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• ı-aı.aa: SADR.' ERTEM 

M ONGOMERt ordulan bu aa 
tular yazıldığı zaman Tob 

rukt.an 160 kilometre daııa garptey. 
cıller. Sekh:lnct oro11 Ue birlikte ııı.. 
reket eden b&r gazete muhabiri Tob. 
rukta ordu mensuplarının aralarıntb 
) apt,ılıları mıinakaşayı ıöyle blUha 
~iyor: 

"- Trabfuagarbe kim daha evvel 
ılrecek. Şarktan gel~n Mongomeri 
cırduıu mu? Garpteıı relen Ayzeııho. 
nır orduıu mu?,. 

Suadiye' deki tren 
kazasının tafsilatı 

ölen sekiz kişi ki.nlerdir? 

Bingazinin cenubun
da Sekizinci Ordu 

muharebeye tutuştu 
10.00il kişilik bir Fransız kuvveti Çat gö
. lünden Linyanın garı11na hareket etti 

Kahire, 19 (A.A.) -- Ortaı;ark 
umumi m~terek tebliği: .8 inci 

; ordu ileri kuvvet:erı, dün Binga-

1 

zinin ce-nubunda dilı;ıman'a temasa 
gelmiı;ılerdir. 

Bingazi bölg~indeki iniş alan
larına avcılarımız tarafından ya. 

ı pılan bir hücumda 7 'dUsman ta.. 
r;ıt uçağı dtişürillmtiş ve 13 taneıoi 

j yerde tahrib edilmiştir. Bir giin 
evvel Barca hava alanı Uzerine bir 
Heinkcl ve bir Yunlu-rs tahrib e -
diimi,tir. 

• •• 
Londra, 19 (AA.) - Dt1n bUy1Jk 

bir kıamı Amerikalılar tarafından 

techiz edilmiı oıan en aJ&tı on \>in 
kitilik bir Fransız kolu Çad gölün. 
den hareket etml§tlr. B~ kol ıtmJl 
cebri yürUyUıle Llbyıuım garblne do: 
ru ilerlemektedir. Bu kolun 8 veya 
on gUn i1:lnde mihver mevzilerine u 
la§acağı tahmin olunmaktadır. Kolu 

hını da bulunan bir harp muııabirl, 
lı'ranıız kıtalanna mensui> binlerce 
ukerin dün akşam Amerikan ve tza 
gıllz kıtalannm iltisaklarını temın 

eaerel< onlarla blr!ikte Tunua Uze. 
rine §iddetli bir baskı yapmlf oldulr,. 
larını bildirmektedir. Mllttefiklel"lo:ı 
batısında ilerlemekte otan ordusu il• 
Trab}uagarb'e doğru ilerlemekte bu,, 
lunan seklzincı lngı!lz ordusu arasuı 
da mihverin 30,000 ki'illk bir kuv • 
veti \"ardır. Faa ve Cezayirdekl Frall 
ıız kuvvetleri, miZrağı da.lıa ıtmdt • 
den Tuhuıtta mlhvert tehdit etmekte 
olan İngiliz ve Amer.kan kıt&larmnı 
yanı bqlarında mevki almlflardı:'. 
Matareke gün!lndenbert her tarat. 
ta Fran11zlarla Amertka'ılar aruıa,. 
daki teaanUd çok kuvntıenmtıtır. 

A.merjkanın b!ltün ılmal kryılanndt. 
muzikacılar, Amerikan ve Fr1naaı 
harp havalan çalmaktadrl"lar •. 

teşkil eden kıtalar gUnde 100 mlJ •Ur. TORll'iO ŞEHRİ BOMBAI •• \'!'lı"DI 
atle ilerlemektedirler. Kql, sahrada 

Londra, 18 (A.A.) - Torlno tehrl 
kullanılabilen yegt.ne taııtlar ola.4 

Afrlkanm mukaddel'lltı lkl ordunun 
kııkacı araama .. kıımııtır. Ayzenbo. 
ver ordulU prpten prka dofnı ha. 
reketinl aıklattırmıt. 'funu• hududu. 
nu geçmiş Blzerttekl 10 bin kadar 
tahmin edilen mUl\'er kuV\.·etıerlle 

muharebeye batl&mııtır. 

dün ıece bombardıman edtlmift!r. 
Bu sabah saat 6,30 da Suadiye 115 nuın.aralı Boıstanca - Haydr.r.
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ka~yonlar ve hafif taıık!arla techla ... 
ista.!yonu yakmında feci bir tren paşa banliyo trtni hareket etmiı , llllııııı. edi}miıtlr. 
kazası olmuş, S kişi ölmüş, 13 !..ili katar Haydarpaıaya doğru silrat-

1 

Wfl il bl . d ' • • • Roma, 19 <A.A.) - İtalyan or. 
yara aranış, 68 sığır telef olm111 le ilerkııken makinist yolun 3 va,.. / W ,, 8 881JD 88 l Nevyork, 19 (A.A.) - Şima.11 dulan umumi kararghtnın 908 nu,.. 
tur. gon tarafından kapanDUf olduğu. lh( d ba A!rikadakl Amerikalıların umuinJ marah tebliği: 

Bu feci kazanın tafsilltı IUCur. nu görmuştUr. Makinist katan dur &A D8ZJr 8 1 kararglhmmdan ötrenıtdlt\ııe rlre Diltman uçakları dün akşam To. 

lki müttefik orduıtu araamcla kalan 
ıtomel ordularının kuvvetli miktarda 
takvl)eler aldığını \'l!Ji rodyoıu fkl 
,Wıdilr bildirmektedir. 

Erznköy istasyonunda manavra ılurmak istemiısede muvaffak ola- ı &Jrılda dün akpm Tunua'a girmif olan mil~ rino ~ehline bir bUeum yapmışlar. 
yapmakta olan 55 num3r&lt kata- manıış ve katar yük vagonlarına tetik kıt.alan, daha evvelce lngll!.z.. ciır. Sivillere ait binalara old:.ıkça 
rın arka tarafmda bulunan 4 va. !fiddetle çarpmıştır. • . . . ıerle Amerikalıların ••ine seçmlf o. mıflbim hasarlar verdin1mi" ve 

.. n.il ..3 Mumdeme o kadar aiddetli ol- Vışı, 19 (A.A.) - Resmen bılılı· ı Ian u~ak aıaruarmm •trafmdakt :mev t.llr'atle eöndUrUlen yangmlar ha.. 
gon frenlerin açılmP.sı """' n~en rlldı~lne gf.re, harbiye naıırı anıi- lerinı ıUratıe tabktm etml§lerdlr. 
katardan aynlmrı ve hattı:ı meyil muştı.rr ki, lokomstif de-rbal yol • raı Suplan Ç&r§amb& ak§a.mı Vifı • • • ber verilmi!!tir. HaHı: arannda za. 

Akdeniz.de demokr.ısUertn ıs mJb,. 

