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Ba,vekillmlz ŞDkrU Saraçotlunun bir hitabe. hamuru daha slyade tetln zorluklarla botu.,ınak fçln 

rınaiaadlyaaıa 
Harp gayesi 

)"azan: SADRI ERTEM 
F .ı.SL..\!lı Dll' A eUmbqrreisi ı;öy. 

ledlgf bir nutukta I' lnlandl • 
Hının harp s-ayelerloı bir kere dab11 
kıaaca oulıı.tmıştır. Fın .. ınd.iya elim . 
hur:-elıl ııu Uc nokta;>ı teb::ıru:ı ettlti. 
JOr: 

- Finl ındiyanın Sovyet Rusya a. 
r&7lıılndP. goı.U )oktur. 

Z - f' lnlı\ndlya ballmıın bol,e,•11•. 
ıeotuı.n,Pbine uırıUtar değildir. 

8 - :Hatindl;>a mağlup uluraa dilıı 
) 11 f,arlhlnôen •lliorcektlr 

f' ınlllndl;> ııoın harp pyeafnin bir 

kere cıa.ııa teı..ran epey r.amandır ü. 
urınde bu) ilk dedlı<odular olmakta 
<ıcun dtigl J lnlı'\ndıyaıııu vaı.isetlnj 

cıaba 1)1 bir şt'klldc w.ınlr edecek ma.. 
bı.)ete deJ{ildlr. 

f ln!Andiyanın bu tıarpt,eki duru. 
mu gariptir. 1 inlflndl.)a ellmburre • 
uıiuln fiO) lecılğt nutuktan anlaıılacağt 
tiz.ere bu k..ıt-lik du~Jet muııataa va. 
2.1.) etıntlc olduğunu anıhatle söylü • 
yor. 

t.ııayelerf ara!iında genl,ıemek de 
bıahisnın.:ı.uu d ğildır. A3 ni zaDJJtnda 
epe) zamuodır fi'lnlAnd"ya orduau 
Rusya ya ka~ı ) apLlan taarrwr.lara 
lttlrak et mernektcdir • .f lnl!ndlya de. 
neblllr ki bu harpte Alleta ukcr)ıı.. 

bakımından tarafsız. gibidir. Fakat 
pollllk bakımdan mınver cepbt'l'ln· . 
dt!dir. I' inlfındl3 anın bu durumu tn. 
~lltere le Amerlktıda u:r.un müddet 
devlet adamlarını oıeı;gul eden bir. 
nırsck halini lını5t..r. 

ln~iltere ve bilha8sa Am<"rlkR Fin • 
lı\odl) anın nu la ile sulh .) aprnaaı l. 
~ln t,a\B utJarda buııınrnıya Amade 
olduklannı ve RUBJaya kar,ı 1-"'in. 
landlytı.)I garanti edeceklerini bildir. 
diler. t"akat fı"inlAndl )"R vaziyetini 
boı:ınıı 11. Mıll t<>flkler ccpbeslnr gir • 
tneğl u·~ahut tarafsız. kalmayı kabul 
etmedi. 

.f'"lnlAndl3 anın nılhvr.r rephMlnt 
tl"rk,..ımrnıcı;lnlıı iki liebebl vardır. 

Bunlardan biri Fin IKtııtar me\•kll • 
nln m'h\er polltil>asınll uı.gaje olmu, 
bulunm ısı, diğeri de Flrılilndlvanın 

ınlU\crden a)rıldığı takdirde. mütte. 
llklrrln ~ap:ırağı )Br<lınıın Ruıı.yayı 

lüı.uımındıın taıJ' kU\'l"Ctll'ndlreceğt 
l'nujşc ldlr. Bu iki scb b rıııtılndlyıı 

ı mlh,~rden U7.t:.l,ı:ı,•ırmnn11cıtır. 

F ·n~naı~ ıı 11 sulh l apma ı ile bu • 
günkü ıı,tıdar mt'\ klı ınııııukkt1k stı. 

rette ;) erl:ıl terketmek m"eburlyetln. 
• ılır . B.: dllşUnilieook bir \azl3ct. 

u~ 1 
. ınlılndhanın şimal yolunu f\mlıı ı 

bir ırnr••tt .. mut1eflldrrr açmak, So\ 

alyle b&§laıııı,, bulunmaktadır. BiT.e ktva."lç, em. yufunılmqtur. \'e yemek için !eda~rlıklara hudut 
niyet ve hUZlJr vereo bu veciz nutku unen tanımaz. Onun tçln yapmağa hu.ır oldutumuz fe. 
veriyoruz. dakArlıkiarla önllmUzdeki yılın Pettn zorlukJ~ını be. 

ATkadaıtar 

Biraz 1anra lkf Cftmlmrfyet; J1fmı elete &iJreceğlz 
Çünkü Oümhurlyetln 19 unca yılı yerini 20 nd yıla 
b1rakmaf;a hazırlanıyor. 

hemeha.I yeneceğiz ve ctlmburlyetfmlzln damgasını 
bu yıla mutlaka vurac&ttz. Çünkü bfttUn dllnva bl. 
Hyor ki Ttlrk mllletl her ihtimal l~n hazırdır; A1a. 
tllrk YB§ıyor, lnönU'ye de candan baflıyn. 

Bulunduğumuz yerden arkamrr.a dönerek baka 
ca.k olurN.k ora.da Oilmhuriyetlmlzln Tllrk t&rlh(ne 
hediye ettlğ1 bftyttk vartıklan ıtörü.r, ıtöpıimllzfuı ka. 
bardığnu duyanı.. 

Arkadaflıl,r, 

Vaktiyle padişahlar 'nh11tyestııe nrhk bakla ta. 
nıyan k1mae kalınatııı1tı; ne mutlu bizlere kt OUmlıo 
riyet 'nhidyeslne bu hakkı tanırmyan tek blr deov'Jet 
defJI, tek bir insan bile kalmadı. Acı ve tatlı bDt;lln 
bu hakikatleri llh.e aöyledlkten M>nra Oftmhurlyet 
ba31aır.mm •roor11m. YoJuno:ı aydm, bayrammn: 
een, neo'enlz bol olsun. 

