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Bu ziqarete büyük 

· bir siqasf ehemmi
qet veriliyor 

Sofya 9 (Hususi) - Utro gazetesine Parİs· 
ten muhabirinin bildirdiğine göre, Fransız siyasi 
mahafilinde, Romen Hariciye Nazırı Gafenko
nun yakında ltalyan Hariciye Nazın Kont Ciya
no ile görüşeceği söylenmektedir. Bir İtalyan 
şehrinde yapılacak bu mülakatta, Macar • Ro
men anlaşması mevzubahı olacaktır. 

Aynı mabafildeki malumata göre, Kral Ka· 
rol da İtalyan Kralını ziyaret etmek üzere yakın
da Romaya gidecetkir. Bu ziyarete büyük bir si
yasi ehemmiyet verilmekte ve bu temasların Bal
kan ve Tuna devletleri arasındaki sıkı bir teıriki 
mesai gayesile yapıldığı İşaret edilmektedir. 

tleri hatlarda, IOğuğa ve icara rnğmen nöbet lıel'1iyeın Fin öncüleri 

lngiliz tayyarelerinin Fin hare-
- ... 

~iıtına iştiraki tesirini gösterdi 
'Ve St~ldıolrn, 9 (A.A.) - Ecnebi bu son günlerde hareketlerini bakılırsa Rus m~cudu ve lazımı 
p· bilhaaaa İngiliz tayyarelerinin mühim surette tahdit etmişlerdir. tükc"nmcz görülüyor. Ruslar har· 
ri~~li.ntig·· i;aya. gelmiş olması tesi· Diğer taraftan, Rusların har· bin bidayetindenbcri 308 tayyare, 
h os ennışc benziyor. Fil· bin başını:lan beri uğradıkları 600 tank, 3 küçiik harp gemisi, 
~ SC>Tyct hava kuvvetleri ağır insan ve techizat zayiatına bir denizaltı, 203 ağır top, 1294 

M c§l] ü ifil© y lY 
Va1trm©lk. öçüoıı 

Almanya çok kuvvetli 
tanklar hazırlamıŞ / 

Almanlar, silahlı zırhlarla muhafaza altına 
alınan yeni tayyareler de vücude getirmişler 
b Parlıı, 9 (.\. A.) - Askeri muharrirlerin 
UyUk bir kısmı bl'ş aylık harpten sonraıtı vazı
~ hakkında ve Fransız ordusunu11. V&&iyeUno 

ınUhim m:ıkalcler n(!3retmektedlır. 
'f"~ııt l'o ıl ten'de gl'neral Debeney diyor 'ki : 

lli.t "llill<'r "o:ı nutkunda, mlittcıfikler harb ima. 
kit lannı hızlattıkl:uındanberi Alınanyanın da vn. 

kaybetmediğini bildirmiş ve JfmcH'1nUUıi3 tcç-

hizata malik bulundu.Şunu ilfı.ve etJniltir. Bu id
diaların ne birine, ne de ötekisine itiraz edilemez. 
Düşmanı apğı görmek hatasına dUıemeyiz. Hat-
1.l biz 6yı. amıecllJGrua ki. Almaıayanm IGll tma
lM rarM' ya]Da mlttan delil, bllte)1 de tıltlh
dar eylemiştir. A.lnıanyanın lspanya lıarLiude :pek 
de tcmayUz . ed4*nlyen tanklarından daha iyi 

<De\"&llll 2 lllcl sa)'fada), 

mitralyöz, 552 kamyon, 1560 I ' 
tieyğir ve iki baraj balonu kay· ~ 

bctmişlerdir. · l 

(So\'yct • J.'ln harbine dair dl- ı Maarif Yckili 
ğer telgraflar S ncU sayfamızda.. .,. 

Jlasaıı :\11 Yıtceı, g~e gazet.ecllerl• ~ · 
bir hasbıhalde :..-. 

Maarif .Vekilinin 
gazetemize beyanatı 
Hosan Ali Yücel, On iki gündür üniversite ve 
diğer Maarif müesseselerimizde yaptığı tetkik 

ve teftişlerinjn · neticesini anlatıyor 
1'1aarlf Y eklD lIMall All 

l'üoel, on iki gUnclenoorl tchri
mlzde bulunmakta Hı maarif 
miicsseselcrinl \'e bilhassa Vnı. 
'Nl'!llte)'i telüt etmektedir. Ve
klL bugUıı saat 14.SO da ~laa
rlf lllidUrlUj'.'.rUııde Son Daldlm 

'e tetkikleri et.rıdrnda oo)·onat
ta bulunmuştur. nasan Ali ı-u. 

ccl, demljtlr ld: 

umumi olarak rdindiğim kanaat 
ı;ııdur: lstanbul OnivenıitesJ, g&. 
rck tedrisat, gert".k ilmi ara.ş~ırma 
ve çalıemalar baknnında.n arsu ,.. 
dilen mUkemmelllk derecesine nl'

mak için bUyUk bir ~)'Mt MrfM 

mektedir. HE>r gUn, bir evvclktr. 
den daha i) i dcnec~k \'n::iyettrdıı. 

.... ıu,b&r.rlrhıi kabul ederek tefU, 

''On lld gilndenberl bflh&Ma İs
tanbul Vnlversltesln!n muhtelit 
fo.kUltclerinde klinikler, ensUtUl<'r 
ve rn.boratuvarlat'I yakından gör
düm. Bazı derslerde bulundum, .(Devamı 2 inci aayf'ad:o) . 
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Ma&rif Vekilinin beyanatı 
( B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Hu.sus!le talebenin sabah de.rsle
rind n tok orl.cn gelmE.k zahmeti
ne bile kat!anaral:, bliyilk bir inti
zam ve nl:lkayla vazifelerine bağ. 
lı olduklannı sevinerek görmil§ 
bulunuyorum. 
Şahsan mlobeyle ynpmış oldu.

i?um temaslardan, matbuata da 
nksotliği veçhile, Üuiv~'Sitede o
kuyan bUyilk ldtlcnln ana ihtiyaç. 
lan, birkaç noktada toplanıyor. 
Bunlardan birisi, Tıb Fa.kUlteshı
dc tahsilin bıtmesine doğru yapı. 
lan staj .zamanlarmm azlığıdır. A
la.kadar profes6rler, mevcut pro 
gramlarda bazı hafiflntmeler ya
parak tıb t.ahsillnin verimini temin 
<'den bu prati!c, görme ve alışma 
devresini uz:ı.tmalan takarrür et
miştir. 

İkinci mesele; kitab meseleeL. 
dir. 

Bundan bir sene önce 'Ünivenıi
te rektörlüğüne vekillikçe v rllm.iş 
direktifler arasında Üniversitenin 
l iitün fakUltelerlnde mı-.nuel ki
tablar h~rlnttırılıp basılmadıkça, 
travaylar hariç olmak Uzerc diğer 
n"şriyatm tc hhuru rne~olesi de 
vardı. Bunun fıill netke!!l hlsıl ol
ml13tur. 1938 • 1939 ders ytlmda 
kJtabı tamam olan 180 ders var -
ken bu yıl 224 dersin ldtaplan ba
sTlmı tır. 36 dersin kitabı, Jwmen 
ba.sılmI§tır. Tamamlanmak için 
Maarif Matb:ınsı kifa)ct etmcdiı:i 
takdlrde mevcut usuller dahilinde 
diğer hususi matbaalara vc>rllerek 
bunların tabılarmm ikmali hak • 
kında Unlverslte rektörlüı;1lııe 1 -
cap eden emir verilmiştir. l4 ki
tap ynzılı ve hazırdır, basılacak • 
tır. 

Kitabı olmıyan dersler; 36 dır. 
Bunların da, nynı nlsbet gl5zönfin
de tutulunca, hazırlanıp bastU'll • 
ması ynkın bir zaman işidir. 

Şurasını söyllyeyim kl, bütiln 
bu manueller tamam da olsa, tini· 
versitcnin kitc.p i5i, bitmiş sayıla-

. mµ;. Başka '"e Heri memleketler 
bıfe ~ok zongin ilbn kitaplarını ih
tiva eder kütüphaneler bulundu
ğu halde daima talebe notlan neş
reder. Muallimler kendi noUarmı 
tabettJrlrler. ÇilnkU 'üniversite 
mevcut ve sabit birtakım bilgiler 
veren yer değildir. Yeni çalışmalar 
\'e tetkikler talebeye intikal ettl
rllir. Bilhıı.ssa. biz, henUz ilmin her 
ube9ind& bUUin mcfhumlan kar

şılıyacak k~eleri te.sbit etmediği
miz içln bu ihtiyaç daha bar:izd.lr. 
Diğer taraftan tarih gibi, edebi
yat ve edebiyat tarihi gibi, benUs 
Hm! usullerle trun tedvhı edllıne
mlt olan mevzularda bir elkltabı
nm klAslk çerçevesine tedrisatı 
mğdıracak halde değiliz. Bu iti
barla biraz fuıce arzettiğim geltil
de kltab meseleslnl do halletmiş 
bile olsak Universitc tedrlsatmı 
bununla iktifa ettirmeğe :i.mkAn 
Yoktur. Onun içindir ki, her 'Oni
verısite talebeei, bir ecnebi dilln1, 
denlerinl takip edecek kudrette 
öğrenmeğe mecburdur. Bu meleke 
elde edilntecllkçe. bir veya ild ki· 
tabm hududu dahilinde kalarak tı
llnlveralter bir tedrisat yapmaya 
muktedir olamazlar. 

VçQ.ncü nokta, umumiyetle, 
yWmek &ğretmen mlle.saeaelerimlz 
iofn Ye bu arada lstanbul Dnlver
altesl için de ehemmiyetle ~z&. 
nllnde bulundunllacalıt noktadır ld 
o da, tedrisatı ve tedrisata esas 
olan tetkikleri, imkln nJspetinde 
:memleket :reallt.eslne çekmektir. 
B.Adiaeler ve meselA Erzincan 
mmtakaamda olan bllyllk. zebele 
gibi eaıı.t vakı!lar, bize Ttlrk llmi
nJn, Ttlrk realitesi llstilnde çab
IIP iflemeaiııi, fiili olarak göster
mektedir. 