\'er denlı.aıtuını b&tırmaıan ba\·a ve 
deniz lluvvetlertnln ne kadar ılddetle 
kar&ılıklı mll<-.adt-lııye g1riUlklerlni 

lj olması scbehile Suadiyey~ doğru dan çtkarak devrilmiş ve arkasın h :ı:iat 2' ölU 152 yaralı tc~it eaitmitl 
i'erleınif ve ~uadiye i!ltuı~nu daki birinci, ikinci, ve üçilncU va. ükiımelindcn ayrılmış ve yerme Nevyork, '19 (A.A.l - Şlman tİt". Halk, sltkftnetini muhafaza ve 
yakınma kadar geldikten sorı!'A, gonlarda so.rlemenin teSirile yana amiral Abrial ı:ıelirflmıştir. Müııo.- A!rtkada Amertkan umumt kararga clisipline riayet etmiştir. 
yolun yokuııca olan bir noktt>Em- devcibnisler parça1'.nm~lardır. kalôt nazırı Gierat da hükılınetıc.ı ________________ _;_ ______ .....:.. ____ _ 

göst<'r :.tedlr. 
Tuıııısa ilerlemekte olan kıt,alarm 

kumandanı seneral Anderaon blr 
demecinde ıunlan ııöylemlttlr: 

••- Biz lmkln olduğu kadar ıUrat. 
Je Uerllyeceğlz, ttal)"llD ve Almanla,, 
n ılmall Afrikadan kovıınc.-.aya kadar 
tliml.zden gelen her 9ı>yt yapacağız.,, 

(l
·a durmu•tur. lok nyrılnıı5tır. Endüstri fstlbsallt na· ,, j Bundan baŞka omatiften çıkan 

Bu srrs.da Su:.öiyede ıbulunan ateşler, vagonları tutuşturmuştur. ıırı Bichelonne ınnnakalAt Db.zır-

Stalingratta 
Ruslar 

Kadi'köy ve Erenköy itfaielcıi Jı#ını da ü~tüne almıştır. 
kaza mahalline geldikleri zaman 
vagonları yanar bulmu§lar ve der 
hal faaliyete geçerek ateşi bas • 1 

Dö Goll hükıimetine iltihak 
edenler 

tırdıktan sonra enkaz arasında Lond • .ı, 19 (A.A.) - Fraııeanm 
\talan ölU ve yaralılan ç11cartn1t • eski hava kuvveti teflerlnden dö la 
lardır. Vijlort ile Fransız ileri &'elenlertn • 

.llalıara baberlert ~ 

Bekçiler de iaşe tedbirlerin· 
den istifade edecekler 

Ankara, 19 (Buau.ı muhabirimiz • 
den telefonla) - Şeb.ir Vt> kasaba sı. 
nırlan içinde emnfy~ ve asaylf işle. 

General Andersonu acele bareket.6 
ı.-."keden ıebe<b, Mongomert kıtıılannr 
da, mlb,-erl de ba\'&d:l n denizde faa. 
lirete ııevketmekt,erllr. Akdeniz ttze. 
rinde Tunus ve 817.erte bu harbin 

B
• Birinci vagonda bı:.lunan Dev den Moranda dö Gol bllkQmet.in• ıı. 

ır çok müstahkem 1 let d~niz yol.~ar:.Ha.~u-paşa !stas tihak etmişlerdir. 
yonu lkondoktor!~rınden Yakup -----------------------------

rinde poliı ve jandarmaya y&rdlmGI 
birer unaur olarak vazife gören Ç&r'fl, 

mahalle ve kır bekçilerlnln de memur 
ve mtıatahdemler hakkında tatbiki 
takarrür eden i&fe tedbirlertııden a. 
llelerile birlikte iatlfade ettlrllmelel'I 
hakkındaki kararname neırolwımllf. 
tur. 

mukscldcratı üzerinde bUyük te81(' 

~apahllecek bir sahadn. SLcUya lle kt 1 oğlu Hasan Yakup, vaıifes; •cnı.:n no a arı btanbulda bulunan Gaziantepli 
Hehmet oğlu Ali Pulat. Edirneli 

ele geçrrdı·ıer Hasan ojı:lu Mehmet Ünyeli, Mev~ 
t l(lt oğlu lrmail. Cumralı ~rim oğ 

. . 

Bizerte arasındaki mesafe pek kıııa. 
dır. Blı:erteyı elinde tutan kuvvet bir 
yandan orta Akdenlze bir çıkış nok.. 
~ı elde etmlı olacaktır. Ba demı>k. 
r&ailere göre Blzertenfn manasıdır. 

Moııko,-a, 19 (A.A.) _ St&lingra_ Iu hmaı1, Bismilli Tahir oğlu Ap. 
dın §ımallnde Kızılordu, .Alman piya. tullah, Pireli Hasan oğlu Osman, 
dcsinden 3000 ıkl§l tarafından yapL. Malatyalı Mustafa oğlu Musatfa 

ld lan hilcunııarı püskürtmil" ve bu böl bu kaza ncticceinde maalesef öJ .. 
TRAMVAY DURAK YERLERi Devlet Şıirannda tnliler 

Ankara 19 (Huauaa 111ubıtbtrtml .... 
tetefonla) - Devlet ŞQraaı açık olu 
birinci ıınıt muavinliklere tk.lncl aı,. 

nı:t muavinlerden Raalm Onctır. sa. 

Mlh,·ere göre lııe Blwrt<'nln e ı.: ,, 
tutıı)mHr, ııarktan ve garpten ıeıen, gede düşmanın elinde bulL111makt& o. mUşltrdir. On Uç de ağır ve hafif 

ili lan bl,...ok mUatahkem "oktalan ele yaralı vıardır. Yaralılar Haydal"!,)a. 
Yaran: BiR MUHARRiR 

Afrikftdakl mihver or•hılarrnr • P .,, .. 
11Uptirmek ıııtben 1.aliil ktı\"\"etlerl or. gcçlrml§Ur. ~a hıuıtane1'ine ktıldrrılmışttr. TRAl\l\"A"f' durak yerlerlnla kal. 
tasın.ı bir kale gibi girmek Mongo. :Mozdok yakınında Sovyet kıtal&n, Marsnndizden kopan dört va • dırılmaıı, llmltlert &fMI bir 
merl ordusu ile Andr.rsonun ordulan. Almanların bir ba"k:wnı daha kır gonda keskinin tekke köyUnde otu nlsbette, beklenen 11etlcelerl verdi. 

bl mıAlardır. "I ran Ha..-an tosuna _aid 102 sığı.r .b. u 
nı blrleıtıftekten hiç olmaZM r mUd. " j - Seferlerin mlkt.an çoplclı, bekleo;e 
det menetmek, bu ı.anııın itinde ortıı Sovyetlerin Groznı petrel ıatıalan. 1 luımuyordu. Bu s·gn-la:-ın 68 ı ol. müddeti kıııaldl, glıllıf ıill'll'tl arttı. 
Akdeniz yolunu emniyet altında bu. uı ele ~eçirmtğe Çalışan Alman ce • 1 mü,, 12 ~i yaralanmTII, 22 si kur. vagonlar tenhalaıttı. 
ıundıırmak, eğer ıonuna kadsr bu kıtalarınm kü)ll kuvvetini rfcat;e le tulmu'itur .• 
aahayı muhafua ııtnıek mü:n'dln o. bar etmekte olduklar; Nalçrk•n cenu; 1 Yapılan ilk tc'!lkikatan an'aııı'. Noroıal &amanlar ıçln bile bu do. 
lnrıı~ tUt'1nnuk, olmadı~ı ta!<dirde doğusund:ı Kızıloıdu, A!manların ı, c1ıl!ına gö!'e, bu sığırJnnn depr.r. rak yerlerinin llllYHI faı.la idL Meeeo. 
Afrika. rl<-.atiııln deniz kısmını blmA. gali altında. bulunan bir ş<>hre akın meleli \'aı?onların frenlerinin acıl IA Oalataıarayla ruuı arasında lkl 
)e etmektir. yapmıştır. Almanlıır, tlOO kişi kaybet. mıı.sma !'lebep o.im.us ve bu feci kr. dul'llk yerine ne lüı:urn vardı? Tak. 

