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B lR eonbabar aabahı, Amerika, 
lalar, ıımau Atrlkaıuıı kapı. 

lucuıd&D fçerlye girdiler. 1lk duyulau 

- Eller yukarı. Biz düşmauı kova. 
lıyoruı. oldu. 

Bir film sahnesine benziyen bu hA. 
dJııe mabfyetl , • ., 1Um1.dU itibarile çok 
ml\lalmcllr. 
Şlm&li Afrlkaya yapılan çıkarma 

ile Avrupanm aylardıuıberl teeuUs 
eder gibi rörUnen muva:ı.eneal reoe 
aJtil8t oldu. Vltl Franııaaı ve Madrjt, 
hatf,A L\ıbon yeni vaziyet kartısınd& 
yeni kararlar almak me<"burlyetlnde 
dlr, Fransanın muuvemet emrlnl 
vertlltf blldlrlllyor. 
Bu müphem IÖ:r.Un Peten Franaaaıw 

nerelere &o.dar ailrUklfyeceğl ve mQ 
clataa vazfyetlnde olan mihverin bu 
1&hada ne l{lbl tedbirler alacağını te. 
ferrtiatlıe tayin mllfkUJdllr, Frıınko 

(lbl, J>eten gibi meml~ketlerjnln al) a. 
le*I mllıvere, Jktıasdi _J&J""tlarının 
n1111ıtm 1ılr Jtıemı Mlbaıllıa sıda ılıe 
rt Amerlkaya b&tn olan ırfiertn 

~k arkııık bir duruma girdikleri ma. 
ukkakt,ır. 

Politik bAdtııeler, kuvveti! askeri 
bareketJul takip edecektir. Bunun 
toın al)aıl man:r.ara lltlkkında bir teY 
.öylemeden önce a11kerllk bakımın. 

dan oia<',ak !feylerl beklemek lAumdır. 
Politik meaelelf'r hakkında bir bü 
küm verebilmek için askrrt hareket. 
ler ancak eaıuılı bl JstldlAI unsuru o_ 

labllfr. 
Şimali Afrlkaya yapılan oıkarına 

~le mUttPfikler Afrika dava.cını ehem 
mlyetU bir aurette bıılletmeğe karat 
vennlı görllnmektedırlf'r 

Bir )andan aeklz.Jn<i ordu hareket 
ballndedlr. Ufr yandan Llberya Uze • 
rlllden yürU) en Ameı ikan kuwetll"rl 
oHlllıı bir luarm yollarını tuımakt.a ve 
Tratııu"ıı cenubundan eıkııtırmak 

kararındadır. 

Fu ve Oe:ı;aylre yapıları çıkarma. 

lar ds ıfmal 'I" garp Afrlkaıını mlh. 
verden ıeorıt ga:-1 e8lnl takip etmek • 

tedfr. 
Multeflkler Akdenlzln cenup aahl. 

llndı.ı ,>erle§meğe muurtak olurlarsll 
tablJ bir surette Fransa ,.e ltalya ilk 
plAnda muharebe aat..nesı olacak de. 
mektlr. Görü.nllşe gôrı'I tkınr.i cepbt• 
ılmalJ Afrlkaya a~ıı.k atıı11 Amerfka.ı 
a8kerlulle blrHkte kurulmıı-,tur. ş;. 
mali Afrlk.Rda yerleşmeğıı mıı\·affaı. 

ulan müttefik kuV\•etlerl Akdenid 
temldeme lılnl tamamlıımak için :r.a. 
rurl olarak tlalya ve Fran11a31 ken_ 
dilr.rlne ilk hedef e<tyacaklardır. Bu 
ltlborla bu kıı aylarıoJda 4.kdenız bo. 
:runda bUyllk mulııırebclt>r, bllhaa...a 
ba\-a bUcumlarına ~ahit olacatımızı 

aanmak batalı olma:z. 
Mihver tı;ln hnlya \"C l<'ranııa 'mü • 

dafaa bakımından eııey nıllşküllu çı_ 

karacak bir sahndır. 
Pranııada l&pılacak mUdafnada Al. 

manya emin \"117.i)cttf' d~~lldlr. 
••ran11ı topraklarında yapıl11<'.ak mli. 
dafaacla A1man:-1a fçln milşkiıl dıınını 

b&lna"88 Franııanın ikiye bölUnmüı; 

olm&111, iki mmtnkada da Alın&nl'a 

nın Fransızlara na:t.ıır·ln dil!1ınan tı'. 

llkkl edllmeel bele, diı Ooh·üln tıı.r11 . 

lından lıtllA altında ı.lıın Hı olınıyan 

Fransıula mlb"·ere k9r1'ı ayaldanma 
hluJnln kuvvetli bir "urı•tte OOtıleıı 

mıı olmaaı ile bir kat. dutıa artaca'' 
ırr. 

