nt 

- ttaıymı karikatnrtı -

Hırsızın kansı (''İş" e ~lmcğo 

Karen gemlslnin mürettebatı taratmdan terkedfldlkten sonra de. 
mir at.nuı oldulu ve makineleri loleUlmete ba§lanıldıJı r.amQ.n bir 
lnfjllk. vukua gelerek yangın çıkardıfı l'iğrenllmlotlr. 

hazırlanan kocasına) _Geçen sc. 

ı 
terki ı;IM C\"e clönmcl<to geç kal· 
ma.. Artık seni Uç sene daha ~
Uyemern. 



Manto altına giyilebile

cek yünlü elbiseler 

Kilrk manto kalın oldulhı için 
onun içine ipekli elbiseler de rahat 
rahat giyilebilir. Fakat mantosu 
kürk olmıyan bayanın havaların 
so~ruk gittiği bugünlerde kumaş
tan bir manto altına ipek elbise 
~iyme..,i ihtiyat~ızlık olur. Hele 

yünlü kumaşlardan gece elbiseleri 
bile yapıldığı denimizde değil yal 
mz kumaş mantolann içine uzun 
muddet buriinmek i--tenildiği vakit 
kürk mantoların içine bile yünlü 
elbiseler giymek hem daha pratik 
''lem de daha uygun olur. 

Size modelini verdiğimiz şu el-
bise yünlü jerscden yapılmıştır. 

Etekleri Pli kaşe ile genişlemek
te kalçaların hizac;ında etekle bir
leşen beden kısmı bir kazak gibi 
görünmektedir. 

(Geçen nüshadan devam) 
"- O halde sizi çok ataka:lar 

edecek olan keşfimi göstereyim." 
Nadyaya dönerek: 
"- Bize beş dakika müsaa:de 

edersin, değil mi? Laboratuvara 
kadar gideceğiz." Cevap bekle· 
meden Marş'ın koluna girdi ve 
beraberce laboratuvara indifer .• 

Çok büyük olan laboratuvarda 
· forton izahat veriyordu. 

1 
"- Y(.ni keşfirrı bütün dünya· 

ı hayrette bırakacak." 
Y ismini verdiğim bir Şua bul· 

um .. Bu şua ile yüzlerce kilo· 
metre mesafede bulunan cepha· 
ne, mayn, barut ve kabili iştial 
maddeleri infilak ettirebiliyorum. 
Bir harp vukuunda her hangi 
bir şehri düşman taarruzundan 
kurtarabilirim.'' 

Ufak bir çekmeceden aldığı a· 
zıcık barutu laboratuvarın bir 
köşesine serpti. Sonra eline siyah 
bir kutu aldı; ucundaki namluya 
benzer tüpü yere serpmiş olduğu 
barutun istikametine çevirdi. Ya· 
vaş yavaş kutunun üzerindeki 
düğmeyi çeviıidi .. 

"- Bum!." Barut iştial etti. 
Sanki bir tabanca patlamıştı. 
Morton Marşa memnun bir ta· 
vırla: 

''- Görüyorsunuz ya!. Bü
tün.ı ... " 

Sözüne devam edemedi. 
Laboratuvarın kapısı gürültü 

ile açıldı. Eşikte, eli bozağmda, 
sapsarı bir çehre ile Nadya belir· 
mişti. 

Onlara bakarak : 
''- Bir kaza .... Bir kaza oldu· 

ğunu zannettim de.... Yardıma 
geldim!." 

Morton: 
"- Uzülme karıcığım. Yalnız 

ufak bir tecrübe yaptım. Y şua· 
ının uzak mesafeden, infilak edi· 
ci maddeleri nasıl patlattı~ım 
göstermek istemiştim." 

Marsa dönerek: 
''- Zahmet olmazsa karımı ye· 

mek o:lasına kadar götürüp biraz 
konyak içirin, kendine gelsin." 

Nadya, Marşla yemek odasına 
gittiler Marş: 

''- Bak, az daha büyük bir 
pot kıracaktın." 
• '' -Sana ateşettiğini zannet" 

tim. Çok korktum, Marş.'' 
Marş düşünceli bir tavırla ce· 

vap verdi; 
"- Bu şekilde devam edersek, 

bir gün büyük bir pot kıracağın~ 
da şüphe yok: iyisimi gideriz. 
Hem istersen bol parayada kavu· 
şabiliriz"!." 

