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l' erli sıuai 111amulcit1111 ız11ı '" -var et· 
lcnmcsi hakkında yeni bir 111·z am-
namc Jıazırla11dığım yazmıştık. 
MaMmatımız uzcriııc, zarf veya 
anıbalti;lamıa, etiket lcrinc silimni· 
}'ccck şekıldc mılli alamet olan ay 
Y1ldızla "Turk malı.. t'l')a bu 
»ıiinıkibı olmıyan maddtlcrc "'T. 
M.,, işaretleri konacal:tır. Resim· 
de bu işaretler gomliiyor. 

Hariciye Vekili 
A nkarada m erasimle 

karşılandı 
Ankara, 8 (A.A.) - Balkan an

tantı daimi konseyinin Belgrad 
toplantıc:mdan dönmekte olan ha· 
riciyc vekıli Şükrü Saraçoğlu bu 
sabah Anadolu ekc;pre ile 9,40 da 
Ankara) a dönmüş ve garda Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renckı ile Rci icumhur namına 
başya\'crleri, baş\'ekil namına hu
su i kalem mlidürleri, parti müs-
takil grupu rci i \ c mebuslar 
l' • 
· ran ız, l ngiliz, Balkan antant;: 
d:' !etleri, han, Efgan büyük el
çılen, lrak elçi<•i \ 'C elçilikler etka
~1· hariciyp vekaleti umumi katibi 

Çemberiayn ıle. Ankan.ı \ali•i, hariciye, milli 
mudaCaa \e dı~er vekaletler erkan 

8\lgün Ava m kamara- ,.e müdira-nı tarafından selamlan
lilıd B J d J t mı hr· 1 ta«yonda ~ulunmakta o

a. e gra top. an ı- lan k2 1ab:-.ltk bir halk kütlesi ha· 
(l• s:ndan bahsettı. rici} e 'ekilıııi sün:kli alkıslarla 

azısı en son dakika sııtwıımda} t kar ıl:ımı~tır. 

111 

1ngilterede çıkan Yorkşayr Post 
ve Lid MerkUri ismindeki iki 

Bu taarruz muharrire göre, Sar jino hatları arnsmda işgal edilmiş 
IJlmtakasında yapıl.aeaktır. . mevzileri geri alrnağa teşebbüs e -

mecmuanın nskeıi muharriri gele
cek mart ayında Majino hattında. 
bir Alman taarruzu yapılacağını 

yazmaktadır. 

Muharrir şöyle demektedir: decC'ğini göstermektedir. 
"Rayhın şimdi aldığı tedbirler Elbet de hatırnlrdadır ki, geçen 

onun pek yakın bir zamanda rnüt- eylülde Fransızlar, Zigfridle Maji· 
tefikler tarafından Zigfridle Ma ~ (Dc\ amı 2 lnr.i sayfada) 

Fransız askeri fabrikalarında ka
rışıklık çıkarmağa uğraşıyormuş 

Fransa da Visiyöde otuz iki kişi polis taraf mdan 
tevkif cdilmi~tir. Bunlann suçu dağıtılmış olan 
komünist parti:.ini }en:den kurrnağa t~ebbüstür. 
Bunların yirmı dördü a<J.:eri mahkemeye sevkcdil· 
mişlerdir. 

Arrıca altı kadın öğretmen komünistlik yaptık
ları için işlerinden çıkanlmışlardır. 

Fran-;ızca I.«i Tan {!azelt· inin, 6 ştth::ıt tarihli 
nilshac;ında çıkan hır makale, komünist tahrikfıtı 

ale) hinde hükU.metin aldığı bütün teJbirlere rağ 
men bu hareketin mem.eket dahilinde gizli olarak 
faaiiyetinc de\ am cttığinı ve askeri fabrikalarda 
karı~ıklıklar çıkarmağa uğraştığını yazmakta w 
bu tedbirlerin daha şiddetlenmesini. birkaç propa· 
gandacmın hapsolunma-.ının, yarım du:"iıne kadaı 

kadın öğretmenın ~ten ~ılmasmın killi celme· 
diğini ileri c.iirmektedir. 

KURUi 

111 

ıa 
il 

1 
Mısır 

ordusu 
General Veygandın 
önünde büyük bir 

geçit yaptı 
Londra, 8 (Radyo) - Fransız 

Şark ordusu kumandanı general 
Veygand, bu sabah Kahire civa· 
rında Mısır ordusunun yaptığı 
büyük geçitresmindc hazır bu· 
lunmuştur. iki saat süren asker· 
geçit çok parlak olmuş, bir ço~ 
İngiliz, Fransız yüksek rütbe!• 
zabit tarafından dikkatle taki, 
edilmiştir. 

Şarktaki F rans'z 
orGUSU 

Pııris, 8 (A.A.) - General Vey-
gnndın dün resmen Knhireye mu
vasalntı mUnasebeüle iyi malfunat 
almaktn olnn mabafil, sadece Vcy
gand ile İngiliz generali araııınd:ı 
bir temas temininin mevzubalıS ol· 
duğunu tasrih etmektedirler. 

(l>e,·oını 2 inci Sa)iıuln) 

Londra, 8 (A·A.) - A\am ka· 
maıası dün, 193C) teşriniev,·elde 

imza edilen karşılıklı yardım paktı 
dairesinde aktedilen ürk - lngi· 
liz kliring r · 1vclc>:.ıine dair tak· 
riri müzake-c etmeden tas\•İp ey· 
!emiştir. Bu takrire göre lngiltere 
Türkh•cyc 2 milyon sterlinklik bir 
krwi açmaktadır. 

Deniz a~ırı t' r:.ret nazırı Hud· 
son, Türkiye ile İngiltere arasın
daki ticaret mı.ina 2betleri hakkın· 
da izahat \'ererek yıllardanbcri 
Ingı:tercnin Türkiyeye olan ihra· 
catınm Turkiyenin Ingiltereyc ya· 
pılan ihracattan fazla olduihınu 
hiJdirmiş ve buna binaen Tiırkiye-

c 2 milyon l;:re"'· açılarak bunun 
ıJuyük bir kısmının İngiliz ihracat 
çıları lehine olan tcliring bakiyesi
nin ta~fiycsine tah!-i:; edilmesinin 
hararlaştırıldırını ilave cylemistir. 
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Atoa müstear adiyle ytaı yazan bir 
aakeri muharririnin makalesinden: 

ltalyan Yugoslavya, 
Almangaya 

odun vermigecek 
Alman ve V ugoslav odun 
mütehassısları konferansı 

EN SON DAKiKA 

ISKANDiNAV DEVLETLERiNiN 
ASKERİ KUDRETLERi 

RUs .. Japon 
milnasebatı 

Bir umanlar Avrupada yUkaek 
ukerl kudretıerile tanmmıı olan ı.
kaadtney devleUert Napolyon harple
rindlD .ama Avrupadan hemen hemen 
tamamen el ayak çekml§ bir vazfye
bl girmJ§lerdl. lsveç ve Norveçln 
arkumdan Danimarka da demokra
Uk ideolojilere kapılıp ebedi aulhe i
nanarak all4b.sızlanma myueUnı ta.. 
kibe bqlaymca Şimal devletleriDlıı 
aakert kudreUerl oldukça sarsıldı. 

1025 )'llma kadar hveç altı fırka 
lık da1Dıl bir ordu bealemekteydl. Fa
kat bundan 80nra bu kuvvetler evve
l& dört, bllAhare iki fırkaya kadar 
1Ddf.rild1. suvarı alaylan aeklzden dör
de IDdlrildlkten sonra subay kadroau 
da Uçte bir nJabeUnde teıızlle tabi 
tutuldu. Bu ,.klldeki lsveç askeri 
kunetıerl daiDıl bUyük ordular sı.te
mJDdıln ziyade mnı. te§ekkWlerl aıa
tendne daha )'&km blr manzara arze. 
der: Aakerllk mUkellellyeU bu mem· 
lekette çok kıaa devrelere fnhlsar e
der: Piyadeler için ancak 150, dağ a· 
laylan ve fen kıtaatı fçtıı 170, hava. 
cılık lçtıı 210, subay talebe kuralarm
da l8e 23:S gUDlUk talim ve terbiye 
:mecburlyeU vardır. laveçlller 20-f2 
yq1an aruuıda askere almablllrler 
ve ancak 3:5 yqma kadar olanlar f. 
lerl kıta.ata aynlablllrler. 

Sulh umanmtJa aenenJn muhtelif 
zamanıarma g6re aakert kuvvetler 15 
blD Ue GO bin arumda tebalQt eder. 
Bu kuneUer 21 piyade ve f allnri 
alayına ayrılır. Bundan maada • ha. 
ftt topçu ve fld &fır topçu alayı var
dır. 

Tayyare ve ı.tlhkAm bölllklerln
dell lıqka Ud tabur moUSrfQ kıtaat 
mncuttur. Harp :umanmda laveçtn 
tam " mUkemmel techizaUı 400.000 
uker Qlkarablleceğl tahmin edilmek. 
tedir. 

t.veç1n harp dou•nmuı takriben 
100.000 tonluk bir kuvvet trae eder. 
BunJarm içinde 10 adet mrblı .eahU 
.Jll~ 2 lcruvuGr, 13 deatroya 
ve 18 deıılz&ltı ıemlal sayılabilir. 

lJundan maada alllbla techfs edllmlş 
bir eok hafif reml do bulwımaktadır. 
'{Hall tnpda bulunan muhtelU tipte
ki harp gemDeri buDlardan hariçtir). 
Hava tlloau 280 tayyareden mO.rekkep 
olup 90 tane de talim tayyareat mev· 
cuttur •• 

Yukardakl kuvveUer bllyük bir 
kuc!ret arzetmemekle beraber çak 
:ıntısaJt tabii huduUarmm yardımlle 
lneçtn latıkW1Dl har!ct tecavüzlere 
karp mOkemmelen mtıdataa edebUe
cettne kaııli&. Norveçlıı hududunu u
kerden tecrit etUt1n1 farzeteek lsve. 
c;1D ya1mz FIDlA.ndlya ııe mll§terek 
hududu kalır. Fakat yollan bozuk ve 
yan !:& mamaruı &neden ve .aene
nfn bO)'Qk blr lrummda buzla kapb 
bulunan bu mmtakaJarda bir dQfman 
11ert hareketleri çolc sor ol&bUeceğtnl 
de kabul etıııek lbmıdır. Bundan ma
ada, lsveçtn §lmal1Ddek1 ormanlar 
DUDtakur, eon Rıa • J'tn harbtnde 
sOrQldOfQ gibi, mUatevll fçtn çok teh. 
UlleU bir aha olablllr. 

laveçin karadan ziyade denls hu
dutıarma ehemmiyet vennif olmaaı
Dlll sebebini &rqtırmağa gelince:, 
lneo .1'1DU.Ddlya hududu cihetinden 
kara De aJAhmu kesmek mecburtye
U karpmıda tamamen bir ada vazf. 
yetlne dO,.r ve 1111Ula mGnakaJt.tmı 
deniz yoluyla temlne Çalı§maaı icap 
eder. 