Jeoloji enstitUsünU gezerken 
bu kilrsUyü işgal eden profesör 
arknda.şrma, Tiirkyenin jeolojik 
haritasını yapmak için çnlıı:ıp ça-

lşnadıklarmı sordum. 'Üniversite
nin fen fakUltesindcld bu §Ube, e
debiyat fakültesindeki Coğrafya 
§Ubcsi, Anknrodaki maden arama 

enstltUsU, na.fia vekaleti su i;ılerl 
dairesi, yüksek zlrant enstitllsil 
jeoloji §Ubeai kendi alaka merkez
lerine göre bu mevzuda çalışmak
tadırlar. 

Çalışmaların bir nraya getiril
mesi ve sentezinin yapılması su
retlle jeolojik haritamızı vtlcuda 
getirmemiz mtimktl'l o'nbi!cccktir. 

tile mevcut ııoksanlan ceste ces- ~ ..... ..,.. .... ..,.. __ ,..,.... __ ~ EN S Q O A K K 
!: !:111o~=c::1;::;a!:ıe=: ,. s v E ç ı, ı, N . 1. A . ........ ~ . 

zi bitirmek için diyebiliriz ki, ls.. 

~~~:~ıeı:~..r.-=ı Bıtaraflıgwını Fransızlar. Alman Sovyat 
LJSE ,·e ORTA OKULLARIN tebıı·g~ •. 

KlTAP DERDi askeri t .., . d l 
:.ı.;~~:;:::·ı::.:. 1:1~~~ vasıtalarla opragına gır ı er ...ıM~>.:.= 
muallimlerden, mürettip yan!1Ş - ı \ LoDclr9, 9 (RadJO, Sut 18,30) _ Garp cephesinde Fransıa yırun 8 Şubat tarihli teblili: 
lıklarına varıncaya kadar gördük· müdafaaya hazır, kıt.alan bOyilk bir faaliyet ılJetererek, bir çok noktalarda Alman Cephenin muhtelif balgeleriıı9 
leri noksanları ve iyi bulduktan topn.lma gfmıftlmllr. Bu hususta henilz mütemmim mal<Unat de kqif faaliyeti oJmuttur. 
cihetleri birer rapor halinde hazır-! ISVeÇ almamamııtır. Son günler zarfmda Kareli 
la.malan rica cJilmi~ti. Bunlar Ha ır n c 1 ye y ugoalav Bqvekili memleketimize gelecek Berzahında devam dden piyade 
yavaş yavaş vekalete gelmeğe ~ Belgracl, 9 (Huıuıi) - Alınan haberlere 11Sre, Yuıo-Iav ileri kıtaatı çarpqma1an netice • 
başlamıştır, Yakında tamam ola- ' N aı zor 1n1 n Bafvekili il. Çvetkoviç, General Metab.asla göril§melc ilzere ıinde, SoYyet kıta1an, Samma 
caktır. SalAhiyetli ilim adamları • b b lr n Ut k U yalanda Atlnaya gidecek '" ondan Ttirkiyeyi ziyaret edecektir. bölgesinde Hotinen mU.tahkeııı 
na bu raporları vererek müşterek Baıftldliıı Atina seyahati resmen teyit olurunaktadır. mıntakaauu iya1 etmlftlr. t1eal 
olan ve~ ol~ı~'an noktai nazar- Stoldıolm, 9 (A.A.) _ İsveç edilen ımntaka. topçu tec:hinta~ 
lan tesbıt ettınp esaslı görü5ler Han" . N 1 0 .. th .. 1 _ Cenevre polis müdiriyetinde bomba patladı nı havi beton istihlrtmdır. 

cıye azır un er aoy e 
bu suretle meydana çıkarıldıktan 1 d'·· bi kt "b"tar fl v ,, ı Sofya, 9 (Huauai) - Zürih'tcn gazetelere bildirildiğine göre, Sovyet kıta!an, ı..dop gaıtı . d 1.. . .. .. ıı:ı r nutu a ı a ıgı n· U S ._...._. 
sonra ıcap e en ve uzu.mu go:ıı- . dün Cenevrede polis müdüriyetinde §iddetli bir infilak olmu§ e uvaotoJcufl araıındald böl • 
1 tad.11 1 cak L' gıltere, Fransa ve Almanyanın d d _._,__ • 
en ı er yapı a tır. ıse e • . . . ve polis müdürü Jak ölmü§tür. Yapılan tahkikata nazaran, ıe e e, topçu t~tuu haVJ 
d b. k' 1 d h ,. .1 t db' ayrı suretlerle tcfsır ettıklenn· ı.- be ı_ L•-

e ıyat ·ıtap arı a a <ıCl e ı· . . . . müdüriyete meçhul bir ~ıs tarafından bir paket ıetirilmiı ve "'"'S ton 111tih6'111 itc-1 eylemlf 
• "Jti' .ğ. . . b'ld"ğ" . <len bahseylıyerek demıştir kı: . 

n ı zam ettı ı ıçın ı ' nız .. N "dl d tehd"tJ paket bir mUtnasııa tarafından açıluken içindeki bomba pat· tir. 
..,.ı.. ·1 b' k mi . ·ı . . - e vaı er ne e l er nn·---\\.~ul e ır ·o syona ven mı5tı. ı ,. b' afl • haf h Iaınıttır. Polis mtldilrii derhal ölmilt. iki ki§i de yaralanmtttır. ..,....., her iki ,erde de bl' 

Bu komisyon mesaisini ancak ron sveıç 1 ı~ar ~gını m~ aza u· yük .zayiata utratdımıtır. 
hafta içersinde bitirmiştir· Talim susundakı azmınden .döndüremez. Franaız parlimentosu bir gizli celse aktetti Sovyet hava lnrnetled..,. 
te b• h ti" •1 b Her 9eydcn evvel bitaraflığnnızı l.ondra, 9 (BadJ'o, uat 18) _ FranSIZ mebu.san mecllal. IOIYa- ~ bedcfl • -~fa · r ıye eye , verı en u rapor - h .. .. k ri 1 1 .. d n en auuTI11 kı19t1e bdm9 
1 , ld. 1• d' h - er turlu as e vasıta ara mu a· list lideri M. Blum'un teklifi üzerine bu sabah gizil celse halinde top. bar ... ___ etmf..ı... , ana meşgu ur. \..Cn ım enuz ikin uuwuı ~.u . 
"rmed·w • . • k u· b' f'k' faaya hazır bulunmamız lizrm· lanmıştır. Sa.at 1 de tatil edilen ilk celseden sonra ci celse bun-

go ıgun ıçın sııe a ır ı ·ır ,. . . _. . d t -• im t ve hal d etmekt~ .. •-.. ı· . ;ı;· dır. İsveç ın ışg.ıl c-ttıgı nazık an yan:m saa evv ... açı ıt ır en evam """"'-· 
soy ıyemıyeceoım. • . . k . Bqvekil Dalad.iye, celae açılmadan evvel bulunduğu beyanatta, 

İLKOKUL KİTAPLARI coğrafı vazıyet dolayısıle endi" b&yle bir g1zll toplanbya kendisinin esaamda, muam olduiuııu, fa-
llkokul kitaplarının müddeti 

bitmi5 olanlarını müsabakaya koy 
mu§tuk. Bazılarının müsabaka ne 
ticeleri alınmıştır. Elde mevcut 
kanun hükümlerine göre, teşkil e
dılmiş olan tetkik heyetlerinin 
verdikleri raporlar maa~esef mü -
saba.kaya itşirak etmiş olan ki -
taplann mevcuttan daha iyi ol -
madığıru gösterdi. Biz, müsabaka 
sistemine müelliflerimizi alı~ur • 
mak için ve bu yoldan kıymetli 

müellifler yetişmesine imk§n ver
mek için hu kitaptan yeniden mü· 
saba.kaya koymakla beraber, mev
cutları ıslah ettirmek suretile ço
cuklamnızın emrine bugünkün • 
den daha iyi kitap vermeğe ça -

h~aktayız. 

mizi yüksek bir mUdafaa halinde tat M. Blum'un teklifi tıserlne k&bul ett.iğin1 blldirmi3tir. 
bulundurmak ve hazırlıklamnıza Franmz bqveldll bu btyanatmda. hllkfmıetln yaptığı talıklkatta 
sür'atle devam etmek mecburiye· Rualarm Fr&nBada gbllden glzllye faaliyette bulunduklannı, Alman 

GRAMER TERlMt 
Gramer terimleri tesbit edildi. 

tin deyiz.'' 

Kahırede Veygand 
şerefine ziyafet 
Ziyafette elçimiz de 

hazır bulundu 
Kalıfre, 9 ( A·A.) - Dün öğle

den sonra Fransa Evinde Gene -
ral Veygand şerefine eski muha -
ripler tarafından bir kabul resmi 
tertip olunmuştur. 

Geceleyin Fransız elçiliğinde 
bir ziyafet verilmi~ ve bu siya -
fette General Veygand, Ml8lr 
Başvekili, ayan \'e mebusan reis
leri, Büyük Britanya ve Türkiye 
clçilerile lngiliz kuvvetleri ku -
mandanı General Vavel ve yük -
sek Fransız ve Jngiliz subayları 

hazır bulunmuşlardır. 

gizli polla tetldlltı (Gestapo) nun da faaliyete ~tJğini aöylemJ§tlr. 
Ruslar Fl'aDaada komlln1at tahrUrltt yaparken Na.zller de halka mek
tub göndermektedirler. Bu mektublarda Franmzlann. lngllbler için 
kan dökttıklerl, halbuki İngilizlerin Fransız menfaati fçln çarpıpıadı
ğı yazılmaktadır. 

Halbuki bqvekil Çemberlayn'm düılk11 beyanatmda söylediği gt.. 
bt, Franaayla lnglltereyl blrlblrtnden ayırmak için yapılan biltUn te
tebbllsler faydaaıs kalını§tır ve kalmaya mahkntndur. 

Diğer taraftan, Fransa pollai. komtlnistlik tahrlkltı suçu ile ye