Almanya Frnnsanın c-rnup l!IDhll VI' 

bava l81erjn len lı-t!fndr P.d •rlccn 
... ,.._,. tfthlfttlle hıtrp Knhne!!I hali 

ne koyar11ktır. 
( Arkatı 118.} f&t 2 Sütuı. 1 de) 

1 ]ulorldaki Fransız Ame':!ka'! kıtaı~r!_Tu-
• • nuş uzerına yuruyor 

bahrıvesı şefleri Bütün Tunu~ şehirlerinde 
M .. tt f. k k ti .

1 
. h k t sıkı tedbırler ahndı U 0 f UVV9 ere 1 ti 8 9 me- Am·raiDörlaıaa emrıyle \ı818~~rve 
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etmekten vazgeçti 
Alman kıta/arı Marsilgada 
Vlıtl, 12 (A.A.) - '1\.ılonda Franaız 1 trolU altında bulunduğu kayda değer. 

bahriyesinin şefleri lıt.r mütecavize Berıın, 12 ıA.A.) - Sıı.!Ahlyetıl 
kar;ıı ı:nUdafaada bulwİı:nağıı. söz ver. asken kaynaktan bildırllolltfne göre, 
dikleri için Alman makamları 'fulon mihver kıtaları Fransanın tamamj.9 

Almanya Fransaya Şerelli 
bir aulh teklif etmiı! 

müstahkem mevkjlnin i§gal edilme_ i§gali bakımından kı>ndllı>rlne tev!l j Stokbolm, 12 (A.A.) - Almanların 
mesıne ve Fransız blirp gemllerlnın edtlcı:ı vazife ve ht:d~tleri tamamla (şeren1 bir sulh) ismini verdjklerı 
muhafaza altına alınmamasına ka • mışlardır. teldi! Slokholmda zannedild}g-ine gö. 
rar verml§lerdjr. Londra, 12 (A.A.) _ Fransanın re Hitlerj görmek Uzere MUnlhl ziya. 

Porirö 12 (A.A.) - Bir Alman geri kaıan kıs.nının .o;gahne m:hver rctı esnasında IAv&.ıe yapılmış olan 
askerl teıkill dlln PöriKôye gır. ciler tarafından devdm edj\mekted•r başlıca ıekli:tlr. lAvAhn bu teklif 
mjştlr. Halka hitaben neırettıği bir Koma radyosu, İtalyanlar tara!ındarı karşısında ne cevap verdiği malQm 
bekanna.mede Dardoniyl beledıyd reı, Nfs v~ Korı;ikanın ııtmallndt! Bastja. değils:! de muvafakat etUğl Berlin ıöz 
ial, Alman kumandanlığınuı ntz.am v1o ya aaKer çıkarıldığını resmen bUdlr • cUaUnUn beyanatından anlaşılmakta • 
asayilil temin için Pörjgö bölıeıı • mlştir. dır. Filhakika sözel\, A!manları.ı 
ne sil&.hlı poıtalar fkeme edeceğini Londra, ıı (A.A.) - Cezayir böl. Fransız ordusunun slıA.hlarmı atmak 
bildırmlştir. Şehrin uormaı hayatı geılne taıılalarıa yapılan mihver ha. tasavvurunda buıunma1ıl<larmı çUn. 
hiçbir kayda tabi ıutu!mamııtır. va hUcumlan eanuında 16 mihver kU Franıız topraklarının mUctatauı 

ALMANLAR MAKSlLYADA tayyarea1 dUşUrillmUttUr. jçln müşterek dUımana karıı Franaız 
Manllya, lZ ( A.A.) - Alman ıu_ Buji müttefiklerin elinde bulun • ordusunun çıı.rp11acatma gUvenildlft 

talarA,_ dUn akıaına doğru burıı.ya g51. maktadır. Cezaylrln 180 k lometre nl ııöyıemlşt1r. 
ml.şler ve stratejik noktaları fşgal et. şarkında bulunan Buji genif bir lima 