Bu sebeble sahWe dahJUıı lrUbatmı 
muntazam dem!ryollan fJe temtn et
mete çaııpı11 olan İneç oldukça 
.kuvveW -Ucaret donanmumdan ma
ada hatırı ayılır bir harp donanma
n te8latDe ÇalI§DUftır. D1ğer taraftan 
1neg aldllerlntn sayıma adalar ve 
stı1Dm1 çılcmtılı l'1ortlarJa çevrUmlf 
buhmmuı bu 2:M>O kilometre uzuıııu. 
tmıdaJd deDlz hududunun da kolay 
koJa7 8fllmu hale gelmealıı1 temtn 
etmffUr. 

••• 
tn.çfn takriben 7 nıllyoıı Dlltuw• 

na mukabil ancak Uç milyonluk nll
tma malUc olan Norveçbı ukerf kuv
vetleri de kODlfU8UDdaD oldukça qa-

Sulh zama.ıwıda, (.bveçlnkilerdcn 
çok daha az mevcutlu) 16 piyade, 3 
.Uvart. a dal topçu ve 3 sahra top
çu alaymdan maada. Norveçln bir de 
tayyare dati alayı ve bir tayyare ve 
Uıt1hklm taburu bulunmaktadır. Tay
yare mevcudu takriben yüz kadardır. 

Harp donanması 30.000 tona ~1' 
olmakta ve dört aırblı sahil mubatı
zı, 5 destroyer, 24 torpido muhrtbl, 9 
denlzaltı geınial ve 11 mayn dökUcQ 
gemisinden mürekkep bulunmakta
dır. 

••• 
Danlmarkanm 3 .750.000 e varan 

ıılltuauna mukabll askeri ku\'VeUeri· 
n1D mıktan Norveçlnktnden azdır. 

Sulh aamanmda 1 piyade ve bir bl. 
alkleW alayı, 2 IÜYari, f topçu, 1 tay
yare datl alayından bapa latlhkAm 
ve mot&-Ul kıtalardan mürekkep grup 
lar da bulunmaktadır. Aynca her pi· 
yade alayının bir tank datı topu mut· 
rezeal vardır. Sulh zamanında klfm 
asgari fOOO yazın azami 20.000 kişi. 
ilk bir ordusu bulunan Danlmarkanm 
harp zamanında 160.000 klfWk bir or 
du çıkp.rablleceğt tahmin edilmek· 
tedlr. 

.Askerlik mllkellefiyeti 20-40 yqla· 
n arumda lnhlsar etmekte ve mec
buri hlsmet de smı!ma göre t5 veya 
6 ay devam etmektedir. Talim ve 
terbiye devrut kıaa olmakla beraber 
çok sıkıdır. Tayyare kuvvetiert ile 
deni& ve kara tayyareal olmak Uzere 
160 tqyaredeD mUrekkepUr. 

Donan.maya rellnce 3 arblı sahil 
muhafmndaD maada 20 torpido muh
ribi, 12 delı1DJtı gtmlal ve diğer muh
telif kOçQk T&hlUerden mUrekkeptJr. 

• • • 
HWlsa edenek: hJcand!nav devlet

lerinin busQn eakl81De nlabeUe olduk
ça u bir aakerf kuvvete malik oı
duklanm ıörOrUs. Sonra usuıı zaman 
1Ulh lefnde yqamq bir mllleUn bl.l'
denbln 1111~ uyanmaa cUç olur 
dU§UnCed hatıra geleb11lr. Yalnız bO 
§imal memleketleri evlAUannm çok 
aaııam vtıcuUu ve vatan ve laUklll· 
terine çok ballı 1naaıılar olduklarrnr 
da unutmamak lbımdır. Bu bakım

dan, uzun zaman harpala yapmlf ol· 
ma1arm& rafmen, va.tan mUda!aaaın
da onlara ıumat gölterileblllr kanaa.· 
ttndeylz. 

Bugtln FtDl&Ddiyalı kardqlerlnln 
yardımma ıönWlU olarak koşan ve 
Fin bayrağı altında baı p eden ~imal. 
il gençlerin kendi topraklarını ve 
laUkWleı1nl daha bUyUk bir ateşle 

mlldafaadan çekinmlyecekleı1nl de 
hesaba katmak icap eder. 

ATOS 

Almanya martla 
taarruza geçedek 

iyi değil mi? 
bu hafta toplanıyor 

Helslnld, 8 (A.A.) - Uusisuomi gazetesi, general Stern'in Uzak 
Şarka gitmiş olduğunu yazmakta \'C bu seyahatin Rusya ile- Japonya 
arasındaki münasebatın o kadar JYI olmadığına delil3t etmekte oldu· 
ğu suretinde tefsir edilmekte bulunduğunu illve eylemel:tedir. 

Belgrad, 8 (A.A.) - Havaa 
ajansından: 

Alman ve Yugoslav odun mü· 
tehasaraları konferanaı, bu hafta 
Bled'de toplanacaktır. Yugoalav 
iktısadi mahafili, bu konferans 
esnasında Almanya ile Yugoslav· 
ya arasında odun hakkında mev
cut itilafların tecdid edilmiyece· 
ği mütaleasında bulunmaktadır· 

lar. 
Bu mahafil, halihazırda Yu· 

goalavyanın Almanyaya fazla 
miktarda odun vermeğe mecbur 
olduğundan dolayı sıkıntı çek· 

Şarktaki 
Fransız 
ordusu 

(Baftarafı 1 IDllcl sayfada> 

Bu mahafll, ıarktakl Fransız or· 
dwıunun Sovyet propagandaaıııın 
tasvir ettlğl gibi muazzam bir kuv
vet olmadığını ilAve etmektedirler. 
SalAhiyettar askeri ınahafll, Al -
manlarm veya Sovyetlerln Balkan· 
larda~ veya Kafkuyada yap.malan 
muhtemel taarruza karşı koymak 
için toplanılmıt olan kuvvetlerden 
bu ordunun ııarkta Franaa man -
dası altmda bulunan mutad işgal 

kuvvetleri miktarma tekabUl et • 
mekte oldufunu beyan etmekte -
dirler. 

Gene bu mahafil, şarktaki Fran
sız ordwıu mevcudunun Sovyetle -
rhı 400.000 olarak yapm11 olduk -
lan tahminin ortasında olduğunu 
llive etmektedirler. 

Holanda Uç zırhh 
yaptırıyor 

La Hay, 8 (A.A.) _ Holanda 
hUkQmetinin 33 mil sUratte i1ç 
ıırhlı inşasına karar verdiği bil • 
dlrllmektedir. 

Fransız Başvekıli 
Parlamento ordu encü

menine tebliaatta 
bulunacak 

mekte olduiunu, çilnkil Franaa, 
İngiltere, İtalya ve İapanya tara 
fından dW yilkaek fiyatlar tek· 
lif edilmekte bulunduğunu ilave 
eylemektedirler. 

Bir Yugoslav iktisat hey'eti, 
önümüzdeki hafta bidayetindt: 
Londraya giderek İlkkanun ayın· 
da. Belgrad'da baştamıı olan ıa 
rü'melerin ik:nci kısınma ıirite-

Çemberlayn, Belgrat 
toplantısından 

ceklerdir., Londra (radyo, saat 18) -Baş 1 gayretin bo!;a gittiğini, bu berabtr· 
Bu hey et, Yugoslavyanın ken vekil Mr. Çemberlayn bugün öğ· !iğin a la sarsılmıyacağını da HA· 

bahsedıyor 

disine lazım olan ibtidat madde· 1 leden sonra Ava..'ll kamarasında \ e etmiştir. 
ler hakkındaki metalibat l!ste· beyanattabulunarak. pazar günü Ba!'}vekil FinlAndiyadakl harp va· 
sini götürecektir. Pariste toplanan ac;kcri konc;ey, ! zly<'tine geçerek, 1ngiltt>renin Fin

lrlandahlar 
iki tedhitçinin idamını 

proteato ettiler 

Fin harbi vaziyeti ve Balkan an lere daha fazla yardım etmeyo ka
tantı hakkında mal<ımat vermiş· rar \'erdiğini, Fin milletinin dUş • 
tir. mana karşı gösterdiği mukaveme-
Başvekil Parbteki konser top· tin İngilteredc bu :ınlllete karfl 

Iantısından çok memnun Olarak bUyilk bir sevgi kazandırdığını 
Londra, 8 (A.A.) _ Kork a· döndüğünü sö;-lemiş. iki memle· bunun da Finler lehinde bUylDt bir 

halisinden binlerce ld,i, idam e- 1 ketin a3kerf niesası ara.;ında yapı kazanç o!duğunu söylemiştir. 
dilen iki lrlandab tedhişçinin lan bu temasta Fransa ile lngilte- Çemberlayn, Balkan antantının 
i~tirahati ruh~rı için dua 1 etmek re arasındaki görüş v~ iş birliğin- $elgradda yaptığı son topl8.Jltıya 
üzere ~eceleyın top~nmnı ardır. dek" beraberlrin bir kere daha temas ederek, Balk8ll nııtantı dtw· 
Şehnn ana caddesınde !rlanda .. 1 g " 

vatanpcrverlerinin hatırasını teb· muşahede olunduğunu, muşterek leUerinin, aralar~daki misakı yedi 
cil lcln dikilmi• olan Abidenin ö tehlikenin lngi'iz ve Fransız mil· sene daha temdit ederek, Balkan• 
nU'1de bir miting aktedilmistir. !etleri arasındaki teşriki mesaıyı Jarda sulh ve sUkfuıu mahafaza:ra 

Bu mitin2'•de ıövlenilen hita· kuvvetlendird;ğini işaret etnıitşir· karar '·erdiklerini göstermiş ol • 
~terin bi:tnde ucümle şöyle de· Mr. Çemberlayn Almanların duklannı söylemiştir. (Başv.ekil bu 

nıhnekted1r: • ·'- j Fransıı ve İngiliz milletlerini biri l anda Avam ICamarasında beyana· ''Peter Barnes ıle Ceyms M..,. . . . . 
k ·• • t 1 da • • bir1"nden a\•trrnak ırın sarfettıklerı ltna devam etmektedir.) ormı n1n r an ıcın can ver . ~ • 
miş olan her n6k menıup hütiln s t R A • k d 
trlan~ •~erle,inlı:ı ta!larm• OVY.8 USya merı a a 
~rmls o1mahrtnı iftihar ve mu· 

~:!:an·~::~~~~:;ıer{~i~~;:. 1 kredisini yükseltmek istiyor 
]eri 1?ibi tebcil olumcaktır." \-'atJngton, s (A .. A.) - Kim adındaki Sovyet gemisi 5.600.000 al· 

NEVYORJCT ~ P~OTESTO tın dolıır kıymetinde hamule ilo San Fra.nsiskoya gelmiştir. Bu hll· 
MiTiNGi mule, Ne ... york bankalarından birine gönderilmektedir. 