niden 23 Jı:.l§lyi tevkif etml§tir. Bunlar, hüküm.et ta.rafmdan bpatJlan 

· komU:ntst partisini tekrar kurmak için. glsll çalıpnalarda bulunmut
ludır. 

Bulgar Krah Harbiye Nazırını 
kabul etti 

Sol ya, 9 (Ratlyo) - Bulgar Kralı Boris, dün 
yeni tayin edilen Bülaet elçisi Petrof Çomakofu, 
yeni Ankara elçisi Sava Kirof, Stokholm elçisi 
Antonofu kabul etmittir. 

Müteakiben Harbiye Nazın General Daıka· 
lof da Kral tarafından kabul edilmiftir. 

Her şeyden önce, bu cihet bir hal
le bağlaulmadıkça hikarei hal fiil 
-.e mazi gibi tabirlerle gramer öğ
retimine imkln olmadığı meydan· 
· :ı bulunduğu için iı;e buradan 
başladık. Müsabakaya konup 
} aptınlacak kitnp:arda müşterek 

esasların bulwunasmı temin et -
mek için de gramerle meşgul ar • 
kadaşlarımı ... a bir rehber hazırlat
tırdık. pek basit gibi görünen bu 
ilk hamlıklar yapılmadıkça, ay
ru sistem içinde okul kitabı vücu
da getirileme7.di. Gecikme, silin • 
mettedarik İ§ yapmamak ve me
todlu çah,mak ıztırarmdan ~ -
muştur. 

Majinoyu yarmak· 
• elada arttınlırıl§ oluyor. 

• • 
ıçın 

Tahrir vazifeleri için yapılan ta
mim gibi, bahsettiğım hazrrlıklan 
da bir araya getirerek gramer işi
ni doğru bir surette halletmek ka
bil olacaktır. 

- YÜKSEK TAHSiLDE 

tanklar yapmıe olduğunu eanıyorw:. D&buı da 
var. Almanya müstahkem hatları yarmak için 
çok kuvvetli yeni tipte tanldo.r da yapmıp ben
ziyor. 

Diğer taraftan İngilizler fevkalAde mllsellAh 
yeni Alman tayyareleri mllphede etmişlerdir. 
Bu tayyarelerde ailWar ve mU.hlm kısrmlar zırh
larla muhafaza altına almmlftlr. Bu tertibatta, 
lspanya harbhıde de t.e%ııhllr eden Alman dÜ§ÜD
cesinin alametlerini görebiliriz. .Alma.n1arm he
defi harb tayyarelerile kara ordularma. piyade 
ve hattA topçuya karp harekete geçmektir. 

Hava ordusunun bu ıuretle kara harplerine 
doğrudan doğruya. iştiraki modern tablyenin yeni
liklerinden biri olmağa namzettir. Bu suretle esa
sen mühim vazlfcel olan bu allAhın rolü. kat't fa-

Müstakbel bllyllk taamu:ların ne olacaiJ 
pek lla tasavvur edilebilir: piyade fırkalarmm 
istismar edeceği mUşterek topçu, tank ve tayya
re hücwnlan. Bu ıekildeki taarruzlar hiç ıilphe
slz mUthlş olacaktır. Fakat mukavemet götür
mez de değildir. 

MeaelA Fransız cephealnde böyle taarruZlar, 
layıneti her gün geçtikçe artan gaya.nı hUrmet 
teçhizat ve bu teçhizatı kullanan cesW' ve zeki 
askerler, mUkemmel bir kadro ve harb yapması
nı bilir bir yükselt kumanda heycWe karvılafa
caktır. 

Hitler Fnmsızlan muharebe meydanmda 
görmilştur. Binaenaleyh beyanatlle Fransız mu
hariblerlni Urküteceği zannına bir dakika bile dU-
3eceğinl talunln etmiyoruz . ., 

TERtMLERIN DEV Aı'\fl yaç olduğu meydandadır. 
Şimdiye kadar yapılmış olan KO'TOPHANE V AZIYETl 

• terimler orta tahsil de:-s1erini ve Memleketin muhtelif yerlerinde 
kitaplarını karşılam4lk üzere ter - m~vcut kütüphaneleri intizamlı 
tip ve t~bıt edi misti. l laklı o!a - bir hale sokmak için )'aptırdığı -
rak sordt1&1llluz veçhile bu teıim- mız teftişler bize her şeyden ön -
terle okumaya ah~I'i olan talebe ce, bu yerlerin maddi taraflann -
üniversiteye veya yLiks~k tah3il dan başlam:ıyı tc!kin etti. Oku -
müesseselerine geldikleri zaman mak için kütüphanelere gelenlerin 
es.td şekildeki terimlerle ka~ıla'}ı • rahat okumalarını temin etmek 
yor. zarurt olduğunu gördük· Gerek a -

tan önce, mevcut mektepleri, top -
ladığı talebenin bulunduğu semte 
göre ayarlamak ve çocuklann ge
lip gitmesini kararlaştırmak Hl -
zundır. 

talim heyetine ihtiyaç olmaksızın 
bu yeni binada bir orta okul §U -

besi aç1lması llzerindeyiz. Bunun 
hakkında da kati lcaran, dün ora· 
ya giden müfettiş arkadaşların 
hazırladığı raporu gördükten son
ra vereceğiz. 

Bu defaki ziyaretimde aynı det -.e gerek keyfiyet itibarile kü -
§eyi görerek •'üni\er:.itede terim tüp!'lane bal<ımmdan birinci rlere • 
!lleselesini tan, im etme.le üzere ça- cede mühim olan lstanbulda bu 
lışmalam başlarırna~ını rektörden 1 noktanın teminine haşlanmıştır. 
rica ettim. Önümüzd ki ~fımc tr ı l "mumi ldtüphanc, hugil~ baş· 
bac:mda muhtelif ilim şubcle. in • ka memleketler<leki cm alındeıı 
de~ ayrılacak zat!erle, muhtC:if ı farkı:ız bir intizamd~dır. Bô}ie 
heyetler te~kil edıl"c k, bir tezada olmı) anları da sıkı teftiş ve mu
düşillmek için bu hey.et er ara· J rakabe ile bu \azi)etc.so!.ulmak rCJ 
sında koordinac:iyon ycıpa!:>ilmek lurxiadır. 
üzere e aJı bir teşel~~til vlicude Ktitilphanclcr için ikinci mese-
getirileccktır. le kntalokln:-ın ilmi u ·ullerle ya • 

lSLAM ANS1KLOPED1Sl 
hlam ansiklopedisi kontrolü ra· 

pılmaktadır. Tercümeler, kontrol 
heyetinin birer birer ve satır satır 
gözünd:!n geçmekte, gerektermin. 
gerek ifade bakımından hata ve • 
ya ihmaller varsa te3bit olunmak· 
tadır. 

Bu vesile ile muhtelif maddeler 
içcrsinde bazı yanlışlıklar da mey j 
dana çıkarılıyor. Bunlar ansiklo
pedinin t3.b'ı bittikten sonra rey
li o!arak koııncaktır. 

1 Urk - ingiliz 
tıcaretı 

lngiltere, ticari miina .. 
aebetlerde mühim bu4 

inkitaf bekliyor 
Loadra, 9 (A.A.) - Awm 

kamaraauda, TUrkiye De ya~ 
ticaret anlapmama dair eorum 
bir suale deniz qın dCU'et aaml) 

Hudıon apğıdaJd cevaba vermlt" 
tir: 

''Türkiye ile lnsUtere uumcla 
3 Şubatta imahımn yeni ticaret 
v.e tediye mukaveleleri. TOrk • 
lnptis ticaretiııl tamim eden • 
ki anlqmalan tarain eylemekt.-

..dir.. h • mubftJeler yUmcJıa 

meclise anedftecektlr. bd mem· 
leket arasındaki ticaret mnnaee· 
betlerinin mWıim bJr lıı1ipf ek' 
terecefi ümit ediliyor. Ba lald· 
pfı kolaylaıtırmak 1Pe T8rk 
hilkCimetinin elinden plenl ,ap· 
makta oldufuııu biliyorum.,. 

Londra, 9 (A.A.) - Awm a· 
m&ruında bir suale "9&P veren 
ticaret müatepn, )'eftl Ttırk tU• 
tiln mahaulik*len mtlbayaa yap· 
mak ilzere bir ız.ms hey'etinbı 
TUrlrjyede butundulunu .ayıe· 
mi§ tir. 

Kudüslülerin hariçle 
yapacaiı telefon 

muhabereleri 
X adils, 9 (A. A.) - J'evbll.de 

ltoıni.serliğin bir emdle bundan 
böyle hariçle yapılacak telefoa 
muhabereleri 8JUIÜ tnstHre, fnm
aızca, arabca veya iranca olacak• 
tır. 

Alman t&Yfareleri 
İngiltere aahlllerine 

taarruz etti 

-

Londra, 9 ( R"'1yo, Satıl 18) -
Alman tayareleri geçen QIJll&l'W 

sinden sonra ilk defa olarak. bu0 

gün Jngiltere sahillerine tekrar bir 
taamuxia bulunmuşlaıdlr· Geçen 
seferki taarzlarmda 3 tayyare ka)"" 
beden Alman hava filostindan bU 
gün de 1 tayare dil~Qr. 

Alman tayyareleri bugüıı tngil· 
terenin şark ve tiınali prld •· 
hillerini bombardımana teeeb1J01 
etmişler, fakat İngiliz hava kuV"' 
vetleri ve müdafaa tertibatı tara• 
fınclan ateş açılarak ıert pilskilr"' 
tfilrnüştür. 

Askeri 
Kamus 

İstanbul 'Üniversitesinin henüz 
vasıtaları tamam olmu., değildir. 