Bi:r.erte hu itibarla nılh,·erin Afrll<a mişlcı·dir. %1\ vukııa gelmıştır l'lml geçer geçmez T.ıkelm bahçesi H. 

ile l!ı:>n irtibat no}(t,a'lı nJmnl<t:ıdır. B ~ka bir kesimde ~'lvyet kıtaı:ırı, Harliseye Üskiıcl"r l'l'l!clc!eiumu nünde trnmvayın durıwuı ne kadıf.! 
Biu•rteyl muhafa1.11 etmelde Tun:.ı~, dü,man subaylarının hrnm'ı oldukls. mi mu:winlrrindc-:ı Sıtkı Koraltan manasızdı! 
ttalyll, Sartlonya mlhPllA<ıl mihverin rı iki kamyonu z?.ptctmı-,ıerdir. l'lkoymuştur. Biz yUrUmenln tayd:ı.larını honib. 
cınrlnd.> kıılır. Bu ı.uretıe orta Akde. Tuııpscnin şt.nal do ~usunda kızılor. Ü!;ki.!rlar müddcitımumis! İzzet. idrak etmemiş bir ,..,hlr halkıyız 
nlz hfıkioılye ti te111ln e:fllllr. du, Almanları mll~tl\'ıke n bir mev. de vak'a yerine sirler tahkikatla Belki bunun h;in tlıt•ııan!ık. b:lylik 

ltal~a bakımından tmpara orlıığım zid n çıkarmıştır. mcş~ul o!.."l:u~tur. ~eJılrlerlmlıde, mllli bir hutslrk lut-

nıuhnfııuııı için :t.:ıruri bir ilst ir. l ltndeıUr. Garp memlt-ketl.,rindeı va 
.\ lnııınya lı:in müt tefiklnin prc tiJi.ni, mli<hfaa mC\'7.ll oı,,n ııdıa, diler ta. doğru ilerlemekte olduğu bildirilme . ı;ıta bollujtunarağmen, ba•k 90k yU_ 
umldiııl, btı)allnl kor•Jm.ıl. ı:ı ı glrl'l'I raf ıı;ın l;lr t;ıkıt ka:teml"JI ola;Jlllr. ğe başlıımıştır. rUr. Olllıde bir lkl ı.ıst yllrll:neyr.ıı 
ıııit bir fedaldirlık(ır. \ il.ıa m, 1."rtt1 • Tııımıt hül;:-estnln Bf1nt rnfn biij le Rica tin bu !Jl'lıllde l.lt>rl harı>kı>t ha. yoktur. Tramvaylıar, "tobllırler, met 
ııln nıevl<ll mühLııı Jır. ,\lid ·:ıizd •lıi bir talihe n:ı.nı"'t olJ ı!:'ıı ı:-öze ı;:ır('. llnde ta!!B.\'VUr edil:n1''4İ Trablu~"'arbı r rolar kıM menfeler~e durmaz. latan 
hllkiml.} et bakımıntlan hizmeti bu. m:ı.ktadır. lh mıntsı,:ırt:ı. m!jcaJı•le. geride bırakuc~k o'an Hoıneı orduııu. bul itin fevknlAde layı lan bu tedbl.-
~ üktür. nln ı.Uratır bltecetı hıtlckında l!Jga • nun Tunusda kendi'Jlne ~ enı bir çekı A\·rupunın bl,.çok ıehirluinde nor. 

Bıı ıtlbarla Bl:ı:ertrnl n m.ıll.mlda. Un bs!jladıA'ı gilndenbf>rl mhtteflkler dUı:en vermeııl, ve bıı ııahııya gönde mal bir haldir. Sulh ve bnllıık za. 
ne ııılidafaa edilmesi ı•trafınJa <·ok0 <-e(ıhrsindf! lvJm .. erU~r kapılınma:wa rUmjş olan lmv'\'etırrle blrlllcte ıınr- manlarında da naıell vı&ı.ıtalarının 
ı.nnlı maceraların ı;ctnıesi uı 1111• ı:ı. ıo ııorarla llrrl 11Urlll ıı'"l<fr,dir. ~idi.· bir fC'CrUbeye glrı.ı si fhtlm:ıllni de durduğu lııt~ıı~onl:u ara~m.b uzun 
dur. l\cteklm yapılıın hnzırhklar, bil yıının ı.;·uyet lmvvrtıı bir ha\a U1111ıı lı:ıtıra l(etlrm •l,t•llir. mı-sa.leler vardır. 
mırftaka et,rafında teıu.u ı>dllı>n kil\. 1 h:ıllnt' konuMutu m:ıa6111:J•ır. Bu ,.a. H4dlseler h:ııı~ ıeklldo fnklıtnf Garp 'memleketlerinde genli u 
\'etler, v:uıtalar ısrarh m ira:ı .. ıe~ c 7.IJf't•• göre hAdl!lrlPrln ltolay kol:\y ederse ~tııln Tunus et rafında mUddetı fıılt kaldırımların yürdmeO:e pek mil. 
de\am edilmek tsreıııtlğlnl gö,{e;. lnlıl ar ı>tmh·er.f'tl tBhmln edfll'blllr az Ve.}a ~ok fal'a .cr~ıafetı fazla vı salt olduğuna ıüphe yoktur. l''.&kat, 

mektedlr. l\Illı\er lı;iıı bn kıtd:ır e. f~eıre hıı dü " nmı- tarıındnn alınar-, çok ınav;r mııbareb~ırrln cereyan et. ine ı.17.e bir mes,.ıc: Oralarda kal.. 
hcmmiH•t il ı;orUlı•n tıir ı.·ıhanın rıt. crıı • rı•;leıllr lıl, rııi:l\ ..r mn lc:ıml:ırı meli mümkUn1lir. ('linkU Tunus etrıı. ıJırmılıu genlı olduğu ~in mi halk 
ı.tplrrı için kı~·ınet,.17. t••lıil•ld edilme- t:ırnfırfan l!l ı •ı orıJ·ı!ftrrn1'ı.n h'b fınıl .. kl mllcadrle f:ıo;fııt lmp:uatc•r ytırünıe-ğl St'\'I ·or, )Cl<sa halk yUru. 
!-llnı• ımk'\n YO!•tur. M·dillrlt•·n blrlt'l~ K"lln:I ir nn•ın •:ôlılı>. luğunıın mukadderatını tnl ln Pdı>eP!.. rne~ı 1<evıllğl 1!.'in mi ıcaldırı.nl&r ge_ 

H~r 7.11'11'.ln ''P her 111rt j('inıle lıfrH, !ti ri<-.ıtlr:df'n b'1'1!1C:illnwz olnııı,, o. kadar Plddiıllr. tiavbr !ilen m·ı~1lre nl:ıtlr! 

ııı.ı dt.;ru ulıııa.;ı tıt:ı: biı tnraf l!.'111 111111 ~t'fiıu: Hoııı.:l nrdrıııaıııın garbe ı bede ltnl~a hıırbi de kılybed!'blllr. Bb.ı·e ikinci kaılye doğnıdur. 

Çünkü her , asılanın )'aratır.ısı lhtl. mfm Bilge, ikinci aınıf muaViııllkleN 
yaç olduğuna göre oalkın yaya kal, UçüncU aınrltıÜı Salih Akman, Nahit 
dırımın& verecetı ehl'm.nuyet, yllrtl. Sözen, üçüncü aınıt muav1Dllklere 
mek arzuıunun der"'°"91yle müteD&- birinci aınıt mülAzlmlerden Akif ıc • 
ılptlr. Köprü üstü pbl vııpur, Gala. ranlı, Hidayet Bilge. Halit Zlya Ber. 
ta ırlbt if, Beyoğlu ırlbl etlenee " kan, Atalay Akan, oırınct anut mO., 
plya81& kalabahtını t .. pııyan blrkao luimllklere ikinci amıf mU!AzimJer. 
-a udde ıstıına ediline. yollan. den Aydın Tuncay, Rüştü Aral, Hak. 
mlZda yaya yürüy~nlerin r.ldden pek 1 kı Savar terfi edilerek tayin olun • 
u oldato ırö7-e çarpıu. Halkırııızın muş!ardır. 
pek çoğu, iyi ha\•aı.ı.rda bile Beı)azıt-

tan ::iultanahmecle, Tnrbeden Emlnö. Vilayetlerde b~lediye reisleri 
nUne cltınek için mutlllktt tramvaya 
binmek ister. Halb•ıkl bu mesafeler Ankara 19 <Huııuııı muhllblrimlzdt'1l 
hiç de yonır.o değlıd!r: t'e tııaamaz.. telefonla) - Antalya beledıye rei• • 
ıanrz ıster Selim Sırrıya, l•ter Oa. I ilgine LQtfl GUlcUoğlu, Çanakk&leye 
)ip At,.aca sonınus, ber insanın gUn. Ihsan Berkil, Çoruha O'lman Demır 
de bet aiti kilometre ya.}an yl\rtt. öz, Denizliye Esat Kavmnkçı EıAzı. 
mesl, sıhhatini korumanm en b\lyll" ğa Cemal Şedele, İııpırtaya Hj!mı 
ı•rtlarmdan biridir. j ~kmalu;ı. Nlğdeye Ahmet öztekin 

Yalnız bu yürümek verglılndf!ı> Kayserıye Faik Seler. Kar11a Menmet 
hastalan !atlına etmell)it. Tramva Bağfltır, S:vasa Rahmi Günay, S!no. 