Nn,,.orlc. 8 ( A.A.) - trlandP Nevyorkun ban"ka mabafili, bu altmm harp malıemetıi mUbaya• 
tedhişçilerinin irlamlarım proteıı· ası yüzünden cıddl aurelte haleldar olmuş olan Sovyet hilkiımetinin 
to etmek il~ere İrJanAa r"11mhuri kredtstnı yUkseltmeğe tabsfs edileceği mUtaliasmda bulunmaktadır. 
yetci te .. ekkHJrl i .. ası. Nevvork 
ser~isindeki İrlanda nav"on .. nun 
bayra~ını matem alllmeti ol't1ak 
üzPre varr cekmi~lf'rdir. 

Tedhi~çiler te .. ltilatı"a me~uf' 
bir hatip. serıtive virmi" ol8" 
yüzlerce kişi 1Tluvac"'1f>Bi"..te. iki 
mahkQmun idam ediJ,,,eleri a· 
levbinde bulunmu,. ve Cur-ılturi· 
vetci irlandanrn bunda., böylP 
vapacağı harekatı., yeni bir saf· 
ha,•a eireeeği.ni f!Ö\'lenıistir. 

Bir maden kuyuıunda 
25 insan boğuldu 

Son derece şiddetli 
bir infilak 

Loadra, S (A.A.) - İçinde yangın zuhur etmiş olan bir tez· 
ılhta non derece şiddetli bir infilak vukua gelmiştir. İki Japonyalı 
yaralanmıştır. 

Polis hafiyeleri, diln Londra1a bir irlandahyı tevkif etmif 
lerdir. Tahkikat icraıına memur polisler bu tevkife büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Yeni bir Kanada ordusu geldi 
(Baftarafı l lmıcl sayfada) 

no hattı arasındaki mmtakayı ta _ Pariı 8 (A.A.) - Baıvekil B. Brübel, 8 ( A.A.) - Charleroi 
Daladye, mebuaan meclisi orda yakınında bir maden kuyuswıda 

LondJ'a, 8 (Radyo, ııaat 18) - Buglln Kanadadan üçüncü bir ka
!lle olarak lngiltereye yeni asker gelınittir. İngiliz harp gemilerinin 
muhafazası Altmda ve büyük bir yolcu vapuru ile gelen bu Kanada 
kıtalan bugiliı lngilterenln garbinde bir limanda karaya çıkanlnuf
lardır. Yolculuk hadisesiz geçmlıJ ve yolda hiç bir Alman harp gemi· 
si veya tahtelbahir! ile karşılaşılmamıştır. 

mamiyle ieıal etmlflerdl ve burada •· ._, baz bl"ğa b bir elektn"k moto··...-ı.-nn fazla ısın· kötü araziyi Almanlara terketm.1§ encumenıuue ı te ı tta u' 'wn.ı 
lunacağını bildirmi•tir. Encümen, ması neticesinde bir yangın çık-ve hattın önUnde en mllaait arazi - s 

yl de kendileri alıkoyınU1lardı. bu makıadla 14 Şubatta toplana· mışlir. 25 ki§i, bo~rak ölmüş· 
Cephede görlllen hareklt mart a - caktır. l 5 Şubatta B. J)aladye, tür. 
ymda Almanlarm, Ltıklemburgdan Hariciye encümeni muvacehesin- Bu yeni felaket, &.lçika halkı 
Sarlantene kadar uzanan Sar va- de diplomatik vuiyet hillında arasında derin bir heyecan tevlit 

dlalnde taarruza geçmelerl lhtfmall 1 izahat ·-"'-er_ec_ekti __ r_. _______ etm_i.::..şt_ır_. __ -:-_._ __ _ 
oldupnu ~ektedir." 

tN&ANLABIN Yh'ECEOtNt 
HAYVANLARA YED1BMEK 

SUÇ SAYILACAK 

Londra, 8 (A.A.) - HUkillnetln 
iaşe maddelerlnbı llraf edllmemesl 
için çok ılddetll tedbirler alacafı ı 
haber verilmektedir. Ahali tarafm
dan iatiblAk edilebilecek mevaddm 
hayvanlara verilmesi bir cUrilm 
addedUecektir. 

f~) AKŞAM ( 
._,._.,.. ---...... -.----·-- ---

Yeni gelen Kanadalı askerler arasmda bir çok kızıl deriWer de 
vardır. 

Bugüne kadar batan vapurlar . 
Londra, 8 (Radyo, saat 18) - Almanların harp bqladıfı giln

deoberi 409 vapur battığına dair verdikleri habere resmi bir cevap 
olmak üzere, bugün neşredilen bir tebliğde şimdiye kadar batan va
purlanıı 27 4 olduğu bildlriiınektedlr. Bunun 143 U İngiliz, 50 al Fran
•ız. 170 l bit.ara! gemiaidir. 

Bir vapur torpillenerek batb 
Londra, 8 (Radyo, saat 18) - Alınamiatan laminde ve 8800 ton

luk bir vapur, ihtarda bulunulmakemıı bir tahtelbahir tarafmdan 
torpillenerek batrrılml§tır. Vapunın tayfası Fransız denJzcllerl tara
fından Jnırtanlmrııtır. 

I 

fıdır. T9fklU.ll ukerfye hveç'iDld y 1 
gibi oJm•k•• beraber ukerltk hlzme- ugos av 
tl Nor,.nçte uamı 8' gQıı devam et· 

Necmetltn Sad&k, ''Balkanlarda vaziyet., b&flıfl Ue bir lert ınakaleJe 
ba§lamıotır. BugUnkU flk yazı Romanyaıım va&lyetfnl anlabnalctadır. Muh&r· 
rlr, Belgradda konuştuğu Romanyalılarm Alman tebllkest karıwnd& Ro
manyanuı anl&§m& mucibince verecegi petrolO hatırlataraıc IÖYle dediklerini 
kaydediyor: 

''Romanyayı tstllAya kalkıomak Almanya için albn YllJnurUayan tavutu 
keam.ek demekdr ... 

9 devlet muahedesi ve Amerika 
E::.::;~k~e~= Başvekıh Atınaya 
,.u,.memesıne mukabil Norveç1n •d k 
•'lıa7 "" redfkll suba7 kadrosu çok gı ece 
171 elemaDlardaD mUrekkeptır. A.lker- Hergttn eütununda, rnemlekeUmlzln pamuk zertyatmm lnldpft menu. 
UJc IDUkeDeıtyeU burada M y&fID& Belgnd, 8 (Hasul) - Yugoslav u tetklk edllerek ~yle denilmektedir: 
kaca. "'- etznekı. beraber, aaker- BaevektU Çvetkoviçln yakında A .. "Pamuk zarıaaUnde bu ııene, yepyeni tarsda blr kredi uauıo konulmalı ve 
lft9 Jdg bir merbutlyetl olnuyan kim· halkın bol bol pamuk ekmul temin edllmelldlr. Ziraat bankuı. eter IU'f 
Mlerba b!zmetten muaf tutUlarak ay- ı t!naya gideceği eallhiyetll mah • I bu l§e ve bu eeneye mahlu.lolmaJdlser9 hu.ut prtJı bir lendi uauıu koyatıt. 
nt mQddet dftam edecek mecburt blr 1 fellerde kuvvetle IÖylenmekt.edlr. I Une. bu memlekete, bOtllll hayatmm en bOyUk hlzmetıertnl 79pmıı Olur. 
lllYD '*met. tabi tutuımuı kalıadtr. Buna lmldn da ftl'dır. Buka. -·•dntn atsmı &Çm•lıdlr!,, 

1 E:~::fiiil Wf!P 2.,tıst 9 
F· -- .... 

V.gtoa. 8 (A..A.) - Amerf. geleceğine dair oıan teklif1 u1A 
&. btıkQnıetl, Japonyaya verml§ ol~ heııaba katr.ıı:rac&o~ bildirmek -

dulu cevapda büyük OkyanuaUll tedir. 

9 d Jeti muahed inin cak bu 1 Binnetice. A.!nerika llldtbmı 
mU:edede bnzaaıe:ıın b:;Un dev- 1938 ~yei;n:l~ T;>Jryoya gGncfer. 

j mit oldugu nota abklmm• eadık 
leUerln akdedeceltleri bir ltlllf De kalmaktadır. Be Delta mucibince 
tadil veya fesbedılebileceği ve Ja- 1 Amerika 9 de\•let muahedesinden 

pon diyetine ver1lr:ı4ı olan ve sa- mütevellit hıltU!l :"t•.Jı.ukunu isti • 

efece Japonnııın lzhaı e4ecell ar- j m.ı i&JWyetlnl muhafaza et.mü • 
S1J,DUD mua.hedenln. fHbJDe Uf1 tedir. 
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SON DAKİKA - 8 ŞUBAT 1940 - PERŞENBE - 1 

Alrnanya'da as 
izinler kaldırıldı No.19 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

f!ll'jfflft? Hitler tarafından haber vt r ılen ·---.. -.... -.................... -...... -.. 

Kiyara, heyecan içinde idi. Ko· J tetkik buyurunuz. Bakalım bir 
nuşamıyordu. Meçhul Korsanın şey görecek misiniz?. 