Kimya enstitUsUnde görtltiğüm 
vaziyet bu kanaati takviye etmiş
tir. Her yıl talebesi büyük bir ııis
pette 'artan bu mU~eseınitin dü
ne nazaran noksan olan tarafları 
ikmal cclilse bile yeni ihtiyaçların 
doğacağı muhakkaktır. Biz bunu 
tabil ve memnun! eti mucib gör
mekteyiz. 

Cumhuriyet hllkü.ıneU son yıl
larda yalnız in§aat için iki milyon 
liradan fazla tahsisat vt>rmi5tir. 
ltugtınkft lhtf'ıa ~ı n k ~:lamult i
çin a~ milyon llm dalın Jı\ .. rmdır. 
lm~ uarnlsJndcn istifade e
derek bu paralan da verme t'lure-

Takdir eder iniz ki, o:ta tah~il prlma 1 \e ta nifinin bu suretle 
için do:t ila be~ bin kelime ara· \ ücucie getirilmesidir. Bunun için 
sında oynayan terim i~i bunun de tazıms~'cn emirler verilmi§ ve 
fevkindeki i'im şube"erinde yü.l(sek tertib~t a1ınmı~tır. 

Mesela, Emirgan orta okulunda 
Kavaklardan, kruıı sahilin muh -
telif iskelelerinden gelen. ehem • 

miyetli miktarda çocuk olduğu 
gibi Rumeli sahilinden Kandili 
kız lisesine giden çocuklanm:z da 
vardır. Bunları yol sıkıntısından 

kurtarmak için Emirgtin orta oku· 
lunun bir şubesi halinde idare e
dilmek üzere Sarıyerde bir okul 
açmayı düşündük ve lstanb:.ıl par 
ti başkam arkadaşım Fikr~t Sı -
la\·la ma!ta tinde tetkikler yaptık. 
Okul olabilecek bina!an tesbit et
tik. Maarif Müdürlüğü, usulü da
irefilnde sıhJ1at ve diğer bakımlar -
dan alakadarlara yaptıracağı tet
kiklerin nctice1ini \ c1cılliğe bildir
dikten f;Onra kati kar.ı:-ımızı vere
ceğiz. Aynı vaziyet Pendikle Kar • 
talda \'ardır. Kartal ahalisi ve ça· 
hşkan kaymaki'mı. gtWel bir orta 
okul binası vücude getirmhler. 
Pendikteki çocukları mevcut mek
t~t~ mnh~f:n·;ı ,.A,. .. ,.,, '""";• h'· 

Bu ame~i)'e de bittikten sonaı 
rcciaksiyon heyeti bunları birer 
birer gözden geçirecek \'e katt şcl<· 
imi aldıktan sonra fasikül halinde ' . . 
neşredilmek üzere matbaaya ven· ı 

lecektir. Ecnebi kelimelerin yazı
lış tarılan tesbit olunmuştur." 

Herkese tazım olan 
mühim eser 

Veni çıktı bır yekOna baliğ '>lacaklır. ~le ai· 1STA:'\BPLUN 0Kl1J 
nin özlü olabilmesi için fazla e • 1HT1Y ACI 
me~e ve o niı;bf>tte zamana ihti • lstanbulda yeni mCktep acm~k-

Maarif Vekili yann da tetkik
lerine devam ederek akşam An -
kır-:ı•·~ rlil"f'l'E'1 ı:~ 

l!labt Jwlı v AJD'l' ........ 
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Mannerbaym'a giren 
Sovyetler tutunamadı! ~~;~:::.ç.kü:···~t~~~;~~;;~~:;; 

• Gcçen)crde hWtUm IUren DlddcUl 
·"0~klar YilzUnden Trak 
~rt znU Yadan Yt> • 

V&l'Odat.ı azaımı• ve...,_,, 
de tı Ua ... ...-. ..... en.. 

ya r tO ~a kadar )1.lksel 
ıııııur. • 

Fa.kat ""·'·' rncsı aoı. ...,..anu tıtddcUııJ knytıot.. 
n atlratıe vazıycu de~l§Unnı,,ur. 

llg11nkU kon Vıı.nalyoneı trcnile 
=zc ycnı sezon ba§mdanbe,ri 
gcu.rud~ mlkta.l'da Bllivn )"Oğurdu 
le l Cinden fJynUaruı dll§mcat bek 

n )'Or. Bu acno yn11. .... 
6'\ltı.t.nı 400 "" ... • boldur. lııtlh-
rnuıul'Or. .ooo tenekc)1 bul&Qğt u -

~ lluııa. Kaataınonu, 1ı.ınir ve A· 
ler ~y:;ımtaı:aıaraıda ~ Zelzele • 

Fcı edUml§Ur. Haaıı.r Yoktur. 
tngı~Aket anlıalnrım gezmekte olan 
f:er.ı Y&rdıııı komttetıt mUnıeaısW 
lla ~ Dld. atmdl Samsun nı bava.. 

~~ bulunmaltt&dır. 
~ ':!1 ve BeledJye R&a1 Uıtn Kır
ııeıeı~karad& mcısguı olduıtu me· 
Ye ~ blrt de İ4truıbutı1a beledi. 
la... l\fmduı btr tıknıek tabrtknaı 
--stdtr. 

DlnYapııun taıunıntcro göre, beledlye.. 
a.çacatı fabrika kb: 

tııeıncge "·•ııy •e ay sonra 
.,..v acaktır n.ıı.n

WEkle göre, tırıncııa · ~~>iUUlon 
kete ~u r latttıenıe bu elr 

artıc, fa.kat a 
ra vermeden 1 .. u k Ynca pn -
Ancak bu fırmC1~ ra k Cdeceklerdtr. 
r!kanm ı;ıkarncnıo. .. ~nıl.nca.k tab -

ö• e,..ueklcrt ml\hal 
lelc.rdc s;ı.tmolc ır..ıretue f b • 

a rlkanın 
§.ıbe.'11 §cl<llnde caııısnbııceekl 

* Maartl VekAıeu kUtu=~e.r 
rntıdUrtı eon yaptığı lcftıııcr neu 
Blnde, kUtUphanclcrtıı pili ve ıc: · 
kttıı.plann clld31z ve klrll olduklarm u, 
kUtUphanc meınurlıırmm, okuyu~ 
sııauıe ltUtUpbaııelenı gelen halq 
tyı muamele etmod1klcrln1 ve te.n _ 
bcUtk ytlztlnden kUWphaııedo mcv • 
tut olan kitabı •')'OkhW' diye ~r • 
rnedlklcrtnl bildlrtr bir rapor hazır. 
latııqtzr. Maarit vekill. b(lUlzı al&kL 
darlara blr tamim göndcrmlo. kUtup.. 
~elerde g6rtllen bU kabll yolsuz -
111k. Pl!llk, tntUamsızlık. &vamm -
lık gtbt hlılle.rc 111lraUe nllıayet. ve • 
tUnıC8?nı ve aksı b&lde kUWphane 
l"ıllldtırlertnııı flddatle mcıısu1 edile • 
c.~eıtııı blldfnnı,tsr. • . 
1 tatanb-.ıı belediye kooper&Uftıı!D 
9~han~a c:uoz tmalltıwıeat taa.U 

\ CtJnı 
'·an tnu1 etml3Ur. Kapanan terzi • 

enı.ı t.nd.lt ımabllelllQ9 aaıac. 

da f. -Tekrar et adımı L 

Leh ordusundan mühim bir __ Y_u_n_a_n __ B_a_;_;_e_.-k-il_;_·--ıl tchlik~;~~!s..:·::·:~: ~~i:::~~~~·~u~::: 

kuvvet Finlandiyaya gönüllü gitti METAKSAS'IN j :~~;;:=::~·~~:; çiy.:.:::~·h::···d~~~::: 
Mikta.rı ~iz.li tutulan bu .... ku. vve. tin ·: mu .. h·ım nutku .=.: ri, en güzel gemidir o Kiyaraf... den, saadetimden bir gey çalıyor. . ! En kuvvetli toplarla mUcehhez- Şu halde ben tekrar sorayım: 

ekserıyehnt hatp feknlgınl bılen i, ~~ i :·k~.~tyairTpı=uı~~n~oge::t: -Bununson:.ıneolacak?. 
B _ :ır Kiynra, şezlonga oturmuştu. •• h 1 L 1 d i aşımızı egerek i nin içinde, yilreklerl ateşten çık- Fakııt sualin ciddiyeti ve ~niliği m u t e as s 1 s a r f eş f( i e i yor ~:! I; mı§ çelik gibi kıpkırmızı, ben kar§lSında titremekten kendisini 

Yaşamaktansa yaşta tayfalar vardır. Biz denizin alamamıştı. 
Stokbolm, 9 (A. A.) - ''Stok· tir. Pek yakında başka mtıfreze- i 7 ! şarkısını a<sylcrken, deniz bile _ Sonu mu?. 

:~=;;::·~~~Stok- ler de sevkedflecektlr.. : başımız yukarıda İ susar ve bizi !dinler.. Kırmızı Diyebildi. 
v.A4Y F.tı\"LAlH>lYA lSVEÇTEN ı' . ! ' Martı, sadece, hayata meydan o· ö 

Kuhmo mmtn.kasmda Ruslar Fin MUALLbl tsTEDt i - yle ya 1 ••. Öyle ya?. •• 
mevzilerine blrkac; kere taarruz Helstnkl, 9 (A. A.) - Muallim- • o .. I m eg"' ı"· . kuyanlarm gemisidir. - Hakikatin, kapımızı bu ka-
etml~erse de bu teşebbilslerl mu- !erin s.ııaıı altına almma!an dola- 1 f -!Ur gün gelir, bir ani ~ dar erken çaldığını ve çalacağını 
vaffakıyetslzlikle neticelenmiştir; yıslle FinlAndiya, İsveç ve Norveç- : k 1 f d k i kma uğrarsanız!... düşünememiştim Doğan. 

Diğer cihetten Mannerhaym ten 100 bin talebeyi okutabUecelı .f. arar aş ır 1 • ,, i Doğarı Bactmı silkti.· 
hattına yapılan tazyikin devam c~ nıiktnrda muallim · g6nderllmeslni . ., :ı - Şu halde cevabUllZl kestire•• 
t1ğt anlaşılmaktadır. Rus lotnları l.!temt§tir. • 1 

- Bis baskına uğramayız.. ceksiniz demek ... 
takviye edl~tir. Yakmda 4 fır- BIB LEH GöNVLLO ORDUSU Atina, 9 (A.A.) - B. Metak" Çünkü bLı:de, henilz gaflet çağı - Hayır,~ cevabımı vermit 