31n Ooreba ve Şlfll Çocuk lıaat.alıa ba Ali ErSO.}, Muşa leld Oeode. An tal 
nelf'rl önllnde durına'llUI dntru de. yaya Vedı Kilrabayrn intihapları da 
tfldlr. Şehrin bütb baat&bıtneıerlne dik olunmuştur. 
en yakın noktalar.!akt dnr11k vı>rle. ~ 

rtnı muhafaza etlllf'k llzımdır Tram. Toprak mahsul! ~ri oliıi 
'·a~· ldareııılnln hMtRlım dutııtnmeıılol yeni idare meclııi kuruldu 
rlra ••deriz. F1tkat bUnıın kadar mil ı 
zeretll olmıyan birçok bah~t'ılerle An!,ara ili (Hususi muhahlrimb.dett 
durak yerlerini çoğaıtmata çah!f&D. , telefonla) - Toprak mahııu!leri otLJi 
lara 11ldh~·onız. Mart' hıınlara knla.c lı:lare mecllal relsliğıne 1ııtantMlJ bele. 
umnmahdtr. Aldıfı t"d~r ook IAa. ı diye iktıııat müdürü ~affet. az.'llıkJıa 
bt'tlldlr "" h:\lkın .viiFd.. dotıııaaıaı ı uıa Konya mıntakaaı alldtlr9 Ralr 
c&ddrn mP.ınnun f!tıniıttr. Ost t&l'll. Mithat Karagölge eski Ada'!:>. \0all11 
fı ayntına Uıenen ve göhPk ,ıııtrmrk l 1''Rık OstUr- ile Ziraat vekl\lct: bft•. 

ıstl~l'n birkaç tent.eı:n mırıltıslndan mUfettlşlerinden SaUh 'li:kl.m ~Y'· 
ibarettir. o!unmuştur. 



ŞEHiRDE· 
VUR ODA 
DÜNYADA 

'ahkeme Salonlarında 

Sarkrntılık -etmeğe degil. 
çocuğuna süt içirmeğe gelmiş 

NEVAR iÇöJ.Ç·ı·,, 
YOK n tk 

r~SON AKIKA 
Küçük ilanlar K:.ıponu 

Şehirde: 
* Belediye iktısat mUdUrlUğ'U. P. 

ztnoların kahve ve çay !iyatıarmı tes 
blt ederek da1m1 encümene vcrmi§tir. 
Kahveye 100 para çaya da be;ı kuruş 
zam yapılması kıı.bul edilmiştir. 

;;. Altın fiyatı 31,70 den 21 liraya 
dil§mll§IJ.ir, 24 ayar kUlç' altının bir 
gram fiyatı dün 405 kuru§tu. 

"' Kumkapıda Mollta~ caddeslnd3 
hetn§Clri sokağtnda 222 /124 numaralı 
evde otura.n Leonida oğ'lu Vasil Ue 
aycl semtte başka. bl r evde oı.uran 

Boğosoğlu Dimitriyndls sahte kinin 
bwıl ettiklerinden, cUrmUmeşhut ha. 
lbı4e yakalanmışlar, adliyeye teslim 
e4llm.l§Jerdir, 

J.'.ııHda: 
ılJ lfil1.l korunma kanununun bu 

Sfl,nlbı jht:lyaçlarmı 1taı1ılamak maır: 
li&dj)e deği§tirilmesliı.e dair proje, 
:mllt,ııle&ları alınmak üzere alil.kadar 
mAlromlara gönaerll~tır. 

fi.. BUYQk Millet Mecllsinln önUmUz. 
Ciek1 aynı sonuna. doğru kış taUUne 
bqlai'1ten mebus scçlm.inln yeniden 
:yaın;ıma.sma karar vermesi muhte • 
meıdir. 

DÜllJ'ada: 
• Fraıı.eanın eski ho.v& kuvvetleri 

,.tıminden dö la Vijori ile Fransız ı. 
lcıd gelenlerlndcn Marando, dö Goı 
llllldllııetbıe iltihak etmi§}erdlr, 

• Stator .Kırips bir beyanatında de 
m1atlr kl: "Şim.:ıll .A!rika • tayyare 
me7dnnlarma. yerlc,,tlğlmlz zaman, 
UalyanJ.ar ke3if bombardımanın ne 
'4duğunu anlayacnk!ardır, 

• Mcrlcezlerin.1 Kandraya naklet. 
mı, olan sekiZ muhtelif bllk!lmet mü 
messll1 mütarekeye alt hazırlıklar 

SG1D telmik bir heyet kurmu§l&rdır. 
• IAvAUn hnlen J;eniş sallb,tyetlerı 

haiz bulunduğu anln~ı!maktadır. Ay. 
il! zamanda kendisine ınıusı altuıd:L 
kanun yapmak salll.hlyetl verilmiştir. 

Kalaysız kaptan 
y e yiyen t yia

ıar ze ·re 

Biri öldü 

iki gen~ kız., ıarhoJ kapılarına dayanınca kendilerini pcn 
cereden Q§ağıya atarak karakola ko§mU§lar .•. 

Geçenlerde, Haydar adında bir §0. - Kadın kısmı bu. Biri ök.sUrae 
tör karıaındo.n ayrıldığına llzWere!ı. korkarlar. lhUma.1. ki sarhoı11luğUm • 
lçmi§, kendisini bjıeınlyecek derecede dan korkarak karal(oldn soluğu al • 
sarhoı o]duktıuı aonra da Aluıarayda mt§lardır. 

karısının karde~lle oturdufu eve gir. Haydar yerine oturtuldu vo phl~ 
ml§, kendisine kapıyı açan üst kat olarak yazılan ŞUkraa adındaki genç 
ldracr}armdan iki 'kız karde§e aarkm kız çağrıldı, ŞUkran eunıan aöyledl. 
tilık ol.mi§, dalın bir hayli re2".lllet - Haydarı tanımam. babam geldi, 
çıkardıktan .sonra kızlAr pencereden diye kapıyı aı;trm, bana Hamtdenln 
bahçeye, oradan da kara.kola koşarak koca.ısı olduğunu, çocuğunu gtıreceğl 

~endfsl.nl yakalattırmt§lO.rdtr ' geldiğini aöyledl, ablamla ben karısı 

Haydarnı muhakemesi evvelki giln ı ile barı§tıraca.ğımızı ısöy!iyerek kec. 
aallye ceza mahkemesinde görUidU. dlsitıl tcsellı etmeğc ça.lı1tık. Fakat 
Blltün bu işleri sarh~lukla yapan, bu çok sarho§tu, bl.ze zorla tecavU&e 
Haydar, §imdi ayılml§, suçlu yerinde kaıkını. Münasebetsiz l&.flar söyledi. 
karo. karo. düııUntlyorau. Nihayet lab Korktuk karakola gltt;lk. 
klkat evrakı okUndu ve sorguya ça.. İktneı §b.hlt kOID§U evdeki Hali • 
kildi. Haydar vakayı ink&.r etmiyor, deydi. 
ancak kısmen tevil yo}una 8aparal< - Haydar çok sarhoştu, kapıyı 
§Öyle djyordu: zorla açt,rrdı: "Ben karımı, çocuğu_ 

- Kanın diye bahsedilen Hamtdo.: mu isterim. Çocuğuma bakmıyorsu • 
benim sekiz senelik metreslmdlr. nuz, ben ona hergiln, süt yumurta. l.. 