Ker.alfk bulundufumaz yerden önlimtlze ve Deri. 
ye doğru bakacak olurnk orada da yenllııcek zorluk. 
lar, aoılacak tepeler. önlenecek tehllkeleor bolundufo 
nu gôrllr ve hemen yttrekJerfrnlzla ve lrsdelerlmlı:Jn 

Mısır harbi 
ingilizler Mihver hatlarına girdiklerini, 
1talyanlar bir mevzi aldıklarını söylüyor 

LoncLra, !8 ( A.A) - Mısır cep. 
besinden alınan haberlere söre. 
müıtefik kuvvetleri mihver koy. 
vetleriyle sôn çarpışmalanndan 

sonra düşman hatlarına biraz daha 
nilfuı: etmişlerdir. 

trr. Dll§lllan dUn 5S tank kaybetmiı 
tir. Bunlardan bir kıamı tahrip e. 
dilmJı. bir kwnı zaptedllmlştir. 

Muharebe meydanı tızıırlnde cere. 
yan eden §iddetll çarpl§Jilalar flJllla. 
mnda onbirl İtalyan avcıları. onu Al. 
mantar tarafından olmak Uzer• 21 
İnglllz tayyaresi dll~ürUlmU~tUr. Baıı 
ka bir tayyare de hava bataryaları., 
mızm at~iyle dU§UrUlmU:tUr. 

Bu harekettAn 00,, tayya.rcmlz dön 
meml§tir. 

Dalga halinde 
yabancı tayyareler 

lsveç saldU 
ızerlndea açta 

stokbolm, 28 (A.A.) - Dt\n ak. 
§am birçok yab&ncı t.&yyareler birbiri 
arkumdan gelen üç dalga halinde 
Göteborgun cenubwı4a bulwıa.n Ful 
kenburg bö!gealnde laveçln garp sa. 
hUl üzerinden uçmu§lardır. Bu taya. 
yarelerln hüviyeti teabit edileme. 
mlJtlr. 

Sant 22 den b!ru evvel tayyareler 
gcr.e ı-rı bölgesj üzerinde görül • 
mUş ve §imal istikametinde '1%akl&.1 
mı§lardtr. 

İnıriliz hııva kuvvetlerine men
sup bomba ucaklan dalgalar ha • 
Unde uçarak düşmanın geri hat • 
Iarına taarruz elmfşleç ve isabell•:r 
1'aybetmişlcrdir. Tobnık limanı 
yeniden müttefik uçaklarının t.l• 
arruzuna uttramışhr. Cereyan eden 
hava çorpı~m:ılarında 21 mih\·er u
çattı düşiirUlmilştür. İngilizler 10 
uçak kaybetmişlerdir. 
Düşman uçak mcydnnhırı bom• 

balnnmışlardır. Mfh,·crc.iler, dahs 
fazla miktarda avcı tayyarelel"i 
göndermişlerse de zayle:tlan da o 
nisbette artmıştır. Tobruktı bir 
düşman gemisi batırılmış, bir ikin
cisi de alevler iı:indc bırakılmıştır. 
21 dü~man tayyaresi dü~ürülma~ 
tfir. l\liıtıefiklerin kayıbı J1 tan·a• 
redir. 

~ ~ 

İtalyan TebFği 
.Roma, 28 (A.A.) - İtalyan ordu. 

ları umumi karargA.lunın 885 numa. 
ra lı tebliği: 

Bllhas.ııa Munr cephesinin o!maı 
kesiminde iki tarafın zırhlı tC§kil!eri 
De piyade kıtalarmm tıı.arruz ve mu 
kabil taarruzları bir birin. tıı kip bt_ 

mıştlr. İnatlı bir mllcadeleye ıahnıı 
olan mUhlm bir mevzi vldiletıı ter. 
pışmaııudan sonra elimizde ka'rııış 

Yarın 

Mıs11rda 
lnğiliz taarruzu 

Yar.an: BiR MUHARRiR 

D EMOKKASİLER, ı;lmali Afri • 
ıulda, kendH('J'l için en miıss. 

it zamanda taarruza ~ectiler. Hem 
mevı;tm, bem de mihverin ıukert du. 
rumu balunııııdan bu u.arruz tum za. 
manında )apıtımıtır, Mııtırda hı:ıre • 
kat i!>ln en mUaait a~lar tqrlnle~dir. 
A.lm.rnya, ve müttcfllderl de bcnuz 
clogu e.epl.ıeıllnde Stalingrt&dı alüıııa • 
Olllilar, Kafkas hareldtını tamauılıı • 
yamamıılardır. Orad ııı hUyük ku' • 

Anı;lo • Sakaonlar Uk rftalerdt ıtcL 
detli bir mukavemeti! tarptdar. Ver • 
dikleri tank zaytatı tazladır. B&z.ı a. 
razl kazaııı;ları elde etınlıt oldukları 

ı:a muhakkaktır. l'"akat ne o zayiata, 
ne de bu kazançlara bakarak taarru. 
zun nctıcesınl keııt,lrmek doğru ol • 
maı:. Birkaç glln beklemek lAzımıelL 
yor. 

Bu taarruz Udncl cephenin 
tutabilir nıU 

yertıü 

)et Uu \.ı~ı h ı:ldlnd n r:ızlıı kın-vcı 1 JAKIT' B 
bı ı.u~iıl. bir memll'ket ,<;in tılr endı~·· ! 
lı•n'llrcbı.lr. Bu nokta f<'lııl!ndlya ~· I' ın ayranı 

\i"etler a3ınp ııtmall Afrlk ıya götd • 
ramezler. Buna mukabll, Alman kay • 
naklaruıdan gelen haberlere gure An 
glo • Sak&0niır.r IUısırda bjr milyon 

ı rue\icutlu \'e 1000 tanklı büyük bir or. 
du ile taarruza geçtiler. SllAh ve sa. 

; .ll üstünlüğllne sahip oldaklan mu • 
halıl•ak u~ ılablllr. 