kanm birdep Wım.ıza ccçtlği zan- Fİ.NLA11ı"DtYAYA G1T.rt aaa, diln öğleden aonra SeJanik· yoktur. Biz, bilakis basarız. bulunuyorum ve bunun değişme· 
nedUnTektedJr. ten buraya gehni• ve bilt"- P.:•e - Canım, öyle farzodin f. • • k~- k. A k V di 

8 eubatta KarcU berzahında ya- Londra, - Parlsten alman bir ,. ı.uı " sıne ım UQ yo nca • ene • 
pı!an taarruz bundan evvelki ta _ habere göre, Fransada teoeltkW ve Atina halkı tarafından alkıJ· - Kırmızı Martı, derhal her ğin bundan aonra ne yapacağını 
arnwa.r kadar şlddetU olmıı.mıştır. etml~ olan LE!h ordusundan bir la.nnuıtır. hava olur. Çünkü, oradaki feda- anlamaJE isterim. Duka gerek ba-
Bu ta.ı:ınıızda Rus krtalan topc;u kIS~ asker gBnlUlil olarak FinlAn- k4r ve kahraman ' çocuklar, be· na, gerekse ni~nlıma nikah me· 

dl h k ı..+ı B. Metaksa.s, Scl4nilrten hare· r-
nun, hava kuvvetlerinin ve hU- yaya are et etm'9 ... r. · nimk: beraber yemin etmiııtler rasiminin bir an evvel yapılması· 
cum arabalarmm yardunlle hare- · Hareket etmiş bulunan gönUlln- ketipden evvel bir nutuk ir•d e· :ır 
Jıı:ete geçmiş olduktan için ancıık !erin sayısı glzU tutulmaktadır. derek şöyle demiıtir: dir: nı bildirdi, fakat nedense ısrar 
birkaç saat devam eden muhnrc - Büyük bir ktsmı Amerlkadan g~ Gemi, herhangi bir baskıha göstermiyor. 
be!erden so:ıra geri pUskilrtUlmUş· len LeblUerden ibaret olan · bu "Çok milşlriil zamanlar geçirl· uğrar veya esir düımek vaziyeti - Kararmu: nedir Kiyara?. 
lerdir. gönilllUJer, bllhassa teknik harb yoruz. Hatti bazı anlarda harp doğama ilk _yapılacak iş, geminin - Kararım malum: Onuma 

Barekit emtasmda Sovyet kıta.. f§Jerlnde ihtisas sahibidirler. · frrtınaama ailrüklenmemlz teııJi· berhava edilmesidir.. evlenmemek .. Fakat bunun, bir u· 
lan ilk Fin hattına kadar Uerle • Diğer taraftn.n Leh hariciye na-
meğe, hatıl kanlı muharebelerden mı Zaleski 'de, ba§Vekil Çember. • kesi bile başgösterdi. Biri kurta· Kiyara, büyük bir zevkle Do· sulU dairesinde anla§ılmuını b" 
eorıra bu hatta gfrmeğe de muva.f. !ayn, lord Halifaks ve diğer hllkil- ran ve bizim harbe ıOrUklenmcmi ğana b:ıktı: terim-
fak olmuı.ılardır. Fakat Manner - met erkAnlle mfü:akc.relerde bu - ze mani olan Amil, bapmızı eğe· _ Efsaneler dile gelmi§ gıöi r Doğan ayağa lcalktr. Kcodi 
haym hattmm elemanlan o auret- lunmak üzere, Paristen Londraya ,_ k ha D _,. D ğ bil b' ki d kendine mınldamr gibı". •• .... ı~'"'- re. yapma tansa tımız yuka·· cı-.11.. <> an ta ır §e ·ı e: 
le vücuda getlrllm(etlr ki dUşman gr.ım'li'ı.u-• U dedi ı Sara 
bil "'-tta '"-ekle u kUJ --: t nda ölmek i-'- vermiı oldu~u· - Efsane dediğimiz §eyleri - suJ · • usu 1. yın 

u.u 6 "'" m e vıu.ıye. FtNLI KIYAFETiNDE ~ 6 ' ' 
te kalın?§ olur. Bu itibarla Sovyet ğumu.z katardır. Sonuna kadar de bi.ı yaratmıyor muyuz Ki· dili ile usul 1 ••• 
kıtalan elde cttlklerl noktalarda SOVYET PARAŞOTÇOLERI harbe mani olacağı.mm söylemi· yara?. Ses, çok derinden. ~ok acı 
llllcak birkaç dakika kalabildikten Stokbolm; 8 (A. A.) - FinlAn- geliyorou. Sonra Kiyaraya baktı: 
ııo .. - geri pfü;kUrtOimtlalerdlr. di'-·a dcvri'-'e koll.8.n bu sabahtan- yorum. Harbe mani olmağı arzu Cevabını verdi. Kiyara, artık 

.... .. " ~ ~ - Peki, usulünüze de hürmet FtN TEBLtot beri Botnia körfe%ile Rovanleml . ediyorum ve bunun için olanca bir denizin sahilinde idi ve bura· 

Betmııd. O (A4 A.) - Resmt 
tebliğ: 

Knrell bcrzahmda Summa mm
taknsmdakl tazyik 5iddetlnl kay. 
betmiştir. tk1 hücum tnrdedllmlş 
ve dl\rt Rus tankı tahrfb olunmuş

tur. 6 ve 7 şubat tarihindeki taar
ruza to~u kuvvetleri. tanklar ve 
tayyarelerle birçok Rus fırkalnn 
ivUrak etmıştir. 

SovyeUerln tayintı, bin ktşf ka
dar ttı.lunln edilmektedir. 

Lııdoga gölllnUn şlmnll şarklsin
de Finllıncliya krtaatı, bntUn t.aar. 
nızla.n tardetmişlerdir. Bu kıtaat 
Kubmo l!ltikametlnde mevzllerlni 
ıslah etnı~ler ve Suomusalmi'd" 
bir mµfrezeyf püakilrterck mUhlm 
miktarda malzeme elde etmişler • 
dlr. 

7 rubat tarihinde Finl!ndiya 
tayynrclerl. blrc;.ok Sovyet kolle.n
:ıı vo otomobil depolarmt bombar
dunan ctml~erdlr. 

Sovyetlcrin nvcı tayyareleri. 
Finl§.ndlvn kıtruıtmn karşı mitral
yöz ateşi açmışlar ve' memleket 
dahilinde bln;o?t ka.cıaba!nn bom • 
bard.nnnn ctmüılerdlr. 

Eksperler, Le.doga g81ilnün ~i
mali Q.3.rldslnde ve Kumbo mmta
kasmda vaziyetin mcınnunlvete 
şayan olduğunu kaydetmektedir -
ler. ~vyet krtaolt, tedricl surette 
erlmekte.dlr. h1 mnlfımıı.t almak -
la olan mnhafll, C"ı>hedeu pek u
ııılc .olan Sorta - Valla • Ulaborg 
demlryolu llı:t'rlnde kAin KaianJ . 
de Rus kıtnatnun mevcut olduğu 
haberlnI tcltzib etmektedirler. Bu 
hnberln bu ı:oktanm &wvet tay • 
)"nreleri tarafnıdan bombardıman 
edilmesi nzerine ortaya çıkmış ol
duğu tnhmln cdllınektedJr. 

BtR fSVEQ İTFAİl'R MtlFREZE
St FJNI.AN'DIYAYA Gl'ITt 

Stokhölm. 9 (A. A.) _Son sl!!
teın 'llla!zemeylo mUcehhez bir ta. 
veç itfaiye müfreze.al Sovyet bom
bardn:rıanıan dolaYl8lle çıkan yan
:ııan ~andO.rme llJJerlnde kutla _ 
~ lizere FinlAndlyaya gttmft-

•Ua lnUkaveıeaı mudbtnce 200 Ura 
aytığ'nu latemtı ve haciz yapmak t:e. 
febtı.llııde bulunmuıtUl'. 

Be!Odlye de koopcrawten al11C8#ı 
Olan 16 b1n lirayı t.ahatJ , .... _ k 
Ute "'--• - oopera. 

_.. \i'U olan tnemurtarm a)'lıkla-
rmd&zı. tevtuat ,.~ bqtamqtır 

Belediye kC>Operaur yardım aan 
dığı ya.mı toplıı.narak kooperau& 
ıal&b yabut lutJ,y.eı a>.eeellle.rtııl 
sOrGfecekUr. 

arasındaki nuntakadıı dolatmakta- gayretimi sarf edeceğim. Benim dtn glhükcn ufuktan sadece, ar edeceğim .. SonraJ .•• 
dır. Bu kollar tayyarelerden para- söyliyeblleceğlm ıudur: Harbe lan ~ geliyordu. Doğan, Kiya· Kiyara başını eğdi: 
şUUe1e ıı.tlıynrı Sovyct askerlerini rarun ellerini tuttu: · - Ölilnciyc kadar a~e be• 
~myor!ar. Bu mıntnkadıı 60 slirüklem:nenin ()nüne geçsek da· raberim Doğan! ..• 
kadar Sovyet askeri indlı?i tahmin hi herhalde itin içinden herke1· - Bunlar -dedt bir şey değil -Fakat bir emriva1..i olursa?. 
ediliyor. Bunlardan mühim bir ten hürmet ve ria)'et bekllyebiJe· Kiyara !... Vaktimizde var.. F:ı· 
kısmmm nerelerde bulunduğu tes- kat görilyorum "ki, istikbal o kn· - Olamaz f ••• 
bit dil . Ur cek insanlar gibi çıkacağız, Beı· _ Ben, ''olur" diye bcsaplıya· 

e IIU§ • kar emniyetli değildir, ıiz de 
Sovyet para§fitçnterl kAmllen gnddaki mesaimiz, muvaffa]a· henUz cesaretinizi takınmadınıı.. cağım. O takdirde, nişanlınu!a 

Flnlfındlya, asker!E'rlnin e!blselerlnl yetle neticelenmlgtir. Bu ~uvat karşılaşacağım. Onun iyi kılıç 
sPymiş bulunuyorlnr \•e ellerinde fakı yet, orada toplanmıt olan - Anlamadım'-· 
askerl telefon hatlannr k~ıımek i- Klyararun bakı§lannda. garip kullaruın birisi olduğunu iıitir" 