Nadya Marşı istifham dolu bir 
bakışla. süzdü. 
Marş devam etti: 
•• -Mo:-ton'un iccı:lı milyarlar 

değer. Herhangi bir devlete der· 
hal satabiliriz.'' Kadını kolların· 
da ezercesine sıktıktan sonra: 

''- Bunu benim için yapar 
mısrn?" 

Para sahibi 
olabilirrrfliSiniz 
Zengin olacak mısınız? Bu sua

li kimbilir kendi kendinize kaç dc
. n sordunuz. Sonra "bende o ta
,i ne gezer!,, diye acı bir tcbes
sUmlc güldünUz. Halbuki zengin 
olmak bir tali meselesi değil, bir 
karakter meselcsidır. Buna delil 
mi istiyorsunuz? Etrafınıza bakı
nız. Zengin doğmuş büytik bir mi-

rasa konmuş, piynnkodan bUyük 
ikramiye kazanmış birçok insan
ların bu servetin Uzerinc birkaç 
para ilave etmek şöyle dursun. 
ellerindekıni bile muhafaza ede -
m<'miş olduklarını göreceksiniz. 
İşti' bu insanlı:ır sC>rvet yapmak 
kabiliyeti olmıyanlnrdır. ServE't 
Rahibi olmak için kuvvetli, knrar 
vermeği bilir, kc>ndini her suret
le kontrol !'lml'ğe muktedir ol • 
mak lazımdır. 

İşte bu karnkteri taşıyıp taşı
madığınızı ispat etmek için tanın
mış bir psikoloji aliminin yaptığı 

sual listesine bir göz gezdiriniz. 
Bu suretle zengin olmanıza ihti -
mnl olup olmadığını öğr<'nmiş o
lacaksınız. 

Her suali okuyunuz. Hayır ce
vabını verdiğiniz her suale O no
tunu veriniz. Kat'i evet cevabını 

verebilirseniz 5 not yazınız. Müte
reddid olduğunuz sualler için de 3 
numara veriniz. 
Verdiğiniz notlan cemediniz. 

Elde ettiğiniz yekün öfl _ 115 11-

parasızlığa alıştınnnğa çahı;ınız. 
İşte suall<'r: 
1 - EhPmmiyetli. fakat ncele 

olmıyan bir işe ba!jlamış bulunur
ken sizi çok hoşlandığınız bir eğ
lenceye dı:ıvet ed::rlcrse, işinizi 
bırakmamak için bu daveti redde
debilir misiniz? 

2 ...-- Biri-dni ilk defa gördUğü. 
n'\iz \•akit derhal onun hakkında 
iyi bir intiba edinebilir misiniz? 

3 - Maiyetiniz, verdiğiniz e -
mirleri derhal yaparlar mı'! 

4 - Kolayca yeni dostlar elde 
edebilir misiniz? 

qıuvllf!akiyetle başardıktan sonra 
muvaffakiyetinlzle hiç gururlanmadan 
derbal ıJaha Çetin bir ·ı,e sirlşcblllr 

misiniz! 
J3 Herhangi bir I§ için ellnlz<lekl 

bULUn parayı tehlikeye koyablllr mi· 
siniz? 

U - ümitslzll:e ve kedere kar§ı 
mUcadele edebilir misiniz? 

15 - Yaptı~ınız l§lerln bUtUn me· 
suliyetlnl tek başına kabul etmekten 
Urkmcz rniıılnlz? 

lG Başkıunnın fikrine müracaat 
etmeden, birkaç dakika içinde karar 
v<!rch111r misiniz.? 

5 - Masanızda bir mektub ya- 17 - 8özUn imza kadar kuvvetıl 
zarkcn bir tanıdığınız içeri girer bir tnnhhUt olduğUnu kendiniz hak· 
ve sizi derhal lı'ifa tutarsn mUka- kında l<abul eder misini?.? 
lemeyc girişmeden evvel mektu- 18 - Ba§kalanna emniyet telkin 
bun uzu bitirebilir misiniz? 