Kendisllc çok iyi geçiniyorduk. Bir çlreccğim. Ben sabıkalı blr adamım, 
de Uç yaıımda çocuğumuz vardır. An. yakanın, yıkanm, dlye ba.ğırıyord.ı. 
cak h~r nedense ne o, ne de ben nı. Fakat ŞUkra.nla ablasına münasebet. 
ka.h yapmağı dilşünmUyorduk.Ha.mı. ~iz llt aöyledlğlnl duymadım. 
denin ağnbeyisi de buna çok içerliyor, Haydar bUtUn §8.hıUeı-in lfnde!erlne 
kızıyordu. Ne yaptı, ne etti, Hamide. itirazda bulundu ve mahk~me kara. 
,yt kandırdı, ve sekiz .senelik eşim: rrnı bildirmek üzere muhakemeyı 

- Nlkfth da nikAh! diye tUtturd ba~ka bir gUne bıraktı. 

Pariıin yeraltı §İmendileri 
Birinci hallı, 1900 ene inde ya

pılmış olon l,nrls l·crnltı şimcnlll
rerinin, şimdiye knt.l:ır n:ısıl inki
şaf ettiğini göstt?rcn hır btalistik 
neşredilmişlfr. 

Dugün, yernltı şlmcncmerlnisı • 
zunluğu 178 kilomeırcrlir. 351 btas 
yonu nrdı:-. 1038 de ncılan banll· 
rö hatlı 20 kilometre umnlıiktadır. 

işte, inkişeflnnlan hirkaç misfll: 
Eski istasyonlar, lıcş ,·asonlu 

trenler için, 75 metre uıunlukto i· 
eliler. nunlar, şimdi, 7 vagonlu tı·en 
lcr icfn 105 nıeh·c)e uiot1 1ınışlır. 
Tos:ıv\'Urlara söre. ileride, aliinıln
yumdon 32 metre hilündc!i' ,·ogonlnr 
ynpılacaklır. 

Yeraltı şimenditerinin 36 ac;r.n 
sörü ile 74 elektrikli merdh·cni ,·or
dır. 

· Verıay memuru kedi 
Versay \•ll!iyet konağında, fare· 

tutmıyıın mor bir kedi vardır. Ge
celeri yatn~ının lıulundu{lu kapıcı 
odec;ından çıkar ,.e daireyi dolıış

m1ya başlar. 
Bir sün, bu memur kedi, yerine 

bir gözii oyulmuş olar k- döndü. Bu
nun üzerine, onu, viHiyel bııytorıne 
sHtürdüler. Bnytnr, lllzım gelen 1c· 
dniyi yaptı. 

Baytarın defterinde, ~imdi. ke
diye ·yapılan tedavi, re'"men rnukny
yed bulunuyor. 

femur kedi, tedaviden sonra iyi
le~mi~lir. Bugün, hiilii, ,·:ızifesl bn
şınd:ıdır. Ve l!<'Celeri kal<'m oıl:ıl"'.l

rını <lohışmaktnihr. Hoş, bizim meslek arkadaşlarının ADLtYE ~ll!HABh<l 
hepsi para pul sahibi. Fakat bende -----------------------

Ankara at yarışları metelik bile yoktu: 
- Biraz bekle yaparız, dedim. 
- Ben §imdi istiyorum, diye ayak 

dlrcdL Benim de kafam kızdı: 
- Öyle ise yapmıyorum, dedim. • Bunun llzerlne Hamide bj,r gUn ço _ 

cuğunu alıp kardeşinin evine kaçtı. 

Haydi kendl:ılnl kırk yıl görmesem 
nramam diyeyim ya çocuğ'um? onıı 

blr gün görmesem aklım başımdan 

•gider. 

Mevsimin en büyük ikramiyeli koşu
larına hangi hayvanlar girecek 

Anknra ı.t yarıparmın 9 uncu hafta ltoşulan önUfuUL.dekl pazar .ıllnil 
yaıııınc:ık. llu bııftıı menimin en büyük lkramlyell ko,llları olaca~nd:ı.n 
me.raltlılnr trıo.fından biltlin ko5ular heyecall"}& ttı.ldp 00.Dccetlnde ,upho 
yoktur. ı•coı;ramı kıııa<'.ıı verelim: 

BU\L."'Ol KQŞU: 

ingiltere karanhk 
bir vadiden geçti 

Daha henüz bir rok 
tehlikelerle karrı kar§ıyayız 

Londra, 19 (A.A.) - Dün ee
klden. cıbdufu Ham>v mektebin. 
de bir nutuk söyliytn Çörçil ln
giltcrenin karanlık bir vadiden 
geı:tiğini ve hcnnz ır.cvcut olan 
birçok teh1ikell!rc v inkisarlara 
rağ:n~n tedricen kendini kmtaı. 
dığrnı söylemiş ve sözleıillc tıöyle 
devam cttniştir: 

Bununla beraber dal-ta bi\yUk 
bir hilgi, bir emniyet ve bir kuv· 
vctle bire~ daha ileri gittiğimizi 
~ize temin edetim. Bir gün, po:rlıı. 
ymc~ bir daha s1Snmiyecek olan 
dahn geniş bir ı~ığa kavu§:ıcağr. 
mız muhakkaktır. Biıim kudretli 
ve kuvvet!i L\lyillt ordularnnrz, ha· 
va ve deniz kuvvetlerimiz vardır, 
!lleri gidiyoruz ve 22fer orduları. 
mızı tMviç edecektir. 

Çörçil, Har:rov mektebinde şar
kıbr programını dinl~meğe ghmiş 
ti. Birkaç ~arkının nakarattm ta· 
)ebelerle birlikte söylemiştir. 

Çörçil talebelere iki sene evvel 
!ek karanlrk günlerde kendilerini 
gör.tn.eğc geldi~iııi hattrlatml'§ ve 
d~miııtir ki: 

''O zaman bu gil!:ll\klerin için. 
de nasıl çıkılacağı malflm değildi. 
Fakat bir hal çaresi bulmnğa a7,. 
metmi~tik. Simdi dilnyanın her ta
rafındaki mil1etlerden miireitkep 
büyük bir ctmiyet i!-indeyiz. Mazi. 
de olup bitenlerden fatikba 1 için 
C('snret ala.biliriz." 

Hindistan nazınnrn oğlu 
Berlinden lngiltereye 

hitap etti 
Berlln, 19 (A.A.) -- lngilterenln 

Hindistan nazın Emerlnin oğlu Johtı 
Emcri dU.n ak§am Bertin radyosunda 
1ngl!tereye hitaben bir nutuk söyle. 

Hu kupona ek.lenereııt gö:ırd i'\leoe .. 
1' anıma ve l verme llblan En Soo 

kikada pa.raaı:ı oeeredll ktlı. 