çın husust Aletl<>r vardır. bütün Balkan devletleri mUmes· bir hal vardr. Doğan, ba§ını eğdi: dlın. Fcn-a değil, böyleleri ile dö" 

INGtL TERENiN HELSINKt 
SEFiRi DECIŞTI 

· Helslnkl, 8 - Oç 110ncdenberl 
fngilterenln Flnlfuıdl}"ll nmlindekf 
orta efçlllğinl yapan Snov vazife
sinden ayn1maktadrr. Yerine tn. 
gilterenln şimdi Mosko\."a elçiliği 
erk!nmdan blrl gelecektir. 

· fJNLANDJY A JÇIN 
GöNOLLO AMELE 

Kopenhag, 8 - FinlAndlya için 
gl\nOllU amele kaydı bilrosu kayıt 
muamelesine bnşlryıılı daha iki 
giln olduğu halde 6000 amele mU
rncaat e.tmııtlr. 

sillerine aittir. Hiçbir devletle _ Kendiniz itiraf etmiştiniz • vüıtmeği severim ... 
mUcadele etmek istemiyoruz. Hiç Usttımüzde tehlikeler var. Ben· Kiyara, sapsan oldu ve yerin• 
kimseye fenalık etmek arzusunda ce, bunların başlıcası, nip.niı 01• den kalkarak, Doğanın ellerini 

değiliz. Bilakis kapımızı antan~ maklığmızdır •• Nişa.nınızla, mev" tuttu: 
dahil olmayan devletlerle Tuna kiinizle, hatt! aervetinb ve her - Bunu y~pmıyncmmız .• ta· 
havzaıı d.evletlerine açık bulun· fCyinide, kalbiniz arasında bulu· temiyorum. Aynı zamanda, onun· 

duruyoruz:. Sıkı bir sur~tte müt· ' nuuorsum.ı.ı. · Hangisini tercih e· la, nasıl karşılaşacaksmu?. 
. ~ Dğnn güldil: tehit olduğu.muz halde harp fır- diyorsunuz. Kalbinizi mi, diğerle· 

tınası ihtimalini göz<SnUnde bu· rini mf?. Bu kadar kısa zamzındn, - Mesel:!., sokakta, kendisine 

ıh Yan bakılınıo:ı. meçhul bir V c:nctlik-
lundurmağa ve sulha milza~eret ·bu kadar kuvvetli sualler tevc :ır 

etmeğe azmettik. Aynı nmanda etmek istcmcıt.lim, fakat mazur li olarak ... 
her zaman mevcudiyetimite n göriln. Kiyara titriyordu·: 

- Hayır, ~.at'iyen 1. Çünkü 
milli istiklalimize riayet edilme· Ki"yara ye-=..J:Jen kalktı• 

' u.u • onun kılıcının hiç pka · g!Stünne· 
aini iitemeğe de karar verdik." - Müsaadenizi rica edeceğim 

·dedi· bir dakika için~.: Bakalım, diğini söylerler .• 
Doğan kaşlarını çattı v_e a~ 

SAAT : 13.40 
etrafta bir şey var mı? bir sesle: 

Ve oda kapısı~t ~~r:1k çıktı. _ Kiyara ·dedi· b:ni111 kıtrcrm· 
Doğan, onun guzclbğı ıle bcra· dan evvel, kendim şaka götilr" 
ber sedyesini ve yüksek asaletini ı mcm. Aksi takdirde, ona bir ır 
artık ~yice a.-ılaıruştı, ıüphe bile şağımı gönderirim ve netice hiç 

etmedi. bir zaman değişmez. Sevdiğiniz Yugoslav ordusunda 
mühim bir tayiri 

Kiyara, Rozita. diye bağırdL erkeğin izzeti ndsi ile oyruyaca· 
Genç lıimıetçi, bulunduğu )"'Cr ğınızı sanmıyorum • 
denk~ geMli: (Devmn nr) 

Bclgrad, 9 (A. A.) - General Bogojub nJç, YugoelaT ordu1t1-
nun umumJ mUfet~ mu.avtnUğine tayin edlhnlotlr. Ordu umumJ mu. 
fettışlfğfnln Prens Paul'lln uhde.sinde bulunduğu maHündur. 

Şimdiki ahval içinde yapılan bu mUhlnı tayin. Yugoslav dmam· 
dar?.annm milli müdafaayı azami emnJyet altına almak bususundakJ 
a.mı.larm.ı g&termektedlr. 

Portekiz gemisinde bir Alman casusu yakalandı 

- Bir fCY var. mı Rozlta 1. 
- Hayır, Sinorimı 1... Fakat 

herhalde ihtiyath olmaklığınız 

l!zım ... Miısafirimi.ı, fazla dunna· ı 
malıdır. 

- Evet, haklısın Rozita 1. 
Kiyara, odaya ginni~ti ki, Do

ğanı bir vazo içinde duran 
kırmızı ve .san gülleri koklarken 

Uzbon, 9 (A. A.) - Bir Fransız muavbı kruvaz6r0, Funpl'a gördü ve kıpkırmızı oldu. 

llSO mil mesafede bir Portekiz gemialnde a.rqtınna yapml§tır. Bu ge· - Milsaade ederıten Kiyara, 
mide Jorj Pot adında ve ('l yqmda C8.'!W!ltıkla maznun bir Alman bu- bunlan alıp götilreyim. Benim 
lunııyordu. Bu adam, Portcldılere ait Ye§f.Jburun takım a<!aJanndan saadetim, bunlarm yaprakları a· 
Sao Vlkent'te I.Jzbon'a gitmek lbere vapura binmifti. J'ra.nm bah- rasındadır. Tıpkı, hazan nyın, bir 
rtyelilerl Almanın ,b&gajlarmı ve evraknu dikkatle muayeııc ettikten kıı gecesinde bulutlar a.raa.ında 
sonra kendlainl tevkl.f ederek kruvuare côtllrmtıelerd!r. eaklanması gibi •• 

Atman•m, Sao Vikent'~ gitmeden evvel eaaualuk yapmJ1 oJdulu j Kiyara, gilldil: 
a671enmektedir. Portelda vapunlıe ;101wıa &nua etmlfUr, - Peki Do!an.L 

N ~ıl. yeni radyontlan mem
ı .... usımf 

ll~m de pek çok. D"~Un ld 
blltUn lmıqu.b,ım rad,f ola.nıu 1.z...,e 
ediYoe . 



Fedakar anne .. 
Oğlunun saadeti ıçın, 
kesilr1esine razı olan 

kulaklarının 
İsveçli kadın 

Kadınların en fedakarları tüp· 
hesiz ki annelerdir .. Bunu kimse 
inkar edemez. 

Son çıkan İsveç gazeteleri de 
Stokholmda cereyan etmiş olan 
'>lan bir vak'ayı yazarak bunun 
böyle olduğunu bu vesile ile bir 
daha tekrarlıyorlar. 

Yirmi sene kadar evvel, Stok· 
holmdaki doğum evlerinin birin· 
de kulaksız bir erkek çocuğu 
dünyaya gelir .. Gen-ç anne, çocu· 
,.unu göğsunde emzirirken onun 
istikbalini de düşünmekten geri 
kalmaz .. 

Kulaksız bir adam hayatta ne 
yapabilirdi? O müstehzi ve alay
cı nazarlardan masun kalamazdı. 

Bedbaht oğlu, normal bir in· 
san hayatı sürebilecek mi idi? 
Bu 9Upheliydi. 

Mini mini Olaf (isim müate· 
ardır) az zamanda büyildil.. Sıh· 
bati yerin-de, zeki ve kulakları 
olmuş olsaydı, yakışıklı da de· 
• Bobilirdi. 

Kulaksız olması, onun ıdünya 
:ıe altkaaını kesmiş değildi .. Bi· 
lakis, iptmc hassasiyeti normal· 
Jji. Kuşların ötütmeleri arkadaş· 
!arının kahkahaları (?), anne· 
sinin muhabbet dolu sesi ona 
yabancı gelmiyordu. 

Olaf büyüdükçe annesinin ke· 
deri de büyüyordu. Lakin Olaf'rn 
hiç bir ıey umurunda değildi. 
K•ılalmz olmak gayri tabii bir 

--

F 
· l'u..an: PHILIP WYUE 

, ln_ea <••:,.., ır. Mm.TII 

Bundan 
sımlann 

evvelki kı
huli.sası : 

Cert lllll.lnde ·ıo y&fmda bir G'enç 
rC111111Jn, Stanton allealnden Bet~ 
adında &'ftzel bir knla tıe\·l1mr.k. 

te, fakat knm Uç erkek kardeşi 
anut ve llf!rvet farkını ıözem -
rek Bettlnln onunla lzd.h .. cına 
muhR.lefct etmektedir. Betttnla 
atabeylerlnde.ı Con De Cert be.. 

bercıoı gezerlerken birdenbire Ooa 1 
;,ere dllfll7or n kalp clurmMı 

aet1ooal ölUyor. llldlııe yerine 
Conun karcleelert BeıU ve Pol 
ıcll~ orlıır. Ceeedl muayene eden 
iki doktor, ölllmde bir pyrltabL 
ilik rormllyorlar. Betti, Certye 
kt>~dl§!nl ..,VllM"l.:fe devam flde. 
eetıne ııöz veriyor. Faka& delJ. 
kanlı, Betılnln dlfl"r karde,&erl 
olan ı·runk ,.e Pol tara.rmdan 
mesuı tutulmaktan korkuyor. BL 
raz sonra Pol Ue Betti bAdlM ye. 
rlndeıı a)rılıyorlar. Ccrl de e'lil. 
ne dönüyor. \'e atelyeelnde Hol· 
il adını ta5ıynıı nıodd kı:ı:ı bu. 
luyor. Genç delikanlının heyecan 
ve tee.UrtlııU merak edel'f'k 90. 

nıyor. ()eri, hAdl!te) 1 ona anlatı. 
yor. 

- Düşer düşmez derhal öl" 
düğünü zannetmiyorum. Müthiş 
bir heyecan ba§ gösterdi. Ahali 
koşuştu. Sedye getirdiler. Bir 
::ioktor çıkagelerek yardım etti. 
Fakat nede olsa, çok yaşamadı. 
İstasyonun odasına aldıkları za· 
man gözlerini yumdu. 

- Fakat bu korkun-ç bir hal. 
- Evet ya.. Sonra Beti ve 

Pol geldiler. Beti bana kar~ı 