Hııyır! ÇliukU bundan makNt Ku!I 
yaya yardım dt'ğll, 1nglllz 1mpa,rator: 
luğ'unun l"Ollannı korulllllk ve Akde • 
ql:ı hılklmlyetıı:ı !,~krar 4!!ı: alm:ıktır. 

tngiltue her 11eyden .:v\~l kendi var. 
lığını korumak endlşeıllndt" oldufuau 
gizlemiyor ve ikinci cephe aleyhtar • 
latı bunıı acık eöylüyorlar Fakat A 
merlkada \'ilki, Avropada bu cephr. 
nln açılması IUı.umunda yeniden UI • 

rar etti. Anla11ıhyor ki (kinci cephe 
aleyhtarlarının tstek!erl galebe çal • 
mıı ve Anı;lo • Saksonlsr ,ımall At . 
rjkada taarruza geçml"ğl. A\·nıpanm 
batısında bir aergüı.ette •tılmıığa ter. 

Ilı \"7. ııı olur. Bu Aehr.bten FlnlAndl ' ~ 4'.'.lyısın almayı 
\u aıol.;ı>ri harrkct bakınımdaıı tRrıtl h '- ;& 1 
~il kn lııını.ıa b~rnber ,a ~ılım llrnnıı ı I 
l.t . ili R('tn:tmlll.IR bernh..r 1:t'nP mllt il unutmayınız 
ı..,,, .ıno vıırtlım etını, b ılunu, . .,, • 1 ~,..,. _____________ .. 

l\lllıH•r lltıfllluna Mdakatle- "" nılh -
'crlrı ı•n• .. tıJlııl. ah•&lıw nl"fu11ınu il.o Ba61n birliği azalarına 

Mlh,·crln de uzun zamandanberl 
şlmati Afrika.la bü)ük ku\l\'Ctler ge. 
çlrmefe muvaffak oldufuııu lnglllz • 
ler haber veriyorlar. l''akat elde rl 
vayet halinde blle bir rakam yoktur. 
Romelln bü~1ik bir tan rruza kar~• 

Jlıı;i ın Blrllğjncc ucuz. gıda maddeli müdafaaya kUdret,ll bir orduya sahip 

Vali Ankaradan döndü 
Yeni fiyatla ekmek 
satışı Sonteşrinin 
15 inde başlıyor 

istanbulun ekmeklik unu teminedildi, 
ihtikarla şiddetle mücadele edilecek 

Ankarayn gluen va:. ve belediye reisi Ltlt.ti Kırdar bugün oe~ 
cor ı:nunıır. 

V&Ji An11:rıradan 1ata.ııbula memnun olarak dÖllmUıtnr. İat&n.'bulun 
ckmekllit un fötıy&CI Toprnk Mahsulleri Ofisi tarafından temin edilecektir. 

Halka ve memurlnrrı verilecek olan ekmek fiyatıannda mllhlnı bl.r 
değj~e rılmıyacak, arl\daki fark ctız•ı olacaktır. Yeni şek11 ekmek tev. 
zlatına 1syın llS mde-n sonra ba~laru:ııası lıruvvetıe muhtemeldir. 

Belr:ıijye ıhti"Ar lşlerıyle mücadele etmek üzre sıkı bir çalıema prog. 
tamı haı:ır'a ır.ıfilır. 

Bulgar Kıralının 
Sobranyada 

bugünkü nutku 
Bulgar_ .iycueti, ü~l~r paktı,llMillet, devlet aleyhtarı hDTe" 
ve antikomintern pakt çerçe· ketleri önlemek tedbirini 
vui içinde devam edecektir. takdir etme!rteclir. 

1 

8of)'a 38 (Bo1Ull) - Sobranyanm 
ıronbah&r içUma devreli çaqamb& 
&'(lııll öğleden evvel kral .Borlaiıı bir 
nutku ile merasimle aı;ılmı~tır. Bao 
vekil ve hariciye nazın prof, Filot lle 
bllttın hllk<unet erklı.ııı, kordjplom& • 
tik, generaller heyeti, rahipler heye • 
ti ve memleketin diğer bUyUkleri açı. 
111 töreninde hazır bulunmujlardır. 
Kral nutkunda demi§tir ki: 

''Mukadderatı tayin eden bu :r.a • 
manda memleketimizin dı' ıiyasctı 
kati ıurette teııbıt edjlml§ bulunuyor. 
HUkC:met bu ıiyasctl üı;ler paktı ve 
antikomintern pakt çcrÇevesı içinde 
azim ve §lddetle devam ettirmektedir 
Bu siyaset Almanya ile. Mihver dev • 
let!etj ve onların müttefikleri ne 
dürüst bir i§birllği esasına dayan • 
maktadır. Hakkaniyete dayanan, de. 
vamlı l!Ulh temin edecek otan yeni 
bir Avrupa nizamı yaratmak jdeaU • 
nl benimaemlıı bulunan Bulgarjstan. 
bu UlkUnUn tahakkuku yolunda Lcra. 
ber çalıımağa hazır bu•unmak•'ldır , 

Kral tarafından aöy'enen nutkun 
lç liya.ııete aft kısmmdıı 'öyle dtınU • 
mektedlr: 

"HilkQmet. 12 nlaan 1942 tar'hl! 
beyannamesinde faalLvetlnln esRıııarı 
aı jzab etml§tlr. Bu izahatın k'Jvve 
den fiile konulmaaı yolunda 't:Ukumet 
bazı tedbirlere ba§ ı.·urmuş bulunuyor. 
HilkQmet programını tatbike devam 
ede~ktlr. Yorucu b'r t;e knn11nl ver. 
mi§ olan Bulgar mf!letl b11llhuırın 

larlhl ehemmiyetini tanın-nen mUdrlk 
olarak hilkQrnetın ber türıU devlet 
aleyhtarı hare-ketleri önlemı.>k yo1un. 
d'.lkl tcdbl,.lerln' n lUzım•ın•ı takdir 
etmekte ve bir tek topluluk ha11ndd 
yurdun muhaf'lzasına. emn yet Vt! 81' 

lAmetlne ve terakkisine ~aıı,ma.kta 
dır. Anayurt jle yenide'\ ı,ı .. ıe ~mn!f u~ 

rundaki mUcadetelertnden blr&n fariğ 
kalmam!§ olan yeni kurtarılan mm • 
takalarm halkı norma! hnyata aUrat. 
le avdet etmekte ve esirllgin &Çtığl 

yaraları onarmağa ve blrle§ik b[r Bul 
g&ristanm kalkınmasına en enerjik 
bir surette çall§ınaktadır.,, 