ıı&iılatm gUetOde 6rUldlti'O teklld" 
ofmMına cUkkaı edllmelldlr. Evlenme 
teklıti ıöoderta ~ maJafuz 
Dlmelr lwıe 9rlb ~ lıilcQr. 
meleıt lkaadlr. 

lı ve İf~ arıyanlar: 
* 'l'a.kdlnwnelı bit muallla BeJ • 

70gıu w Ş13U cıvarmtı:ı. hır!U.ISS eler• 
\'ermektedir. (Kirazoğlu) nmillıe 

müracaat. • 3 
~' I.iseııln ikiııc1 sınırında otu • 

y~ın c~ki l't1%ıyı iyi bilen çok fakir 
hnrınncnk hic bir l. ı·I olmol·aıı. 
sefalet icfnde kıvrnnnn hır gene 
tıılı ilini ypanbilmek için çalış 
ınak istemektedir. kendi ini hulun. 
duğu (ecl vııdyettcn kurtnnıbilcl"r!, 
iş sııhfplerinin ( '.oksulu kurtarın! ı 
ı·cmtinc ınürQcnalları - 3 . 
• Orta ınekleplen tahsilini IPrk meı 
burıretlnde kalın?§, genç bir Ttlr< 
kızı ıı.agart 25 ura UcreU ı.e atıyo= 
MUeaseso ve tlcaretlıa:ıelerd sn:ı· 
memurluğu, kasJyerllk kftapç1ı•.rd' 

satış memurluğu l'tbt vazifelerle büro 
ı~crtndrı çalıpblllr. btlyenlerln (H.ı 
yat 51) romzlle ga~tew. tnektu;>':ı 

mUracaatları • 3 

• A~kcrliğinl bltinııiş, 27 )o,ıncl ı 
Türkçe, Fransızca ve Alnınncıı li _ 
sanlarını 4ıllen hır ı;enc her hrır •ı 
blr müessesede lnitün son cııl1511ı:ıl. 
Jsteınckleclir. (İş remıine ınül'ftca.ıı 

" J,lse onhirinci sınıfıııı dahi oku 
muş ıecrüheli bir hnyııl ad,ımı h<'r 
jşlc gece ve gündüz ox hir ücretle 
cıılışmak i lcnıcktedir. m. l\ımıcll 
remzine mürocant, 

• Ailesinin ,·uziyeti dolıı~ ı ile 
onuncu sınıftan çıkmı 1nı;ilh:ce\ c 
<>rla derecede vakıf bir ı..ı nç her 
hangi bir nıüe et:ctfe f atnnınkla 
dır; Biraz daktilo da bilir. ( 1\. tcr.io;\, 
ı•cınzintı nıilrocoaı. 

ti< İklisnt lııkOllesinlıı Ost sıtııfln. 
rınrlen, kimsesiz. bir ~cnç. nıfıe.'i'>l'· 
sclcrln husust şahısların 'm:ı<;a b::ı
şın dokl v~~·a iş icabı her eı·clek i 
jşlerlnl 1nklb ederek bütün ün ça. 
lışmıık islemekledir. "12.S.T. gü,·c 
nflir) n!mılne mfirncant 

Dün ak§am, Hask6yde bir motörde 
zehirlenme vakıı.sı olmıı,ştur. 

Murad adında birisinin motöril, 
bazı tamirat için Hasköydc kala
fata çekilmiş ve diln akşam kap. 

B1r gUıı, bir hafta. blr ay sabret • 
ıtim. Olmadı, ge~n gece birkaç ar • 
'kada§la beraber içtik, ııarbo§ oıuncıı. 

çocuğ'um gözlerimin önllne geldi. Doğ 
ruca kanının Aluıarayda karde,lhln 
yanmd& oturduğu evıne ~ittim. Kapı. 
YI çaldım. Bir genç kız ııçtı. Babası 

kııhvede ımı.,, o geldi aa.nıu1lk açml§. 
Beni görüııce korktu. Kapıyı tekrM 
kapamak iııted}, ben e.yağnnla manı 

.Mcs:ıfesl 1800 metre olan bu kotu. 
ya iki yarım kan ı;irmektedtr. 

1 - <lUlcan Askerlik ilinları 
• 18 yaşında, lisenin °son !lınıfı 

na devam eden bir sene, mali \"nzi~ 
yeti iyi olmadığından sııaU.30 dan. 
akşama kitdar her hangi hlr mtie~. 
~e de, yazı ,,eye hesap Jşlrrinde 
ealı;mnk istemektedir. (Çakıl rem
ılne mfinıcaat. 

tan da dahil olmak Uzere tayfa 
kendi pişirdikleri bir tcnoe'l'c ye. 
lll<!ği yemişlerdir. Fakat biraz son· 
ra hcp"i bimen ı,iddetli sancılara 
yoka1tı.nmışlardır. 

F'cryatlarma yetişenler, kendi:. 
!erini derhal Balat musevi hasta
J1an<ısine kaldmnı'ilardır. Zebirle. 
.ncnlerden tayfa Ali, hastahanede 
ölmUııtUr, Diğerleri Je ağır surette 
hastadırlar. 

l{endilerinin knlnysız tencere. 
de pi0 Jrdik!eri Yt'mekten zehirlen• 
dikleri anla§Ilmıııtrr. 

olls ebi ü
Ü D 

Polis mektebf müdUrü Salt ôzgUn 
dün ka}b sektesinden vefat etml~. 
cenazesi bUgUn Beyotıu h:tstanesln 
den kaldırılarak Ferl!.<öyUne gömUl • 
mU,tUr. Cenazesinde emniyet dtre~: 
tar muavini Demir lle polis mektebi 
öğretmenleri, merhumun arkadaşlar:, 
bir po!lı müfrezesi bulunmuştur. MPr 
hum ubıte. mesleğlnin emektnrlarııı 
dan, dUrUst çal~kan bir insandı. Afü 
atne taziyetlerimlzı oıldlrır1z 

1 ntIUn h~abına ı,,ıer l olunda ı;ldi 
yordu. BlltUn ı:ilphcler ısprekln ,~ 
Duğlıısın il7.erierlnde toplAıııyordu. 

Alba.} ın J>utledlldiğl tı:LllL'Crlıı ,·e B.1 

oldum. 
- Ne istiyorsun ? dedi. 
- Çocuğılmu göreceğim, dedim.. 

Hamide hanıma soyle do Çocuğu ver. 
Bln. 

- Hamide hanım evde yok. 
- Yalan aöylüyoreun. Ben evde 

o!duğunu blliyorum. Çocuğuma bak . 
mryor, sUt vermiyor, ben çocuğumu 
alıp gBtUreceğim. Ona bergUn ııut, 

yumurta ıçlreceğiın. 

Sarhoaluk hali bu, belki daha baı. 
kn gıeyler de yaptım, nma ııimdi hatır 
ıamıyorum. Sonra buradan ayntdım, 
kom§unun kapısını çaıarak Hamide. 
nln evde olup olmadığını l!IOrdum. B.l 
mlyorlardı. Tekre.r aynı eve geldim, 
kapıyı açmadılar. Ben de elcktril< 
direğinin dibine giderek bekledim 
Biraz sonra polisler geJerek ben! ya 
knladı. 

- Sana kapıyı açan Şükran ile ab. 
lasına bazı llerl geri lıı.tlar a!Syıemı,, 
sarkıı:.tr)ık etml§Sin? 

- Hepsi yalan, uy.!urma sarhoş 

oldum.sa kendimi de kaybetmedim 
ya. 

Onlar da senden kurtulmak için 
pencereden bahçeye at l'\yıp, kıırako 
in gltml1;1ler •. 

2 - cüı. 
1IilNOl KOŞUı 

Meaaf91 11000 met.re. 
ı - Bora &O kilo 
2 - Oeyll\ntek 60 .. 
3 - Bozkurt 60 .. 
4 - T&rzan t>8 ,. 
VÇONCO' KOŞU: (Sonbahar büyilk 

handfüabı) aıeısaf : 2800 met.re. 
l - Yeti§ 56 kilo 
2 - Konca 
3-Rest. 
4 - Karabiber 
5 - Da valacıro 

DöRDVNCO KO~U: 
İki yaılı lngl.lir: tnyıarınn 

Mesıı!esl: 12l:i0 metre. 
ı-Varat, 

2 - NilUfcr 
8- Pmar 
4 - DcstcgUl, 
5- Polat 
6 - Hemdem 

7 - tz 
8 - Varadin 

52 .. 
l50 .. 
f6 •• 

mahııtı!. 

60 kilo 
.56,5 " 
66,5 •• 
56,5 .. 
56 

53 " 
53 .. 

53 " 
61 5 .. 9 - Hnrspa 

10 - Vido 
nıı;şt:sct ıc.oşu ısutı~ 

Mesafesi: 2200 metre. 

51,5 .. 

ko~u u) 

l - Yılmaz, 

2 ..... Alok, 58 .. 
S - Fidan 56 5 ,. 

Çitte bı\.hiıı: 2-4 Unrfi ko§ıılar tize 
rlndedlr. 