nazik davrandı. Hatta, agabcyi· 
sinin kalbini durduracak derece· 
de heyecana getirmesi muhtemel 
adam ben olduğum halde ... 

.:__ Fakat böyle çok sıcak bir 
günde, belki de ken':liliğinden 

durmuştur. 

- Ne olursa olsun. Şurası mu 
hakkak ki Con, kalpt:n gitti. 
Stanton ailesi esasen bana kızı 

yau. Saaki Bctiye karşı gayri 
rneıru. cayr ikanuni bir lıarek~tte 
bulunmuşum giii.... Fakat ~mdi 
Pol, açıktan açığa benim onlar· 

şey değilmit gibi 1 Başının ilci ta· 
rafında iki parça et ha vanruş ha 
yokmuş? Ona vız geliyordu .. 

Olaf artık delikanlı olmuştu. 
Arkadaşları birer birer kollarına 
birer kız takmağa başladılar. Olaf 
bu masum zevkten mahrumdu .. 

Normal, dygulu bir insan 
olduğu için yavaş yavaş üzülme
ğe başladı. Muhakkak bir sevgili 
bulmak lazımdı. 

Fakat genç bir kız kulaksız 
bir kocaya varır nu? 

Felaket bir gün gelip Olaf'ın 
kapısını çaldı. Olaf aşıktı. Kızı 
ancak uzaktan sevebiHyordu. 

Anneler hassastır.. Oğlunun 
müteessir olduğunu keşfetmekte 
gecikmedi ... Yüzündeki teeesürü 
her gün okuyordu... Fakat ne 
yapabilirdi? 

Anneler hauae oldukları kadar 
akıllıdırlar da oıarın en samimi 
bir arkadaıım bularak oğlunun 
derdini öğrendi. 

Olaf'ın sevdiği kız, iyi bir a· 
ileye mensuptu ve evlendiği tak· 
dirde mes'ut olmaları ihtimali 
vardı .• Fakat genç kız kulaksız 
bir koca ister mi idi? 

Bedbaht kadın eve döndü. Bi· 
zim tabirimizce, "çılgınca'' bir 
plan tasarladı. 

isveç'in en mellıur oparatörü· 
nil gördü. Doktor v:ıziyeti anla· 
makta gecikmedi ve planlarını 
hazırladılar. 

Olaf herkes gibi bit çift kuta· 
ğa sahip olacaktı!. 

Operatör, annenin fedakarlığı
nı anlamıştı. Kadımn kulaklarını 
muayene etti. İyi vaziyette idil"'r. 
Kanını muayene etti.. Ameliyatın 
muvaffakıyetle neticeleneceğine 
ümit getirdi. 

Kadın müsterihti. Oğlunun 
sevdiğ i! : birleşmeden ya şayama 

yacağını biliyordu. 
Olaf'a bir otomobil kazasında 

ölen bir gencin kulaklarını ame· 
Jiyatla kendisine takacaklarını 
söylediler. Delikanlı ameliyata 
razi oldu. 

Olaf ameliyathaneye götürül· 
düğü vakıt. yanındaki odada an 
nesinin bulunduğunu bilmiyordu. 

Cerrah büyük bir maharetle 

çaiıçtı . . l ~ısa bir müdciet sonra. 
anne ve oğul karsılaştıkları vakıt 
saadetlerine payan yoktu. Bu aa· 
atlette fedakar annenin saçlarınm 
Ull büyük bir hissesi vardı. 

Lakin, bir gün. Olafhakikati 
öğrendi. Taşıdığı kulakların an· 
nesine ait olduklarını öğrenince 
ne yapacağını bilemedi... 

Fakat annesi, ona: 
"- Oğlum, senin s.ıadetin be· 

ııim saadetim değil midir.. Seni 
bedbaht görmek bana ıztırap ve· 
rir. Benim kulaksız olt'uğumun 

kim farkına varacak? S1çlarım, 

bu eksiği kapamaya :..ı :i gelir." 
Annenin fcd2karlığı mükafatı' 

nı gördü. 
Olaf'ın sevdiği kız, kendisile 

evleneceğini kulağına fısıldadı. 

_A_Ş_K_V_E_Z_~o~-.,,1-!-oA_R_O_M_A_N_l ..... .I 
Oon dertn bir nefeıı aldı \'e 
ııendeltıdl. Qort haykırdı: 
"Kolama rlr!" Coa, ıüc 

'e 110lu~·ordu: 

,.. kalblm!" 

mesini tavsiye etti. Les buna 
kızdı ve nadir görünen asaıbiyet· 

]erinden birini göstererek; ayağa 
kalkıp Con'a "sen kendi işine 
bak, ben vazifemi bilirim" diye· 
rek Nod'u müdafaa etmiş oldu. 
Bu hadise başhba~ına bir kavga 

idi. 
- Öyle göriinüyor. 
- Her ne halse, Nod b:ni mü· 

-J ;ı r~ ediyor, Les •de Nod'u müda· 
f ediyordu. Bana öyle geliyor 
k ?ir şey söyl:meğe cesaret e· 
tiZ .1 ~iş olsaydı Frank, benden 
} ana çıkacaktı. Fakat bilirsin 
ki, · yahut hiç bilmezsin • Con, 
kızd, <Yı zaman nasıl haykırır; .1a· 

• l:> • 

sıl karşısındakinin tepesine. biner. 
Herşeye, herkese bağırır ... HüJa· 
sa. Pol ayağa kalktı ve benim ha· 

1 
yatımın bir tarihçaini yaptı. Ki" 

dan ebediyen uza~laıma mı is· ı Bu resim tamamlandığı zaman min nesi olduğumu, neden geldi· 
tiyor. ~u ;smi alacaktı. "Deyzi, beyaz ğimi, hayatta muvaffakıyet hu· 

Holli başını önüne e~cli. Bi. eli ·teri arasında büj ille bir cimen dutlarımın neden ibaret olduğu· 
müddet hiç konuşn ,. .lar. Sonra yapra:ı çiğniyerek oraya uzanıp nu, nerelere kadar varabileceği" 
Cri bu scuizliği bozarak: hülyalara dalmağı adet edin· mi, yahut varamayacağımı anlat· 

- Bütün aile, ~i beni onun mişti..." tı. Hayatında bin dcları bir arada 
katili sayac k, dedi. Hollinin ağzındaki çimen yap· görmemiş olan bir adama, Beti 

rağını temsil eden §ey de, §İşe 

sütün.Un ağzındaki mukavvayı 

~imek için kulbnılmış, içi boş 

Holli yavaı bir sesle mukabele 
etti: 

- Evet; ne kadar fem ... Bü· 
tün bunları yayacaklarına bakı· 

tırsa, hiç te iyi insanlara benze· 
miyorlar. Fakat bu saba:ı sen ça 
lıtmayacaksın galiba.. Sinirlisin. 

- E~t ... Bu sabah bir tuha· 
fım. (Biraz düşünerek) fakat 
hayır.. Oturup düşünmektense, 

çalışmak daha iyi. Hem mcsıe· 
ğimde, tam bir muvaffakıyet elde 
etmek için bundan başka çare 
yok. HoJli ... Beni dinliyor mu· 
sun? Ben bu kızı alacağım. Buna 
azmettim. O kadar fazla çalışaca· 
ğım ve öyle bir , şöhret elde e· 
deceğim ki, Stanton ailesi bilı:, 

beni artık hoş görecekler. Haydi 
bakalım. lşe başhyahm. Nasıl 

poz vereceğini biliyorsun. 

Ceri, paletinin üzerinde beyaz 
boya sıktı. Fırçasını elin-e aldı. 

Holli'nin reırrini yapmağa ko 

yuldu. 
Holli yere uzanmııtı. Bir elini, 

üç kitap üzerine koymuştu. Bu 
üç kitap, bir ağaç farzedilmek 
teydi. Arkada bir eskiz tahta1ı 

görülüyordu ki bu da yosunlu 
bir kaya yerine geçiyordu. Bir 
Kenaı1:la karm:ıl<arı~ık bir halde 
resim çerçe\•eleri duruycrdu. 
Bunlar da muhayyel bir dereydi. 

bir sazl:Iı. 

Holli, ~ri'nin çalışırken ko· 
nuşmak istediğini bilirdi. Şimdi 

zihnini meşgul eden mevzuu da 
biliyordu. Sordu: 

- Dün gece mesele nasıl ol· 
muştu? 

Ceri biraz durakladı: 
- Bu me9Cleyi ne katlar az 

kurcalarsan o kadar iyi olacak 
dedi. Sen o insanları tanımaz· 

sın ... 
Fakat tanıyorum, anlıyo· 

rum gibi geliyor. Zira anlattığın 
vak'alar, o aile hakkında bana 
kafi bir fikir veriyor. 

- BütUn aile erkanı orada 
idi. Nod, Frank1 Pol, Cc;m ve 
hatta Leı ... 

- Hiç sana yardım 
madı mı? 

eden oı· 

- Evet.• Bütün bunlar arasın 
da yalnız Nod yardım ediyordu. 
Hatta fikrini açıkça söyliyerek 
ne kadar geniş düşünceli olduğu· 

nu gösterdi. Fakat Con araya 
karışarak, ona Stanton ailesinin 
an'anesine riayet etmemenin ne 

d~mek otUut; una dair der• verdi. 
Svn.a,aya~a ka1ka.ral:, Les'c çı 

kıştı. Karısını daha iyi iclaf.ıo et 

gibi zeng:n bir kızın milyonları· 

nın nasıl emniyet edileceğini 

ileri sürdü. Beti'nin benimle be· 
rabcr geçireceği hayat dolayısile 
sosyeteden tamamen uzaklasıp 

beş sen: sonra ne hale gelccrğini 
soruyordu. Anlıyorsun ya, ben 
insan olmaktan çıkmı§, alelade 

eşyadan bir ernek gibi görülü· 
yordum. Pol bitirdi. Coı• sö:ı:~ 