6 - Birisi rahat ve kaı-.ancı 

mahdud, diğeri tehlikeli fakat is
tikbali geniş iki iş nra!lında biri -
sini seçmek lizımgelirse tcred • 
dütsüz ikincidni seçer misiniz? 

7 - Sizi yakından alakadar e
dC'n bir mcselcd<', hlssiyatınızın 

tesiri altında kalmadan. bitarafane 
bir karar verebilir misiniz? 

8 _ Size doğru gelen bir yol-

edı•biliyor musunuz'! 
19 - İhtiraslarınız -.·ar mı? 
:!O - l··l teşkHAtçı mısınız? 
'21 - Dostlarınıza, akrabalarınıza, 

meslektaşlarınıza bir yeni fikir tel· 
kin ettiğiniz vakit heyecanlanır mı-
sınız? 

22 - İradeniz,. itimadınız var mı? 
:?S - Çaıı,mak siz.in için hayatta 

hh-ırı)( kıvm<'t midir? 

da yilrürken. öntinüze çıkan mUş- ı 
klill!'.'r bu yolda devamınızı imkan- Tepeba.şı Dram kısmı. 
sız bir hale getirecek olursa her akşam 20,30 da 
şeye rağmen bu yolda yürümekte 
inad edebilir misiniz? 

9 Size karışık bir iş tevdi edilir· 
sc derhal bu lşln esasını l<avrnyablllr 
misiniz? 

10 - Yapacağınız iş zevkinize hiç 
uygun olmasa bl'e onu yapmak için 
bUtUn kU\'Vetlnlzle o işe sarılabilir 

mlslnlz? 

O KADI.S 

Almanca dersi 
St"rı ve asri HABER Metodiylf 

rı:ısmdayken zengin olabilirsiniz. 
Aldığınız yekün 50-80 arasında i
se zengin olmağa mani olan bir
kaç kötU huyunuz var demf'ktir. 
Onları arayıp bulmaıfo çalışınız. 
Bu kusurları düzelttiğiniz takdir
de tallin size daha çok gtildüğü. 
nü görerek sevineceksiniz. 

Elde ettiğiniz yC'kün 50 den n
şa~ıys::ı. ebedi surette züğürtıüğe 
mahkümsunuz. Hemen kendinizi 

ıı - tstedl~lnlz bir şeyi, bUtUn en· ıc mutedil ücreti.- ders almak is 
~ellere rağmen elde edeceğinize daha teyenlerin "Almanca öğretmeni, 
o işe girişmeden evvel inanır mısı-
nız? ismine mektupla ~azetemize mO 

12 - SıLC tevdi edllrn gUç bir ı~ı racaatı. 

Dinamit 
''- Evet, evet. 

istiyorsun?." 
··- Prnnım şu. 

üniversiteye ders 
yor değil mi?'' 

Ne yapmamı j 

Kocan yann 
venneğe gidi· 

mi söylerim. Şikagodan bir saat 
içifu:lc uzaklaıabilidz. 

Haydi. kendine rel.. Kocanın 

aya'IC s"esler~ni duyuyorum .. 

••• 
"- Evet; tam saat beşte.'' 
"- öyle ise saat dörtte •'şua· Pertcr Marş kol saatine balttı 

yı alırsın, • elinde tuttuğu o si· ve Nadyaya: 
yah kutu - Kendine lazım olan " -Koçana telefon etmek za· 
elbiseleri de alırsın. Ben Fransa manı geldi, şekerim .. " 

için hava yolları idaresinden Nadya biraz sonra kocası ile 
seyahat biletlerini alınm. Mor- muhavereye girişmişti?" 
ton•un şüphelerini izale etmek ''- Allo, allo?" 
için ona telefon ederim. Eski bir 
kız arkadaşıma tesa:lüf ettiğimi, Kocasının sesi cevap verince: 
akşam yemeğini onWlla yiyeceği· ·•- Ben Nadya .. Bu akşam ye· 
---........;----------~-'--'----'---------

Çirkin kadın 
Kadın, hayretle. ress:ıma bağır

dı: 

- Ne yapıyorsunuz; resmimi 
mi öpUyorsunuz? 

Ressam, veed içinde cevab ver
di: 

- Ne yapayım? Aslından o ka
dar güzel oldu ki! 

