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Bu sabahki Londra haberlerine g6re 

Almanlar, Stalingada ve Grozni 
petrol mıntakasına doğru ilerligor

1 

Harbin başındanberi ruslar 6 milyon asker 
kaybetti 

, 

Yeşilköydeki Havacıhk Kursunda Ba aabala Soayef istihbarat 
büroarımın neırettiği rapora 

göre •o naltı ayda: · 

1 Nunıaralı talebe Bu ıaytatı; 
· 600.000 Rıbay ve ert 2240 
! t~, 3162 toa, 2198 usak ,, 

orner in önü Al•an ıa,ıatı; 
1,115000 mba~ 11e er, 3390 
tanlı, 4000 top, 4000 uscık 

Jılaarlt ~ wnlltf emir tL 
zerlDe )'IUalek 111ıe=ı11a mektıelılDl.n 

bawımhk --Jll 1Dbeılbae ayrdaaak 
talebe JCı1D YefllldJJde lllr llaftelbk 
k1lna ~ dön )'Ullllltık-

Soa ıtmJ8* .... ._ pek erken 
... tıerlncle, Y~ tataabala 
dotm 9'tdl• ..... lılarmua 8Üll.. 

lerlndm ma"'•ıen bir tan-re IMılk1 
ıauan dlklmilnlsl cıelbetmlftlr. İlte 
_ .......... ,.... ..... 7Ul 

...... dk .. lıa. :tanare. yeal Dr· 

... 1 lllllD9l'all 1lılelııelll B ' 1 " ıh 
rmmuı ı... lnönttalD lı8yD otlu 
~ .......... ....,_tan..,...r. 

Br ...,tıea1 ...._, Yeflllrö79 
giderek prelı (Tllrldaq9) ~ 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

A MEBİKAID.AaiN Salomon 
adalanDa baakm auretile 

yapm11 oldaklan llkm henüz netL 
eeı_..,..,.,iltir. Ba alon milnuebe. 
tile möttefik .............. mail • 
•etmlt olduldanm iddia eden eh. 
poaJar AmeriMn lmvvetlerinia b. 
~ cdıtrkJan lleJfiyetbai 18k1a• 
mala imWa baJamadrlar. Deftızler. 
de pmi ı.tamalr, baftluda a~k 
dU~ kolaJdır, Yani, banları 
batnmadall ve dtitttnueden iddia 
etmek mtbnldlndör. Nuıl kt mih. 
, .• , • mlay mawffaloyetlıeri ll· 
j,Jt tlseılinde kazanmak hasasunda 
llio tıeNddtld ı~termez. Fakat ka. 
n mabarebeleriıade dilıımanm ~r 
yere ghmeie muvaffak ollD3'H a. 
na mlldde& gisl~nemez. Onun için 
mlttefildet1n Salcımon adalamut 
tıı1analan ve orada bugüne kadar 
ıaı._p. nmvatlak olmalan la• 
poalarm parlllılr saferter iddia et. 
mek lllll"eti1e h~i aldatmaia 
oabfmalanm ~ Pkln bırıtkmı. 
yor. Bir 1ııeıre l&blt oluyor ki Ja.
ponlanıı &lomon aıdalanna çıkar. 
dıklsn kuvvet, İngiliz komandola. 
nnm No,veo ve Fraasrz sahPhıine 
JllPlddan ki1oUk Akmlua kıyas 
-'llemes. Amerikalılar, Salomon 
a4alanna tam mba.ı1ile asker çı
kanfullaudır ve Clkan kuvvetler de 
adalarda JWlelmitlerdfr. 

Bu bakikat kupunda Japonla. 
1'111 büyük Wr &nis h:ırbi kuan. 
1111' olmala.nıun imkiaı kendiJiğin
dea zail oluyor. Çöakil .Japonfar, 
dedikleri ~bi, nakiiye gıemDerinl 
batmmt olsa)ardı karaya kim çı. 
kardı! ('ikan olsa bile orada na."ıl 
tvtmaabiliıdi ! Görülüyor ki, nak. 
liye gemilerinin .J"posılar tarafın
dan il&n e1iilm nlljbette batmadık. 
lan muha.kkaktll', içlerlde bfttnnş 
ola.nlarm bulunması İM pek tabiL 
dil'. 
Arnı nmaoda mtlttPfiil er do

mınms~mm Japonlar tarafından 
iddia ohınduia tMzda ağır zalyata 
uğradığı da asılsızdır. Çünkü o ka. 
dw kati Hrett.e mağlfip o'an do. 
nanmıı artık f'l~niz'terde kencli,.ini 

(Devamı S llncüde) 

b&ld Unf.forn..ıı öfretmenlerlle, p. 
rekee bizzat Ömer laöntt De cll'DI· 
mttftU:-. ötretmenıer, a.rka.d&lmma, 
kampın kuralut ııebeblDJ 1D ınııetle 
anlatmıflardrr: 

"- Bu kamp mWıendb mektebi . 
Dfn havacıhk eanayll ıubeelne aynla . 
cak talebenin pilot olarak da yetıpne. 
lerl IPo kuralda, dl1orlar. Kampa 
Ömer lııöaa (1) mımara De lttlrak 
etU, ilet altı sbdllr aoat taJlmJerl 
JAPIJO'· in bir pilotun yDs 8Mt •• 
.... J"Wlllıı'ir· Fakat bu ilk denlerde 
,,_ t.ehllemls M;rllk ldr IStlclatla ... 
kawamıı bulDDDJ'Or. Buna gellflgU • 
zeıl eö7lem17oraz. Çttnkll Ömer lnö • 

Omer lalnll ucaotım döadDlden 1011ra <Devamı 3 ltnr.üde) 

. . ,Jli.n
7
ftf CB M,!f rmgrqtta 

ZO Alma genci 
1ıa1llolda 

Dün sabah bir motörle denize 
açılan gencıerin 

Buton gece yapılan araştırmalar 
sonunda Valovaya sığındıkları anlaşıldı 

1 
~hr.imi.sde'bu:lım&n Alman ~le- meyUııce aile]ai şU.phelenerek keYo 

zmlne men"RJP ıs· 20 laıda.r genç, f'ıyetten gece eaat 23,30 da ali.ka-
dti:n, öğleden evvel Altmkıi.ya te • dar1arı haberdar ettnişelrcbr. j 
nez:ıdlh motörllnil kiralıyarak P' Mm.taka Liman Reisliği, derha2. 
ınt-le çWn13ludır. Fakat ak§a:Dl kadl'OllUIJdaki va.sıta ve imkanları 
g~ vakte kadar çoouı1tl8.r geri d&ı <Devamı S üncüde) 

. MISIRDA YENi MiHVER 
TAARRUZU BEKLENiYOR 
General 

General 
Ohinlenk yerine 
Aleksandır geçti 

Londra: 19. (A.A.) - Mı.sıra kar 
şı yeni bir minver taarruzu bek• 
lenmektedir, Mihver hatlarında bu• 
nu sösteren hazırlıklar ıöri!lmek .. 
telir. 

Lndra: 11 (A,A.) - Milli Müda• 
raa Nazırlılı fU tayinleri bildirmi~ 
tir. 
i General Obinlek'in yerine Orta · 
şark başkumandanlıitına general A• 

lek:ı;ander tayin edilmiştir. 
General Ritchfe'nin yerine seki 

linci ordu kumandanh~ına generrı! 
Montgomery, generalGo tt'un yerine 
onuncu ordu kumandanhf}ına gene- ! 
ral Lnınsden tayin edilmişlerdir .. 

Londra: ıt, (A.A.) - Batı çölde 
kara durgunJuğtı devam elnıekte
dir. Her iki tıır:ıfta hava faaliye'i ! 
az nlsbeıte olmuştur. 1 

LoDdra; 11 (AA,) - Sovyet iatqı. 
b&r&t btlro8Unım zıepettill bir a.ta. 
tiatit• gön Almanlar aon atlı ayda 
480,000 i öltt oJan.k 1,111.000 k1fl 
zayiat vermjfler, 8,890 tank, 4000 
top Ye '-000 uoak k&7betmiflerdir, 

Buna muk&bil Ru.llar, ölU, yaralı 

ve kayıp olarak 608,000 er ve aub&y, 
2,2'4> ~ 3,162 top, ve 2,198 uçak 
kaybetmlflerdlr. Rua tatthbarat bQ.. 
1'08U, Ru.elarm Kub&a 8&12&1' balp.. 
*1 ka7bettlkJıerilll it.irat etmekte 
fakat tabr.llcalana nüil .. ,. talu'fp 
edlldlStnt D&ve ~. 

Ç ö rç i 1 
Moskovaya gitmeden evvel · 
Mısırda askerler ara
sında bir gOn geçirdi 

B1l mtlddet JllU'fDıda mlh1'V tur ~ 
ruzu ya1Duı V onmejde ve cenupta ta. 
kifaf etml§. ~1' kell!mlerde ı•b _ B!raı rarall tarabnfan lrallal elltlea çar. '. : =n:.e:~k:ı:::tı ~ çil mlttellll llamaadaalarla da llr!!tll 
hayı blnlerce dttpıan askerinden ıe • 
~l~kle~~l'. 
~ .... , •. , 

Brezilya 
harbe giriyor 

Riyo Dlljeneyroda 
Nlm&Jlfflllr 

ıtaıru 
ıelaratlaaa•I•• 
llloam ettiler 

Londra: 19 (A.A.) - Mihver de· 
nizaltılarının, Brezilya ticaret se-

Londra: 19, (A.A.) - 19(1iıtere mflflill'. MGMakibn cephere 814• • ...... o............... ,.w. ............. a1'a8'1t. kale 
i'Cltıııek icltl ~ ıdtme•den mış ft Uk.trlW taftfl~tltet 
evvel K:ıaıra lll"•lf, Batı ç6lilne le ka~llllfbJ'. 
ıderek EJAlemeyaide ve ROveyatat İnıflfz S'atvekflf Mısırdan .ııo. ' 
bir sin uterler arasında kalmış. kbvaya tieftıltet etmezden evvel Mı 
orada lteyis, Cenubi Afrika Baf"e SJra ıehiıif olan yeni fııgitb: bna • 
klld Mareşal Smuts, Hindistan Ba!f birliklerini t~tllJ etmiştir. , 
.Jnmıandenı seneral Vavel, general, Cbıırchill ile görüştliklen sonra l 
Dilson, -trikan kuvveUeri kuman Pretoryaya utramış olnn Cenubi 
danı seneni Maxvve'ti, H8r Pran • Afrib Başvekil! Mareıat Smııta. de• 
sızlar reisi getteral de Gaölle, Surl • ı m!fttr ki: 
yedeki Hür Fransız kwnandanı tıei - ~ısırda B. Churchlll ile. harp ' 
neral Ca.troux ile Orta Şarktaki harp 

1 
durumunu ve diler ıııilbiıp meselee 

durumu hakkında sftrtlfmelerde bu leri tetkk ettk; Mısır ktonuşmalan 
Junmuştur. ChurchiJI, Kıtal Faruk ve Moskova konferansının kararla .. 
tarafından kabul edilmiş, Mısır n, harbin istikametine bl tesir 
Bq,veklli Nabaspaşa ile de görüş " yapması muhtemeldir. 

Sinema locasındaki 
aşk sahnesi 

• 
milerini batırmaları, memiekelte -- __ 
derin bir heyecan ııyandırmışkr. Balllblal lldlre• va 11........ , ... , .... 

Rio de Jenciro şehrinde şiddet· ~,,-
IJ nümayişler yapılmıftır. 1.000 nfi• m&rQgOZ ''C8aill ..... flllJI•, , ~l.fOr 
maylşçi İtalyan sefaretııaııesine bü · 
cuma teşebblls etmiı ve polls tara- Birkag ay evvel, Çciıberlİtllt ili· ktmeıiiiıe bU ll&bah ikinci~ cea 
tından ddılılınıştır. :cemumda. k'.l.1'181 Gilz'ni, M\ızaffer ftıabkemeeinde baakımnıstr. 

Brezilya Cimıburres M. Varsay, adında birJJi ile sinenML loc~. ~ demjfdr ki: 
söyledili bir nutukta: "Mihver tah· kuoü kuoağa görUııce. ltoai,r.ıü r ,._ ~ illımkanmsn ~qlf
telbahirinln Brezilya ıemllerJnt> kaybedel'ell .XQutleri- .öldilıeA- -ıfe ' 'ferle . ~·i ft ~ y_.,. 
yaptıkları hllclltJllan cezalandın • karmı ~tizini de ~ kıp,ı Ue "' dlfıııı. d~um.. ~i IW2f g6 • 
..:.ca::iı::ını~,;;...· .-demi~.;..fl_Ir_. ______ .;:.;ra;;..li.:.yan.;:.:;:..~mara.ng~:_;_Oll~cemmn~~~:rn.,,.uh_e+"ı •1 ın~~ UAr.e ı.taınbula. pldim: • , .. s'~D. sit. ben ııtr. hlıfta ...... _. 

7 f •k i.-eceJim.n c.\odt Fa.Kat vapur obq-p • e r ı a mı ı ~ '-· ctı~tlalı '° at,1.n ıkltmedhli • eı-
. ~n .girdibı.: ~ lecad&.Jt.u. 

n l
r 1. . :L .J ~afl'rr·•. tuoa.k neata g&ri.iqıce 

'll .KB vu" ıar t=~ ı~inl,.ı:=-: 
~ tpıa•iısiıDt- -..ıanax. ~ 

e:tal'4anatı =~~:'1:.= o. ı:~ ~~~ hnlllL jJll$tl ~ JJ.e 
kend"•e vqmuın. CtlND& AZ1' 
yıın,'' . 
118"~ iahitl,. Jclı> ~.bir 

ROMAN TARiHi 

V k• Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
Ticaret e ıli bu Halüenin aaTaymJan Mogol ortlu111na iltica eien bir 

gilneb~. 

Salomon 
adalarJnda Sabah Bursaya gl•ttı• Arap tlilb~ - SeınerluınJ lıapılanntla Jallıaınılıl• 

ordum - Bir ~de yJalan tahtlar! - Cen~n 
----.OM•--- kolunu biilcmelı i.liyen kaJınJ - Selcak aaraylanmla 

Vekil dun birçok tacir ve esnaf gurupla- "'"~W!A.!ar!:::~~·~~,.,, .. 
rını dinledi 1e isteklerini not etti ço11 ra1rıada ma ııtaa1anada 

•===========~ OllDJBO.llllDll~. (Yazı~ S tlnellde) 

~""' meozilerini liilıaiye, elliyor 
ı.-.... 11 (A.&,) - Salamon ada. 