Ordudıı.n bahseden kral. Bulgar or. 
dusunun muharip mazjsinin zafer do. 
ıu ananelerini muha!azaya ve kendJ 
9ine verilen vazlfelert lAyjkUe itaya 
devam ettigini söyleml§tir. KraJ, or. 
duda talim ve terbıyenin mUtema • 
diyen t<'kft.mUl etmekte olduğuna ve 
ordunun vazUC'slnj başarmat"a ha.zıt' 

bulunduğuna işaret ettikten sonra 
mcmlekeUn iktıaa.dl durumuna te • 
masla dunya harbinin gittikçe artan 
bir vll: atte olmak Uzere Bulgar iktl. 
sadiyatı ve devlet maliye.si üzeri.ııde 

mUeselr olmakta bulunduğunu beyaıı 
etml§tfr. Çok şiddetli geçen klşm ve 
bu sene devam eden ku~aklıtrn neti 
cesı olarak mahsul s:ıv nd!ricl olma • 
mıştır. Bu ise umuı:nl iktıaat Uzerın. 
de tealrslz kalamıyacagmdan dolayı. 
dır kl, hU~met mevcut m&bıulUı:ı 

hakli blr ıekllde da~ıt.Jmı :ve :ıyatıa. 
rm mUeM1r bir şekilde iııtikrarmı:ı 

temini yolundaki tedbirleri ~lddetıen 
dlrmek ve ayrıca, bnbBM& yabancı 

~e yerli mallar arasmda.ld tlyatlar 
arasındak' muvazenenin temini (çin 
tevzin fondu vasıtaslle geniı mUda. • 
halelerde bulunmak zor ında kalmıı • 
tır. Bundan ba,ka hükQmet bUhsa • 
ıın ll.rtma.sm:ı. ha\k faşf!Blı:ıln daha 
ly! teminine. hl\Yllt §&ı-t•11.rınm ısla • 
hına ve lnşal\t faaliyetinin dQzelme. 
ııln<' de çalı<;maktadrr. 

Ayni zamanda apek'llA.syonlarm 
merh':lmctslzce takip ve tecziyesi De 
bıırp :ıamattına alt 1ktısııı!t prtlara 
aykm hiçbir te' bbtlse yol \"ermemıak 
b Jeunda ted'b rler al•nmıştır 

Alman - Rus harbi 

Ard arda ~cum;ar 
devam ediyor 

Ruslar StaJingraa'da birkaç sokak 
terkettiklerini bildiriyor "ııııu .. hulıııııl\ıır. fjıı rlınıhıırrel .. j ı • ı 

11 • 1\ııı b•ı V'1·1~ct.ı lıır ltN't" ıJ,lhıt 1 .. 11 . 

"lir .. , n i:> ol.ıu. 

Danifllarka Kırabna 
kan verUdl 

lt-O:ıriki lçln çalı§&cak bır teşekkül oJup ulma4ıjtını bllmlyo,.ur.. A!nıanlar 
vtıcuıta getirilmeaj eaaalannı haaır • Ye ltalyanlar Anglo Sı&klWln ı,aarru. 

ııy~k kom11yon vazı!ealnt blt!rml.J. :wnuu kendllerl için bir aUrpr:lz teşkil 
tır A rkadaşlaıımıza dUt1UndUklerlnl etmediğini eöyledller. Buna lnanılabl 

elb etmişlerdir. Kendi bl'8aplarına ela . Mosko,'ll, !8 (A.A.) - Sovyet teb. , gradın şlma!ı ga. olsınde Almıuılac

ha doğru hareket et«klert kabul o • 111:'1: Gece Sovyet kıtalan Staliııgrad son gUnlerdP. uıptedııen blr köyü 1'
Jnnsa bile bu taarruzun Rosyada bölgesinde. Tutlpseniıı şimalinde dU:. rl al31ak iStf'n.1.lel'k de :ı•uva.t.rall 

memnnnıyet,le karşıhınrn&Aı lhtlmaJI manıa çarpışmı~ardır. 01ğer cephe-. clnrr amrtlardır. 

~., ı'decek ve alınacak mlltaleal:ır Ur. ÇDnkll taarnı7. baolamadan evvel 
\ l:ıl. 28 (AA.) - Stokhotmdıı •1 1 .. nne kurulacak teşekkUI çalışma MnJtada ağır ba,·a bombardımanlan 

· ' n.-nz "tıhbarat uCısioe gelen bı• 1 ra t•1t~lıyacaktır. "° tlma.11 Afrlkada 11\ddetıı bava aa • 
~re gorr. dUn Danimarka kral. Arı<nd&§lanmıztıl 11 blrinclteorio V&flan yapılıyordu. ,\ltıvıılm de taar. 
tı.nstıyana iki k<'re kan verjlmlştlr cnnıMteli glloil tam saat 13 buçukta nıza mllaalt olduğu için lkl tarafın 
l;. arın ııııbhl vazıyet! •ımumiyelle ciC: lr.tnınl\ııQ hal'keYi NJOJMUL& ~- l da tıö;rilk bareJı• .. Je.ra bo.ar.huıdı.i!.'.1n3 
<11 erı111~elar v41rme.ktedl.t. Dl .ne& eduir.. ~ 7okıu.,, 

pek a:r.dır. Fakat .,amali Afrika ta \erde bir dcğışlkljk yoktur Tuıııısenln ~Jmllll p.rlc1sindfo Raa. 
BTnızu Romelf tamamlle mat!Op et • Tebl"ğde bundan bıı~ka kavdt>dlldı lar, büytık bir faaliyet ıco1ıtermet,. 