Dahnocue: 1 HARBiıt iKiNCi SAFHASINA IA lllerika 
~a:=crdK e Vefat eden letanbul ku-1

1 G ., R ., L ., YOR Mu ?, '. I Sov yet ıi us ıa i: e 

gözlerine de bakamıyordu, onun 
bakışlarındaki derin cazibeye 
mukavemet edemiyeceğini an1ı· 

yordu. 
Başını eğdi: 

orgeneral Halis Bıyıkta : d . 1 • • 
~ Ycrlne fırka kumandanların~ I ı l 1 p oma s 1 mu na• 

- Acele etme, beni sersemle· 
tiyorsun!. .• 

Diye fısıldadı.. Meçhul Kor
san ayağa kalkınış, yanına otur

muştu. ;:~:r:
1

d~h~§~~:~dağE~1: 
1
1 ~üyük taarruz, ,Alman tayyarelerinin 

o Tralıyad::uı gchrJmlzc el· 

~u~~ı::;:n~:b:~1~~::1d~0:· kıtle halinde hücumlarıle başhyacakmış 
bel11dlye reis mua\1n1 Ltil!I Ak , 
kumandan veldll generaı Osman~ Pari , 8 _ DUn garp ccphesin- ı kişi knyıptır. Kaptanın karısı ka
ran. emniyet mUdUrU, §clınnıtzd ~ de unıumiyeUe ankln geçmiş. Ren yıp olnnlar arasındadır. Bir tabii -
generaller, askert erkAn ve d U: üzerinde piyado atc§i olmu§tur. siye vapuru kaybolanlnn nrnmak· 
taratmdan karıılanınıo bir osk rı Hava şenı.ltinln hııflfçe salA.h tadır. 
murreze sel&. • as erli ~ i'~- b ı n" m resm1nı ifa etml§tı ı..;ı.l.ması ve b uuıssa uz arın ....., • Dublin limanına merbut 4305 

• PnpbaJıı:edekl l§o r. zUlmesl dolayı.:ıı.e ePphedo karakol tonluk Munster vapurunun battıf.'1 
kalan ınUdUrll.ığü 1 ve cam fabı1. ha.rekfı.tı §ck1ı.1·1c bir fanli) et baş· haber ahnmı!3tır. Takriben iki yUz 
cam ve ~§O kırı~ mcnııekeUmizdekı lam13tır. '-ieoivi bulan blittin yolcular ve tay. 
buı:ııan yeııı tınaı~~rınr top!ayarak Evvelki r.·ı ı &nn garbinde fa s:ı.ğ ve snllmdir. Bunların bir 
karar vermı~ur iı:Ln kullanmağn Fro.nsızlann bir c;ok kc:;;ıf kolları r.o~ bu limn.ndn knravn çıkmış -

Şlındillk ~ · Alman meva'erln ! doğru hayli lnrdır. Yirmi kiışi bir hn"hncyc ya-
§e kınkl Yalnız renksiz cam ve ııı ilerlemi~lerd:r. - tırılmıetır. Bir yolcu aldığı yara • 
nun t an satın almmaktadır. nu. Hiç bir r::UR:ıdem'3 oln.ı·mış ve !ardan miltf•nssiren ölmUştilr. 

15 11 onuna fabrikaya teaıım §aru:e devriyeler, bir çok mUhim malü BİR tNGIT.fZ TA yy ARE 
Uzerı: ~;at konuımu1'tur. Bu karar mat ile Fransız hatlarına donmüş-
b rçok seyyar satıcılar ~leye. lcrdJr. FABRiKASINDA YANGIN 
lo~::c, awın~ cam kınklamu ki· Cephede tayyare faaliyeti pek l.onclrn, 7 (A.A.) _ Romfonda 

kırk paradan toplamağıı. ba.şıa. zayıf olmuştur. ~ıa .. •Iand sivil ta ... "-'nrc meydanı 
nıışl:ı.rdır. Böy! " " " 
bir u ece memlekette yeni BCl't'K TAARP.UZ hangarında diln geco çıkan bUyük 

caret §l.lbesi M"'Ydana getmlvtır hir ynngmda 8 tayyare ile 5 tay -
• Vali u RIVAYETJ . .ımt e beraber Ankaraya git.mi.§ vare motörU yanmıştır. 

Olan belediye imar mUdllrtı HUsnU Brllkscldo çıkan Endepanda.ns ALI\L\NLARL.'i BİR TEKZİBİ 
§ehrimlzc d6nmllştllr. BelJ gazetesinin Berlin muhabiri, 

lmar mUdUrünUn askcrt mezuniyetin Almanyada il-
Ankaraya götUr-

dUğü imar pltuılan Natıa .vekAletın. ga edildiğini hnber vermektedir. 
ce tasdik ed.°MI§ ve §ebrlmtu geU- Hitlerin 31 k!lnunusnnl nutkun -
rllmlşUr. Bunlardan biri EmlnönU • da haber vermiş olduğu harbin i -
~nkapanı yolu ve diğeri Taksim mey- kinci safhasının başlıyacnğına dnir 

1 
anının tanzimine alt PlAndır. Yıkı birtakım nlfunetlcr vardır. Bu 
~ kıgla arsasından geçmek Uzere harp, tayyarelerle küllo hnllnde 
r..ıeantaşı vali konağı kllr§ısındakl vapılncnk taarruzlarla brudıvaeak -
YeşU sahnyıı. kadar bl.· yol açılacak- tır. Bu havadisi veren Bund dö 
1.lr. Bern gazetesidir. Almanya taar • 

İBtlmlA.k muameıeıcrtnın iadiı nızlannı bilhassa İn~oroye lev -
kndıırlnra blldirilmlşur. alA· eih edecektir. İngiliz limanlarına 

karşı hnrp donaomasmtn da iştlni-
• Uludağda blr heyeIAn olmuş ve klle bava hUcumlan yapılması bek

llursa.ya gelen su kanaııaruu tahrt lenm<>ktcdir. Zira Alman mahaflll, 
ctnıl§Ur. Bursa belediyesi çok ~ başlıca İngiliz cyaletlnrfnl., ve İn· 
nrazı~e bellerinden iple bağlanm11 a- ~Uz donanmasm'Tl bir kısmının 
tneleler çalı~tırarak bu kanalları tah tahrip edilmesinin bllttln diğer 
ta oluklarla muvakkaten t.amır d · devletleri felce uPrntacn1n mut.aüı· rek aA\.-ı e c- 0 fıl 
~ 8U8Uz bırakmamağa ı:aıı:ı· asmdadırlar. 

maktadır. 
Almanya, tnhtelbahlr milretto -

• 939 yılı içinde Mugıa vUAyeu da- batı yetiştirmek için cephelerdeki 
hUlndekl mııdenterdcın 23196 ura de· sfikfınetten istifade <'tmektedir ve 
ğcrlnde 6685 ton umpanı madeni lb karndıı harp vcsnilinin asgari lstl-
.rnç edllmlşUr. mnli. önUmUzdeki harekfıtta kulla· 

d 
Krom madeulerlnden G44.1S ton ma- nacağı baro vasıtaları imnli prog · 

en lhraç cdllml§ ve buna mukabil ramını tadil etmesine medar ol • 
~hl6648:S liralık döviz glrml§Ur. Krom muştur. Askeri hizmete tabi bütün 

racatı 1938 yılma göre noksan ise snııflarn mensup efradın seferber
dc zımpara madeni ihracatı 1600 ton likleri faaliyetle devam etmekte • 
fazladır. Bu fazlalık harpten sonra dir/ 
başlamıştır ve bu yükseli~ hA.IA devanı BATAN G:EM1LER 
etmektedir. 

* Odun ve kömUrcWer cemJyeU 
eıınaım alflkaınz!ığmdan dolayı 1.nfı. 
Bah etmektedir. 

rıı* lplz Uman ameıeatnın vaztyetıe. 

I.ondnı. 8 - Estonya bandıralı 
1421 tonluk Ami vapuru gece ln . 
giltercnin şark sahllJ açıklarmda 
bir mayna çarparak batmıştır. 

19 kişiden mürekkep bulunan 
mUrcttebatından 3 kişi ölmüş, G 

Ucrllo, '1 (A.A.) - Almnn de
nizaltı gemilerinin AllaJltlği aşarak 
emniyet sulan mıntakasma gir -
cUklerine dair bazı ecnebi gnzele -
lerinde çıkarılan propaganda ha -
berlerlnl D. N. B. ajansı knU ola
rak tekzip eylemektedir. 

Mısır Krah 
General Veygandı 

kabul etti 
Kahire, 7 (A.A.) - Kahiredc 

b ir kaç giln kalacak olan Şarki 
Akdeniz harekatı sahası başku· 
mandam general Veygand'ı hara· 
retle karşılamak üzere Mısırda 
hazırlıklar görülüyordu. 

General Vevgaıı:i, yüksek rüt
beli erkfinı harp zabitlerile bir" 
likte Beyruttan tayyare ile gele· 
rek Mısır ve İngiliz resmi maka· 
matı mümessilleri, Fransamn 
Mısır elçisi Devitas, konsolosluk" 
lar ve Fransız kolonisi erkanı 
tarafından karşılanmıştır. Yann 
~eneral şerefine İngiliz ve Mısır 
askerleri tarafından bUyilk bir 
geçitresmi yapılacak ve ~eneral 
Veygand, burada ikameti esna· 
sında, Kral Faruk tarafından ka· 
bul edilecektir. c alacaktan olan para meııeleatnl 

tetkik eden MUnnkale vekaleti mUe· 
teşar muavini Mahmut Nedim Anka· 
raya dönmlljtUr. 

* Bu ay Jı:lnde henüz yenJ UtUıı 
~aka.ama raauanmamıotır. Maamatib 

SAAT • 13.40 
et

UO&dk ele ve ihtiyat tedbirleri devam 
me tedlr. 

* Son günlerde Zoııguldaktan 800 !:: s::lkok geımıı ve kömUr buh· 
mamıııtır. Baha 

dan fazla talep d r Yllkl&§tığm 
e Yoktur * DUn Frawıa Uo • 

miktarda ve mubtcııtFillatıne mühim 
partiler halin· 

de llltUn lhraı: oluı:ımuşt 1 tl:ı deri ihracatı artınak•~~;. t&lyayn ._...r. 
* Halk Bankası umunı ınUd 

A :ıuıın riyaseUnde dün Halk UrU 
18.ndı. 