KARA EL,'Jll A,!, 

KmtnUnU yerli aııker'Uk tube:5lnden: 
.A§ağıda adları yazilı aubaylaruı. 

(15414) No. Ue oubclıı.lze çok acele 
mllracaatları İlD.n. olunur. 
Top.Tğm, Zihnl oğ. Mu.atala .kmı 

Top. T,ğm. Nlzhi oğ. Mustafa (41979), 
Top. Tğm. Ali Rıza. oğ. Osman Nuri 
(37674), Top. Tğm. Şevket oğ, Ali 
Dllrrt '( 42097), Top, 'l'ğm. Necip oğ. 
Mehmet Fahri {28177) Top. Tğm . 
Halit oğ. Resul Sıtkı (306.21), Top. 
rr\m. Aziz oğ. Yaııar (2240) Top. 
Tğm. Recep oğ. Hasan Sük0.tl(29120). 
Tep. Tğm. Abdurrahman oğ. M. Fev. 
7.l (30297), Top. •l'tm. Osman oğ. Sa.. 
bit (42046), Top Tğm. Me!ımet oğ. 

İbraJıim (42615), Top. Tğm. Nail oğ. 
Necdet (U651), Sv. Tğm. Ali Rıza 
oğ. Mehmet Tarhan (25S88), Sv. 
Tğm. Hasan Basri oğ. Osmıın Nuri, 
(37i13) Sv. Tğm. Oemll oğ. Ali Ga_ 
llP (14605), Sv. Tğm. Osman Nuri 
oğ. Huan Rahmi, (30515), Sv. Tğnı. 
Ömer L~tti oğ.' Muzaffer (29119), Sv. 
Tğ01. Feyzi oğ. Hüseyin Avnl •(80517• 

1 '.:':k. Tğm. Hakkı oğ. ~Ureyya(29504) 

I Nk. Tğm. Dervjş oğ. Zllhtll (374.88) 

1 
t:mı.nönU As. ş. den: 
A~ağldo. adları yazılı, .ırubayJ.Arın 

ı çok acele (1Ml4) No .ile ıut>emlze 

1 

mUracaatlarr ilt>.n olunur. 
Hasa.n oğ. Mustafa Nk. Tğm.(37878J 

:Mansur oğ. Aziz Nk. Tğm. ('4977), 

·rnrbor. Katil bu UçilAcü clııayet ka. 
rarını acele lıle Hrm!atl. Buıaa nığ • 
men gene o kadar miikemaıel bir ıe. 

88 
kild., izlerini örtmesini bildi ki, bil 

rnnın vurulduğu ince, kcııkln kuma _ lfl6ilizceden Çeviren: V EHJP TAY LAN hfıdlı.e zabıta tıırjhinl' geçlrll'le yeri 
nıu llz.eıi ıde l>uğlmıın parınnk izleri ,·ardır. 

bu)unnıuııtu. BunJ:ııı dıılı:. ml\kcm - Bugun l e ltntl olnrnl• l111l3orum ki lerjnl, baylar, katlı {'ıoa)ct gecesi Sprekn öldtirüldiı.(il ı-eceyl hatırla. 
ım;J tlclil olahllir mi.) dl·: Spreltln bu söz.terle muayyen bir itan ta:;ıyordu. Bu cdPl dilğınell:'rln or • rııağa çalı,tım. Zan altında. butundıır 

l'ııknı IJir ı.;olt dcıuıur en l.} 1 hesap tJ vardı. Bir 3ım,el< l'laycıılndo ımu _ ta<1rndak1 pırlanta tn;a dlld>atlı· bn • duğunıuL Sprekl '4UÇ Uzerlode yaka • 
tırı d ı ı:I. U;ıt eden tı•sadUf b:ını:ı. ~nr. llıı ldııı oldu~ınıı anlamı,tı. Bu ~im. krmı.! Eldi\' enli el, clf'ktrik dii~ıno lıı.) ır tevkif ctnıeğl nrltadatım Seve • 
cu.11 <'iti. Lntil, nrlmıJ.ı,ını S<!\'eri • ı,clc btc Untlltn plAnl!lrını ıılt li'lt eıltın t;lni ÇC\'irınek Jı;ln ıııtı:;darııı \'il, tığı rln ,.e mister PraJıı ile l\ararı:ı,tır • 
Jtın IJ .. gl sı, lıalı:ıo;ınııı nıınçerlcrih· !kinci fırııll olınnştur. Zira büJleı·e .. ıraılu, l5te bıı pırluııtnııııı parıld;ıın:.ı, mıştık. <.lcrÇI 1.amnnı gt>llnee~·e kndar 

ıı~ na ı~ • I• guzctleıllglııdt•ıı h.ılıcl"i ~ uı._ tiçUncll ve tamamen tertlpsı7• bir el. ı.ı ısprekin tııht t·ş~ııuruna l!jfombti. odalarımızda. l•a}nı:ıK-11 karar \'Crdly • 
t•ı Bu ) ı:tden p.ırnıak lzlcriıılıı t~ıh. nal et d31ıtı işlemek ıııeeburlyP.tlntl•! Oldlirüldiıgü gt·ee ı.ofradıı .) emek Jer flel< de heyeı•andan kuı1lr ımıı; da du. 
ı.ı . .ıtımıı; l:altımınd:ıu ıuyınctl imi • lmlmı&tır. l•cn Jcııtilln kolı;rıda nJııi diiğnıeltıri rnm!lnııı: \"e SCvcrhıle blrljlcto ~preld 
r. nıdu. Kotı; birden aya,ta kalktı, . ., .!\'org. ;,;öriince hatırladı, t::tc bu lı.:ıtırlıı,>·ı'.I gö:r.etll'tnek i\zcre Jatnl< oııasrnın ka., 

\) rı\':ı lt-tll, Spreı.tn (C\l.ııladL· 1 • rlnln portbtığajdu clıır n nebat,nt lm. onun feci lıkıbt-tlnl hur.ırhdı. Zlnı nııı ııı ınrn anahtar dı>llglnr ı;allnıbıttl•. 
1 lt ı lıublJI) etini de caznrı ltlb:ırn t ıısunu indirdi. lçiııden ın.·e ktlğıda lfımııtını gelip banu hlldlrecı'~I .) f'rtl.: Onıı odarııa lçlnılf', yeşil sab:ıtılı~ı 
n•m:ırıııı:tı, Sprek mlıtbl' bir korktı ıınrılmı~ bir cisim çıhardı. KAğıdı a. t:dlstonnıı ve Hornnııı katiline ~ıııı • !lırtııııla, bir n1ağı blr ~ulmrı dola&ır. ı 
\ c he.}ecun 1!,'lnde bulunıııa"ıııa rııı;. ı;mca lılr c:ltt imi etllğnıetıl meydana taj 3 apnı:ığn ı.allH~ ıır. l\:ntil 'lahit> lcen gürdiik, :\lale vele fenerle lşar~t 
men lmtllln ı~ığı söndilrıncden e\" ·çıktı. bulunmadığı sl~nh l'lnıa<ıı "';ırd<c , 11_, ı·nıli~lırn nhit olduk. Pf'lr az llnrt• 

"\el kolunu \"e eldlwmıı f'llnt gtirmu; ?'\nrgrlııln gvılert yuvaı:ırıııdan fır. ıJediyur, ve oııa lııı luynıı>tlı ,11 , 1 t c~. Stıreı,ın ba~ucu dnlnhı lıt.erlnd" dıı • ! 
bulunu'yordu. la~nc.ılmıış g-llıi bü~üdl\ "l'skııt... llnı ctnıek bahııııeıllr ııll~p u ılre~iııı• 1 r11n ei<'l<(rll, renrrinl hllnhıre öllinhıı 