ıarı mUJıanı>elefl llakkmda 1'IDl lla • 

---~-·-----. Amerlkablar Talacide ....... ! 
~tmnata deTam ~ • 



- l:dİftMllllF • Yec11mııt bll)'lk 
bWvanada .... ,. kadar yapdaıı 
IDJ)1U ~ itibaren 
y~ -- olaa klaıma da 
...._ la' ı ı• et:mitdT. Sar haıi
ebıdeli Jl&llc llllıiJinl Marmara b 
yılama ~ olan m i:Uyllk 
yol lıu .ntle lmıal edllmit ot.o 
caJııtır. 

lldlrJMılıılp • Yed.. J'l)hms 
hatla.rcr-7 -1dl eden Ayvanaa
rq • JDcltnae1mpr lmmı lıdi klJdao 
nl&4kr.. ,_. bl•h• .. Savak
lar çeemesi bal bor.uk Olduima • 
ömı 9llh edilecfttir. Yolun Edlı
nebperha ~ adar olan 
Jmmı ile -- nıtojla Te offt ,.,ı. 
dur. ~t lb~e kadılr bunua 
tek ,.,a.ı llllfalt olank )'ap!lmıftır. 
EHle'll cellli GlılD m tıek 191 c1a 
efmdilik lhttyuı lraıwllamaktacbr, 

Beledi.Ye. MeııllMrepı • Yedlbe 
le ) ••n IOlle olll'.Ü lnlumı da 
ha lmmLf* ~- Ba it için 
de )'im bia ?8ük '* ı.bl!Mt •7-
rdmırUr. 

Ba JIOI aynı -w"4ı IW4tına 
..... 4, .... lcılD tmiltlk IMhl
yetJ dıe buluıı.st ... 

1 • 
• 1 7 

Yerli Matlar 
Pazarları 

lan6al ,.,..,..,,, 
ıall•••Nler f!r,._,a 
'~ 8Gmerlıt.lak umum IDlldlrUICI ..,._ 

mk bir ~ı. lıu11m1a JVJt ..._ 
- puar .. Zstl .......... lıtr ....,. 
totllmü - fılrlk lılr\lllaa...,. 
Qnı~. 

Ba ........ Or'liDQ ..... .. 
Lm •lmm'fltll'. ~ ,.... .... . 

•,....ıan•--~ 
...... ,.._ -- lllıaıa ,._ 
lıina kira.lan '••nat ..._ olaoalr.. 
tır. YaJlm OllEOcll.r, ~ BIJtl· 

.. Alııluq JWdul )Wle:itMe 
1ılralalalakbr. 

DJllr tarafta. "dııı ı• ,.. 
- t,aNfmdaa ...-.ı.. ...... ,., 
1ilt ...... Jlladlll ....... ....... ...,.. .... ~--... 
tmacm•lt-.....~.aa .. 
rada, ·~· ~ BalılNlılrde teetll ~ ............ .. 
"1111 sQll .......... ~. 

0..- tanııaa 1Ubc ........ ......... ,.~ ....... 
....... 8fdal&ktır. 

._,ı.. 

y.....,.,. li~ tllfllrnı ... 
....... ili lirıntı ....... ,-., .... ..,...... .. 

.............. ~ dlllUl 
llptla ~ ........ ı-tebtılJ .. 
deli Yada,...,.... l&bo. 911amOll, Ro. 
-.-.aı •• _. - -ata dtlıQI 

~ W1- ---- taralla
dö ~ ........ ara.. 
ıaıtqtmblUltU'. • - llanlretler, 
ı• •=••lı Japaa •>t•ma san. 
1 ....,. -- ........ illa 
dıNıra ..... alır ... 11 - llUL .......... , 
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HABER -Aktam Poetaar 
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RABi :a~L ER l~N~T~A rr.~1.4.----..'\ 
laldlıl M 1'tlliJ.I 1ı•8 • ~ 

L~~a.~· 1• 
nemntaı. • ~ 

.... addCI ,..,.,.... ... -

8 .,, .. 

1 •) lıU 

·A.Bml&tAR.ft.ABI 
'l'lldd,. lllllletıl 
H.00 11.r. l'rM D. 

t.IO.,~ ..... •• 
6..00 • ..:~~ .... . 
l.60 • .... • 

ı.aeepllıı'llle 
.<Bat tM'afl ı İDalde) 

\1111. ıt (A...L), - 1ngUls ~ 
.Aımım • .Km b&rbinin bqlangıcın -
daMed • ~ :awıuıı öld1110nt1 h8 

•!h+""ti.r· 
......., 19 (A.A..) - LondNdan 

pılıln 80D haberlere göre .AlmMlM 

lngilizler 

Fransa 
salıilinde 

Oaıeteşe ,,...... ~ oenDbl& p.rbıtoBlde arut 
kv-02D111ır, pet.ol 111111t&Jsıuı Qroa. ""-----r:vrak_,..t_ .. _n ___ ,:;:. da tlerlemete d•ftm et- Diep havalisi-
::ıe: =:: a.. ne bir akın 
wtlari dDD Kletakayanm cenaba §8llC: yaptılar 
ldJltnde, Koteınikoronun eemıba gar_ 
bjalnde ,.. Piettgonk b&gwllııde dttf-
maııla çarplfDIJfl&rd1. Harekat 

YüluJek 8ovyet kum&n.danlılmm ,._ .. 
ıamamıayıcı ra.porwıa göre. auı kuv .vvameaıyor 

Brezaıra llaroe mi 
glreoell 'I 

vetıert Stalingradm ılma.li garblalnde Lond:r&, 19 (A.A.) - İngilizler, 

Be§ Bruilya gem)linin torptllen _ 
tncsı hA.dl.sesl yU.zllnden Breztıyuım 

harbe girmeai aöytenmektedir. 
Riyo dö Janeyroda ana caddelerde 

bUyük bir halk kfltlui ntımayiflsr 

Yapml§tır. Huawıt zabıta kuneö 
ile bahriye ukerlerı devriye gemıek. 
te~v. Alman.,.. İtalyan evleri m.uh&.. 
faza. altına a.lınmJft.Jr. 

,,. Kletakayanm cenubu tark18bıde Fransız: sahilinde Dıep havalisine bir 
fiddeUt mtıd&faa 11&l'&flan yapmf§lar akm yapmrı:lardır. Hareket devam et. 
dır. Bir kesimde 10 dtlfDıan tankı 1 mektedir. Bu hususta mütemmim 
tahrip eclilmig, 800 Alman öldUrülmüt tafsUılt beklenJyor. Akmm bir istilA 
milte&kiben Sovyet kuvveUert yeni hareketi olmadığı, dllşmana yardrm 
mDd&faa mevzJlerlne çekilmişlerdir. edilmemesi, hnlô..s saatinin y&kmda 
Diğer bir keııtmde Ruslar, Ustlln dllf. geleceği Fransız milletine haber ve 
man kuvvetlerile çarpı!JIW§lar, 4 top rllmi§Ur. • 

Bütün gueteler tonajl.-ı yek6nu 
13900 ten& balig olan bet vapurun 
toı;,ıill~i karşı&nda efkln u
nıumiyenin hi~oldağu be 
locoonft. tercüman olmaktadırlar. 

Bütiln g:ı.zetel~ şiındiye kadar 
tnilnhaaıran Brezllya. ve Birleşik 
.Amerika gemilerine taarruz edil
:rııi~ olduğuna işaret etmektedir -
ler. 

B,_ gazeteler, hüldmıet be 
ncı m~inln "Brezil va.lılenn ean vıe 
rna.Uamıa karşı ~pılan tecaviizlıer 
cezasız bl.mıyaca.ktır.,, ibareli 
ili l>Uylik lbzşhklar ~linde netret-
mektedirlıer. 

tahrip etmlı!er ve 700 Alman öldür. 
mtl§lerdir. 

Şimall Katkıuıyada, bilhaa• K.raa. 
nodar bölpainde Rualarm vazly 
vahim oımata devam ediyor. 

Şimali garbl Kafkuyada Ruslar 
1bfr dllpıan grupuna mukabil bUcum. 
da bulunduııar blr dUşman taburnnu· 
hezimete ufratmI§lar, 4 tank da ta.h. 
rip eıtmtı.ıerdir, 

Mavi karneler 
aybaştna kadar 

muteberdir 

Son altı ay 
içinde 

lalflteredea 86 
mtlyoalak mal 

ıtaaı ettik 
Londra, 18 (A.A.) - 1.1.1942 ta.. 

rihinden 30.6,1942 tarihine kadar ge.. 
çen müddet 7.arfmd& Sterllng grupu. 
na dahil memleketlerden TUrkiYeye 
vaki ithalA.tm kıymeti takriben· 86 
milyon TUrk liraama baliğ bulu.nmak 
tadır, 

Fottn. çadır ve çanak gibl . aııkerl 
tecblzata alt malzeme hariç olmak 
üzere, askeri teslimat l!lbu miktara 
da.bil detıJdlr. 

Maamefiıb §Urast da lıılFda 1&
yandır ld, dUn f"ece eon olarek 
~tı:;.redfıl«ı ve kaza~ bir· 
çoğunun 118.ğ ve salim oldıukla:w 
bildiren tebliğ biraz sük6net haml 
~tmi~. 

laltallaltlladar· 
a teltUgat fapıltb 

Diler vil8yeUere alt mavi renk• MezkQr 86 JDilr>nluk lt)aal&t 111 
li ekmek karnelerinin dilıllden ifi• maddeleri ihtiva etmektedir: 

SaWıiyettar mahafil, ırimdld 
halde Delıt'edilmiş ol&n relllll teb
:iğ ilave ed1leceC hiç bir teY olmn
c!ığmt beyan e~ktedir. 

baren f.-ınlar tarafından Jrabul l-. lZ.S7e.OOO Türk liralık hubabat, 
· dilmemesine başlanmıftı. Belıedty~ ·l0.'990.000 Türk liralık lokomotif ve 
iıktisad müdftrlilAil görülen lüzum WlgOD, 3.640.000 Türk liralık çelik 
merine bu sabah alMtadari_.. ve ve ehemmiye~i miktarda <;a_Yı k.abve, 
fırıncılara tebHğat yaparak bu kanı rk&ka.o, sana~rı ve tababet~ kımye
nelerden şehrimizle da.ın«alaltını.. v1: maddeler, otomobil lft.stikleri ve - ...lftNDın.um& nztf"ET: 

PoU. YeDl Delldde $ilin pµta.kıın a. 
1'8.Şt.lrmaler JILPJDllt;ll'. Bu anda kOD.. 
gre k~ BblpJe ~yet bll-

-·· -·-·-- n 1 ....... . 1.- kauçuk mamuıa.tı. tabaklanmış deri. --~ı .. ~ 'Oel'_. __ - "'2#._ 
bol edilmesini bildinaı.tir.- ler, aaur.7 •• pıYi:ıilıln ~ ka1aylt 

~elik levhalar, maden halitatan, l!I&.. 

l'OSU da U'&IUDlftn'. Bundan bqk:& B b hk. 
~ı = =:ır1e~;:~7- u sa a ı yangı 
ı~ denllmekted1r: POftlbahçetle incirli lıöyüntle 

"Halk ve ipliktıaneler amc- bir ev tamamen iki ev 
lem taratmdo.n yapıkn hareket - kısmen yantlı 
ı:.r ~ Delb.ideki durum ı:ir. Bu ea.bah sa.at dörtte Pqabah• 
l.ın bır manza.ra a l~ttr. Ntıma- ,..-A._ İnciri" "·ö d H ,~ ...ıı bel-.a: d ·ı . ~ ı A y e acmıacar eo • 
. ·!l~wer. ~ye aı eeı~ ve ver- kağmda 19 numaralı evde - , 
gl tahtıilds.nrmm bürosuna ateş . • ya.ngm. 
'·e-:..ı.--:.. Politı ı......aı ri1 çıkmş, yangm. neıtıees1ndc ev t~ 

'".._.......... "''~ a e aı. maınen van..,,,...ır 1tf · · 
keri kuvvetler meşru müdafaa ha r . ,; ": ·-Y• · aıyen!n. gıı.y~. 
lınde halka ateı a~lardır işlik etine ragmen alıevl-er, bitışlkteı~ıt 
k ...... -.. _...... - · _ 21 ve 21·1 nwnaralır evlere de fit• 

• .., .... ....._ e'.ıucı Ve gezme yasagı rau t ...._;...,._;., Bu 'ki . .__ . 
l'ntebw:i:yeti t&tMk edilmi3ti Ş" .,e e---...-. ı evın ...,.t kaı:• 
di büy8k 112.yıda a<tk~ tak~~elı;:.i lan ya.nm.ı.,tır. '!anan 19 numaralı 
"elmt..+.ı- n.-1-r ..-ı.·rd d • ev ah!!ap ve ikı kallı olup Nafia 
~. '1""· .&:>....- ~ı e evnye · "nde b" ,_ .• J?"czm~tedirter.,, ısm&; ır ua.yana aittir. N4lftıe-

Dlğer taraftan Hlndiatanm muh.. ça 2'IQll8.t ~.Yangın annak l>u 
tellt merkes!etjııden Yeni Delhlye eaıbaıb. )'le<tide eönd~tiir. 
gelen haberlere g6re durum gittikçe "'.Jl:; "~' - .... ~ " 
iy!lqmektedlr. mecbade, 15 Ye 17 atuııtoe gOıderl a~ 

Kalkft.ts.da nüma~er bazı rasmd& yapılan ça.rpıımatarda, aon; 

rnsJıalleJenle dolS(lmt§lar ve çar _ rakaınJera, g6re 12.800 eejr 
ı;ıda ~ bir hAdiBe o? • dQpnUf, 47 tank j!e aynca 252 to 
ınuıtur. tarallmızdan alJnmış "eya tahrip o • 

AllabMıedda da vazi:Yet lyileır lunmqtur. Savq aahaeının temizlen.. 
nıJş ve gece dafa çıkma yaaağr me ifl devam etmekledlr. 

..aayf maklnelerı bUro malzeme.91. pa
muk ipliği ve mamuıa.tı, jüt. 

Kanadadan 
lngiltereye yenitlen takviye 

kuvvetleri geldi 
Londra, 19 ( A.A.) - Kanadada.n 

yeni takviye kıtaatı İnglltereye gel. 
miştir. Bunlar deniz ve bava kuvvet
lerine mensuptur. 