m"~C ve mihver ordıılannı imhaya ğine göre. Stallngradda Hu"lar sa tedlrler. 
ktıdar ;;itnıeğc muvıırtak olduğu tak. yıca UstUn mühim Alman kuvveU". Moı.kova, 28 (A ı\) - !'ta.il~ 

dlrde, Aar;lo • S&kl'tınlar AVTUpaya rinln taarruzlarını geri rllskllr' muş mUdııfılerı şimal ı..~ıll\.''14'-ı ..ı.- ...... 
btr lh~ hareketini dn,unrblllrlcr !erdir. l'kl sok.ak cıvnr•nda Alman. ı tar arazi ter'kctm&'I. ..:n--.~ ._ 
Şimdilik ba da pek -.allı blr lbtJmal ı 1&r y .. nlden Uerlernlşlerdlr. Stalin. 1 m,.ı.s..rdl7 



EN SOS DAKİf(l'nıa H'I • " 

Mahkeme Salonlarında l EN SON DAKiKi Yirmi sene sonra 
Ş.lıirJ•: Cüretkarana bir hırsızlık 

Kiiçiik llinlar Ku11unu 
Polil, aaddede t•l&fll tt>IAflı do• 

----- ııyordu. Saat ıecenln onuydu. L.akln 

......... aldr•Nll ..... ,. .. ' 
teuam.ftlt..._t ...... N 

Mft ..-arta lla,.ı& Jatmurba old 
tu lthl ..... tıdlmnar ptlc .,a.. • il& flyac;lıan lrlrttıclkAaunun ort • , 

lanaa kada· eski ytlkııekllttnı mu • • • • 

1 
••k •• = n:-::~ =~m:ıi:;:ı,~~ı~: ıı· Sebtle gırmış, kurşun boru arı so muş, 

IMfılkNe ,.._ ... &Al'J Hl p 
Daaıaruı raaeıeo. drGldqtl teldf44 
otmauna dikkat edtlmelldll. s.ıe"ae 
tfflltl 11Dderee otnı,........._ --., 
........................... 6 

Poija, )'1lkars ...... IMIP ptdlk 
kapılan «8s llapalne a!1yor, eılndcıt. 

aopayı aaabl hareketlerle aa:a solıı 
,.ılıyordu. BarekeUert, nlbetc;I bır 

peıa- olduğunu anJatıyordU 

melerl llSDD*I. ardenbire 70rQJtıtl1nU 7aVafla ti 

E~J.,_., ..... LUıı--=: ., ... ötede bir bırdaftlçı dUlütAn 

:;-;.,;;:~~- ~-~.~~.~·:. ateş y~karak eritmeğe ve kalıp . kallp 
~ B san bir aHraıa flJUı 18 Ura d .. K \J b f ' ' 

'70 J Urtlf, k ·~~ altın n bir ~rl\nıı (ıte o mege aş amış • o•• a 
t r. 

111 ...... _. .....,...,. Yardı. Dttkkln kapalı oıdutu için 
* Yq 26, boy 1.70, kilo 67, kum • kapmın önU tamamen karanlıktı. 

raı, bir mtıaaeaede 100 lira kadar B6yle olmamı& ratmen labıta me • 

Yurtda: 

traravaylar kllf 
o:ıy:a '.lklardır. 

• Orbaapzlnla Otlrel t'edlt kö,an 
d bu n bir cletlrm np lııava l<a • 
r rclıkt n s nra Uç nıeçb61 l\tlı gel. 
mJt, de l~menelyl bağlad.ktea sonra 
ua r va nm birbir tartarak ıırtloeo. 
"" '70 im nan besap etmllJler ve be. 
'efhü bırakıp unlan götCrmOflPrdlr. 
'bıtaea tahkflcat '7 pılmaktadır. 
4 8Dlft 4 belettlye tntllııabı 90U 

rmlt, Sarai Alican, yeni beledlye mtt 
ııhN'Aı b61flcl relel ıwıçnmt tir 

Oünyada: 
4 lllpOlllara ,ere barlmı llafı114aa. 

beri eçea ıa ata.tos ta~lae kadar 
AmerlU ftlOMUlb kayıplan 

. 6 .anı harp pmlel, ' ~ 
U btQ'9ll .,. ~ laavadr, 

t -.Usl pml, , ~ p • 

Çlnsene Yt>.,ar, bayii ctıretkAr Mr \e aaj'lamdı. Fakat çingene Yatar rL aylık kaZancı olan ve hayatta kim llnlPU 11apmm öDllla. bir adaaıın du_ 
~n dola) ı mablcl"llteye setlrllmlı bl ata lllr hltl'lllS Jçla ldlh hiçbir .._ eqf olmJyan bir IQI, »80 ,..ıann. rakladıp f&rketalfti. Adanma du 
bulunuyordu. Kendisi aı:ıtı yukMı mu bir mani tefllll etmezdi kl.. da Hine, eflDe adık auıUllla Olddl d.ac.srının arasıa.da llDİll 1111' ptlro 
20.IO hınnhk •ea•dae d~ • . T ... r ta ellntekl kaba demlıle dal "97& ldS bir lıa,..ıa evı .... 1ı la. varch. PotWD kenclWtpe dofnı yaklq 
lıık81ıydı. bir W cleta bWlıllkten eonra kllldf temektedir. Ev eıyaaı veyahut bir e. tıtmı görilr gl!rmez konuşmata ba1, 

Pollı karako1taruu, adliyeyi karfoj koparmıı ve l~ye clalmıt'ı. Kapı vt bulwım&k tartta'. (antmU) nm • ladı: 

karrt blllyordll. Hayataua üçte blrla. yı tekrar kapatmq ve kuJ'tUll borala. zbıe mUracaat. _Merak ecm.cek bir teY JOll.. ar 
dea fazla11 baplslıaaetle pçmlıtl. 11'11. rı ıökmete batlam11tı. * Yq 22, boy 168, llae t&Ut11De luldquıu bellllyorum. Bu randevuyu 
kat buna ra men hllA n"llanmamq, Borular bir .a,.ıı isal• V. 9Hta- devam ederken ıilabrumiyet IÇtDde talı tam ,..._ sene enel nrmlıtlk.. Ta 
r ne g~mlnl a,ırmakla temin etme. Bunlan tortleaına ao'llaa almaz, mat. IDIDe deV&m edemlJea bir suat oklto bl1 bu aöslerim •!M bfr&l'I tuhaf re. 
ie cahfmrştı. Bu aet rkl ~ ıae 911r laka Mr tanıftan açlan ..... n -.. ha mezunu, baba )'ilamda blytlmtlf, Uyor delil mı? .. Eter ahu edene • 
bayii eUretkAraae idi • dı. o halde bunları eritmek Pa iyi • bir genç, iyi bir aileden, biraz df. ı•. .az slze meseı.71 anlatayım. Yirmi 