Hntınnr7.d:ı.dır ba3 lar! 'prek ii'du • bu ... ,, ı:ağırıyor. SJ!rd< h"rtt> .. lıı ~oılı un l•ı l.llrrinde tmt·lnl<. Fn:<nt hiitün bıın • 1 
:rtUmeden C\'"\"el akşnın sofrasında e ı hol" s!lzllnll tıırııaııılıııııl\!!Hnn mil • de katilin ,\Pnj ı.ır ı·ı 11 n;ı•t ı .. ıh .. hll... ııırn rıığ'nıen hlçblrhl h·,lılkat de~lldi, 

bir lıınılcm:n• r lınşc>k gibi 1 ~ı ıd~ Ptmedl. rcğinl nl.lıncl:ı.n hile ~eı;lrml) oır. ı•a \<" biz u~tnlıklıı tııızıılannııs 1ıir o~u • 
esaeıcna aydmlat.~tıl l!e:~indfJ• j "Uzun lmhııtn ltlr.ıım yok, mi ter lu:.t bıı ılH<;tlnlio: tıııtıı.mı tınıııtı h·ı. ım ı.ur:ı•l'ı ·~ıtnıl"'tlk . ., 

1-blll~ats·ta. Ona• bu 01.lerl naz.arı l l'llnrgrln. llrrde k~nlflnl!.I rıılidar:ı:ı lınsllf' iitlill'or. 1 rrl.h \r bP~·rran ı~·lııdP ııtılılım: 
~;lı;QıetıılS ae}betml~tl· ~ıılı ıı hunlara 1 ~tn.ıı'i l~lıı lcftll dcrcı·ed_e rıunıın bula. , Sıırcl.ln ııon nnıııJ.ı l«ılıın•l·ılq r1 ı~ •·n·ınıı anlıynhllenl' aıılMhun., de 

11mW:1a Terc.oıl~orduıu. 1 cnl.ımıız., Uu 5u.rıl11A"Uııü~ kol dlltuıe. ıueyl ko1•11rıp bana ıu,ı.·rrıcıli bir ııııu u ı .ııııı, (Oe,·ıımı Var) 

Ali ot. Tlirgut Nk, Tfm. (3'1812>. 
AU Kemal ol'. 1'."lJUi Nk, ~ğm. 
(U919). lıtelımct Riza ot. Arlf t&. 
T#m. (82269), Neclp oğ. Emln la. 
Tğm. (62966). Server oğ, !amail N&, 
zım la. Tğm.. (30978), AU oğ. Halli 
KAmll ta. Ttm. (821-29), Şakir of. 
Hasan Top. Alb. (826.9), lı!Ustata 
oğ. Ma.zlıai', Top. &.b. (827 lı), .A.b • 
durrahman oğ, ömer, Top. ônyzb. 
(35882), .N.ihal oğ • .An.don Top, Tğnl. 
(88294), ZUM oğ. Fati1 TGp • .ABtğm. 

(45113), Rıfat oğ. Ywıut Kemal Top. 
astğm. (Yok), Feridun o"'. Sabri, Top 
aat.ğm. (4-6948), Raif oğ • .M:Chınet Ra. 
gıp Eczacı ,(Yok), Mehmet oğ. Sa. 
duUab Ecmcı tğm, (Yok), Mustafa 
oğ. Ali, Eczacı Tğm. '(1491), Hasan 
Nafiz oğ • .Adil Eczacı asteğm.(461251 
lzzet oğ. Remzi Lv. Yb. (320.45), 
lbrahim oğ. Seyaı Ec.zacı 'Oatğııi.. 

(15065), Ahmet Hamdi oğ. Şemset. 
tliı Lv. Aatl'fu. ,(1840), Fethi ot. 
ReDlZl Lv. Tğm. (UIS30), Kertm oğ. 
Tacettin Muh, Tğm. H81547), Ömer 
oğ. Mustafa Muh. Tğiil. (46030), 
Haydar of. SeUm 2.8. Ml.lıle.(823.29) 
Nuri oğ. Mustafa RU,tll 8. S MI. Me. 
( 4/832), Ali Rıu oğ. M. Ali 8. S. 
Ml. lıe. (321.9), Mehmet oğ. Ali HUı: 
met 8. S. MI. Me, (1849), Hüseyin 
İhsan oğ E. Cemil. 8.S.MJ, Me.(35474) 
Mu~t3f8 oğ. Ahmet ŞOkrU 3.S. Hı. 
Me. (:?21.29), Ahme~ oğ ıı. 'N'lyazl. 
6, S, Hs. Me. (318.85). Ömer oğ. 
Mustafa 8. s. Hs. Mc. (1955) 

lngiliz tayyareleri 
ltalya üzerinde uçtular 
Londra, ıo (A.A.) - Londra.. 

da 6ğrenildiği!le göre. tngiliz tay. 
yarcleri diln gece ltalyn üzerin. 
den 11çmuştur. 

• f ~ i 1.'1 ilı ·cc bilen hi r hııy boş 
nldtlerlnde ehvnn fiatla tercüme 
yapmak istemektedir. (On Ekemen 
G:ılat:ı'i:ıray lisesi., Beyo!;Ju) 
* lS yqıniıa orta tahsilli hesabı 

gayet kuvvetli, ticarete oşına Te her 
işine Yalar. nurusunun ufaklığı dola 
yısile dôrt bes sene oskerliklc nl1. 
Jcnsı olmayan bir gene, Ucaret hane 
]erde. tüccar ,.e komisyoncu yanın. 
da yazıhanelerde ç•hşmak istemek
tedir • .kefil verfr taşra~·n .gider. (Ti 
cuf S.S. remıine acele mfirocaat 
* An:u edenlerin evin(Je, li~ 9 

ve lO uncu sınıfJan ile ortn mektcTJ 
l,2Jl, üncli l!ltnıf talebelerine, chve~ 
fiııtJa, öğretmiye mnktcdir bir sen~· 
tıırnfındnn mııtamatik dersleri T<' 
ırilme!."icdir. (Ö.Ö.l remılnc mDra: 
canı. 

• ı 7 rtışında lise son sımf tele • 
besi bir genç; öğleden sonrrı cnlış. 
mak f !emektedir. (G.N.E.)' remzi • 
ne müra<'nnl. 

Altlırını:a: 
ı\pfıda relitl~ei1 Juıll olan o • 

kuyucnlanmızı• ımmlanmıı scten 
moıttuplart tdıı.rehaaemlt.df'o (pınar . 
lan lıarlç) hergiin bftlltun 6fley1t 
kadar ve •aat l'7 ikııa eonra alilrnna 
~~ . 
(A.G.) (A.U.) "(Acele M.K.) (B.Ş. 

klmacsizl (Bulunmaz) Bay lı"'a.Un 
(Çabuk olsun (Dadı) (E.F.) (E.M. 
rF. u. Ş.) (F. D. r·q (GUn) {GUler 
)ilz) !Z3 ı, 1.Btlyorumı (Fethi 127) 
(M. D.) (M. E 49) (Nelll) (O. İ.) 

(Özbaba) (P. A.) (i9 ressam) (R.Aı 
(Samimi) 

MODA ÇANTA BOY~ EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

Uo tasarruf tle,·rlndr. e~lilJl, onya. .. ı •o"t!.ı. reııı;ııııı 

nı ıenııı ı;-eL"ll dl ye vn ıııctll 

EL ÇANTALARINIZI 
bir liö~e~·t' atıp t.erl.t'l llll'~ itılz 
\ tol3 eıulz lıt(ediğtnı:ı renkte et. 
h!-.~h·rinllp ııyjt'un o~r:ık f'!!kl rı 

(,'!\ vr \ ı. \ ı:ınızı feıır 1 IU!i~tte boyar :reo enı yııp:u 
"' ru'lı her turlü tHır..ir •e .ı.m:ırlanıl\ çıuıta yapar. 

Tuvnlet!nlzın rıme-ıne uyn en alA 11ablt trrnak cllA.!arır.u:ı .t.Deatr at&yemit. 
de temin Pcl<billrotn z B~ Cınum muşıımtıa ve deri eşyalan:ntt tenDJ suret 
•c hoya'1ır Knıat.i; _, '\lııoıı•ı ııw r~iıııl'"•' 11.ı,.nnpa,a tıan No t. 1. 