Bir IOYJ8t 
denizaltısı 

Gene bir laveç vapurunu 
torpilledi 

Stokhôlm, 19 (A.A.) - Nilge-
valg vapuru dün öğleden sonra İsveç 
Itar&SUlarmda Vaestervik açığmda..blr 
Sovyet denizaltısı tarafından torpil. 
lenınl§tir. Gemiyi himaye eden blrljk. 
ler denizaıtma. karşı 40 kadar mermi 
atmı§lardır. Torpillenme bA.dlsesl Lu-
ıea vapurunun 1 temmuzda bir Sov. 
yet denlzalbsı tarafmdan batırıldığı 
noktaya yakm bir mesa.fede oımuttıır 

20Almaa genci 
llarltOlda 

(Bq tarafı 1 incide) 
sd~ -edcııek kayıp çocuJ'1an 
~ ara.mağa koyulmUftnr. 
Dün ,gıeıae, baMıa1m fazla 8et"t ol • 
nıaaı dolaymite :taııw:ıiYat uzayın• 
ca .A.1man seta.ret;ba.M8i, bu iş için 
~ NeWt!ıel" va.puru.nu 
ki1'8.laımıştır. Vapura, Alman sefa· 
rethanesine men.sup IJcimsekr~ 
rek y:ı.nlıı'l'lnda Mmtaka Liman r~ 
isliğine meTJ6tıp kontrolör ve Deuiz 
yoYa.rmm mtit~ buluındu • 
ğu h&ldıe arama.la.Ta devam etmiş
lerdir. Mı:ntaka Liman Reisi Tev• 
fik Tolaycr, dılin gece, keza.zedele • 
ittm Ya.lova ile Ba.nbmım araa1ında 
t:ıir yere srğınmış olmaJ:a.ırrnın kuv• 
\'etle muhtemel ibuhı.nduğunu bil • 
flirinoo ~.rs.mGJlaır bu saha. dahilin· 
de telksif edilmiştir. Nihayet bu sa• 
bah, Alman sefaTethe.nesln~ kaza• 
zedelıerin Ya.lovıu:l.a buhındukl ı1n 
telefonla bi1ditil:mişti"r. Nilfuac;:n 
kayıp yoktur. 

Dil kurultayı bqkanlığınm 
teıekldirleri 

Anbra., 18 (A.A.) - Dördlin
cü Türk Dil ku.nıttayr bqkan 1 ığın. 
<lan gönderilmiştir: 

Dördüncü Tü.rk Dil kurultayımn 
toplanm&St dol.ayJ1511e yurdun her 
tam.fmdan gelen Jrutlama tel ve 
yazılanndan do1a.yı kunııtayın say. 
gı ve st-vgi du.ygularmr bild!rme. 
ğe sayın Anadolu Ajansmın araç • 
lığnu sa::vgı:laria dilerim. 

lstanhutun 
kömür 
ihtiqa.cı 

Dlrt vaplll' tallıf ı 
etllllll 

Zonguldalptan. lstane.ı. mlden 
kömürü nakJetınek nzere dilrt va· 
pur tahsis edilırniftir. Bu dört va• 
pur, devamlı surette bu işe tahs:Oı 

edildiği takdirde, en geç lkincilcş 
rine kadar lstanbulun kı-şhk maden 
kömürü ihtiyacının tamamen temin 
edileceği hesapalnmıştlılö, 

Y8111aMu defter
leri lulralaadı 

Da.hilıiye V ekıA.icti, nüfus daire
lerin<l e kulta.nılm de!terl<'r ve ev
rakı yeni esasler dahilinde tanz!Dl 
~'imiş ve nüı:pune!ıer ha.arlamıştır. 
esas defterler, ölüm ve doğum 
defterleri, ibo@anma kırytt d,f~er • 
leri, yer dı~tirme işlerine nıah • 
Hte defterier, k&yıt t111111fühi defter
leri, doğuma, ö1üme ve yer eleği!}• 
tirmeğe tas.!Wk eden iıılerde veri• 
Jecek ilmüıhabe-rler yeniden u:\sıla
cııktrr. 

Bu meyanda nüfus :işlerinin bil • 
tün tıua.ba.tır.a ait ist&tistik cetveı. 
leri c1e yeniden baıRlaca.ktrr. Bun· 
lar bütıü.n ntifus dair~!crinc tevzi 
v~ unat'3lot: 1r. 

Ticaret VeldU 
Btarıaya gitti 

Ticaıret V eıkiJi Doktor Beh~t Ua 
bu eeı'beıh Bumaya ha.reı'k.et etmir 
tir. Ouma günlı ~ döne
cektir, 

ka.1dınlmlıJtr. vtamsa. dopaunda bjrçok dllpwı 
Orta ?illyetle!de bazı villyet ve taarrustan kmnen k&l'fllrk taanus.. 

l'eledh•e mecılilıl~rl uıtlarma itıten larta p08ktırt1llmilftUr. 

Vekil, dün de ~i ~t.o 
---o-- - kildıelıine devam etıım.ttr. öğ-

M alta iizerintle leden evvel mmtalm tioaı'et 
'-'"~kt'rilm8.ııtk'. Rijev çevreainde dtlfma.n muh~ 

Li.lkncnoda poije Naayonal He- erlerde •vat hattnaa bOyük a&:!"ld 
~ld guıe&cafliıtn ida~anesine el piyade te1kJUeril2 tanktan ileri ati • 
l.oymantvr. reNk taamıa g~miıtır. Btıtthı ta

Katitedıt. baa mJlliye~ gaze. arruzlar pllsk11rtOlmO,ttır. 

Londraı 19 (A.A.) - Malta &dası müdürlüğüne gelımif, burada So
Qzerlııde diln bava faaliyeti az m.ııc.. koni Vakum yaıkm ıa!4c mf\dftırlyle 
yasta oımqtur. DO§Dl&n uçak?an ta.!j görii§müştür. 
arrmı etm!f tı&at &tdan bombala!' Tekil, öğleden soma tic&ftt odıa.-
ııedefterden uzaklara dO§Uıemımr. mıa gitıni3, burada mU.htellf t;a.. 

Macırtıtanla 1 =~~~a !: = 
... mlllad.ıesl iı:abırl ettni!Ptfr .. 

tele'!" cuma &aba.hmdan itibaren HaYa kuneUerimlzle yapılaD 6rne 
ne!J!'iyatlannı tatil etmiştir. olacak niabette mUkemmel bir ft be. 

Tokyoda Japon • Hind cemiyet:intn raberlf#i ıtddetıı mOdataa aa~ 
riyueı dtwDı uumdan Yaıka Oku- aırumda 80 temmulldaBberi 1088 
rejbna bir Japon cazeteıdnin mubab{. d1lfJD&J1 tankı yok • "ıtlr. 
ııne H1DdUt«Dda İngiliz aıeytıtan Oepheııin pmal kJ.llM tle d8...,.nm 
nU~ ı.rut kokuau tdbt,... ,....al taamızlan da üJm n.ı-. . 

.AnkaJ'M\an ibildirildiğinıe göre, 
geÇ-enterde. MMaristan.dan TUrki • 
yeye ve Tiirkiyedm Meca.ristana 
Türle ve Macar mafta.nnm naklini 
temin i~in tdmfk mUzakerelerde 

'ıldıtmr ~k demı,tlr kl: : • 
"HfndHıtMU .sefalet Ye uıtırabtan 

alnız kılıo kuTfft1 kurtar&blleoekttr. 
Artık bot .ezıertn zamanı pçmiftir. 
-şA.- czPBEStNDE: 

DlnlrU Alman tebliği yeıı.1 bul ana.. 
vatfa.kf"8t1erl kaydetmektedir. Teb
liğ §lSJledir: 

A1maa ,,. mClttetik krt.&larmm Kat. 
ku ~ki ta&mlCJan, tnatlJ 
dU§Jlıan mukavemetine ve arazlnln 
g6sterdl#ı ,UçUlklere rağmen tıııtüva 
aıcakJıtma beutyen tlddetıı bir hara. 
ret alt;mk bq&n ile devam etmekte
ıiir. Karadenbı limanlarında bomba 1-
ıe 12 kıyı remtaı ile büyük bir aar. 
UOb pat b&tmlmıJ ve mUhtmm&t 
t&fl1&ll 1 btıytlk mavna ctdd! hasara 
•.~a tılmqtır. 

Don bl1yü.k dll'letiJıiD ıimal döne • 

tımroı ClllPIDl ve ÇORÇIUN buluıımtıic tiEere Anka.raya giden 
SEYAHATi Macar heJlleb'le Ticaret Veklleti ve 

Çörçllln eeya.battnt tefsir eden Tay. Devlet DernirYollan aromndaki te-
mi• sueteet tGYI• diyor: mastar bitmi4, heyet memeleketi· 

''General Vavel He senenl Brü.ta ne !baftket etmi,tir. 
Moekova görllptelertnde hAalr .,..._ Bn aııUmkereler mUıabet şektlde 
malan mtıakerelerln aakel'l 1-lam- net~şlir. Maca.riııtanla TUr • 
da!a &n.emlni iabat etmektedlL Gene- kiye a.ıosrnda nsldliyatm bir kıs • 
ral Brub Avruıp&da ıcuruı..-..~--m. Macar vagonlarile yaprlma• 
Ci cepbenin komutanııtr n ı 1tJ ltW 91 ~ mııbtem~ldir • 
tapmaktadır. Hlndıat&n kam11pm o. 
lan pneral Vavele p)JDcıe, keındi.t 

Ort;a§arkta kurulacak tldzıot bir cep
he için pddetlt bir al&ka ~ 
tecfir. Bu takdirde Irakta bahman 
dokuzuncu ordu ile trandakl tncfU.s 
ordusu da daha ıtm&lde oarplf&Jl Ruı 
ord~a.rıpa iltpış.k edecel\lfrcUr. 

'A.rjantimlen bıifJay gel«!ek 
ArjantiıMen lthAl edilecek huğ· 

daylann nakli için Fransız nakliye 
tirıketleriyle mfiza~ereler yapılın.ık 
tadır. Pek yakında memleketimi:ic 
tokuz bin ton buğday gelıntsi bek• 
lenmeJdedir. 

Heyet, :rııanıilatun. te\'Zia.tlnm 
eüi!li g.ibi bidiitler V88Jtaeile ya
pıJmasmJ, a.n.ca.lt ç~letiıı fiyat -
lannda ımıvazene tesis edJ.lmeei
ni, ve el ttzglhlannda dokunan 
mallarla febıika. mallannm fiyat. 
la.rı amsmda bilyUk f~e.r oldu. 
ğunu badlnmiştir. 

Rilştü Diktii:ridln reieliğiudeki 
heyet de, ka.11.Ç'Uk ft'..brikatörleıimn 
dilelderini btld.inniştir. Fabrika • 
törler, vekile, evvelce kendi şa.. 
h1slarma ait olup WA.hrre ellto· 

1!&11 120 ton kau~ işlenmeie 

bıralalma.smı -~· 
Şoförler cıemlyeti namına ce-

miyet reisi Hakkmm reisliğindeki 
heyet de benzin tevziatınm yeni 
bir düzene ltonulmasmı, oto:nobi1 
llstiklerinin tevzi edilmeeint iste
mişlerdir. 

Vekil btmie.rdsn bapa zeytin. 
yağ~tla.r, gömlekı;iler, hasır elbise
ciler, temler, moıb~r, )"Ol'· 

1 Hak verihnez, almtr ! 
. '!ayatımuua muh~elil salhalaiuula alaklı büyüklü 

cqıtlı hGksıshl&lara ugraıu. Bwılann lıen'Nn ~oğuna o 
muz silker, gcer, haklıum:t11U4M11111iı liiqiilı bir kül.#et 
ıa~. Y tllluıt elbette bir ~r, luıltlcımn.ı verirler 
diye tla.;iniir. kendim~~ Halfnılti hak veril 
ma, alınır. Ne kadar eltemnüyehiz olvraa olsan mr 
hakin aramamn ve Al!ftCUWi, eemi~elin al:ltiki biinyain 
Jen hakauJJı gibi lı6tii bir ifi.yaJı azaltmak gibif&ıendi 
bir neticesi olacağuu tla JüNntneliyiz. 

Yeşuköy Havacthk 
ktr.Mılla 

(B J° 2 1 neide) 
nünde tlJBıllı9'..bılıı.r temdit etmedi • 
rHmiz bir me Is et;Jıal4ak. l[amp& geL 
•necıen havaedık•Wı'_.., bazUlaa. 
ımt ve devamlı olarak da bo nazari 
bUglıılnt . arttumıttır. Soma otomobil 
lrullandıtmdan motöre dıllr pıalOnvL 
tı tam olduğundan it pek kol.,.-,. 
mıı oluyor.,. 

Multarrtr ark&dafmuz, lahbalamu 
ıre ömer 1nönl1 Be olan krnuflDUDlr 
ııöyle naldetmekf.edb': 

''Bl& ''Tllrklmfu" itret,meıılerile 
konafQl'ken 50 d&kilral' açuş mlld • 
ııetı tamamlnnl!l1'tı ve tek •hhlı F. 
n·. tipi tan are, inmek ÜZM'e bulana. 
l• ordu. Btz de tayyarenin durduğu 

ııoktaya doğru ilerledik, önde lmlu. 
tıan muallim bir lpret \•ererek ma -
rıevrayı Ömer lnönUne brralı:tıtmı bU 
dlrdl \'e genç talebe tayyareyf' dara. 
r:I\~ yeri tayin edeftlk orada durdur. 
'1u. 

Hoeaam.uı kanat üzerine iomeelnl 
ınlltealdp Omer tnanU de ıayyaredekl 
mevkllnden çıktı ve cevik blr hareket 
le yere aUadı. Şlmdl bem para.tütbü 
f:ıkar.tlyor, başlığını gevfetlyor, hem 
tle bizimle konufUyor. 

he,- akşam 
(Baş tarafı 1 iar.lde) 

~ Böyle ols&ydı 8alomon 
adalarma ~kan miittef'ti< liUV1'et• 
leri nasıl takviye alırlardı? TakTI. • 
ye almıy-a.n bir ihr.aç h-uvvetinin bu 
ı.adar möddet yerinde tatunaJ;il. 
mesi ve me,...merini ta.hkim ~ıteMI• 
mtiıi·h'Mil midh:? 

Ya.buz bu h~-ik:ıt bile Japoalıa. 
rm doğnı sorlemedikle'linl foe7St 
t.diyor, 

Almmakta olan habe-rleri ~ 
niinde tutar.ık bir netice ~ıkazmllr 
l~rse denilebllir ki cenubi 
rasifikte müı:t.efikiel' bir taaıaa 
kabiliyeti g&otenn~ler 'e çok 
ehemmiyetli ss•~on adalarmda 
yer~rdir. Şimdiki halde bu 
adalann her ta.rsfma hakim <flrn•!t 
cw.ğil.le1-dlr. F°':l.k:ıt kunetli bir lrı 
W/Ailine muvaffak olunea. iş~ 8ao 

hnsuıı geniı;letef'eklcri şöphesizl)ir. 
DR'ha şimdiden ada! rm i\çte tilT 
nİ8beltinde müttefik hakimiyeti aJ. 
tma geçtiği !IÖvlenlyor. 