ğm'\a meclisi idare azası top· 
anmıe 

memurlara kredi ve esnatın halk ıan 
dığmdan daha geni§ istifade meııeıe 
lcrl etrafında yeni kararlar vennı11• 
Ur. 
* Şehrimize geldiğini yaZdığımız 

l<ollej dö Fra.nıı MUslUman aoayoloJI· 
Si pro!e88rU maruf Fransız mtıateıırt 
ki Louls Masstgnon bugUn saat H d" 
Ünlverııitede "Selçuk! TUrklerlnln 
llağdada girişleri,, mevzulu bir kon. 
ferana verecektir. 

* lılaartt velıa.leU Dk tedrisat eube 
hllldUrQ Hı!zırrahman Raşit on gUn 
ita.dar tetklkatta bulunmak UzerP 
Ş<'hrtmıze gelınJ§Ur· . , 

• BUkreo belecUyeslnln şehtrclllk. 
\ e ten işlerini tetkik etmek üzer< 
Ronıanyaya gttmlı olan belediye 
rıar ŞUbest mUhcndlslerlnden RUk· 

1 !Jdlıı lelırim1M döamU,tUr. 

1145 Bin tonluk 
gemi battı 

Pam, 8 (A.A.) - Abluka nnzın Pcrno, parlAmcnto bahriye e.ncUme. 
nlnde he.rb1n ilk bcıı ayı i:ar!mda bltarn!larm 819 gemi k!.ybetmııı oldukla.n· 
nı vo bu gemUerln hacmi mccmuunun U45.000 tona, yant dünyadaki gemi· 
lcr tonııjınm yUzde 1,6 sma baliğ bulunmakta olduğunu tasrih ctml.§tlr. 

Öğrenildiğine gBre "Ermenlstan,, admdald 1nglllz Ucaret vapuru, geçen 
eumartcsl gUnU saat 14.30 da. Llzbonn 30 mU mesafede torplllenmioUr. Kap· 
tan ile mürettebatı olan 53 k~l kurtanlmıılardır. 

Sovyet Rusyada bulunan yeni petrol damarlan 
Buda1M!fte 8 (A.A.) - Ma.cynroraag gazetesine gelen haberlere göre mcr. 

kezı Rwıyada kAln Samanı yakınnıd:ı ehemmlyet itibarile BakQ petTol da.. 
nıarlan ile mukayese cdilcbUccek Uc bUyük pet.rOl daman kŞedllmlııttr. 

Sovyetlerin dünkü harp tebliği 
Moakova 8 (A.A.) - Lcnlngrad askeri mmtakası umumi karargtlhmm 

l ıubat tarlhlJ tebliği: 
bom Cephede mUhlm bir hareket olmam~tır. Sovyct tayyareleri, kqlf ve 

bardıman uı:uıııan )"Bpm~lardır. 

"'merilcadan Finlandiyaya gidecef< gönüllüler 
Nevyoratc, 8 (A..A.) Ôı'frentldlğ•ne gCro :A,meıfüanm muhtelif mmtnka 

larmdıı.n gelen iki binden tazıa ırllnWIU, techlz ve· Finıtı.ndlyaya MVlcedUmek 
U.ıere Ntvyarka relmltUr. 

sebetler nı 
kesecek mi 1 

Pariste, Rusya ile 
Fransanın arasını 
açabılecek bir 

had se oldu 
Vaşington, 8 (A.A.) - Mü· 

messiller meclisi, demokrat ba 
dan Makkornak'ın Amerikanın 

M o s k o v a sefirinin maaşının 
hariciye bütçesinden çıkarılması 
nı talep eden takririni 105 reye 
kal'§ı l 08 rey ile reddetmiştir 
Siyasi müşahitler, çok çetin mU· 
zakerelerden sonra verilmiş olan 
bu kararın Sovyet Rusya ile 
diplomasi münasebatının katına 
taraftar olanların artmakta oldu· 
ğuna bir delil teşkil etmekte bu· 
lum:luğunu beyan etmektedirler. 

Bundan evvel mümess!ller mec· 
lisi, Makkomak'ın Moskovadaki 
Amerika sefaretinin idamesine 
muktezi tahsisatın ilgasını talep 
eden· takririoi 38 reye kal'§t 95 
rey ile reddetmişti. 

PARISTE SOVVET MOES· 
SESELERI ARAŞTIRILDI 
l\loslcova, 8 (A.A.) - Tu ajansı 

bildiriyor: 
15 §Ubat tarihinde saat D,30 da B1v11 

elbiseli 30 kadar klm::o Sovyctler blr
llğinln Paristekl tıcarct mUmcssllll· 
ğ1 binasma girml§ ve polis mUdllriye 
Unln §l!ahl cr:ırile tabnn1yıı.t yapa. 
cakıarmı bll~lcrdlr. Bu poliıı 
memı.rlan, tc!efon lrUbatmı kestik· 
ten sonra mllmC3Sllln mesai odasına 
\"O apartımanma gtrcrclc mUmcssilln 
protestosuna rağmen araştırma yap
mış ve bazı veslknlan mUsadcre et 
tnlşlerdlr. MUmes:ıilln memurlıın ge
lince polis mubn.!nznmndıı UtametgAlı 
lannn scvkedilmişler ve evleriodt 
de nraştırmalnr yapılmıştır. 

Ayni zamandn ••ınturlet,, blnalarm· 
da ve Pnrlstckl eski Sovyet mckto
blnde de nrtı§tırmal:ır yapılıruııt.ır. 

MUtenkibcn memurlar serbest bı· 

raltılmıştır. 

Sovyetıcr blrlit!lnln Parla bUyQk el 
çisi Surlç ticaret mUmessllllğine der· 
bal iki sefaret memuru gllndercrelı 

b!nanm derhal Uıhllycslnl ve mnsa 
dere edilen veslknlarm iadesini iste· 
mıııur. Fnlınt polis bu talebi is'at et 
mcdlğinden ayni gün eaat 17 de pro
testo notaeı vererek talebini Fransu 
bUk1llnetl nezdinde tekrar eyleml§Ur 

- l:üyara, bana bak, gUzel 
gözlerini bana çevir Kiyara ! ... 

Dilber Venedik kızını kolların· 
dan tuttu .• Kiyara, nefes alamı· 

yordu .. 
- Niçin bakmıyorsun Kiya· 

ra? .. Yoksa, beni sevmiyor mu· 

sun 1 •• 
- Böyle bir şey hatırlamayın •• 

Sizi kabul etmiyebilirdim. Hal· 
buJ...1, arkadaşınız tutulunea, ne 
kadar üzülmüştüm. 

- Üzüldünüz öyle mi? Benim 
için üzüldünüz .• Bana saadet ge· 
tiriyorsunuz Kiyara t ... 

- Beni dinleyin, bir Yunan 
şairi der ki: 

Sevişenler, yalnız mesu'd 
olduklarını değil, ba§kasma da 
saadet verdiklerini düşünerek iki 
kat mesud olm3.ğı bilmelidirler. 

Meçhul Korsan güldü: 
- Evet, dilber Ki yara!. Bir 

TUrk şairi de §Öyle diyor: 
''Aşkın saadeti içinde hiç bir 

şey düşünemiyeni mazur görme· 
lidir. Çünkü aşk, Allaha gi:den 

bir gaşy yoludur." 

Ki yara, ona baktı: 
- Ne gilzel söylilyoraun?. 
- Gilzel söyliyebilmek için, 

gilzeli seyretmek lazımdır. 
Kiyara kıpkmnızr oldu: 

- Beni şaşırtıyorsun sevgi· 
Um. .. 

Meçhul Korsan, saadetten çıt· 
dırmış bir halde, Kiyarayı kenii· 

ne doğru çekti: 
- Tekrar et ruhum, tekrar 

et o sözü ... 
Ve dudaklarını Kiyaranın du· 

daktarına yaklaştırdı. Aşkın bu 
ilk ve mukaddes nişanı, bir da· 
kika iki dudağı yakıp kavurur gi· 
bi oldu. 

- Çılgmlık ediyoruz. Aıkın 
verdiği sersemlikle, hi~bJr ıey 

dUşünmüyoruz. 

Evvel! isminizi bilmiyorum. 
Sonra, ben nl§anlıyım. UçUncUsü, 

ba§ımızda tehlikeler dola§ıyor. 

Meçhul Korsan doğruldu: 
- Sevgilim ·dedi· herşeyden 

önce şu saray bahçesini ve sahili 

IDAHİLDEl 

Dün gecek_i 
feci cinayet I 

OQn gece sa.at 2 sıralarında, Kumkapı civarında Tavıınntqı mahallc.tıl· 
de Dlbckllcaml sokD.ğmcla 20 numaralı evde bir cinayet i§lenmiıttr. HM!se
nln ta!BllAtr §Udur: 

Bundan 6-7 ay kadar evvel 20 numaralı eve bir kadınla bir erkek tafm. 
ınıglıı.rdır. Adı Hızır olan crltek k:ı.lıvceillk yapmaktadır. 24·25 Y&§lanndo 
olan kadmm ismi Fcrlhadır. ÇcngelkBylUdUr. Ve çok rtızel 

bir tazcdlr. Hızır ile F.?riha resmen nlkAhlı değillerdir. Blrkaç senedir bera· 
bcr yaşa.maktadırlar. 

GUnUn blrlnde, Nuruosmanlyede bir iplik boyama lmaUtthanealnde ça 
lıgma.ktn olan Ali, Hızırm arkada~lığı dolayıslle bu çlfUn arasma .okulmuıı 
ve ı:ok geçmeden Ferlhıı ile sevlı;mcğe baıılamıştır. Ali ne yaşamayı karar
lqtıran Feriha, Hızın baıılarmdıı.n defetmek için bir tabiye tutturmUf ve 

, hergUn dmltı, kavga çıkıırmağa bn§lamtŞt.ır. 
Nihayet on gUn evvel genç kadın Hızın evden kOVlJ1UIJ, onun mnteaddit 

defalar evine gelerek ynlvarmaları.na. da son vermek Uzere karakola mllra· 
ca.aUe §iktı.yette bulunmu,..tur. 

B'.ı, Hızın bUsbUtUn <;Ueden çıkarr.ıı:J ve polise başvurarak Feriha tara· 
!mdn.n ycmC?ğlne zchlr konulmak surcttle !SldUrQlmek lstendlğtııl iddia etDllD· 
Ur. Yapı'an muayenede adamın zchlrlendlğ:l anlaşılmı§sa da, Ferlhanm bu 
ıııteki suçu tcsblt edllememl§tir. 