başladı. Ellerini ııimokininin 

pantalon ceplerine sokmuş oldu· 
ğu halde odanın içinde üç aşağı 
beş yukarı dolaşıyor ve söykmc· 
ıdiğini bırakmıyordu. 

- Vaziyet bu dereceyi bul· 
muşken Beti söze karışmadı mı? 

- Ben de sana onu anlatacak· 
tım. Beti fena halde kız'mıştı. 
Tam bu sır.ada Con'un çenc;sinc 
bir yumruk indirdi. Sonra atlıya· 
rak odasına kaçtı. İşte dün gece 
onu bu kadar ve böyle görebil· 
dim. Aman yarabbı; ne kadar da 
kendilerini m~thediyorlar ! Ken· 
dilerinin tahsil derecelerini, ula· 
şılmaz bir mevki gibi ıösteriyor, 
ailelerinin harikulade bir şeceresi 
olduğunu terqiı, asil b~r kandaıı 
geldiklerini iddia ediyorlar, sen 
ı;a . ıJa Bambu dallarını taksim 

edemeyen şemp:ııı :\c ın;ı>•muııları 

~ibi ipsiz ç;ılışır lıağrı~ıp ça~rışı 
yorlar. ( Dovaını var) 
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Çoban Han 
Yazan: V. Kozın ( 6) Çeviren · Nıhal YALAZA 
Beluc Han birden bire, tahta I' 

düşmesinden değil, Mehmerin 
1 

çekemediği, güzel, fakat korkak ı 
karaca ile dövüşerek havlamasın· 
dan, uyandı. Mehmer, karacayı i 
budundan yakalamış: öteki olıın· ı 
ca sesilc uluyordu. 

Beluc Han gözlerini açtı. 
- Kadruk 1 diye sesler.l:H ve 

etrafına bakındı. 
Sürünün öbür ucudan koyun · 

lar birbirine sokularak duruyor · 
lardı. Sonra birdcn·~ire, sanki bir 
rüzgar hamlesi!:, dağıldılar. 

- Kurt!. 
Kuzular bir avC' ?. d:ın mr.lemeğc 

başladılar. Koyunl"lr taş kesilmiş 
durdular ve boyunlarını uzatarak 
ayaklarını kuma vurmağa ba§la· 
dılar. Yavrularının yanına ne 
yaklaşabiliyorlar, ne de onları 
bırakabiliyorlardı. Gözleri vah~i 
leşmiş. bakışları dehşet saçıyor" 
du. 

Dişi kurt, kuzulardan bir ta· 
nesini boynundan, erkek · d :ğeri 
ni bacağından yakaladı. B.:luc 
Hanın önünde her şey silineli. 
Kum, çalılık, sürü; her şey yok 
oHu. Bütün dünyada bir o, bir 
de i:ti kuzu kalmıştt. . Kendini 
tepecikten aşağı attı, ki!mcl:nmiş 
koyunları sağa sola dağıtıırak d:· 
şi kurdun iistüne atıldı. 

Kurt, Beluc Hanın ı:ö~sü. bur 
nu ve vanağınt yırttı, kolunun ü• 
zerindeki etleri kemiğine kadar 
kopardı: fakat birdenbire horla· 
dı, tepindi ve hardcctsiz kaldı. 
İhtiyar co!>an onu boğdu. 

Leşini üstünd:n atarak. ayağa 
kalktı ve Mehc:crin öteki km :lun 
üstünde oturdu~unu gönlü. Di 
ğer köpekler havlıyarak o:ll:ırı 
sardılar. Kadır bağırarak tepeden 
aşağı koşuyordu. 

Çölde, eş:kle, kumlar i istünde 
yol ne kadar giiç ve uzundur. 

Beluc Han. kuyunun en ivi, en 
kuvvetli eşeğinin iistünde gidiyor 
du. Yüzü v: göğsü h:yaz b'r be· 
ze sarılı idi. Bu, RcC"ep Cumanın 
ç~ıvalın dibinde ııaklaılığı kefen 
liği idi. 

Temiz bez Ilcluc Hanın göğ 
sünü bir kaç defa sardığı h;.;lde, 
kan iistüne çıkmıştı. Elleri pa· 
çavralara sarılmıştı. S"'. bc>ha ka 
dar Recep Cnmamn çadırında 
kah inliyerek, kah dalgın yat 
tıktan sonra, sabahley\n bas ço· 
ban Beluc Hanın sürüsünü Ra· 
mazana, Lııdadıyı da gece sucu 
suna bırakarak, yaralıyı Sovhoz 
butahanesine götürmeğe karaı 
verdi. 

Recep Cuma, kuyu görünen 
son tepecikte dönüp. sürüler· n 
yaylaya çıkıp çıkmadığına bakın 
ca, arkadaşlarırl:lan cesaretsiz 
yürüyen Oll'Un gebe dişi köpeğile 
Mehmeri gördü. Kızdı ve onları 
kovaladı. Köpekler rlımh:.lar, bek· 
lediler ve geri döndüler. 

Güneş cöle ~irdi. Eşekten u· 
zun eğri bir 17.ölge uzandı. Koca· 
man Beluc Han eşeğin üs~ünde 
halsız çökmüş duruyordu. Ufak, 
cılı7. Recep Cuma yanında sık a· 
d•mlarla yürüyerek n!:adaıının 
.ağır gövdesini tutmağa çalışı
yordu. 

Yolun başlangıcında ses çıkar· 
mıyan Rcluc Han, ~üneş;n katk· 
masile inkğeme ba!lladı Recep 
Cuma onu teselli ediyordu: 

_ Sabret, Beluc Han. Sen 
kuvvetli bir erkeksin. 

_ Bu. yaşadığım seneler in· 
tivor, baş coban. 

·Yol bayırdan inerkrn Beluc 
Han eşeği durdurmağı rica etti. 

- Baı çoban müsaade ederse, 
- yürüyeceğim. 

tndi. Fakat yürüyemedi. Re· 
cep Cuma onu tekrar eşeğ-e bin· 
dirirken ter içinde kaldı. Yüzünü 
papakile sildiği zaman yolun ke· 
narında duran iki köpeği yine 
gördü. Recep Cuma kızdı. 

- Gidin şuradan! diye bağır· 
dı. 

Köpekler biraz öteye kaçtılar 
ve yine durdular. Recep Cuma 
bir taş attı. Hayvanlar tepeden 
aşağı koştular. 

öğle sıcağı bastı. Ceyran otla· 
nnın uzun sapları arasında ker-

tenkeleler kayarak koıuyor ve 
kayboluyordu. Uzakta, tepeler 
parlıyor ve sıcak havada sise bil' 
rünüyordu. 

Beluc Han gittikçe eşeğin Uı" 
tiinde cöküyor, iki kat oluyordu. 
Parçal:ınmış ellerini ne uzatabi" 
liyor ne de dik tutabiliyordu. 
Ara sıra hafif sesle inliyordu. Su 
istedi. Recep Cuma eşeği durdur" 
du ve icirdi. Yola devamettilcr. 
Hasta datmıştı. Recep Cuma: 

- Su ister misin? diye sor· 
du. 

Behre Han cevap vermedi. 
Recep Cumanm }.tnacından bir 
yaş aktı ve seyrek sakalının i~in· 
de kayboldu. 

- Çörek vereyim mi? 
- Hayır ... Yatacağım ... 
Beluc Hanın. kalın dudakları 

titriyordu. 
- Olmaz. kalkamazsın sonra. 
Havada ufak sinekler bulutu 

peyda oldu ve iki ihtiyarın yüzle" 
:-ini sarclı. Recep Cuma papakile 
onları Bcluc Han1n yüzünden ko' 
valıyordu. Eşek, kumrala gömü" 
lerek. yavaş yürüyordu. Beluc 
J lan tekrar: 

- Yatacağım, dedi ve eşekten 
diişmeğe haşladı. 

R(:cep Cuma yardım etmek is" 
tedi. Fakat kuvveti yetmedi. ı:::e· 
luc Han inliyerekyolun ortasın· 

da u?.anrJı. Eşd: durdu. 
Günce; yaralmın yiizüne vuru· 

yorrlu. Recep Cuma sip~r cılmak 
iç;n b;:c; ucnda çömeldi. BeJuc 
Han cllcr·ni kıpırdattı. 

- Yanıycr11m ! ... 
- Biraz sclnk al.. Artık serin" 

lik basıyor. Zat.n yolumuz a:ıı 
kal h ... 

Bel JC Han bezler içinde. kn" 
cam1n, vatıycır ve inliyordu. Et" 
ra'ın'la lh cöl. bir de eşek gölı;e· 
si V"'r-lı . Rrcen Cul""'a varelının 
alnını su ilr ıdattı Beluc Han 
n .. fes aldı. sonr-a el;ni yava~a 

Rrc~p Currıa ,,, ın dizine koydu. 
- Baı c;cban. b!r şeysöylivcce· 

~im. ölür em, J .adayı al; sağlarn 
bir oğ!ant!ır ... Meh:neıimi de al 
bas çoban .... . 

Recep Cuma teessürle başını 
sallad ı ve gözlerirıJ öbür tarafa 
çevireli. 
E~ğirı yanında gebe diş!sile 

Mchrner duruyordu. 

NiHAL YALAZ/\ 

GUnlük tıuln1aca 
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Solı.Jaıı 511,;.t \'C ~ ukardan •J<ıtı: 
1 - Kabahati ol~. 2 - Usta ol· 

mıyan. 3 - UğTaşma. 4ı - lıçl • 1' 
harfinin okunuı fekli. 5 - Hile ya
pan • Bir nota. 6 - BUyUklUk. 7 ..
I~ı al • Bir nota. 8 - · Leı • Hatırla
ma. 9 - Kadınların çar~aftan C\'veııd 
ıoka.k elblscııl. 10 - SebatkA.r. 

sı n·ınıaralı bulmaC".Allm halledil • 

mit tekli: 
SOLD.~ S.\.GA: 
1 - zaıatalık. 2 - AlA.met • ı..ar• 

3 - LAkJn • SırL 4ı - Amir • Na
cak. :ı - Ten • Harab. 6 - At. :NlV 
ra. At. 7 - L. Sarahat. 8 - nıca • 
AmA.I. 9 - Karabatak. 10 - Raltcl ~ 
L. 
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