"- M:otöre k&J"tr emmen çok mey. 

l llm vardır, diyor. Uçak motörU mu . 
>llııidmk ki bunun en mükemmel ,ek

tneam bir spor· olarak da daha 

Sa.lomon :ula1anna çıkarma Jıa. 
rek.etinin kolay o!mao•ğı, ~etin~ 
prşmalara mefllan \el'diği de a;i\a
!lltlryor. Mtit!efikler, pek kola&' bir 
muvaffakıyete konmamıwr gitM 
görünmekttdir. Fa'li&t mıESele gfiie 
alınan f.~kirlıklann b<>sa gittne
mesi.r.r. Boııı\ gitmediği isln ~ 
sabit olunca ıeşebbü&ön iyi nette& 
lendiğinde ıüphe kalmaz. 

f&&la tatmin ediYor. Kaldı ki 

·~ meslek eubeıdaln al&kaar 
•e bllbaııaa ylll't mlldafaaıır bakımın. 
Clan ehemmlyett dalla ön pUbc1a yer 
abyor . ., 

Bu eıınada hocaısı Hikmet Yay, 
gen~. t;nlelıesjnln elini &lk&rak aynlır. 

ken şunları da ila"·e ediyor: 
'••- Bugün diiınden daha iyiyiz. BU

baaaa. e diinklk vaı.lyeti de tublh tıt.

~k. Yann yeni bir aaftlaya ılrecej'lz. 
Omer :tnönllne ııordum: 
- Ha\"BCdığı tSevlyor muıunuzl' 
" -lleuı de pek çok, diye cevap 

1rerd1 \'e sonra hemen lllve etti !"~er 

uçmasaydım kendimi yanm ı. .ı•ı.ı 

f,elı\kki ederdim. Bizim ne&li n daha 
ııonraaı muhakkak uçaea.ktır.,, 

Hangara doğ'ru llt>rferkM o anla. 
"'yor: 
"- Bllııenlz, diyor, bu sabah uçuı. 

lan ne 1)1 oluyor. Şimdi yalnızım. 

ll'akat bizim mektepten daha yedı ar. 
ltada.f muayeneleri ikmal olunur olun 
raaz kampa gelecıekler. nk olarak 

Salomon ad.alarma müttefikl.edn 
taa.nazu '11Zıü,doğuda RusJarm iSi. 
ne ysradl~a İ<1ııret edilh•or. h 
babrl~ kati bi rc;e;v s'i;rle.ıemeMe 
de .Japonlar Pa...,if\kte tııamıza ge
ç.bllmelt kabiJiyeti·nd~ bir ~ 
fikler kuvnıi göriirlel"!5e tır.alido. 
ğudakl Ruc; top .. n.'1 larme hliculM 
ıreemek için epeJ'.~ d~ 
mecb~ dbet de dn~. 
Bu baknndan Salonıon adi.tellJIDa 
ihraç ha.r~ti çok iş g<imıfıtPı. 
Fakat ruııJ hakiki miittefiklel' ca.r. 
nızn Paffl'ikf ... henüz ~~ • 
ur. 
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r.enım muayenem yapıldı ,-e hemen Kıral Madrite dönecek•? 
bmpa ceJdlm. Birkaç gin ıçtnde 
kalabalıklaşacağız.,. 

Bundan lıt>ş sen~ ene! -~· 
Franko Bur.ı;ıos şeh't'İ'1~e t~ 
milli) eiçileriıni n pl"Oıgl'amtm~· 

- Bu ekzendzlere dalla ne kadar 
4evam edecıelmlıniz, diye .ordağum 
ııuaie ömer lııöaü ellerlle .onsuzluğu 
ifade f'den bir ıtaret yaparak: reUe çizmiş~i: "hpany:t.,k~ 

- Ba abada daima öğrenil~ek es:ı.sına -dayanan katoliif Ye m'*IM'• 
bir 197Jer var, dedi. lstanbolda kal. ı şik bir de~lettır. Hir bir şey glbe-
dıjtm mtldde~ buradaki kampta ralin hu proıJramını ho maıdı. Din• 
kalacatmı. Eğer Ankaraya gitmek yanın geçirdi~i ağır buhran İİIP.ln
mecıborlyet;i haınl oluna orada her • yanın uradıı sı!kıntılar bugüne~· 
halele bırakacak değUim.,, dar bu programa halel ''erm.emt'I" 

tir. İspanya bitarafltğma sınııııiikı 

RECEP PEKER 
Da11ıure tefldlAtl•• •iM• ..... taml• 

gl•terdl 
Ankara, 18 (A.A.) - Dahiliye 

Veıtra Recep Peker yeni vazife
sine lır]k•..n aşağıdaki tamirıı& 
g~ndermiftir: 

''Dahili)ııe vekili olarak bugün 
işe baş1admı.. Vekllet v&ıııüeleıi 
aruımda da.Jdll emniY.et meselesi 
her zaman her işin ba.şuıda ge
lir. BumlD yanında devletçe aJln. 
mJg olan iık'bs&t tedbrilerinin bi· 
ze ~ imnnlarmın tatbiki ve 
bu yo1d& yapılacak mahalli hler 
gilnUn. ıartlan içinde m dı.Uhim 
vazifelerimizi teŞ)dl eder. Bir y:ı.n. 
dan diğer işlerimizi gönneğe ~
vam ederlten ça.lışmalanmm bil
baM& bıı eNıllar berinde toplayıp 
ddırftırmak menl.iyet a*adqla
nmda.n &ı ricnmdir.,. 

s•rılmış, çizdiği ,·ol<lıı l~· 

BtııttA son ginlerfle İspanya tilitı 
meeelesri.yle yeniden meşgul ofaC9].; 
tmdar ~ne bağlı )çalıyor. 

İPll'B'Y8İl1 n"'sOn <ilM·a4 ı olan 13 ncıı 
.AUtonsım dört eitlu vardır. Bu~r
d&n en küç*, t&hsHini İngilkıre
nitı DIH'IRJUt -deniz "kollejinde npnış 
oan Don Juan h-panya tahtıma 
namzettir. Babası TaSil•etnamesind~ 
böyle yazmı~tır. Don Ju;ın, Buıt>on 
Oriean hanedanından bir prense~! 
e'9lidir • 

Don Juan yakında kıral olara 
Madrite girecek mi? Buna kara 
verımek ve tarih layi.n etmek ~alnı 
fspanyillara aiıt bir mese.ledır, f • 
kat son giinleoroe buna hiikmettıireıı 
birtalcım altımetler Rörülmiiştli 
General Frank<> son nutkunda bi -
tiln lpanyol vatandanlarının birle 
mesinden bahsediyor. Romadak 
İspanyol muhitleri fsp:ıll) ada ord ' 
erkan~nın ve rahiplerin ~ırallık t -
rafları oldupnu söylüyor. 7.ades·· 
nın.sa kıraldın yana ~ıduğnnn IÖ~ • 
lemeye fıhti1'8C yok. 

Fakat ı;u hldiıie ialıakkuk ~ 
olursa lnralın avdeti yalnız !sıtan· 

pncılsr, iflemeciltt, yumaeılar yayı .. lbdar eden bir !hadise o1 • 
he~lerinl kabul etmiıtir. ı rat Jı:aJmayacaktır. Kıralın dOOme-

ttlulll~a.r ve ihracatçılar bir- siyle ...,eraı F.-atrkG ~o ı 
Jiğ!i ta.ııt.tmdan diln veJri1 fıC!ftf1ne Nt]adtlı ımlhea tişl tıltnamTanm -
Pa.rlııotelde 200 kitiffk bj,r: 6flıe ~- lacaktar. İ!J)anyada sağ \""e ı;ol ı -
md.t vedlmift.ir- ,. . ket kll'&i taraftmıdn'. 
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B EKLJmOIEI>lK rüyalar gilıi «tısel ve kuıa oldu. Hlll. o ... ıe,., 
ycı.pra.k, çimen, gGge, Jflk, renk Ye koku hi••i veren o nağme. 

!er içimde aaplı duruyor. ŞelA.leler gibi dökWen nağmele!' altında ru. 
humun heyecan!an hAl:i dalgalanıyor, köpUrUyor. 

Emln~nü hıllkevlniı1 tertip ettttl bilyUk festivalden ba.h&ediYorum. 
llk gece, Taktim balı~.ainde gördtiğUm, dinledlğ'\m mllll oyunlann, 
Anadolu ~arkillerinln te.Biri altmdayım, Ve bu entea oyunlar ve aydm. 
!ık mısra.:ar, LA.la. mu!ıayyilemi teıılendiriyor. Bu oyunlarda, bu tUr. 
kti!crde iıare!tet, hayat hamleleri, şür, neşe, ne§Ve, şetaret ne kadar 
b-01. Ne k'l.dar :saf bir beyan, bir eda var. 

1',e.stivaldP., milU havalan oynıya.nlan, mUll tUrkWer ııöyllycn 

grupları °llirbi.rine tercih etmek, birini ötekinden ll.etü tutmak doğru 
bir ~Y değlldJr. Bö7!e ıı.r tercih yapmak mubakllak ki blr küfran, 
btr naııkörlülıtUT. Hopaı de güzeldi, bepei de iyi idi, hepai de zarifti, 
ıç açıcı, gönül bUyüleyicı §eylerdi bütün oyunlar ve türküler. 

Balıkesir oyunl&n. efelerin harmandalı, cenup oyunl&rı, Bergama 
aj'ırl&mUI cenup tUrkUlerj, Erzurum havalan, K&atamonu oyunları, 
oturak lı.9.vatCLn, ınu.:ur. ruhuna. bir gunır aerpi;yor, bir şüa tıl.smu gl. 
bl hlk ol:ıyordu. B.ır bey}tte, bir :mıarada, bl.r adım at11ta, bir ntrA. 
-VUl'Uft& bir tarih.in, biı §lirin, bir aaııa.tiıı özü vardı, Bir t.ilrkU, bü
llln bir h;cra.;:u aöyltıyo .. bir Afla h&ykın)'or, bir kahra.manhfl teren. 
n\lın ediyordu. .. 

Huekctlt>rde, figUri.erde, içli ve ince nefesli t.ürküleı ..ıdoıu 

yaylaları, Anadolu dsğ.arı ve bwı.iarm tlat.Unde ceaur ve AAllf.AtkA.r 
Türk çocuğunun :rwıu, &aleti, ulflvvücenabı, dlğerg&mlığı söze çar. 
pyor, az aösden !:Dk mana çıkan Anadolu ıehçellj in.sanın yüzüne 
irUJüyordu. 

Vaku!', fiıti1&111lı zeybek oywılannd&n aonra, iki ki§i Ue oynanan 
•petçi oyı;.nu ne k&da.r realiat, ne kadar TUrk kokuyor. 

Keçkaıı!lnn horonı ile Rize aalla.ınuı, ınaa.na maverat bjr zevk 
vea,or. .lnaa..'l. bu tltreyiflerden, aallanl§l&rd&n, kıvranıp bUklilüşler. 
din ..,. ha.Nli ~reı-den blrt&kım teshir edici tadlar, ne,eler ve 
Pfller duJvyor. 

Huazı{.Rjzelinin k.a~ençe çalıtı pek :neflati, O ba.§ını aazmm Ua. 
ttlılle1j:mja, .sonsuz blr ncd Jçinde yaymı a&llıyordu. O, muhakkak ki 
aıumı•~ btr Na&tk&rdlr. 4 'Rize ne güzel memleket,, tUrkUsUnU 
oJıurken, yanık aeainde • blr "memleket da.Üllllılaaı aeziliYordu. :tnaanın 
;;öıdlnün önüne dum&nl;u deNler, karlı daglar, blllflr kaynaklar geliyor 

İdil _ Ur&l gençlerbıiL.oyunlan da tevkalldeydi. Kıı.dmların, elle. 
rbd ap. aoıa oynatmllları, btlkmelert bi.r Ji.irden de güzeldi, "Ba.lam.ış., 
baft81 bir genç kıam, bh kaclmın mahcubjyeti,nl ne lcadar güzel ya§&. 
U)'Ol'du. •·Hey bey ya#dr., oyunu, köylerde sevişen çi!Uerin kaqılıklı 
.ı.eY'l'l ifadel&.-ıni ne kadar canlı, mwıia ve kuvvetli figürlerle y&f&tı. 
ywdu. Bele mendil yanık oyununda, EmlııönU halkevi teIDJlil heyeti. 
11jll en ku.iretll eıeman!arındaa Şükriye Borocop bir harikaydı. 

lleıadiliDi kay"t»ttlkten .ııonr&ki tavrı, jestleri, yüzündeki teessür 
hallan cidden nefiet.ı:'Xendili•balwıduktaıı sonra.~ı sevinç harekeUe. 
ıi,.anendWn etratmda dol&§l§larr, iJl8aD.lll hüviyetine rA.§eler, heyecan. 
lar, fe'YkaJ!de ı:etla 'Yt\ 3Uzlde .aan.a.t h&Uarı veriyordu. 

Saz p.irlerinden·Hakkı Bayra.ktarla. HUaeytn Özgider ve arkada.. 
~ı gill.el 1'avalar çaJıp olllldul&r. Bunlar, inziva ve gurbet içinde, qk 
ve heyecan ı~de, yalnızlık ve hlllra.n iÇinde cotmug birer haykmgı 
andıran şiirler,• tüTkUler vt' nafmelerdl. İhtjyar, fakat daima ıenç 
ruhlu zeybek, ne gilzel oynu:rordu. Ne enfeıı figürlerdı onlar. 

Davul çalsn Adit'K&rayıl&n davul detıı, tıpkı bir piyano çalıyor. 
du. Tokmak vurut&art v• da'"1Nlm çlk&a ...ıer bi~ MY ııtbl. bir plya.. 

no gibi jçll, l:ııçlanklI ve 99pkmdı. 
BUtUn bunlarm, ortaamdan, aes, renk, lı.henklerinln arasından, 

yeni bir ~11. zaman11.rm ve memelerin öteainden kulağa çarpar gibi 
bir :natme tufanı doğdu. Ada.nalı Abdi. arkadagı Yunu:ıun hazin ve 
içli bir t&k9iminden aC111ra okumağa b&§!adı. Onun sesi maveradan 
gell)'ı)r gH:ıydi ve bu b!Il(lr selle hepimiz sarhoş olduk, ruhani bir ne§
~. r;on.euıı: bir haz ve r:ef,'e duyduk. 