Birkaç gün eV\·cl Hızır bcnıyl tc(1avt tıııstaneye yatmq, Feriha da bun· 
dan b!Ustlfndc tl.ıµlcı AU ile beraber ya ama~ ba.,lamıştır. 

Hızır lm;:ı bir mUJd t so..ırn b'1Stancden çıkınca meseleyi Oğrf'DmJş. 
kanlı bir lntlko.ma knrnr \'ermı, ve nihayet dUn gece gizlice 23 nulDAJ'a\ı 
t'Ve girerek su.talı ça.kıalle Ferlba)'J 6ldUrmllf, Aliyi de tehlikeli IUrelte 
y&ı'9limıftır. 

Kiyara, pencereye doğru gitti. 
Meçhul Korsan, onun ince, :arif 
siluetine hayran hayran baktı: 

- Ne kadar güzel?. 
Diye mınldandı. Mesuddu. Bu 

saadeti, yarıda bırakmıyacaktı. 

Hayır, Kiyara, başkasının ola• 
mazdı. Böyle bir hakikati kat'i· 
yen kabul edemezdi. 

Ki yara döndU: 

- Kimse gözükmüyor •• tık sır 
alime cevap verecek misin?. 

Genç kız yerine oturdu •• Meç
hul Korsan da dizi ldibindc .e 
halının üstün-de oturmuştu. 

-Beni bir müddet için affet
mez misin, mazur görmez rniaiıı 
Ki yara 1... Evvela, Türk oldufu· 
mu bil_ Babam. bir Türktür. 

Kiyara başım eğdi: 
- Halbuki ·dedi· sevdiğim 

erkeğin ismini bilmek isterdim.. 
Tıpkı, tapındığı gilneşin ne oldu· 
ğunu anlamak istiyen insanlar 
gibi •• 

Mademki istiyorsun .öyliyr 
yiın öyle ise... Benim adım Do
ğandır Ki yara ı ... 

İtalyanca konuşttıklan ı~ 
Venedikli kız, bu ismi tekrar er 
mek nruretini duydu: 

- Doğan mı? 

- Evet, Doğan.. Ve rica ede" 
rim, daha fazlasını ıormayımz. 

Siz, sevdiğiniz insanın kim oldu
ğunu arama.klığın Jizımgeldiğinl 

söylüyorsunuz. Halbuki ben de 
aksine olarak, aşk bir köstebek 
gibi gözden mahrunı:iur, keza, 
kula.klan da duymaz, diyorum. 
Yani, beni, hatti Doğan isminde 

ve meseli Türk olan bir genç de
ğil, laalettayi bir korsan, bir dı· 
niz adamı olarak tasavvur edirilL 
Sevebilirseniz ne ata, aksi takdir 
de, sizi ıelfimlamaklığıma müsa• 
ade buyurunuz •• 

Meçhul Korsanın bu cevabııı .. 
da, bir nevi izzeti nefiı yaram 
da vardı. Kiyara ona baktı: 

- Ben -diye mırıldandı- bat" 
ta, sizin söylediklerinizden ve 
düşUndüklerinizde:n daha ileriye 
gidebilirim.. Ben bilir.m ki, seven 
kalb, herş.eyin üstü."ldcdir ve ben, 
gene bilirim ki, aşk, deli bir ne
hirdir, mecra iatemez, o, mecra· 
ıını kendi açar. 

Meçhul Konan, baf'DI alır 
ağır salladı: 

- Ne kadar gUzel aöytuyor
sunu.z ·dedi" daha doğrusu, ne ıra· 
dar gUzel görüyorsun\!%. Afk, 
hakikaten deli bir nehre benzer, 
mecrasını kendi açar. Ben de 
buraya gelirken, kaynağından 
kopmuş bir nehre benziyordum. 
Mazisinin ve denizlerin çocuğu 
olan ben, muhakkak ki tehlikele
re doğru yüzüyordum. Fakat 
seviyorum. Kalbim, seninle dolu 

idi Ki yara 1... Hem de o kadar 
kolaylıkla gelelim ki ... 

A§k, talihin kanadı altına ce· 
lince, insana zekası da yardım c· 
diyor, vaziyet te •• Ben, ıuraya, 

senin dizlerinin dibine gelebilmek 
için, koskoca bir Venediği altU.t 
etmeğe hazır iken, sadece bir 

arkadaşımı esir vermekle bum 
muvaffak oldum. Halbuki, o dı> 
kurtulacak. Çünkü, o, aldığı di 
rektifi pekit! yerine getirecek.. 

(Devamı vu 

Kmnm evlc.ndlnııenb ıa.z. 

bayan. 

- 8b beklr - ....... , 



Sahra 
kızının Çoban Han 

• tik 
Yazan: V. Kozın ( 5) Çeviren· Nihal YALAZA 

ın amı 
yarasının hafif oldujunu gördü • 
ler. . 

Recep Cuma kalktı; birlikte ku 
yuya gittiler. Kac:abaym surusu 
kumlardan yeni dönmüştü. 

Recep Cuma çobana yaklaşa -
rak: 

_ Kasabay, koyunlanm iyi 

Sarık kabilesinden bir Türkmen 
kızı idi. Küçükken çok güzeldi. 
Yüzü esmer, ince; vücudu sülün 
gibi uzun, bakışı • kadın bakı~~ 
idi. Büyüdükten sonra, daha zı 
yade güzelleşti. Eski Türkmen 
adeti üzerine, kardeşi ölünce, ka· 
rısı Recep Cumanın karısı olacağı 

Geçen sene, karanlık bir gece· 
de, koyu·esmer çıplak, genç bir 
kız, sahnenin kumları üzerinde 
sürünerek ilerliyordu .. Biraz son· 
ra bir tepeciğin arkasında gizle· 
nerek ayın ortadan çekilmesini 
bekledi. 

Kız ağlayarak, askeri neden 
öldürdüğünü şöyle anlattı: 
"- Hayatımdan daha kıymet· 

Ji olan sevgilimi öldürdü. İntika· 
mımı aklım.. Sevgilimin ruhu 

Bir kaç saat sonra, Ayala'ya 
yemek götüren asker, onu upu· 
zun yere yatmış cansız buldu. 

Komutan a kerlerin bir şeyler 
gizlemekte olduğunu hbscttiği i· 
ç::-ı Ru:; hakkında da malumat 
topladı· 

tamr mısın? diye sordu . 
Oteki ce\ ap vermeden, 

Ham göc:tererek: 

Beluc için, Recep Cuma kardeşinin ölü" 
münü isterdi. 

Nefret ettiği yıkık duvarlara 
hırı ve kinle baktı .. 

şimdi müsterihtir .. " . 
Lejyon1.1n komutam olan Danı· 

marka Prenseslerinden "Aage" 
cinayetten haberdar edildi ve 
komutanın çalışmasile muamma 
çozüldü. 

Prens Aagc"in yorulmak bilmez 
gayreti, bu muammayı da hal
letti. 

Can ciğer dost olan Boyd \'e
Stüart'ın, son zamanlarda araları· 
na bir kadının girmiş olduğunu 
öğrendi. İkisi aynı kadını sc-. iyor· 
!ardı. 

- Yalan söylüyor o, 
Beluclar yalancıdır, dedi. 

Zifaf gecesinden on sene son· 
bütün ra kardeşi hastalandı. Recep Cu· 

ma iifürükcüye son koyununu , . 
verdi ve son paralarına kıyarak 
Bayram Ali'den şamanı getirtt~. 
Kardeşi ölmedi. Recep Cuma yı· 

Dişi bir kaplan gibi durmuş, 
bakıyordu. 

Beluc ilan: 
- Koyunlanmı \'er! diye ba -

Orada, Fransız lejyon askerle· 
rinin bulunduğunu biliyordu ..... 
Onu alakadar eden lejyon değil, 
yalnız bir tek askerdi ..... 

Genç kıiın öldürdüğü Robert 
Boyd"un hayatı hakkında fazla 
bir şey öğrenilemedi. Zaten Lej· 
yona gelenlerin mazisi sorulmaz· 
dı· 

Bu kadın, Ayalaydı. Ru~u ter 
cih etmi~ fakat Boydu da idare 
etmekteı{' geri kalmamı~tı. 

~ırdr. ne onun ölmesini arzulamağa 
Recep Cuma Beluc Hana meli- başla?ı· ö.Iü:U ancak dört ~cı:e 

\'en kuzuları Kasabayın sürüsü - sonra ge.~mıştı. ı:akat kardeşını~ 
• ~ .. . ~ karısı, guzel seslı ve dutara ça 
ne bırakmagı soy!C'Clı. h .uzular an· ı lan genç bir komşu ile meçhul 

Boyd'un asıl ismi Ang~s. Bir taburdan ibaret olan bu 
Fransız lejyonu isyan etmiş olan 
ufak bir Arap kabilesini o gün 
takib t:tmişlerdi. Asileri yola ge· 
tirmeğe muvaffak olmuşlardı. 

Komutan, kızın giydirilmesini 
ve yarasına iyice bakılması için 
emir verdi.. Ertesi gün, istintakı 
bizzat yapacaktı. 

Sahra kızını karşısına getirdik· 
leri vakıt, kız daha önce söyle· 
diklerin-den başka tek kelime söy· 
Jememekte ısrar etti. 

Stewart (Angüs Stiiart) tı on ıkı 
senedenberi lejiyonda bulunuyor
du. 

Bir gece, Rus, Ayalay'nın baş 
ağrı:sını bahane ederek davetini 
kabul etmediği halde Boydun ça
dırına gittiğini görünce fena hal· 
de kıskanmıştı. 

nelerini derhal buldular \'C meme- bir istikamete kaçtı. Recep Cuma 
!erine a ıldılar. Anneler, şefkatle da esrarkeş oldu. Esrar yuvarlak· 

larınr yuta yuta kendi çadırını 
ve eşyasını ve kardeşinden kalan 
malını yuttu. Teryak bulamayın· 
ca, on dö;t senelik havalin! kay· 

Şimdi, hepsi yorgun argın 
yıkık kale duvarlarının arkasın· 
da yatıyorlaıidı. 

Çıplak kız, sessizce nöbetçile· 
rin önünden geçti. Biraz sonra 
karanlıkta bir kama parladı; ma· 
denin ete girip çıkmasından bir 
hışırtı, ve ölen bir adamın can 
havlile haykırışı duyuldu. Bıçak 
müteaddit defalar havaya kalkıp 
indi. 