Çingene Yatar kua boylu, tıknaz, siydi. lirl bulunu ve J&rdlm edlleblleoelr .... eneı ııu dilkkb lllr lokantaydı. 
eıımar, fıldır fddır dönen ela sısaıu lıt.e Qas-e Y ... r baaa .,... Ydlyetıe olan 26.21 7&11Ddaıa ktlçtUt Polı. ceftp wrdl: 
blrlsldll'. Ellerinde kelepoe De .adllJe.. VM'mlt ve ......... lıala911tea tıa1a Ol,.. lıtr bayallla, evlenmek ft '4Sb"e)'81 - JDNt, '91 .-.danlaert blarUI IUT. 
19 muzaffer bir kumıtDdan gibi m81. t.,ıQ&n• -'81n itinde bir •tef plıı_ girmek ıstemektedir. Bay remi bir davat dUkkl.nı oldu. 
nu gelfr, korldorlanb att•ı bir taftr. ftlJI, bir taraltan baldufa eski bir tM mtıe.eMde çabtmaktadır. (Gtlneıten Adam, kibrit çakara~ pQroıunu 
ıa yan yaa ytırtır, mahkeme -...ı cerqt de iki *8lla tlılerlae otarta.e. ak il) NlllSbl mtlraout • 1 yaktı. Kibrltten ımu qık, dört köşe 
dl'blne oturtulur oturtalmu etraftm ta. rtı&UYJe parlak &Gsle.rinl açıta vuru 
cevtrenlerden bertlanp blrlalne, reli. Artık kurt- boralar parsıa ..... /f H İffİ Cin~ yordu. Saf kqmm tızerl.nde de beyaz 
declOeeelfol hl1) baC;ınna ptlrmeclen: eriyor Ve çlapne 'l'&IU lıualaft ML • !pekJI, 7'1n111 ve paliaukJa k1amat bir yara nlpDeai l(l!ze Ç&t"PtyOrdu. 

-Ver Mr .ııara .. ulanrm! der. ela balclup ~bir• o-aalma dö. dokuma aaJWıelertndeD anlayan, u SÖSlerjne devam ederek. 
sısarayı ·~ koyclarur, atl!llnl kerek kalıp 7apı7orda. OOk dua bilen Ye askerlikle a.!akUJ - Evet. dedi; yirmi aea. evvel bu, 

&en a,tm. lidıtf'- ..._ Osnıt 
derim kı, aı kadqıma •iZI pek Co1' 

ki tml ec: kttr. 
- Ben de a7al ftldrd9J't& Ta
&t d&ba bekllyecc,llaa lllV CMIJ 

I fJYOrll8. bu Vakte Jcad&r mDalrka• 
ı;ellr. GOie ıUJe bay poll.a, 

- Geceniz hayır!ı oLawl, eten.._ 
PolJa, safdakl soldaki dllllldala~ 

z b&pılne alarak Perlem ... bafla • 
ıtı. 

H&va, tyldeD iyiye sotu-:rıunu. au, 
ıAı' da fidd•LlDi arttırlAlftl, Tolda• 
geçen inMnlar biran ,.,, .. , evlertn• 
ıarablbnek için kOf\lfUJorlardı. B.a. 
!erce mil uzakt&Jl selen adam da bir. 
davat dUkkt.ıımm &ntıncle ptıronn 

tUttUrerek arkadaııaı '9ekl170fdu. 
Ylrm: dakika kadar bekledi. Bu •. 

a.da karı •okaktan WIWl bo}'1u pal' 

deaWU bir adam kend181De dotru tı • 
IA§la yakl•ftl. Adamın JUztl. paıtq. 
nun genlf yelCUlle hemen bemen kL 
pa!ıydı. KUpbem bir ~anda aordu: 

- Bob, sen m ltD,. 
Kap:ı2a bekllyen ac1am cevap ver • 

dt: 
- Cimli .. •n mlalnf. 
Teni ıtJen, tkl ellıtt adamftl .,laf 

:utarak Inıınutta: 
- ADah IYIDk •erain!M elemek Bob 

reıdln. Tqa4ıtQ1 takdlrde muJaak • 
kak .urettepleH .......... S. 
vet. evet; yirmi •ne epe7 lllr .. .. 

yalrtow, ve aıpra laep atmada oldu.. Fakat-. •&et '°' ,. ......... bir .,_ o1m17aa bir pnç, hedl&agl lıtr fabri., rada arkadqım Cimi dö 1.A3le yemek 
pmllerl p balde dlbw kadar içer. elen ~ıkacak. )'&lmt da fo~ sklle 1lada makiJllstllk lfl •re•ak~. Jedlk, o. benim en .i1l arkadaıım ve 

dfb 1 / ar- _.thEi&e:fe.........,. 8d8da eek. A.ILA. rematae mekt"1I& •ttraoaat. dtln,anm iyi mablQklanndan biriydi. 

dır. Bob, Hki lolcaata yok olmllt
riOln&n açık olmaauu aıau edfrdl& 
Beraber bir yemek~ 86yle 1ıa. 
kalım doetam.ı .. Pl'Pta • ..... atr, 
dUn? ... 

A er:lka babl'l7e aaurı alba7 çöp kutaMlll& llotnı okbb bir ttlktL Nitekim mallalle bekollerl de bom. • 18 yqmda ortaokul mesunu bir Blr'bfrJmlzle Adeta kardef gtbt geçi • 
!ıarbbı blda)'9tladeollerl ,__ rmde lıanaft&I fatatrr " salona •. bot 1'lldPderl 9ebllla yuıadaa ıeoer. 1-C. mOUaeee, tlcantla&n• " _.,. .nlrdlk. Ben, onseklz Cimi de ,Jtrml ya. 