Ve bıt, böylece, 11aı· de.ml&lan ar&8Dlda devam elti. Böyle neşeli, 
•vkli, biat! benlilind&i öuyuran bir sece ya,att.ıtı için Eminönü 
.na.l.keTinin giı.Zide • çocuklarmı: tebrik et,meği bir borç biliyorum. Ve 
bu bbrcu ôdel'ken h~lnnY«Um: "Festivali her yıl bek!iyoruz!., 

lllden bttlrip kettttlml MhodJuta yettim. 
LAEDRİ 

MiMIİr karıılama aanati 1 lmpa...tor Napolyon on 
ET ıkadınının•en;bQDk zeftlr· ı s&l hapse malıkUm oldu 

rinden biri'ii de misıı.fii-5ica11ılamak• : Fransanın şimalinde yaşayan bir 
t,11'.!.Biıllıasu bisim kaıdmlanm11:: 1 Fransızın , ismi "Napolyon". Hııik 
mialiri çok 1ever!er. Bizde ev r da'kendıii;,me, bir imparator unvanı 
kadİnı"Cden miaaffrkrie yorgunlu- ' vernflf}. 
i1unu unatur. Gel gelelim, bu fuzuıt imparator, 

Fakat &rftilyada . iş böyle dej.il• ia.,e darlılı~an i~tifade etmiş, 
dir, BNı.Bya •. )tadınlaı't misafir, gümn1ktett bir çuval çavdar knçıı • 
k.,.,,ı.roayı, miaaflre 'jlıram ekneyij ~maya çalışmış ve mahkemeye veril
yonıc.u bir i• uyarlar. Qrıun ~içi" · m~ 
Rrezilya kadınlan k1ıılml;9'iNatin· Mlkimler, karşılarına çıkan ada• 
de ev ~i ,J"O)ü~~~;~ mm Na1>0lyon ismine, bir de impıı-
Nsıaeı,çi~hlt~ .:?,Gtlııısı~ 
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• - •• ratorkJ8una fazla alaka göstt'rmi:t .. ,. ,.,,,.. . . . 
o ' ık&,,.iiar. fc~·.~! cün1• ler, yalnız on; gün 'hapsine karar 
l~rini o söyler. ~l•ır ~a... ,vermetıeıAtila etımi.şler. 
J)11r, ve lhu sırnitıı as)I eıır ı~iı ~ Bir isim benzerliğinin, bazan 
bir misafir gibi4.-ö~·-~. 't ;ııb&yfoe •iyi tara.flflrı oluyor. 

H AB ER - Ak,am Poatuı 
"'1. 

Tarihin büyük davaları 
.....-... --- - ,_, - -2- t:wwwı- _.__. ---

Alman vapurundaki 
~ casusluk ~-·••as 2 

~ ~ 
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TEŞKİLATA GtREN YENİ BİR 

SİMA: R1lMR1H 

Gönter Oüstay Bümrih 1911 de 
Şikagoda doğınu,ıur. Babasr bu şr 
birde A\'USturya .Hacaristoa hö· 
kiimetinin sefaret katibiydi. Doğuş 
l·eri itibariyle Rümrih Amerikoın 
vatıuı<lqrdır, Fakat iki )'84:1Intla. i. 
ken baba.si Brem konr.olosiuğuna 
tayin olundu \ 'e çocuk cihan harhi.. 
uin devammca. A vrupada ya şada. 
Budapeştede tahsil gördü. Harp 
ı.onrası Avrupaınnda kalmak hıte • 
medi Ameri" .. an vatn.ntla.tı olduğn
nn hatırladı \ 'e İngilizce bilmediği 
halde eebine ı,oyduğu 100 <lolula 
1929 da Amerikaya geldi. 

Bu 18 ~-aşrn~akj delikanlı bir) ıı. 
lancı ,.e bir pala\•racıdır. Ne\-york 
ta yaşıyan Alma.nlarm muhitine 
~irdi, bir müddet onları dolandır. 
dr, sonra 5 parasız ka.IPnca blr ti • 
caret müessesesine ha.d.~e olarak 
girdi. Fakat İŞe yarsmadığı için 

kovuldu. Ondan sonra. Amerik:ın 
ordusuna gönüllü yazıldı, rnso <la 
ıu;ker elbi~ini giydi. 
Altı ay içersinde askerlikten de 

nefret etti. Zaten borca da bat • 
ouştı, eeb.lnde 30 dolar olarak or • 
dodan kaçtı. Fakat ceb'ndeki para
yı bitirince kendini yakalattı, n.s • 
k.eri mahkemeye verildi alb ay hu.p 
ııe mahkiim oldu, cezMmı bitirip 
çıktı. 

Serseri hayatına' rağmen Rürn • 
rih bilgili ve oahşkan bir adamdı. 
Hapishaneden çıkar çıkmaz bir 
hastaneye ıı;irdi, operatörün yaum 
da çalıştı, bir sene sonra ıuhhiy-e 
('avaşluğu imtihanını \'erdi \'e tek
rar Ameri'da ordnuna girdi. 

f 
Rütbesi ve maa.ıtı biraz yüksel • 1 

mişti. Vç sene rahat oturdu. Fakat 

1 

sonra canı sılalnıtya ba.şladt, 16 
yaşrnda bir kızla seviştl ve e\•Jen. 
di. Fa.kat !lefih delikanlıya. pam 
yeti8miyorclu. ÇahıttJiı aakeıt 11a1ı.. 
tanenin k&....asmdan ufak ufa.k pa. 
ra atınruya başladı, yakayı ele ~e
reeeği.o.i hissedince toE.~l'lll" kaçnr:.k 
Nevyorka geldi. Lokantalanl.l ga.r
sonlak etti. Delikanlmm akJmda 
yeni bir flkir doğuyordu. Almanya 
heııabma ea&U:Sluk ederek ook para 
kmnmalr. O nlnt Abaanyadaki 
tMKhkılanaı hatD'ladı ve bunlu -
dan biıi5mıe ~r mdıtap yudı. Bu 
mekiub& ahlığı t'evapta Amerika • 
d.aki Alman teşkilitma ~is. 
tediil takdirde Nevyol'k T"ymla 
gazetesinde Teodor Korner j91lline 
ya.zdaaak bir ilinı bıekleırlıe8i bil • 
rliriliyordu. 
Rümıih her Dbah gue~ okaya• 

ıak aylan. beklecli. Nihayet bir 
gin beklediği tılin çıktı. Kendisin· 
ilen posta 'Atma ...-tuıyıe haya. 
tına dair tafsilit istiyorlardı. Bu 
tafsilatı \'erdi ve tekrar bekledi. 

Niha.yet giioün birinde içenin.de 
zrı doalfhk iki banknot huhuum 
bir mektup aldı ve ertesi jÖbl kcn. 
dJslni telef-ODJs bir A~an aı"lesinin 
oturduğu ~k hir eve d&Vet et.,._ 
ler. 
Röımih ba evde.> Nevyorktaki Al· 

man casushtnnın haşı Karl Şlater 
ile tanıttt. Oörlt!fttileı-. Rimrih \'a • 
7.İfes;ni ~di, yapacağı n'rife 
kolay bir itti. ~ cleeit: ıııtıh!ly1a. 

Toplayan: Maıa!ler ilen 
riyle ta.nqaeak onlara güzel kadın. 
lar ~ edecek bol para. tekif 
ek1ecekti. Rümrih ça.IJŞ&('.ağtnı ve.· 
ndetti. Şluter Römriht.etı ayrıJm.ı· 
dan ev\'eJ ona şu söıleri eöyledi: 

- Eğer bi7.e ihanet edecek olur
sanız sizi bir köpek gibi ge!J.ertiriz. 
Bundan ba."'8 A lTUpada akrabala. 
rmız old!lğunu unutmayınız. Sizin 
yüzünüzden onlar da. ceza görebi• 
lirler. Bundan M>nra ~tÇen :?O ay 
i~ersinde Rümrfh birkaç defa Şlu. 
teri gördü. J~ni Hofnran i~nıinde 
"ızll s:ıçh bir kadın da bu giirü!J
melercle baıan hazır bulunuyordu. 

Rümrih artık ,ara sabJhi ohnuş 
tu. Kansını getirtti, üc; od:ıh bir 
apartman tuttu ,.e rahatç~ ya.,c;.a.. 
mııia ba.5J:ıdı, 

Rünuih bu parayı boşana elde 
ctmiıt delildi. Orduda eıtld tanıdlli· 
Janna b:ı.şvurmuş, bunlardan biri • 
!l:jnin yardımı ile Amerikan t.a,·a 
<>rdusu talimnamesini kopye ettir. 
mi' ve "ı'.c~lamıa ,·ermişti. 

R'OMRtH YAKALANDI 

Römrihln el.e geçmesine kendi. 
~ine \'eriJn yeni bir \1lZile sebep 
okbı. 

Haber 'in bulmacası 
@J--2 

4 ı-+--+--+-1.--._. 

Soldan sağa: 
1 - Bır ceşit io~at, 2 - Büyük

lük, bir emir, 3 - Atların tuvaleti. 
merkezi Avrupa tle,·Jellerinden bi
rinin payitahtı, 4 - Gaye, nota, 
5 - Atır edatı, iyi kokulu bir ne
bııf, rusça (evet), 6 - Dünya, 7 -
Kabile, İskambilde bir kalıt, 3 -
Meydan. birlikte dolan iki çornk. 
9 - Yakın de~il, garbi kek darı. 
dikiş levazımatından biri, 10 
Uzayıp gitme, ilave. 

Yuyarıdan aşağı: 

1 - Cava adasının merkezi, a·kıl. 
2 - Çanakkale civarını.la lıir ka· 
saba, müstesna, 3 - iCmrilik. öl· 
dürme aleti, • - Çocukların kor~
luğu hayali bir şahııiyct, alkollü bir 
içki, 5 - "Ren" in tersi, şimenıli· 
fer katarı, 6 -Bir binek hayvanı. 
'bir sıfat edatı. 7 - Her şey cnunlil 
salın alınır, bir işi yapmak, 8 -
Bir renk, beyaz mobilyanın boyası, 
9 - Bir {{Öz rengi, hile, 10 - Ki· 
lonun kısımlarından biri. 

Dünkü bulmacamııın lıalli: 

ı - YeJosipet. 2 - At"~le,. lsit, 
3 - Resul, D, Ze. 4 - t, Kek, ·M, 
5 - Dük Da, Ada, il - Azık. Jl::ıb. 
S, ,7 - Tüy, Soluk, 8 - Latilokum. 
9 - Rekat, Zo, 10 - En, Deve, Ur. 

Tetkilat Rümrihe boı SJ Am~ri
kan pasaportunu tedarik etmeıııi 
için emir vermiısti. Rümrih bu em
r~ ne suretle yerine getireceğini 
düşündü. Gün!erce kafa )lordu, ni
hayet çok cüretkirane fakat çok 
basit bir plin hazırladı. 

14 Şubat 1988 günü N n1ortula 
Herk5 ganndan puaport ~ah.esi 
müdürii mbter Hoyta telefon etti. 

...._ Siz misiniz mitıter Hoyt 1 
- Evet. 
- Size sö-.ı söyleyen del·let 

müst~n Ednr Vestondttr. 
- Af8'hrsmi:t efendim, NeT. 

rorkda oldn4unuzu bilmiyordum 
da. 

- Bunda haklnınız. 711t~n Nev. 
)·orkta o!duğurnu kimse bilmiyor. 

- Anlıyorum efenrlb1. Uıt•ıclen 
bir yft.rdnn mı bekliyor!lunuz! 

- Ta.m~en hnzr.Wımış fa.kat 
mim yerleri boş 35 pa.,.aporta ih • 
tfyat'DD ,·ar, fe,·Jn!Affe ~izli bir 
devlet işi için Bu pa.<iaportları sü. 
ratle benim adıma Taft oteljne gön 
deriniz. Anlaşıldı deA'it mi! Lf1tfen 
emirlerimi bir daha ~krarlayınız. 

Hoyt bir uk.er gibi emri tekrar
ladı, ya.'ruz v~ikalann ehemmly"° 
tit"e binaen imzalı bir makbuz al • 
ma.k istediğini il&ve etti. 

Rümrih bu arzuya cevap vennt"<o 
di, ,yalnız iınirane bir leSle ilk 
emrini tekrarladı \'e ka~ı.;ındaki 
adamdan peki ce,·abau aldı. 

Rümrihin biraz canı sdnlmı,tı. 
Pasaport eabe91 ... ttdtlrilatln bu İt" 
ten şüphelendiğini anlamıştı. Bi • 
ttaeaaelyh pesaportlan almAk tize. 
re gitmedi. yanın ıııa•t bekledi \'e 
Mösyö Vestoa emine göıtderilm.t, 
bir .-ket olap olmadığım otelden 
telefonla sordu. Böyle J,ir paket 
ıı:elmeınitti. 
Bi~ sa.at da.ıt. bekledi, mö • 

t.ıereha adatiyle .ııfbiı lritroya 
telefon ed~rek T:ıft oteline Mi!tter 
\'eston 'iRlllİne göıtd"ri~ bir pa• 
~eti bir hademe göndererek aldır • 
malaranı rjca etti. 

Bir saat sonra tekrar dairesine 
telefon etti, paketi aldmp aldır • 
madıkla.nnı sordu, otelde .iiylc bir 
[Mılr.~ olmadığl <'.evabmı aldı. 

Evine döndü. Gece uyuys.ına.dı. 
Ertesi !"abeh yine büroya telefon 
etti ,.e Ech·nr Veston ffımine ~elmiş 
bir pa.lu!t olup olmadığını sordu. 
Bu sef.ft' telefondaki cevap müs • 
bet o'dtı. 

- Evet. Mister Veston, paket 
hazmlır. Gelip alabilirsiniz. 

RUmrih düıtündü. bu bir tuak 
oSabiUrdi. Binaenaelyh telefonla 
ikinci bir emir verdi: 

- Pueti Vıırikıtlritdeki poata 
merk~zine göndıertaiz, yann• RAt 
ısonra gidip ıı.lıyonım. 

FIL'kat akşam dörtle kadar pM • 
taneye J!;İtlll(.'ye ce~ret e.lemedi. 
U4trttc yine Mi~ter \'est.on o:arak 
posta mer:lt'2İn! telefon etti,._...,. 
mına gelen paketin Klnk Kastel 
lo!taııtasma gönderil~lnl .ica 
etti. 

Rümrih loka!ıtanın kııpısında bir 
tlelikanlı:ı yakaladı. 

<De"nmı \•ar) 
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(O&&etemlzbl lll.rlaal ... 7fam1Dcı. 

bat'* 1aıua_. tarUı oe•~ • 
U7ere1ı ~ dinltıieulıuımızıı. 

Ueall .... ,eti .... llllDqU 11111:11M .. 
l&nJan ~ ~ıu.j 

Eul•nme telılillen: 
* Ya, 26, boy 1,70, eerberıt mes~ 

sahlbj, ayda 120 lir& kazancı olan 
kiınaeaiz bir bay, güzel ve nıtitenasi 
vUcut,lu, şen ve eğlenceyi seven bit 
bayanla evhınmek istemektedir. (Baf 
S) rmzfııe müracaat. 