Aşk 

Delikanlı coşmuştu, kıza dil 
döklü: 

- Seni o kadar çok seviyorum 
ki... Yanındayken her şeyi unutu
yorum. 
Kız mukabele etti: 
- Bana vnadcttiğin hedi}•eyi 

bunun için mi unuttun? 

Amerikada 
Amerikanın, boşanma davaları

m yıldırım süre.tile halleden mah
kemelerile meşhur Reno 11ehrinde 
iki kadın arasında: 

- Merinin evlendiğinden habe
rin var mı? 

- Ya sahi mi? Ona bu sabah 
boşanma işlerile meşgul mahke -
mede tess.düfUme l]limdi mana ve
rebildim. 

Nişanlı 

- 1\'işanlın, babanın iflas etti-
ğini işitince ne yaptı? 

_ Bilmiyorum. 
- Neden? 
- Bir daha kendisini görmedim 

ki! 

- :lıı:ılc:,d ll:n etl.H:oslz iccrl clr~ı·rıuwslnlı: ! 

- Fransız karikattirü -

meğe geleıniyeceğim. Eski bir 
kız arkada~ıma tesadüf ettim .. o· 
nunla yemek yiyeceğim .. Çoktan· 
dır görüşme ...... " 

Kocası sözü keserek: 
"- Kız arkadasını telefona 

çağır." • 
".-. Ne dedin?" 
"- Onu tçlefoiıa çağır!" 
•"- Anlamıyorum· Morton, ne 

demek 1!ı'tiyorsun?1' 
• ··--.. Beni pekala anlıyorsun. 
Numarayı bırak.. 'Marş'a söyle, 
ona iki çift sözüm var." 

Telefonun ahizesi Nadyanın 
titreyen ellerinden yuvarlandı. 
sapsarı olmuştli. Marş'a fısıldadı: 

"- Senin burada olduğunu bi· 
liyor ..• Seninle konuşmak istiyor. 

"- Ne?'' Marş kuruyan du· 
daklarını ıslatt.. Cesur bir hare· 
ketle ahizeyi eline aldı: 

"-Allo? Demek nihayet anla· 
dınız !" öyle mi?" 
"- Senin ne alçak herif o1:lu· 

ğunu !" diye Morton homurdan· 
dı." 
Marş: 

"- İstediğin kadar küfür et; 
sözlerin beni müteeS1>ir etmez .. 
Şunu bilki karın beni seviyor ... " 

'' -Hem hırsızlık yapacak ka· 
dar çok yalan söylemeğc uğraş· 
ma. Şua sende, değil mi?" 

''- Masanın üzerinde duru· 
yor. Sevgili Na:lyam da yanım· 

da." 
"- Zaten ben de bunu bilmek 

istiyordum." 
Morton 'un sesi sakinleşmişti. 

Sükfınetle devam etti .. " 
"- Dinle Mar§. Şunu bilki, 

evimize gel:iiğin günden itibaren 
bütün odalara mikrofon koydum. 
Karımla konuştuklarımzın hepsi· 
ni laboratuvarımda duydum. Ka· 
rıma sahip oldun, fakat sua'ma 
sahip olduğunu zannediyorsan 
aldanıyorsun. Şua laboratuvarım· 
da, yanımda. elimin altında, ve 
şua'nın istikameti tam senin evi· 
nin hizasında." 

Marş'ın alnında soğuk ter dam· 
laları belirdi. 

Telefonu bırakıp kaçmak. ora· 
ıdan koşarak uzakla§mak istiyor
du. 

Morton devam etti: 
"- Parmağım düğmenin üze· 

rinde." 
Sesi birdenbire değişerek hay· 

vanileşti. 
"- Çeviriyorum, beni işidiyor 

musun. düğmeyi çeviriyorum. 
Odanda, masanın üzerinde bulu· 
nan kutuda ne var biliyor musun? 

Söyliyeyim mi? 
Marş telefonu bırakarak masa· 

ya doğru gitti. Telefor.dan ise 
Morton'un son haykırışı duyul· 
du: 
• "-.- D t N A M l T J ! 1 " 
'l:lir alev .•. M iithi~ lıir iştiııl. .•.. 