- Her ,.amım& Da1! o&dma cımu
len vak del1ımı,.ın. 8enJ,D lale bil' 
zaman bu kadar uzun boylu oldD&U • 

bahriyeli Jetlltldlclltlııl " lar. Jl'&lrat Jıa199t.. Çlllseae Y&f&I' lerkea lçercleD ba.ftf ve tltftk lılr "* zalaıd& berhanp bir lft8 1&l ..... lı: S.. ımda)'dı. ~1 ,untı birbirimizden nu b&Ul'lam&JOrum. 
mtkt&nnıa bir kM daha a.rt. mahkemede tllllllMDlle dellflr. Nerede 19,....._., ll:nel& ........ .._ L temektedir. <I' J. Yllmu) ,.... &yrllacaktık. Ben, aerYet yapabilmek - Biraz boy atı-. 

' m ll t eMlll8I iliyle~. o demtakl lılçlllr 19Ye alıbrma& lrorll c1llmlt bir bek§I tarafladu ,mMll1. mOWt. ıotn prp memleketıertnen birine gt, - Nevyorkta ne 1•P110l'lllll 1lalca 
n amlrallerbldea lal, m• matrar...., nerede bn lloyna m _.mlllar, falla& ..,.._. kllNe Dl. Aldınnu: 4ecektlm. l'aJrat ctmt 'bir tUrlU Nev IUDT 

mdaaberl 65 d6fman P. lııllldHr, llrlrelı: tavulr, 11avallı adam. fhacıe iti aalallllllar " derlMıl toertıe '(A.U.) (Acele H.K.) (B.IŞ. ktm ..... ) yorktan ayrılmak ııtemlyordu. Dtln. - fö)rl• böyle.. memmıua. Gel Bob 
edlldlltDl, b&ıurlaa Al • IBktmla yttdlle Mle lıüamaz. dallll'll...._ (Bulunmaz) (B&J i'alk) (Dadı) ,ada oturabllecetl yegtne yerin Ne• ıurad& bildtfim l)'l blr yer var. Gl.. 

v J&8 iafd.larma to....._ - Ne ,..,.,.._ elı Cm, .abdm.11. Çingene YllfU' da •fıet brfamda• CD.P.) (E.JI. Glla) (ID'l'lfl) -<-..S )'OPk old\lllUUı .07lerdL t,te o stın dip blrU cene plalım. 
nm '7 milyon ton bnlctapu ve Amo. J'IZ diye it bala1111;1ora. • ~ kala. ellnde Jmıpa boralar ...... ....,. :v.un. kuralım) (l'.U.S.) (11'.D.K) kararl&ftırnuıtık: Ylrml sene aonr• tkl arkadq, lcol kola ,artlmet• 
rlk n tesPblarıada la"beyiık ucıak tıak clelfil• 1&. J1eabar elaTI»ru&, tal. dırmllmfllllat allade ;ralııalum* (21 it ı.tiyen) (H.U.A.) (H.B, 49) ayni yerde ayrıt aaatte blllıqacaktık. bafladllar. OaJ1ttan plen adam, lal • 
ıemfd in .. eGWll .... alJlemlfdr. mata ... eler. ....._. •.lmfar llllEk etM etlrld (llalızua ve mWleclder) <0.bt.lla) lktnü de raadewmua l&dık kala. kAye8lnl anlatmat& bafl&mlftl. 0\4. 

4 a-nM .... ..,........_ At Yalaat ... ki tııı* ..,_ M,..,.,.. ı ~ ı.Ilffe ~daa ku (Pellm) (R.T.) (R.A.) ı(P.A.)(S.A.JD) r.aktdt. Her n.-.cle olurak ollllım kl, palıo.unun yakalıllıl :rlldllil dala& 
IMttlk .. ,_pupee1a1a ~ in :m - Van.bl MUDi ele..._, IMıa lllL talat obmMlrtnt• aala11111 ıııe De lııo • (Saf) (8.8. Çabuk) (lamfmf) ÇUııkO yirmi eene sonra zengin olaca fula örtmete çallf&rak •rlladapaun '* imla oMatuna ıılJleml....... ....._ Polla kaı'Mobmda lııwJdam ............ '*6r, ..,. ~ teırl .oL (Yatmur> pma emindim. aözlertnl d1Dliyorda. 

• Amedlmn uçaklan Gaad lka.nab da MJ'le .. ,.._, r.kU 1ııeıı1 1ıır.. fala 11111 uı.tmaıa karar ••mit• -------------ı Pol~ cevabea; Köfede, kunetıı lıtr alJ& nefNClell 
....._ ederek 2 ~ ..... IMnl .._ iellllm, tehtttm " talıll •791 nabrMla ta•lan &ala. , • _ Alllatııtnm ~tr ~Hen alA bir tçkl dUkkbm& gll'dl1-. KsweUl 
t;ıırımllardır. Japon...,. ...... de lld Dl1'8-.... twllefÜllll'. h)'eırlllı itayı celbei!f7or, dedt, Lalı:tn, )'irnıi 11,adan Latlfade ~· ber W8141ıt ı.te 
kDollk Amerllııaa -.... .___ J.... Çtmp• Y..-. ..... ....,,. ... - Dofradar, baJ lıılldm, .._ 1MI • ..... .. Jlarb lllM S&)'et muıatmdir. Bu mliddet sar mı1e ı.temt,. bakqt,llar. 
chr. www ..... .._. ..-ı ~ .._ ....... 1ıln ,........ &-. •'1tbll • ~ ... ~ atiadafl*mcldr bl• llabtr aldı Garptan selen adaaa bUdlDlıln du. 