* 49 yaımda, mUtekalt, 18 ya17mda 
bir kısı olan b&§ka ktnuıeııt olmıy 

az bir müddet sonra da bUabUtlliı y 
nız kalacak olan, içki kumar bilmi 
yen, temiz, evi ve biraz aermayes 
olan, 94 lira maaşlı, bir bay, evini 
arsatannı ipotek göatermek suretjle 
2500 lira. yaı·dımda bulunabılecek aıh 
hatU. şen çocuksuz, dindar, dUrill! 
35.45 yaşlarında bir bayanla evlenme 
istemektedir. (Emekli Subay) r"m 
z!ne müracaat. 

iş ve ifÇı arıyanlar 
• Genç bir bayan, orta işlen vey 

~ocuk dadılığı gibi bir iş ara.makta 
dır. Sirkeci BalAhaddin bey apartıma. 
ııı No. 23 te Cevhere müracaat. 

• 18 yaşında lliıe, 9 dan ayrılmış 
klmserıiz dakUlo ve muhasebe ışlerjn 
do tecrübeli ve her tUrıu şartlar altnı 
da bfr yazıhane lşlerlni takibe muk· 
tedir bir genç ış aramaktadır. (A 21) 
remzine müracaat. 

* JlualJlmlikten mOtekaJt, umu~ 
heııabfyeyı mükemmel, her şeye eli 
yakl§ır, çalışkan ve ıon derece em ~ 
niyetli, icabında kefil verebflen bi~ 
zat resmi, gam resmt mUeueaeler 
de, tüccar mağ'azaıarmda. çalı~ak iti• 

temektedlr. dşbillr). rem211De mUra • 
caat. 

Aldırınu: 
A.fa't1dA remfslerf yazdı ala9I' e 

ıcayuaolanauzm aamıanm ce1ee 
m~ktUplan ldarebanemtw. ( paaaı 
lan IJartç) llfırctlıt -.b&bıaa 'tle;re 
kadar n u.at 11 den _,.. aldırm& 

lan. 
{A.G.) (B.F.) (Birsen) (Bir Uı:j,nei) 
(Değ-er) (E. 25 N.) (E.N.S.) (F.D.K) 
ct.s. Serbest} (İkiz gü!) ct.D. 28) 
(Kaynak) <Karcin) CM.E. 49) 
(M. 18) (N.45.M.T.) (Ok) (35.45) 
(Piraye) (Pul.) (Sahire) '(15 Tul&y) 
(Türkln) (Üzıilit) (Yuvam ve Etim) 
(ZUmrüt) (11 Z.Ü) 

lsveç filosu 
Biturofüifına sımsıkı sarılmış A~' 

ruJ>a memleketlerinden birisi ol;:ın 

ıs, ec filosuna kısa bir bakış faydalı 
olacaktır. 

Harbin başındanheri tsvee filrı
suna yeni 11emler ilave etti. Kıı;• 

men de inşa halinde bulunan bu 
gemiler 330.000 ton tutmaktadır. 
Bunlar orasında bilhassa denizal!ı
Jan dikkati ce-kiyor. 

lsvecln 1941 sonunda deniz km• 
n!I: 

A - il pusluk toplarla mücehheı 
7000 tonluk 3 Jcrunzi5r. 

B - A,5 Jıık toplarla mücehhez 
1914 den evvel yapıknı' dört eski 
harp gemisi. 

C - 6 pusluk toplarla mücehhez 
bir eski kruvazör • 

D - Bir tayyare gemisi. 
E - lki yeni kruvazör. 
F - 17 destroyer Te dört muh• 

rlp. 
G - 9 hUcumbolu. 
H - 21 deni:raltından iba~ttir. 
İsveç filosuna verilen ehemmiye• 

ti anlamak iciır şu rakamlara bak• 
mak kllfidir: 

1937 • 1938 yılında deni?. kuv• 
vetleri için 49 milyon kuron sarfe
dildiği halde 193!t • 1940 yılında iO 
milyon kuron sarfedilmiştir. Filoya 
ımlıııy ,.c den iz eri olarak 5500 in• 
l'!an iltihak etmiştir. 700 de chniz 
yedek subayı vardır. 

• •'•·· • • • a • ,.....,. . .....,.. •• _ _._.. _ __ _ _ ·-- • •• • • • • • • • • • • • • •• -- • • • • • • • • .. • • • • • ._. • • ... • • • • • ..... __ _ 
- Bu mefdeYİ teY.rar lloft9M8k 

hğmıa liun, dedj. ~ü iJiee 
lıi~onm ki ~r kadının te1na • 
~lll ~bir &e.IM!a kartı 
iııait ....ıici barake~c•de balv.ııma 
sr doğnı de$i1fü. Buna Jaiı;hir ~ 
dntn h!l.kkı y~ctu. 

- '1yı.~ mi.... re.ki pelli 
Sıı.bPi gür:'yot', ı;;,iz bil' U•vırla 

(l\Pt!S\'lr.rn\ı .. ,;.-!dyo:-e~. snı::nnoı 

ı~·.iU:lTc•. )l;"n 1Jm't; l':ın~nı kn • 
ı:~m!h ;r.,.!'lm"t;~l!. '1a•ri, r;cw; kn.ı 
t;d~!:> ~·r::ı?' ;"'"!'t!;.b~ı-el\ ıtrk~da 
tl!'...l'(tc ve: 

- l!t.: :ıyr;:uun iQı'..r.dc r,l"mff1iüın 
ıı~r.s ~~.Y.lf?.. de~. ~!h~f Mmurt • 
kım mn-t::: ·;"::-i~i>r~..r. 

- ~ .. ·\· C"$Wt::-'"..3-:.:roı r.rn <>i. 
- ~ cl~5'. blı-;n ... 
u-~~ v~~ 00\'Cll ~ şrmetlen 

SJ~I!. ~tı, \C t!~1'lıfl.da kcMİ M• 
y_.,:.,min )'ML"ft.Cb t~ bo;>J..: ~Oİ< ~i.· 
~ ~,119ftÇ h~! ~ü~ ' • : raç. 
lan,~ ~ı.:~ri:/h bn J:ayıı.l 
~ r:::e;; ''e lrnn•etl:r.H. 
Ümit. tı. hnya..1.e bcltt;k:.-.ın !:onra 
•i eıtq .. kıd~r clökft'c!ti: 

- sw ~ ll!l:Mtin c\aA'iJ, 
:Y'll~ ~ htkikate yskm 
hir f!!"hette bclanamular. 

Ve s.llrt ile ~e, ıı.ltftlerin 
~ masaya doğru yiirü • 
dü: ,,. - . 

-s-

V'midin narin v.e güzel profDi, im 
koyu lici\·ort~ içinde da.ha ıml -
gan daruyonhı. Etrafta ne bir ıtöi· 
~e, ne bir leke \·ardı. Yalna ufuk. 
~l'hı tof'Jlll.i•n öpU,tüjU koyu <;i1. 

a;ye yallın yer:e..ıe ~ , .e giı:el 
t..elnı!u Wr s.İ.flf 1'issoianeyot' v.e ba.h
f•!Ye aiJıısyet~!a bir badat \'etfyor· 
ım. 

t.J.it .. Sabri ile bt>..mher yttrilr • 
ken ~sıbMmm eYindeki b&~eyi ha. 
trrhwh. 

O zamanlar çok lıüçöktü... Ba -
hr.sı ~.eıoi Antinde sonu ı:e? • 
- 1>1r itıe da.'ulren ": yalım: balı 
~~ flt\7 ve &hw.b~lr yoHanna 
r,MaJ"dı. 

Hu bahçenin tenha \'e kara.nlık 
yaH:ı~nki gdlıttf lerinden o~da. 
k~r!mTR benz .. r \'B""' hir hfs 11aı. 
mı.,tJ. S.b~btni kendi kend•ne bi'e 
i711h ~'!~meden bir ak•am orm1111 • 
tnrs :ıit ha huırahn ranlandm • 
:roT, titremelerini lezzetle ı.;._';.!tlie 

·1'1· jii!lf.j;i(fijj ğj{I 
• 39 . Nakleden: •••iller 11111 

ğl o garip korkuya etlerinin her 
zerl'e9İllde tf'krar )"11'8tmakla mem 
nun oluyordu. Artlk clillerin açı • 
lrıı dihlii.lmediği zavallı bahçe! •• 

Bütün yollan dola~ıt1lardı. 

Genç kız ha sıcM havayı koldamnk 
ic:in durdu. Bu hft raya lıa~ hafif 
bir oğaltn veren bir koku &lnmi'9 
ti. 

- Ah bu güller .• ha güller •• ne 
J:tiT.el kolıUTorlar. Ne kadar da çok 
1.11\'l'etli bir korku, Bu ak"am on• 
11\rda gltndüzlril hallerinden daha 
başka bir fevhli{•1eliJc var. Banu 
;,. ~-e 'll~iyor maıımD'll7. \'ft~; • 

c~iğim? İIHl8nm, bn g«e ıtizli lıir 
t:ıknn ei~n htırsn ıııtfuhie,in 
~iimediğimlz birtdnm KiiTieri yı
jm yığı::ı g~rip serptiğini zanne. 
de~~ği gelivor. Belki ~ül perileri 
bize mvz=rttitt ya,msk '9temişlet' • 
d1r. Ne kadar ,ne kadar giizel \'e 
stt•a'k bir koku yayıyorlar. lı.lMll 

bu kokuyu kendin<le, kendi \'arh· 
imda damsrJannda ve etlerinde 
hilsediyor, bütün me,·cudiyet:nio 
her 7.el'l'eSİD.e y:ıyıldıtınr du711yor .. 
Gözler bulutlanıyor ve rah hafif bir 
şarh09lağon iç grdıJdayrcı ll&!uıca. 
ğma bfnmt' gibi bir bal iginde ~. 
lıyor, Gül, gül her taraf güt., 

- Giıl mevsimi delil mi VmiU' 
Genç im: 
- Gül mevsimi-- diye t5?ar 

etti. Evet nsic:ilim .. bu clinıleyi 
de ne güzel bir eda ile 84y~j;w. 
Bana öyle gelfyor ki etra.fımrzd:.. 
göriiınınez birtakım sazlardan tatlı 
, • ., hauma doyulmaz bir teremıöm 
c;alkanıyor, bu !e'"İn ~n n:ığuıele
rini bu 0 gttl me,·simi deli~ mi V· 
mit!., Gül mevsimi deifl mi Vmit" 
eUmleleri, nakaratı teşkil edfyl'r. 
&öh. ı.Drll9J ne kıtdar gtizel, ne 
kıtdar 98kin ve ne kadar tat'r. 

Genç kız. ta th ,.e Hrh~ bir he. 

~ ecarun her §CYi ılıklaştıran bq 
dönmesi İçinde baıalaıı sövlüyor. 
hu sözler e'irarh bir musiki gibi 
~e.cenin der'm ~sizliğine darul• 
dnmla akıyordu. 

Sabri gülüıwıedi: 

tın Ye gümüş damlalar halinde yıl. 
dular doğuyordu. 

Vmit, t<opa.rdığı gtllleıi nıa-.un 
üzerine koyarak oturdu. Muanm 
yanmdakl mermer sütunları ~ • 
elen vurn.n lamba 111klan kumral • 

- 1<;vet. tJmit, baraaı garip ,.... laştmyordu. 
Yılatak kadar tatlı bir ha\'a ile do- Sabri, birdenbire: 
lu. 1uan borada Alendiai dönd.en - Yemekten cıoııra, Mökernaı • 
hatta bu saba.:ı.tan İstanbuldan bü. den behsedlyordanm dedi. Zune. 
tün ali.k&Jardan uzak hissediyor. derim bana anlatmak istıeııiiin;z 
Hele yarnp biç hatırlamak İJltemi. birtakım ıeyler \'&r. 

yor. Vmit, suali kan3tmna.ia hic t~ 
Sabri, birdalblre llU8tw, Göııderi Şebbüs etmedi ve: 

bahçenin kanalık bir kö,el'Jnde - Size saft•tle ve ciddiyetle ha 
.,..._.. bir noktaya dikildi. lkkıl!i'" rıeket ettiğimi izah ede~ktiuı, de
lal'llllla tamamlAnmam~ bir ifade. di. Çitnkü siz beni ona ~ mü • 

samahsh da\TaDmakJa. ona bi~y 
nin utıir l'U'dı. Eve dotnl bir Uç ler ,·aadetmekle itham etmiştiniz. 
ıulnn attı. IOllra: • Ratti bll!Dunla kalnuyarak Doı;ı~ 

- lluada otarahm mı! diye zalim bile demittiniz. Bu müthil 
ııorchl. A~ann altında r;fil.!'.e:l4!r L· a..ı.w..a .. .~ r:ır yan .. Jl'&&ft ...... 

pek serin ,.e bilhaMa rutubetH • Sabri: 
claha doğrusu hu -81 \'e karanfil - Vm.it. dedi. Öyle Silip bir 
kokutan İD<tanm ihtly:uını elindf'11 mahliıksun ki, bq anla§ibmı,c taraf 
ala...ıc kadar ba'a V1ır111or. lamım arasmda eski bir kart oJa.n 

Gece karanlığı her a.n biraz daha ~" bile hazan o delikanlıJı se,·di. 
fazla ufuklara ,.e eşyay1a cökUyur, ~ini sanmrştnn. 
gökyüztinde ay daha parlak ' 'e t!a. Genç kız: 
ha keskin çiziliyor. Yava, yava~ al .•,.. 
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lngilizlerin dram üstadı ·au Harbin Hakiki Hikôyeıeri 

Bernar Şov seksen Bir haro genıisini 
altı yaşında, nasıl çaldım 

Saat 11 de, Londranın Skuar Trafal
gar caddesinde otomobiller, 

tramvaylar ve her hareket durur: 
Bernar Şov geçiyor 

Dünyanın her tarahnda, hangi, ne kadar zor olduğunu anlarsınız. . ,·erdi. Ve askeri mabk(lomeye de be
millelten olursa olsun insanlar ba· Delili~i nasıl yapacaktım? nim azgın bir deli olduğumu, bu 
n mü~kil anlard3 kendilerini kur • E\•vela ağzıma geleni söyleyerek yüıden beni zincire vurarak dijter 
tarmak için bir takım çareler bulur hAkimlere hakaret elme:\:i düşiin• bir şehirdeki umumt tımarhan~e 
JaT. Ve bu çareler ekseriya birbirle· dGm. Fakat bu belki hakimlerin öf• nakletmek zorunda kaldığını bildir
rinin ayni olur. 1919 da Kırımda c- kesini artırabilirdi. Onun için ço. di.,, 
sir edilmiş bir Rus albayını tanımış cukça olan bu fikirden derhal vaz Albay hikllyesini kesti, ben de 
tun. Bu albay esaretten kurtulmak, geçtim. Nihayet aklıma iyi bir fi· garsona kahve ve sığara 151narh 
için kendini deliliğe vurdu, bir has kir geldi. Bütün kuvvetimle haykır. dım. Garson yanımızdan ay!"llır 8'Y" 
tahanel·e gönderildi, orada kendisi maya koyu}dum: "'Yaşasın lmpara · rılınaz yalancı deli hik~yesine tek • 
gibi beyaz Rus olan bir doktorun, tor!,. rar başladı. 