Du~ırtar müfhis bir ""tarakı ile 
birbirlerln'C geçti! ... " 

Son 

• 

Çoban Han 
Yazan . V. Koz:n Çev!ren · Nihal YALAZA 

(Geçen nüshadan ·devam) 

3 
Bundan sonra Ladadı kuyu ba· 

şında vakit geçirirdi. S:!mirdi. U
fak kara \"Ücudu parJajı ve eçvik· 
le~ti. Büyüdü, sc:.i kuvYetlendi. 
N f5eli neşeli gliler, kendine gore 
birçok me,.guliyetler icat ederdi. 

Çilde Ladadı içiı~ eğlenc~ler mi 
yoktu? !\le:sela böceklerle oyna. 
maktan bıktıtrı zaman, kertenkele 
tutulurdu. Ilayvan, kuyruğunun 
yarısını çocuğun a\"UcuTıda bıraka· 

rak, canını kurtarabildiği halde, 
eşek sıpasına takılmak ho,. bir eğ· 
lence idi· Sıpa, oyunun ze\ kini an- \ 
lamadan, Ladadıyı tekmeleyince, 
bir fac:;ıl ağlamadan sonra, haşka 
oyunlar icat edilirdi. Recep Cuma. 

nın vurdut;ru çaylağın açık gagası
na kum dökülürdü. Çaylak. kor· 
kunç sarı gözlerini kapadıktan son 
ra, sırtına ata biner, gibi binilir \'e 
kuyunun etrafında ko~ulurdu. En 
güzel oyun gene Mehmerlc koşu~
ma ve kumlarda )'uvarlanma idi. 
Fakat sürü akşam geç \'akit dön· 
düğü İçin, Ladadı o ,·akte kadar 

yatmış bulunurdu. 
Kaskabay ona cc;ki bir gömleğini 

vermişti. Bu Ladadıdan daha bü. 
yüktü. Ladadr onu gece giyer, gün 
düzleri çıplak koşardı. Çünku bÖy 
le daha serbestti, hayatı daha iyi 
his'scd<'rdi. 

tadadı ·'anne .. kelimesini bil· 
mezdi: zaten ihtiyacı da yoktu· 
Fakat "baba. ··ata,, ·'peder., keli· 
mc!erini bilirdi Çocuk her iyi çoba
na "baba., derdi. En mü~fik Recep 
Cuma. en neşeli Kac;kabaydı. 

Çobanlar, kuyuda bir tek çocuk 
olan. farsça. arap;a ve türkmence 
cıvıldac:an Ladadıyı severlerdi. 

Yaylada öğle vaktı Kaskabay, 
sürüsünü Beluc Hanın sürüsü· 
nün yanına getirdi. Koyunlar, 
etrafındaki bayırlarda uzanarak, 
istirahat ederler, çobanlar ıda ate· 
şin önünde şohbete dalarlardı. 

Kaskabay, kazahların ekserisi gi· 
bi, dilbaz ve sarkı söylemeği se· 
ven bir adamdı. Beluc Han ise 
iyi bir dinleyici ~1i . 

Güneş batıya gidince. koyun· 
!ar kıpırdanmağa ba§larlardı. A
teş başındaki sohbet kesilirdi. 
Beluca Han hamur kabım. ibriğı, 
piyalesin1 ve un torbaları heybe· 
sine koyar, boş fıçıları eşeğe 

yükletirdi. Sonra scpasını ala· 

rak: 

-E-ğe-e-t 1.. I<::-ğe-et !. 
bağırmalarile sürüsünü toplardı. 

Kaskabay esniyerek kendi sü· 
rüsüne giderdi. Şişman çobana 
ikindi vaktı mukavemet edilmez 
bir ağırlık ve uyku basardı. Ba· 
şının altına sırtından çıkardığı 

hırkasını koyarak dalıverirdi. 

Koyunlar, yaylaya doğru inince, 
köpekler Kaskabayı uyandırmağa 
gelirlerdi. 

Kaskabayın sürüsünde Basmac 
isminde beyaz, kuyruğu ve ku · 
!akları kesik bir erkek köpek 
vardı. Basmac hiç bir zaman hav· 
lamazdı, vazifeşinastı. Fakat kurt 
lardan korkardı. 