Biraz uzakta, uykularından 
fırlayan askerler, çoktan ölmüş 
olan arkada,Iarının yanına gel· 
dikleri vakıt, eli bıçaklı bir haya· 
letin sür'atle uzaklaştığını gör
düler. Peşine takıldılar, lakin kız 
fevkalade iyi koşuyordu. 

Askerlerden biri silahınr o· 
muzlayarak ateş etti. 

Kız yere yuvarlandı. 
Askerlerin eline geçtiği vakıt, 

Komutan her şeyi anlattığı 
takdirde, af edeceğini vaıdetti. 

Kız yine söylemiş olduğu şey· 
}erden fazla bir şey ilave etmedi. 

Hiddetlenen komutan Prens 
Aage, kızı hapise attırdı. 
Askerler, ismi "Ayala'' olan kı· 

zın ailesine malUmat verdiler .. 
Ayalanın ~krabasınd~n biri. h~~ 
pishaneye gıderek, elbıse getırdı· 
ğini, görüştürülmesi i~in müsaade 
istedi· Müsaadeyi alamadı, fakat 
elbiseleri kıza v~receklerini söyle-
diler.. Zaten Ay~lanın sırtında 
a ker elbisesinden başka bir şey 
yoktu. 

Ayala,· Fransız lejyonörl~rinin. 
sempatisini kazanmıstı. Elbıselerı 
kendisine yine muayene edilmede!! 
verdiler. 

Terhis olup ta memletretine sev
gilisini görmeğe gidince onun baş· 
kası ile e\ lenmiş olduğunu gör 
müstü. Bundan çok mütesc:ir olan 
Angus Stüart, tekrar Afrikaya, 
döndü ve lejiyona girdi. 

lki sene sonra, lejyona, Serge 
Kobertzkız isminde bir Kafkasya· 
lı Rus gelmişti. lld"i can ci~er ar
kadaş olmuşlar, muharebelerde 
yanyana, omuz omuza döğü5miiş· 
!erdi. 

Prens Aage, böyle bir dostlu· 
ğun mevcudiyetinden haberdar 
olunca tahkikatını bu noktadan 
yürütmeye başladı. 

Cinayetten iki hafta evvel Rus' 
un ortadan kaybolması komuta· 
nın nazarı dikkatini celbetti. 

Lejiyonerler, onun, Arapların 

bir baskınında ölmüş olduğunu 
söylediler. 

I ralbuki, Ayala, Boyd Stüartı 
SC\mediğini itiraf etmek \e müna· 
sebetini kec;mek için gitmişti. 

Ertesi sabah. iki do t, mütl:iş 
bir kavgadan sonra, dücl:oya ka· 
rar vermişler, yanlarına askerler· 
den birer şahit alarak kumların 
üzerinde, birbirlerine ate5 etmir 
!erdi. 

Bo,·d düellodan galip çıktı· 
Boyd, arkadaşının ortadan 

kalkmasilc kıza sahip olac..1ğını 

zannetmekle yanılmıştı. 

Ayaladan bu düello gizlendiği 
halde, kız her şeyi öğrenmiş ve 

sevgilisinin intikamını almıştı. 

lşte size, Afrika çollerinde ge

çen, binlerce maceradan bir ta· 

nesi. • 
ya,•rulannı kabul ettiler. Recep 
Cuma Kaskabaya döndü: 

- Vrbanı ver, ve bizden git. 
Çoban onun ayaklanııa kapan

ch: 

AŞK ve ZABITA ROMANI Günlük bulmaca - Affet! Koyunlarımı kurtlar 
kaptılar ... 

l ıız..ın: ;.ın.ıP W\ 1.u; 
Hzccden ~e,·lrea: H. MtlNtR 
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Sıcak l>lr bava. Biri kırk, diğe

ri %0 )'&fmda U<1 adam Nevyor
kun merkf':r: Jstuyonuna gtrl.) or
lar. Yatlnmm elinde bir çanta 
\-ardır. O, Con Stanton lsmJnl ta
ıunaktadır. Genç arkadaıtı Cerl, 
ona, Beti IAmlnl taşıyan kız kar
detlnl ııevdlflnl anlatmaktadır. 

Beti, Stanton aile.ine mf'nsup
tur. Con, l:ıabluıı bakkal olan :rea
um Cerl ile &tinin e\·lenmesl
ne 3lddetle aleyhtardır. 

DellJrıuJlr, pıç lam bir baloda 
tanıtlDJftır. 

Biri ,...ıs, blrl l'MÇ U<1 arkaclat Beti 
mllflAkaıaemı yaparak yllrilrler
km Con birdenbire İ~alatıp ye
re dllşüyo •• KalabİWk araamda 
IJelll"'f',n bir doktor, kuıa muayene 
r.eti~nc'", adamcaiıun kalbden 
öldllfill)ü bildiriyor, 

Oer1, eonua en bü.)1ik kardeel Pole 
•ıetonla hAdlseyl haber \'eriyor. 

Pol Ue Bett derhal :lstas.} ona (eliyor
lar. Pol, Cerl ile bir rece e\"Vel 

BeUnln lzdlvaeı meselesi üzerin
de yapılan münaka,,ayı batırl&

rak: 
- Gflne mi ona ayni babla llıerlnde 

aailıyordun '? diye ddlkıuılıya so
ruyor. 

Cerf• • 
- ıÜ~ ediyordum! dly/ cevap veri

yor. 

-,.. Nıuııl istersen öyle tefsir et. 
Fakat herhalde onvn canını sık
tın. Onu kızdırdın. Bir taraftan 
aeniıı ae?ıeb olduğun asabiyet, bir 
taraftan havanın sıcaklığı ... 

Dr. Leyn söze karıştı. 
Ceri bu sebebdcn ona müteşek

kir kaldı. Fakat ayni zamanda 
hayretteycli. Zira Stanton ismine 
hürmeti fevkaladeydi. 

- Bu &ibi bir kaza için başkası
m kabahatli tutmağa irnkiin yok -
tur, d.U. Bu haatalıktan ıilmPk 
için b..,.._ klfl değildir. Kalple • 
rimiz, lleyecanlara dayanabilir. Fa
Jıat •ıcaklık, haztmaızlık .. , Ve uzvi 

ahval... Bana kalırsa karıic§inizin 
bir çok diğer müşkülatı vardı. 

Pol, Con'un üzerindeki örtüyU 
tekrar kapattı. Konuşurken aym 
zamanda düşünüyordu: 

- Hakikatte Phcmmiyetli olan 
bır şoy yok. Kardeşim bu hasta -
lıktan gideceğini biliyordu. Fakat 
nihayet yedi sene sonra böyle bir 
ikıbete uğrıyacağını tahmin edi -
yordu. Acah.ı başka bir §CY ola -
maz mı? 

Dr. J..eyn nede~ le: 
- Başka bir şey mi? Ne gibi.. 
- Anhyam1yor musunuz canım? 
- Hayır. Hayır... Bilakis eğer 

bu sıcaklar devam ederse, böyle 
düşenlere çok rastlıyacağız. 

Dr. Mekkaster de aynı fikirde ..• 
Çok, çok mUteessifim Mister Stan
ton ... Siz ve sizin aileniz için ne 
büyük bir zıya ... Şimdi yapılacak 
Ls hakkında size mallımat vermek 
lazım. Buyurun ... 

Doktor, Polu içeriki odaya aldı. 
O sırada Betinin gözlerinden in

ci gibi yaşlar akıyordu. Cerinin 
elini sıkıyor ve ''Ah, ah ... diyordu. 
Bu bizim için müthiş bir felaket!." 

- Biliyorum sevgilim .. 
Polis memuru onları dinliyordu. 
- Fakat Ceri .. sen ümidini kes-

me sevgilim. Şimdi ben senin ne 
düşündüğünü biliyorum. Fakat 
korkma .. Seni hali seviyorum. 

Ceri gözlerini başka bir nokta -
ya dikerek: 

- Şimdi ben ne yapacağım? 
Pol, bir bakıma bu felaketten 

beni mesut tutuyor. Başka türlü 
düşünmek onun elinde değil. 
Frank da aynı suretle dUşUnecek. 
Mod ve Les de aynı suretle telak
ki edecekler. Herkes, herkes böy
le düşUnecek ... 

- Benden başkası. 
Ceri bundan cesaret aldı: 
- Evet. ~"~~"n başkası! Ah 

sevgilim; benim saf ve time inanan 
yalnız sensin. Fakat ne olursa ol
sun Uşağınız Haynes beni ka
pınızdan tekrar tekrar dışaı:ı atsın. 
Ben )ine gel('Ceğim. Geleceğim. 
Lakin sana ne yapacaklar acaba!? 

- Sen bana aldırma sevgilim. 
Su.s ... Pol geııvor. 

İşte bu iki küçük biribirine böy
le sevdalı idiler. Fakat ne yazık 
ki Beti çok eski zamanlardan A -
lllerikaya gelmiş Stanton ailesinin 
hala eski zamanların sınıf ve SE.'r
vet farklarını gözetfm taas.'\ubuna 
mahküm bulunuyordu. Pol, kızknr
<leşine hitaben: 

- Haydi gidiyoruz. dedi. Gi -
dcrkı:n bir labz:ı Ceriya baktı: 

- Ailece artık seni görmeğe ta-
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hammül edeceğimizi zannctmiyo -
rum. 

Ve kardeşini alıp çıktı. 
Ceri, itiyadın sevkile tlincle doğ

ru yürüdü. Fnkat kalabalık, gü -
rilllü kendisini o kadar sıkıyordu 
ki, lılr taksi çağırclı. Taksi onu 
"Be5inci cadde" den aşağı doğru 
götürdü. Büylik bir apartmanın ö
nünde durdu. Burası Cerinin otur
duğu yerdi. Şoföre bir doları verir
ken elinin titrediğini hissetti. Ay
nca bahşiş verdi. Sonra merdi -
venlerden kendi dairesinP. doğru 
çıkmağa başladr. İçeri girince bir 
9esle karşılaştı: 

- Hello Boy! 
- Hello Halli! 