O N giin e\·ve~ 26 temmuzda hikayesinin mtf.<addemesinde, İn • Şovt küstahça. kRnaatlerini, ii • yardımı sayesindı; kaçtı ve kurtul• "Öfkeli bir jandarma albayı lıa• Geçen sene Hür Fransızlar fota 
Lonüra gazeteleri, Dle5hur gilterede, Tol~to~·un, Bnyronun, neli nüktelerlnl kaleminin kuclre • du, Birkaç harta evvel de Hür Fran · na: "Otursana be adam,. dedi, Ye1 uç:ık temin etmek maksadl,Je allı 

Bcrn:t.r Şo\'Un 86 ncr doğuın yddö. Napolyonla Volterin aleyhin-'e söz tiyle h:ızmettiren bttytik bir mu • sız kuvvetlerinin hava ordusuna nirlen ciğerlerimin bürün kuvvetiy· ay :Marsilyada kaJdıırn. Bu şehirde 
rıi.İnlünil kutladılar \'e onun haya. ı.öylenebildiği h:ılde Şeliİ"lpit·in ten. harrirdir. Onun, muht.elif bahisle. mensup bir albay tevkifini emret • le hnykırdım: "Yaşasın İmparator!,, yaşayan yüzlerce insan benim orarla 
Undan, ~erlerinden, fikir "~ ka. kid edilemiyeceğini, hatta bir mu. re dair kuvvetli mtdia.ddemelerl bu· miş olan Vişi makamlarının mem•ır An:ı;ızrn i~ime garip bir korku gir- oldu~urnu ve yaptı~ım işi b'1liyordu. 
ıı.ıatlerinclen bahsettiler. harririn 1Jiiyük bir ~öhret kazana• lonan kırktan fnzls. orijina.1 piyesi larına karşı ayni delilik rolünü ay~ di. neni tanıyan mahkeme reisi Fakat kimse beni hüki'ımete ihhe.r et 

şo,·, bi.~ok senelerdenberi, İngi.. bilrnl."si için, Şekispiı'iıı Jehjn<le ,·ardır. Bunlann heri de, millet" ııayarak yakayı sıyırmıştır. kendini :rnptedemez de giilmeye baş mcdi. Yalnız bir gece beni bir hayli 
liderin taabbüt ettikleri bir ~ah ~ güı:el bir eser yazması 18.zmı oldu- Jer arası bir ~hret kn1.anmı!flar • Albay bu pek enteresan macera • br ve bu suretle foyam meydana korkutan bir M.dise oldu. mr o•l 
ııiyettir. Her gün, sa.ııt 11 de, Tra. ğımu itiraf edtiyor. dil'. Gariptir ki, bu töhret en evvıel sını bir Ameriıt.r"n gazetesinin mıt• çık:ırsa, deye korkuyorıium. Faknt odasında uyuyordum. Hava çok !IJ

fulgar Skua.r csddesinden g~tiğl Benıar Şov, rlandahydı. 18156 Ja. Almanyada. ve Amerikada beş gös.. b:ırririne nakletmiştir. Bu inanıl ~ kararımdan c:;ym11dı.m. Ye bana se.. cak olduğundan yatağa girmeden 
7.am:uı, poJiı1ler, işaret değnekleri. Düblende doğmuştu. Bundan dola. termiştir. nıaz fakat doğru macerayı o mecmu rulan her suale aynı cevabı verdim. evvel çınl çıplak soyunmuş ve ft• 
ni kaldmrl:ır, caddedeki bütün ha. yı, Londra.da yctiş~iği ve ,,öhı·et J ŞoYun eserleri, herkesi gülöp eğ• adan alıyoruz. "- lr-miniz?,, zerime yalnız bir örtü atmı,tım. Sa 
reketi durdururlar. Tnunvaylar, o- kazandığı halde, daıma, İrla.r.dıılı. lenrüreeek b.iTer mevzna dnyn.ndığı Albay anlatıyor: "- Yaşasın İmparator!,, balım saat dördüne doğru ka.prnıa, 
tomobiller, kamyonlar durur. Yııya lığ] ile Ö\ilnür. ",Jon Bölün diğer ı lıkJde, her birinde, ba"ka bil" "be~c- - Ben Fransadan uzakta iken, "- Evli misiniz, bekar mmnz"!., vurul<lu ve birisi: "Kamın namına 
kaldmml:ırm .. la yol a.çthr ve Ber. adası" i'iminde, İrl&ndo. meselele- l ri mesele" yeni bir fel!!efi esa..~ vıır. v:ılana ihanet suçu ile idama, ordu· "-Yaşasın lınparator!,, açınız,, dedi. Derhal kapıya koştı.ını. 
...... Şov g•.-r. rjni ıe,rfh ettiği piyesinin mııka.d· dır d I ·ı 20 ,. '' H ~u-rgu··v ~ı rektı"m ve '\'enı'den yat ı. 
.&4aO .. ,,_ • an .açmak suçu ı e sene a8ır - angi nişanJ.annız var?,, ' . ı " · • Bert 

Bu, dünyada kimsenin görmedi. d~:~e, bu ~~rmı ~yle bir ka. O, piyesleJ'i.ttin ekseri"ini kn'k hapse ve bir Fransız harp gemisini "-Yaşasın İmparator!,, NihayM girerek örtüme sarıldım. İçeriye si• 
ğl httrmet \'e ı1evgi nedendirf ~ ıstı~atİ e tinr: ~· yaşından, hatti altmrıı yaşından çalmak suçu ile de yine 20 sene hap bıktılar. Reis karannı bildirdi: 'E · ı ren adam iri ve şiş~ıandı. Siyah bı· 

O bembeyaz gtiul sakahndnn '&il, hır rlandnlJymı clt"cllgım ~onra. ya.mııstı:r. Bunlar da Dar • se mahkCım edilmişlim. $trİn bu şehirdeki akıl hastahane~i· ı yıkları ve kınrcık saçları vardı. • 
mıT Daima bayatiyetln.i muhafaza zaman, İrlan<hda doğduğumn \'e vjnizden, yaratıcı tekii~ülden Bu sözleri söyleyen aföay ine~. ne gönderilmesini ve orada nezaret Ağzından taşan ispirto kokusu lılr 
eden fi'kir ve hareketlerinden mi T ana. dilimin, l9 uncu asır Londra Karı Marlı:.~tıın <lini akidelerden' ve zarif bir adamdır. Fransızcayı ve müşahede 11ltına eluunasını em an içinde bütün odayı doldurdu. · 
l"ok!ıe, ka.z&ıdığr o emsalsiz 3()h • ga~e~ele.~ ka.b!' ingil~1-cesi değil, yirmİJlci Mir dininden, tarihten: çok hızlı söylüyor ve cfimleleri ara• rediyorurn.,, Karıır derha1 tatbik c• Bana "sizi karakola götürmek için 
retten mi? Suiftin ~gil~oec;ı oldugunu kast-e. felsefeden, i~timaiyattan, fcnde,n sında bir çok argo kelimeleri kulla· dildi geldim.,, deıli. 

Hayır •. Bunlarm, teker te~r h~ diyorum. VA! her şeyden bah~tmis hepsini nıyor. Kendisi i1c Nevyorlcta konu, "Ha~tahaneye gelir gelmez baş "Adnmcağrzın emniyetini kazan• 
birinden değil. Hepsinin birden ?r- Diyor. iğneL!ml~, tahrip ve pcri;an eyle- lum. Albay husu~i bir v:ı7.ife ile A· h~kim beni me~hur deliler kovll§:ı• n_ıak için biraz. k~nuş1?ak ~~!eri.im. • 
düitt, o '"hJç değişmlyen §İrret ço.. Böyle iken, İngilizl~r, onn lrlan- rniştir. merikada bulunuyor ve Orta şarkl:ı na yeı·leşlirdi. Benim bulunduğııım, Kararımı. verrnı~tım. Kendısı ıle n· 
euk" olu~ndan ••• Çünkü Şov, hiç da.h değil, kendi arala.nnda yetişti- • • • ki kıtasına iltihak etmek için yol • odada yeni gelmiş iki misafir vardı. şağı.ya ı~erken kaçacaktım, , B.11 

dmmadaa Ve tereddüt etmeden, ğl için Londra.lı sayıyorlar. Şov, bf.r tereddütten 90llra, artık culuğa hazırlanıyordu. Hikbe~ini Bunlardan birisi mütemadiyen ko!• maksatla konu~maya başlailım. Bır 
ortada iyi gd~~~' modal olan ve • • • eserlerinin f!.inemsya alınronsma lafsil:ltiyle anlatmasını rica ettim, larını yumrukluyordu. İkincisi ise, ~da~ı yatağır..da~ bu saatted.kai'~Sı~ ~ 
-.an.eye uy u.nuauu~ bu unan her Bema.r Şov, "Pel Mel Gazet"cle, ınuva.fakat etmektedir. söze başladı: kendisini ~foreşal Jofr sanıyor, mii az ar canım.,, evap .'".er ı: .ı~ı 
~e htlcum eder .. her §eYi bırpa • edebi ve içtimai makaleler yazdı. Şimdi, me\"ZUU "SelAmet ordn • Tevkif edildiğim vakit taliim b:ı• temaı'liyen ayni ~eyleri tekrar edl ~ rahatsız etlen ben deyıhm, levkıfı~ 
.lar, yıkar. En töhrttli adamfar, hü· ğı .• Star ve Zi Vorldda musi".xi ten. sn'' ob.n "Ma.jor Barbara" i"min. na yardım etti. Beni !IO~uya çeken yordu. "Askerler' Marn kıvısındn• ni7.i askeri polis emrclli. "Yrn·nş Y • 
kfmıeti ~inde tut~n po!itikttcılar, kidlerini.. RevUde Tiyatro bıtklnn• deki e!leri sinemaya a1mdı, Bnn • subaylardan ikisini eskiden tanır ·· yıı:. Biiyük gün ~etmiştir. ·İki ko vnş giyinmeye ba~ladım. Ad9ıncnğız 
fea ~din lllmlerı, felsefe vesai • daki kanaatJarrnı n~retmekte bu• dan evvel, "Pigm!llyon"u !'Iİnemn• dım. Bunlar tehlikeyi göze alarak, iull arkadaşım birbiriyle :;yuşamı • k~ra_:ı.~ı ~irrl~nhire değiştirmiş gi· 
~e .nazfU'İyeleıi, onun eHnde, bir 1 Jmıduğa ve epeyce flÖhret kJlza.ndr. yn alındığı mman, "senenin en iyi'' eski bir arlrndaşa yardım edecek yorilıı. Kollnnna vuran deli bana: bı: Sız şımrlı :ratınız. yarın sahah 
ıstihza ve eğlence tnıe\"ıUudur. Hat. ğı z&maDlarda. bile garip bir kıya. tilmt mtlkAfatmı kazanmıştı. Şov, kadar mert insanlnrdı. Beni sorgu• "Sakın, dedi. buna inanmayınız, 0 .saat _dokuz~n iki memıırlıı ı:ıelir isiı 
ti. İD~aıılar bile, ~ilizlerden .iti. fett.e gezinirdi. 'Üzerinde, şıı fş kentlisine verilen mftk&ratr, !'!İne • ya çekenler arasında iki <le janda"' Jorr de~ildir. "Fakat IM:?n Jofr!a ar· tevkıf ederım . ., dedi ''e bu sözll'ri• 
haren, ns:ıarmda buer kulda~ bırer görenlerin j~leri başında giytlikleri macılar:ı dağıttı. ma snhayı vardı. Sorguya çekilme· kadaş olmaya peşinden knrar ver- nd~n sonra •esini alçallarak il.hl' 
maskaradır. Böyle iken. ve h~ !Jtlp yekpare uzun önlük vardı. Şov, 1925 Nobel mt\ld\fııtmı ela den biraz evvel tanıdığım subay • mişlim. Ona: "Mareşal hazretleri., eıtı: "O zamana kadar siz de !nb:I 
hesiz, bundao ötürü, herkes tara- Bir ıctkı tiyatroya gir.erken me- kazanmıştı. Bum.dan aldığı 8 000 larrlan birisi yanımdan geçerken bn diye hitap ediyordum. Mareşal de k~çarsını7.. Öyle sevinmiştim ki, bı· 
fından tapmıl~ seviliyo~. morıa:, Myle bir kry.ıtfetle ;ç~riyc İngiJiz Jira.~ı, İS\"eÇ ve İngiliz e • na yavaşça: 'Kendinizi deliliğe -vu~ nazik bir tavırla bana iltifat ediyo- pırlo kakusunu ur:utarak herirln 
• Şo':°11 nll'ktelerı, can yakan bırer girenüyeceğlni sö:deyince, sebebi· debiY'atmm. ingiliue konm~ufan runuz,, deılı. nişanlar veriyor ve nişan makamın'. bo~·nuna sarıl ılım ve yanakl:ırınil:ın 
ığnedir; fakat o kadar b07ö1Ucltlr nj M>nhı. YIM'laktrr, o '4ac1ar, dedi. ~rlerde neşir kbı·vllcade getlrilee Albay birkaç saniye sustuktan da çeketimln iliklerini kibrit çöp • şap~~ şapır öp~ü.m: _ 
ki, mukaddesata kadar dil TI7.a.tan 1er. Şov, bok!'! da biliyordu: t. U~eye hedi;ve r•ti. ııonra devam etti: lcriyle dolduruyordu. . Ben kendısını operken o ba11e 
bu alaylar, hakaretler, daim.-ı hoş - ÔyLe ise bu ys.4'ağı kaldır • Bemar Şov, bu~n, l'G ya'rnda - İnsanın aklı başınua iken deli "Tımarhanede çok e~Jenceli i:-i ~~lımat v~~~k~e devan~ cdiyord•t• 
göriiliir. mak lizmı! • olmakla beraber, beli bilktthr.P.111lş rolü oynamasının kolay birş ey ol • gün geçirdim. Sonra Almanlarla · · Fakat gıtlıgınız yerJerı hana ha • 

_.. • ... 
1 ş be · · · h d • · ı · · ,. .... Dedi ve dövilşmlye başlMlı, ıorJI\ clinÇ bir adamdır. Hila, eski kuv. madığını tahmin edersiniz. Eğer bu hirll~ine hiç taraflar olmavnn ha-;. r 'erınıı., u saye e amır erımı 