Cereyan ede11 dea1a w llaft - • il 8a1 iiM ..,._ JMh .. , el. ,_, e,. it t..lamadml, ao lııallllm, ........ rer•erl ıua mı T raldadı ft koluma adUDm lloluadaa 
lı.arebelerhıcle 18p0Dlana lılr aoak S' imi ....... ,'r il •• o ~ ,...._ ........ ~ 1' _ &wt, ıatr Ud mektup aldım. LA.. kurtararak: 
ndmL lılr ILiat_.r w bir •rlab ..__ .._ ........ ,.... u 11M&F ... Ol ıı ı Teıl9- .... ~ , , lda. lkl aw aonra aıııhahere tama • - Sen amı Vela ckılllal dl7e 
framlft& on t ... ,.,. en-..11 • ..ıa. rm _. -'it ..... "'\.....ar. . ~ ır.ut11. u... ~ ratıaıaıa. e&et taaylurdı. Ylrmt ... ma M6 wn 
• lNl eeaeslllclılmlMılt ... ~- ,...._ sin, Y ... na • _,.... mee1 ~ 'lııldrllc1l. !ki aJbk e1ıımek kartıanmmm mu aaı llQ&tı. iM audla)lkall bu1'&7a *"· raıcaı ae de ola -. 1mDm 1'1. 

lle tll*lllt yapan tqllls Bıarar.. ııuou bir ltayft prlptl. Bir lleblll SOJ. J1a1ıbıme ça..,... y .... tıam Od detl bltmek UJıere, l)Sm41 bepı.la ,. 
1
.up ı.aa atSreoektlr. Ona kaqı bCl. ztınOn ıeklllll katlyen ~ uç..._. ~ dıeiılzaltdarmm yert ~ Soyduta sebll, Slmkeı, llallı • aene 1 ay 10 ,an mlktlletle 11apae ili kartıanmızı alıyonıs. Ama naat T yllk bir emniyetim vardtr.O beni biç Usun boylu adam eenp 'fVdl: 

.ı lıaJmald& 'RU9 ...,....erine 1'lrchm 11111 l'lllelftnde'kl ...... dl. mallllOm ettL Bir an.kat ka4la.r ım. Bunu anlatabilmek çok gUç. B&fka bir zaman unutnuyacaktır. Bu gece - Ylrmi aene, baan lyt bir ıaan 
~. Bar&IJI e'tbf J6ıll'Mlacıe ~tıl • nan macldelerfnl ezbere bllea yaman hiç kimse bunun farkmd& delildir. bu kapının öoUnde dura.bilmek tçln fenaya çnlrmet• de JUVI.. O. illa 

nuu. kapmı muhkem, klllMl -tlam hına Jleadl ..... neden bu kadar çok Kart tevzi yerlerlnın bir kıınpı ldeta binlerce mil uzaktan ıeldim Eter kllwlallberl tnldf eclllalf ...._ 
111r .,...WL .,..,,.. _.rptmldrfnu Mllıinuıtı. Dl • bizimle eakle.mbaç OYDUJOI', arkadqım gelip beni bulul'U. ... bu me yorewıu. 'lkqo, dua• d,,. .... • Eski mosleşarın 

evini soyan hırsız 
1 mene 2 ay hapee mahldim 

oldu 
A!1 a.1mda bir ..... hıma, 

eÇe rde l!>Jllı*e eııltt c!ahlllye 
ıdlt:eşnrr lDlbmı:flı ettne girm11 
?e para, ipeJıS ellıleder. gUınüş 
8'tl:mlan ve~~ eDa c;aı. 

m11tır. 1 TablaDNI lmm8 ctl11l ....,_ye 
cllDei eeıa u4Aıeuldl tarlltmchn 
ı aene 2 ay ınlddtde haple, be kı. 
dar mlldt!et de emnfnt nemreti 
s1emJa bıltmıdtaft:oafa mabtftm 
td!1m!ştir. 

Bir Biat l.ltlm 
teYIEll elllldl 

P.,_,.,, ti (A.'A.J - ~ilen 
bir tmh'l, lludat cnrulndeld 
Hind btrtlli fe$frfftntn lroncre 1'
cllıdalndbu Abdülgaffar Hanın• 
.._, edtlldtll11I bltcftrmektedlr. 

Mla • )elle ~Is delil 
•: .. 

"liYet. ~ - sehllll•l llOr. ........ 
~ ......... ......_. 
·~ • n ••• 

Çblsw Yaear, • ~rf lııa. tan ~karıln4Eea: JDkmek kartımıaı alm&k iÇl.n uki ..ıe mevsuubaba bile olamas rı7or. NeYJOPlsa ~ J'lrlQor 
ınm ~lnie 'lallll bl'f8D borular oWa.. _ Baklmuz ••r, bAJctıa '9)-, ka • yere gtdlyonlinus, karşmısa çıkan Adam, cebinden pırlanta ıııemel1 Bu mektubu .ı. ~ ,.._ Na 
lmnı ._oıoılll, ll.lıaıa '* tM9 fb9 ~ IMDcle, -orta. ld11tl klrtık • 'kap1eı: gOMl bir aa&t çıkararak mınJdaDdı: ta Ptlrlyorum. Ola&Jmn& 
t• 1ıallıp tanlan ~ r.aa .,..,.. )'Ok ıt(mellJtlm, ama, uat - Oho ... diyor. Onlar '"8raclan 91. _on tıQ dalclk& var.. ,t'kantanın .A.dem. usatılul 1rlllda kapta. Ollu 

Mlıa:r-t Pftlller4e ._ Jtl de lllllr'- ..., ._ .,17 ı ............ Keaa a. isali lıtr Q Oldia. fllnda bir •uballe. kapamıdan a)'l'd41tlmıa vaktt tam mata bqladtll Eamaa ppt meta • 
met1 ...., ... " 1ılr ıeoe yanar, ,_ 1111• , ..._._ 'bloJ. 'fV. Odlıa oradaD ~r. ondu. dl. l'ak&t )'UIDID ~ ... t1L 
et etek~ ... ,. .elııllba,.)ııapl,, MabaDe-blclJll lldlrolWUJl9 OV. Polla aordu: remeıte 't:a,fladL Yası lmafdl: 
4111& ,.... .... tı. K1llt olclu1ı:.,a ..,..lr ~ lltJllAJlbd 808,: _Garpta ne •ar ne yok? "Bob! .. randew aaatbade e1&ay • 
_...; __________ lllİl _______ IB!' ____ ... I -Beyim dlJOP, IMl.rad&D •JtJlSlı bir - Ret ıey Umlt ettııtntzden daba elma. PUroyu yakmak lc&n ldbrltl ~ 

no gtın oldu. Bir kere ,o. ldltebqm. IJ'i .. Herhalde Cimi de hiç olmazsa tıtm samu yl1allne baktaa& " -ıa ..,...,Dl ~etal ıuatllArlaft ... , ........... : 
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