1 t 1--1--+--+--t--t-
2 ~1-4-+-+-ı 
31-1-+-+--
4 

s 

' , 
t--t--t--

8 l-1~f-f-+-
9 

0

Soldan sağa \'C yukardan aşağı: 

1 - Hıyar. 2 - İşaret - Cemi 
edatı. 3 - Fakat - Saf. 4 - Em
reden _ Balta. 5 _ Cild - Hnrab 
elmuş yerler. 6 - Beygir - Sarho
§Un attığı beygir. 7 - Sarih ol-

Ceri stüdvosunun öbür ucuna mak. 8 - Kaplıca - Emeller. 9 -
kadar, arkadaşı Hollinin oturduğu Bir deniz ve göl kuşu. 10 - Tenis 
yere kadar yürildü, Halli bir san - sapı. 

dalyeye kurulmuş mecmualara ba· 35 numaralı bulm:ıcanm h:ılleclil· 
kıyordu. Holli güzel taze bir kızdı. 
Bu gün de her zamanki gibi güzel mlş şekli: 
taze ve canlı görilnüyordu. Ressam
lığa heves etmişti. Ceri kadar ka
biliyetli ve me&hur bir maga1Jn 
ressamı olmak istiyordu. Fakat 
b.ıgünk;· rolii, Ceriye model ola -
rak durmaktı. Cc>ri ona bugün 
bu saatte stüdyoda bulunması için 
verdiği sözU unutmuştu. Vaziyet 
hazan tersine oluyordu. Meseli, 
Halli pek nadir olarak meemuala -
rın birinden sipariş alarak zarif çe
ne, dosdoğru bakan külrengi göz
ler \:e geniş omuzlara malik tipik 
bir Amerikan genci resmi yapmak 
lüzumunu hissettiği vakıt. derhal 
Ceriye telefon eder, ondan kendi
sine model durmasını rica ederdi. 

Bugün Ceri, Halliyi unutmuştu. 
Halli pas renkli .saçlarım geriye 

Soldan sağa: 
1 - Beşaret - Sa. 2 - AcC'mi -

Ayal. 3 - Cebanet • La. 4 _ A -
En - L - Ak. 5 - Ak - An - Ta. 
6 - H • Azı - Ya. 7 - A - Alayla 
- A. 8 - Badema - Laf. 9 - Nane 
- Dara. 10 - Rakit • Orak. 

.... 

ŞEHİR Tll'ATltOSU 
Dram J{ısmı: 

Akşam 20.30 da: 
O KADIN 

• • • 
Komedi kısmı: Akşam 20.30 da: 

OôLUMUZ 

doğru iterek bir şeyler söylemek eli. Con bu sabah Şikagoya gide -
istedi. Söylediği söz, hiç şüphesiz cek trene yetişmek istiyordu. Dün 
ki sö~·lemek istediğinden farklıydı. gece onun sözlerinden böyle anla-

- Ne oldu Ceri, dedi. Saat do- mıştım. Sabahleyin istasyona ka -
dar kendisine refakat edeyim dc

kuzda gelmekliğirni söylemiştin. dim. Bu fırsatla belki uyuşuruz; 
Derhal geldim. Yoktun. Onun üze- her ikimiz için dahi makbul bir hal 
rine kapıcıya söyliycrck içerde çaresi buluruz zannf'tmiııtim. 
bcklemekliğimi temin ettim. Fa - _ Fakat böyle bir günde de -
kat öyle bir halin var ki, sanki ğil. 

dedenin hayaletini görmüş gibisin. _ Canım bırak sözlimU bitire -
Yüzün sapsarı, tıeyecanlısın. yim. Biraz daha çc>ltiştik. Hayır ... 

Ccri, sehpada yarıda kalmış Bir nC'tice elde edilemiyordu. ls -
tabloya yakJaşarak: tas yona girdik. Kişenln önüne ka-

- Bu sabah Stantonlara git - dar onu takip ettim. Ben rica et -
miştim, dedi. tikçe o yüzüme gülüyor, esniyor -

- Fakat o meselenin dün gece du. Sonra daha hiddetlendi fakat 
nihayet bulacağını .zannediyorduk sözünü bitiremeden düşüp öldü. 
değil mi? N ., N 

9 - Evet. Lakin bir neticeye va- - 0 • e · 
sıl olamadık. Halli birdPnbire Ceriyc bP.nzcr 

_ Yani 9~ bir DPtice alama • bir. hal alm13tı, Ceri odanuı içinde 
dın öyle mi? aıağı Jukarı yUrllmeğe bllşlnmış -

Ccıi sesini ytlkseJterek: ti: Şimdi oturdu: 
- Sana hakikati anlatayım, de- ı (Devamı var) 

Bcluc Han da: 
- Şunu bağ15la, baş çobanı -

tnız, dedi . 

* * * 
Recep Cuma, Beluc Hanın ha· 

kiki bir çoban oldujhına artık ka
naat getirmişti. Ramazana: 

- Kendi~i iyi, oğlu da iyidir, 
<lerdi. 

Beluc Han, Kadırla konu;ur -
ken: 

_ Bunca ı::ene dünyada ya~a -
ılım; Recep Cu.ma gibi adam gör· 
mcdim, derdi· Halbuki kendisi, a
vucumun içinde duracak kadar 
}:üçük bir <\damdır. 

Beluc ıian, Recep Cumaya 
saygı~ını bir şeyle göstermek is -
terdi. Bıınu nac;,rJ. ne ile yaomahy
clı? Çiftlikten bütün çobanlara 
verilc>n mu~amba-lan, c:ırtmdaki 
pejmürde ve çoban sopa"Indan 
bac:ka bir ~ey yoktu. Avlıklar ço
banlara <:.ene sonunda verilirdi. 

Koyun kırkma z~mam yakla~ı -
yordu. Havvanlar, ot ve çalılar ü
zerinde tutam tutam yünlerini hı
rakıyorlardı. Bcluc Hanla aKdır 
Azbal uzun zaman bunlan topla· 
dılar. eBluc Han ufak bir keçe 
yaptı. Keçe beyaz, hafif, fakat 
kaba idi. 
. Recep Ct•m:l\"a fakir hC'Cliresini 
verirken dedi ki: 

- Ağab~yirn, fakir kulunun 
naciz hediyesini liıtfen ka'>ul et. 
On~ temiz kalple yaptım. Kalbi· 
mi, hayatımı da al! Fakat bunlar 
da azdır: Bundan sonra ibadeti· 
mi günde üç defa Allaha, üç de· 
fa da sana yapaca~ım. 

Recep Cuma mütehassis oldu. 
Bir şey söylemedi, yalnız elini 
göğsüne koyarak teşekkür etti. 
Akşam, cobanlar uykuya çekil· 

!dikten sonra, Beluc Hanı çadırı· 
na çağırdı ve hayatını nnlattı. 

Recep Cuma fakir, kendi ha· 
Jindc bir ac!amdı. Hayatta muvaf 
fak olamadı. Onun icin kimseye 
kendinden ba::ısctmezdi. Fakat 
Beluc Han, onun r,ibi, ihtiyarla· 
yıncaya kadar cal:ştı, yedi kaı:ı· 
sını ve bunun iki misli çocuk 
l:aybetti. Beluc Han hayatı bili· 
yordu. 

Recep Cuma bir defa sevmiş 
ve bütün hayatı müJdetince ka 
Uın bilmemişti. Kardeşinin karı· 
sını seviyordu. Bu, Recep Cuma· 
oın gözünün önünde büyümü§, 

bettiği o meş'um geceden daha 
fazla ıztırap çekerdi. 

Bir gün kuyu başında harap, 
bitkin bir halde ölümünü bekler
ken kızıl askerler onu buldular. 
Recep Cuma onlarla birlikte 
gitti. Ölmedi. Fakat kardeıinin 
karısını da unutmadr. 

Beluc Han bu anda, kızı Zar 
Bibinin öldüğüne pek acıldı: Sağ 
olsayt:lı, onu Recep Cun:ıaya vere· 
cekti. 

Recep Cuma sözüne devam 
etti: 

- Hayatımda bir arzum daha 
vardı: Bir oğlum olmasını iater· 
dim. Fakat felek bana ne kan ne 
de çocuk verdi. Allah seni daha 
fazla sevmişti. Çünkü iyi bir 
oğlun var!. 

Beluc Han, oğullan hediye et
mek adet olmadığına içinden e· 
seflen-di. 

• • • 
Beluc Han bundan aonra aü· 

rülere, yay~~ya'. kuyuya VRCFCP 
Cumanın gozlerıle bakmaga baş· 
Jadı. Hayatına: "İyi çalıımaJc ve 
iyi yaşamak" yeni ve basit bir 
kanun giı:idi. Halbuki, hem.en he· 
men yüz senedir ki, Beluc Han 
çölden çöle, kayadan kayaya sü· 
rünerek, "ölmemek için çalışmak" 
emreden fakirlerin zalim kanunu 
ile yaşamı§tı. 

Simdi kendi kendine: -Ben de 
bir baş çoban olacağım • derdi. 

Sürüsünü gayet erken yaylaya 
çıkarırdı. Güneşin harareti çö· 
lün fakir yeşilliğini kavurmuştu. 
Öğleye doğru Beluc Han yoru· 
lurdu. Koyunları bayırın altında 
yatırdıktan sonra, oflıyarak pof· 
lıyarak yere oturur, ayaklarını 
çıkarırı:h. Kadır kQ,peklc.re çavdar 
unile hamur yapardı. Beluc Han 
için ona uzun nasihatler okurdu. 
Artık gözleri dört açmak lazım· 
dı: Çölde, bahar mevsiminde 
doğmuş hayvanlar büyüdü; 'kum· 
lar açıldı, yağmur hendekleri 
kurudu. Kolay kolay yiyecek bu· 
lamıyan kurtlar hırçınla§tı. Ge· 
celeri, kuyuya kadar açılıyorlar 
dı. Biri, Ramazanın gözünün ö• 
nünde sürüsünden bir tane kuzu 
kapmıştı. 

Beluc Han, çay ve sıcak ek· 
mc ini ycl:iiktcn sonra uyku ba· 
sar . Ağırlaşmış sesile sığırtma· 
ca uyuklamaması ve koyunlardan 
ayrılmamasını tcnbih ederdi. 

Öteki: 
- l~östebek avhyacağım, di" 

ye değişmez bir cevap verirdi. 
Bir gün Bclue Han bu tenbi· 

hatı yaptıktan ve başının altına 
kısa bir tahta parçası koyduktan 
sonra yaaı. Bu tedbiri, hesabın· 
c~: Uyuduğu zaman düşece~ olan 
tabtJnın onu uyar.dırması idi ... 

ICadır Azbal ibrikle cay piva· 
leLriı~: toplAJ lı, keçilere ve kö· 
peklere ııu hazırladı ve yere uza· 
narak uyudu. 

.(Soaq ya.r.uı). 