Şovun İngilteredeki §Öhreti, bi· W;erive rlnli. Bundan sonra, 8ova Yetinde eserler neşrediyor ve vana sözlerime inanmıyorsanız bir defa tahane bas hek" i b ı' h 1 h· aldatmak daha kol:ıy olur. Daima i· • N red • H J ~ ~ ., • ım anıt cer a ~e . . .. . d ...... ~.. .. 
:llJll 88 din ocayı andınr. tn. karşı ''yMak!'' kıılmadr. lar yazıyor: delilik tecrübesi yapınız d:ı o v:ıkit ri terketmemi tavsiye ederek izi'l zınız uzcrın e yurudugumu ve hu • 
gı1iz1er OD11Il namına da, bir sUrti _.;;__: ______ __;;_ _____ _:.....;..:......:.....:---------..:... _______ .:_:._ ______ .:_ __ _:.:.:.:.:.=::....:.:.:..:.:.::.:....:.::.::.:.::.....;::.:,.: Juniiufıunuz yeri bildiğimi emniyet· 

nükte, fıkra uydnnnuşlanlır. Kcn le söyle)·ebilirim, fakat ı;on daldb• 
,lisi de ba ayduıma l'eYlerle eğle " ela d:ıima si7.i elimden kaçırnu, o• 
uir. Yunancadan Jrntihana ginneye dı. Masasının başında oturmuş luruın. Bana yazı yazarsınız.,, Adam 

&rnar Şovun tarihte, bir eşi hazırlanan Vanya Ottepelev, evde-ki "kendi kendine dans ö~renmek., cağıza vaadctıim ve onilıın sonr:ı 
''ar: Volter. Yalnız p farkla ki: bütlın mukaddes tasvirleri öptü. kitabını okuyordu. Yevtihiy Ku1. bütün işlerim yolunda gitti.,, 
\'olter, dilinin, kaleminin belbıru Bunu yapal'ken karnını bir knrt miç, ı:eki ve münevver bir adan;• Gıırson ısmarladığımız knhve"vi 
ı;ok ~tir, sürgünlere, rnenfala- kemiriyor, 1 1;·ız kesiliyor, kilt kiit dır. Burnundan konuşur, yıkandıl!ı ve cı~araları getirdi. Albaya s~·· 
ra, inzl.vaara. katlanmıya mecbur atıyor ve meçhullerle dolu istik- sabun öyle kokar ki evdeki biiliin dum: 
kalmıştır. Şov ise, her türlü ta.sal· bale intizaren hopluyordu. Acaba kiracıları aksırık tutar. Perhiz ~ün· - FranMrlnn kaçarken bir harp 
Iutlarda.n uzak, azade ya.,amıştır. kaç numara alacaktı? Üç, mft, yo'-... J t eh d !erinde etli yemek yer, Münevver l'eınisini lrnçırclı~ımızı da söylenıiştı 
Onan İngiltere-deki benzeri ise, o. sa iki mi? Takdis edilmek iizere nı l an an sonra hir kızla e\·lenmek niyetindedir, ni7., Bu lıüyiik bir vapor mıı idi? 
nan gibi ve onnn kadar flkir ve ka. annesının önünde altı, yedi defa bun ilan dolayı kiracıların en akıl• Subay cen:p ,·erdi: 
naat hürriyetini muhafaza etmi§ diz çöktü, evden çıkarken de tey.. lısı sayılma-kladır. Se1i tenorc';·ır. - Yalnız 500 tonluk bir Remi . • 
c:ıluı H. G. Vehıdlr. İkiı1i do tirer zesine: "Renim için Tann:ra dun ' Yazan: A. ÇEHOV Vanyanın annesi, RÖzyaşları dö- Silahlı bir balıkçı gemisi. Onu İn• 
gençlik arlaı.dqıydılar: fakat ha• et,. df)·e tenhihatta bulundu. Mek· Rusçadan çeviren: SERVET LUNEL kerek: rdlizlere teslim etlinı. Fakat bu . n· 
3atJ. ayn ayn aynalarda seyretti· !ebe giderken dilenci)'C iki kapik - Muhterem beyefendi! (jedi. gilizler hayli garip adamlar. Dcnh: 
ler ve da.i.tna da, görü~ ve anla . verdi, bununla bilgisizliğini affet· zıımiri araya karıştırdım... Yanıl• sı ! diye inledi. Ne olur, benimkine dayak atın... subayı deyilim diye pemiyi hen ilen 
)"tşlarmdaki aynltğr tasdik ettiler. tirmek i~tiyordu. inşallah bu sa • dım ... O da tutı:u, numara attı... Teyzesi, kah,·erengi ba~ısrttısüıı'i L'Ölfedin ! Sınıfla kalmış, başımın teslim almak i•lemiyorlardı. 

4 oy. J/. dakası kabul olur da imtihanda l>'l dünyanın en bctbaht adamıyım.,. 11~abi bir hareketle başından çekeı • ce:ı:ası! inanır mısınız, geçememiş! Reca eltim: 
Şov, sanat hakkmdaki telikki ve "Tessarnkonta" ve "Ohlokaydeka" Bütün gün çalıştım •. Bu harta ı:ar. ken: Sıhhatimin müsaadesizliği yüzün • - Bu macerayı da bana anlat • 

hükümlerini. tl 1906 da neşrettiği lı adet isimlerini sonnnzlar. fında her sabah saat dörtte kalk• - Onu nele :ıznrlıyorsun? di'!t!'! den kendim cez::ılandıramıyonım... sanız. 
"Akıl ı dttx.ı' ,, 

1 
• tım... kardeşine çıkıştı. Onun ne kaba• B Alb aımyn.n su.m sınındekl Mektepten döndüöü zaman saat enim yerime ona siz dayak alın, ay: 

b.. k h·kı:ı. • H 1 bati var? Kabahat hep sende! Evet, B b' k k b' · · uyii ı nyesınin mnkaddemeRin. beşe gcliyorı!:~ı. Odaya girdi ve sc<;· - ayır, astl betbaht o an sen bıı lutfunu:r.u benden esirgemeyin, - u ıraı nnşı ır ıştır, ıie-
d h lıı,__ ·-4-· ô deııil b · -1 .. 1. ! B dbaht sende! Söyle bakayım, onu ni(;in y di e u-... etmiıı~ır. , bu mllkacl • sizce yattı. Zay1t yüzü solğund•ı. ts enım, rezı cocuoı. e evtihiy Kıızmiç! Ha~ta bir kadı• · __ I, 'I:' ı b · · ·· - bu mektebe verdin 7 Sen zade~an s b. h'k • · · h'l r derı~e: Ağlamaktan kızarmış gö7.lerinin et• o an emm! Beni bir kihrıl çopu• ,., nın dlle~ini yeirne getirin! onra ır ı ııyeyı ıyi ı en a· 

'n- -Lut"- d · dl 1 mısın? ZadeganlıAa yiikselmek mi k~t k ı ıt w • • b k b' '.....-..., _. ....... ve ini, olduğu gibi rafında siyııh halkalar vıırdı. ne çevır n, yezit, zalim, a nımın Kııporosov, kaşlarını çaltı ve " onu ço an 3 ıgı ıçın ı ·an ır 
.._bul _... 

1 
kara 1 S · · b' istiyorsunuı7 Haaa ..... Hemen za• a Ja "b' h'k " · b ı d - oı::ven ve on arıtı hayatiyeti Annesi, karyolaya yaklaşarak: Yazısı. enın gibı ır soysuz burun deliklerinden derin bir ne- c m gı 1 1 ayesıne aşa ı: 

h kk da h • b. _.,, h . 
1 

• w.1·n aııı 'k' hfikl" 1 degan payesını verecekler, beklf' ı· "1939 harb· b l k b b' a m ıç ır !:'up e gdc mıyen _Ne oldu? Nasıl çelin mi? Kaç .... e ıyorum, ı ı ıım o uyor, fes aldı. Biraz düşündü. parmaklrı• · 1 aş ar en en ır u 
1 d ::.ıı, b l k • eziyet k' -·'- t • de dur! Halbuki benim Kuz:v.·a .,ibi rak meklebı' k t t · ı eser ere e"'. un arm a sın.e, ah· numara aldın? diye sordu. çe ı~·orum, nwıan muı: arıp "' riyJe masayı tıkırdattı ve tekrar .. ne ·omu an ayın o mu" 

)·•·• ,.J f • .. ı • h ta.A olu"orum b··ı- b 1 k b'l ticarete atılmış olsaydı ... Bak, Kuz- tum Ilu mekt ı d k ı ı a ... ., " n , •!;vmaıyatr ve a ~· gü. Vanya, gözlerini kırpıştırdı, ait-' J • u ıın un ara mu :ı ı içini çekerek Vanya'ya d~ru yii· · ep er e ·omu an arın. 
t»-J tı-- d h ı b• • senden "' - ' N 1 k • ya, yılda beş yüz ruble ka7.anıyo:-. vazı"fesı· doktorları k t -'·ı· .,., sana ,aan a o•us ır zavıye. 7.ını çarpıttı ve njtlaclı. Annesi sr.• · ne Rvruyorum ası o ıı riidü. a ayga e nı.-.. ır. 
d .. • '·-- • •·orsu '> Şaka değil, beş l"Üz r:unle! Bu Alim• Cfınkii hu dokto ı · · t J b · en guren yaztıara aı~UJet verı • rardı, aAıı açık kaldı Te elleri Pd " n • .,. - Sizi demek ki okutuyorlar~ r ar en ıyı 0 e e:nı 
rl lik sevdasına kapılalı hem kenılı"ne, zi elimı'zden al k · · d · 

m. yana düşlü. Tamir eıtllti kısa çn. - Ben ... Ben çalışıyorum. Bütiiıı lfiye başladı. Tahsil veriyorlar, · ma ıçın aıma ve-
''Bnnd•• c1 L. d k" "'-k· • • K hem de çocug~a ezı'"el elmı'•·e hav,· s'ılelnr bulurlnr Bazaıı kulak znrı -· o ... yı rr ı, ·~ ıspırı, cuk pantnlonu elinden yC're kaydı. gece... endiniz de ı;ıörrliiniiz... " J yol ftÖsleriyorlar, halbuki siz ne · • " · •• 

D1"1·--· Skotn DUm p rl · tadın. Şu çocuğun haline bak: Za· hozuktur, uramaz, derler,· hazan hıı _., • .., a. e ,·esaıre- - Niye ağlıyorsun' Demek gcc;- - Canımı alsın rliye Tanrıya Şckilrle hareket ediyorsunuz! Ni• ~ 
yf ikinci derecede birer muharrir medin? diye sordu. yıılvanyorum, fakat hen günahk:°ı yıf, öksürüyor ... On üç yaşında o·· çin? run kemiği çnrpıktır, tayyareci ol . 
added.Jyonnn, ~ünkü bunlar. in.~a • - Çak... Çaklım ..• İki numarıı öliim göndermiyor .. Başımın heliı· duAu halde on yaşından fa7.la gö'i"' K~·ıporosov, hu şekillle ilaha bir mnz. hükmünii verirler, bıınlars k'l · 
nı ne kadar eğlendirmi• olııala.r, 'd 1 n lerıniyor. lırsıı uç:ır:ıl, saı;tlnm adam bulm:ı :. ·• " aı ım... , l ııı. naşkalarının çocukları insan miiddel konuşlu, bütiin bir nulıık 
l'İDe basmakalıp birer mnhaırjrdjr Annesi: .-~~~,,,..,.. ı çoeukları gihi, bcni.mki•·se bir tane - Hayır, Nastvncı,.ım, ha"tr, söyledi. İlimden, a"dınlık ,.e ka· imkan yoktur. Bir gün bu dok lor • 
ı·ra, ahliı.kt görenekt 1 ' J " ı.; J J lardan birisine reca ettim: "heni ilt' 

1 en ayrı ann " - Zıılen bill:ı•orıtum! Bi:iylc bir olduğu halde ne bir fayda, ne bir kardecı"m'. o yezı' .. e az da•·nk ... ı• ranlıktan bahsetti. yorlar l il J" n hir muayene cılinlz. bakayım ucahi 
"~.et, Şekfspir. ısmar'ı>ma nhM sd, eyin vuku bulacağını hissedi~·ord • miirüvvet ! Snn:ı dayak mı ıı!nyım? hm l Dayak atmak lazımdı, dnyakl - Evet, delikanlı! lir mivim? Doktor heni dlkkRtle 

um. Oh, yarabtıi ! Nn~ıl oldu :ı Döverdim ama, kuvvetim ''Ok. Yal"" Ogwlunu yumru~uyla tehdı"t ed- · "' · d d' t llitıtan memnun o'mıyan bir bh M • tı ... Hitabesini bitirdiklen sonra b~ muayene elti ve:., Azizım e 1
• llT"Jl 

.. el' peçcmedin? Ned('n '} Hangi ders- abhbi, sen lıTına kuvyet v('r! rek ba~ırdı: ..,1·blsı'n, i•ledı'~ı·n kadar urabilirsil! 
raman yaratmıyn oı:en cği Hamlet ? A ts tindeki kayış kemerini çıkardı ve " J l!' .. 

. i .kk bi • len nnesi, hırkasının ete~i~ le yüz!i· V "Erle!'li gün Generale müracaat rı 
gıb, tek dı ate §ayan r pıyeııı y n • n" o"rtı· h y " • - Ahhh ... Yezit, mel'tın, llas.ımın anya'yı elinrten tutarak çekti: 

1 
. • • - unrınc:ıı'lıın... nen, annecı· u u, ıç orm:ıya hıısladı. ~:ın t'ını. \'e,, "mekteple mübas5ırlık el• 

,·ar. Bunda. Ham etın ısyanmı ıyj. · • ' cez ı S ı k 11 b' - Size ba•ka ıu-rıu- muamele ed·.· • b. . ğlm ... Bana "Foro" r:·ın istikbali ya, Yeıs i~·inde . kl\'randı ,.e alnını .ası · ana ac ama · ı ı ır sopa "' meklen bıktım. muayeneden de g('ç 
t:e teşr·h edememış \'e ır ne•weye d ""k l' d' f k t ki k Yemez'. "e-"i. 

k 
.. "k 

1
• nasılrlır? diye sorilulrır, hen dt"·· uvara il:ıyadı. Odaya teyzesi gir- '"" ·me ıy ım. a ·a ne çare · ·uv- " u lı'm , u"obilirrnl"İm. Beni bir J1arp 

h:ıj:hy:ımamış, ona, en uçu lir " ., . , kl "bysomay·• dh.·e~ek '-'erde "opso- eli, meseleyi derhal anlıvarak ı;a • velim yok. Evvelce, daha küçük- Vanya. itaatla e~ildi ve başını filosuna vermenizi ~ca edh.·orı- •. 
fel<:efİ mana \'eremenıış o.ma '.tl J • • .... . ı . • .. ney,, dedim. Sonra ... Eğer son he• rardı ve ellerini iki yana a"arak: ken: "Döv, döv" rlemişlerdi. Onla• onun dizleri arasına soktu. Penbe, t-tedf•im yerine getirildi ve hu sı• 
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