Basmac, patisini uyuyan Kas· 
kabayın göğsüne koyardı. Çoban 
onu iterdi. O zaman köpek koşa· 
rak şiiriinün yolunu keserdi: 

]urdu. Sonra tekrar Kaskabayı.J\ 
yanına ıdöner, başmın altından 

hırkasını çekerdi. Kaskabay uykıl 
arasında: 

-Gi-i-t... diye mırıldanır ~ 

dı. 

Basmac, son çare olarak, onun 
başımı öteki köpekleri toplardı; 

hepsi birden havlamağa başla" 

yınca Kaskabay uyanırdı. Köpek" 
lere: 

- Aferin! diyerek, birer di" 

lim ekmek atardı; bunlardan en 
büyüğü tabii basmac·ın hissesine 
düşerdi. 

Bir gün köpekler, çobanlarını 

uyall'::lırmakla uğraşırken, sürii 
epey uzaklaşmıştı. Koyunların 

bir tanesi geride kal:lı ve bir kur" 
da kuyruğunu kaptırdı. Köpekler 
kurdu yakalıyamadılar. 

Koyun ince sesle meliyordu• 
Kaskabay düşün-::eli tavırla başı· 
nı sallıyor ve Recep Cumaya ne 
söyliyeceğini düşünüyordu. Kuy· 
ruğu kopuk kovunu eşeğe yük• 
lctti ve hayvanları sulamağa ku" 
yuy;:ı herkesten sonra geldi. Re · 
cep Cuma hiç bir şeyin farkına 
vaır.wdı. 

Eı tesi gün koyunun yara yeri 
kol;mağa başladı. Kasl:abay, bu 
kadar et ziyan olmasın diye onu 
kesti ve akşam üzeri kızartarak 
ye :li. Derisinin bir parçasile kel· 
lesini, kurt parçalamış guya, Re· 
cep Cumaya gösterır.ek istedi ise 
de korktu. 

Bir kaç gün sonra kurt, Kaska· 
bayın sürüsiindcll' ikinci koyunu 
kaptı. Kaskabay korkudan şaş" 
kına döndü, l:ur<la sokulan ve 
köpeklerden kaçan koyunu göz 
göre göre kaptırdı. Kurdun ar
kasından koşup bir sopa ile öl· 
dürmeğe uğraşmadı bile. Yalnız 
can sıkıntısından üçüncü bir ko" 
yunu kesti: Bu mevsimde koyun· 
lar pek yağlr idi!. 

Sabaha karşı, :Recep Cuma ile 
diğer çobanlar derin uykuda iken, 
Kaskabay Mehmerin önüne bir 
parça et attı, sonra usulcacık Be· 
luc Hanın sürüsünden üç tane 
koyun aşırarak bunları kendi sü" 
rüsüne salıverdi. 

Beluc Han yaylaya gelince, 
öksüz kalmış kuzuların meleme· 
!erinden ve başka anaların yanı· 
na sokulmalarından, sürüsünde 
üç koyunun eksildiğinin farkına 
vardı. 

Sığırtmaç Kadir Azballa üçer 
defa sürünün etrafında !dolaştı • 
!ar. Sonra Beluc Han önünden 
geçen koyunları ellişer baş saya· 
rak. sağ elinden soluna birer taş 
koydu. Son koyunun geçmesile: 

- Yirmi altı, dedi. 

Avucunun içinde sekiz taş var
dı. Halbuki sürüsünde 429 büyük 
koyun bulunmak icabederdi. 

Beluc Han sürüsünün arkasın· 
dan bir şey görmeden, bir şey 
duyma::lan hem yürüyor, heın 
düşünüyordu. Yaşadığı yliz sene 
icinde bir çok defa nevmit kal" 
mıştı; fakat düşünmek ne dernek" 
tir, şimdiye kadar bilmezdi. Tam 
doksan sene başkaları için çatış· 
mış ve başkaları onun yerine dil" 
şünmüşlerdi. Beluc Han kocaman 
kafasını kıllı göğsüne bırakarak, 

sürünün arkasından ağır ağır yü" 
rüyor:.lu. 

Koyunlann önilndc bir kaç defa , 
ko§_makla ilerlemesine mani o • 

Üç koyun kayıptı. 
(Devamı var) 
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