1 
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miılerdir • na maliktir. \ eker hak ın a vılayetin 
Kan, 12 (A.A.) - İtalyan kıtal:ırı Londra, 12 (A.A.) - Sardonya. Si. tebliğ; 

gece Kan'a. girmişlerdir. cj)ya ve Tunus arasında mlhvercllerin tstanbul 'il:\yetlnden ıebllt edil 
Ht'rLERl.N BEYANNAIUEst oldukca gentı harek!l.i.• t <'Sb t edilml,_ mj ,tır: 

ATll.l'YnR tir. Şimali Atrfkaya mlhvercilerin Şeker beyannamesi vermekle mtı • 
Klermon, • Ferran, 12 - Almuı ~00.600 kadar asker çıkardıkları keHet bulunan hııklkl ve hUkmt şahıı_ 

uçakları dUn saat 6 ya doğru serbest : tahmin edilmektedir. Ayrıca pike ve larm ellerinde mevcut şekerlert 16. 
bölge ıehlrleri üzerinde uc;aıak, Hit. av tayyareleri de gönderm şlerdlr. 11.942 pazartesi sabahına kadar aa • 
lerin Fransızlara ve Fransız ordusuna (Arka,.ı: Sayfa 2, Sütun 6 de) tı§B çıkaramıyaca.klan tebliğ olunur. 
mesaJmm nUıhalarını atmıııardır • 

Londra, 11 (A.A.) - Cezayir va 
Fasta muha1&1Datm durduruldufU 
dUn ı-eııml tebliğde blldlr11mlş olmaııı_ 
na rağmen, Vifi r&dyoıu bu sabahkı 
yayımında Franıız kuvvetlerinin ıı 
malt Afrlkanın bir kıs:m yerlerind" 
mukavemete devam ettiklerini bjldjr 
mektedir. Bu münasebetle, Alman 
kuvvetlerinin jşgal altında bulunmı. 

A iırika fil A vıupa 
uzan: BiR MUHARRiR 

raı ıa » a aıa aı ıo ~• erd~ 
Kahire, 12 - lngıllz tayyareıeri_ I gelen haberlere göre, Ameıikan kıta., 

njn Tunus cfvarmtl:ı bır ha\a meyd:ı_ I lan llcrl hareketlcrlr:e devam etmek. 
nına taarruz ettikleri resmen bildi.. te ve h:ılen Tunuıı hududutıdah 50 kL 
rllmektedlr, lometre mesafede bulunm•Jktadır • 

TUNUSTA FE\'K.!LADE Parlı, U (A.A.) -· D N B. 
'l'EDB.iKLI:R Havas • 0!1 ajanaılll!l Tunuıtan 

Tunuı 12 (A.A.) - Neşredılen emir blldlrdi~lne göre. bu hölgede tam bi: 
lerc göre Uç kişiden fazla kimse. sUkQn sürmektedir. Şımdlye kad&r 
nln bir araya toplanması ve her ııe. deniz ve kara yolları ile memlekete 
rede olursa olsun durması yaııaktır. hiçbir glrit harel:etl kaydo!unmamıı .. 
B zerte, Lagulette, Tunus, ' Sus, tır. Hava kuvvetıerj ıe de ytre uke:o 
Sfaks ve Gabcs şehirlerinde akşam lndir,ımeml~lir. 
saat 22 den sabah saat 4e kadar so. -----------------

kaklarda gezme yas:ı.ğı konulmu, . Staır·nqrad uz.ar:ı1de tur. Gece swema, tı,>atro konser ve ı;/ 

Bava ııallr eti 
co .. az oltta ... 

aaire gibi eğlenceler ve lokantalar 
meneaılmiıtlr. 11:ki satan dUkkAnlar 
da a'kıam saat 17 den sabah a&at 5 e 
kadar kapalı kalacaktır. Lokantalar 
saat 21 e kadar açık kalacaktır. 
Polis ve jandarmanın tatb:klne neza Şark cephesinJeki Alman 
ret edeceği bu emirler, hc.men der : askerlerine kıtlık elbise 
hal yUrUrlUfe sokulmuştur. Jağıtılclı 

'l'unuı, 12 (A.A.> - Şlmaıt Afrika. Alman hududu, 12 (A.A.) -Stalln 
da cereyan eden askeri hldlıeler ıim. grıı.dda ve ıark cepheıinln diğer ke • 
diye kadar Tunuata hiçbir akis husule •imlerinde bulunan Aıman askerleri_ 
geUrmeml§tir. BUtUn Tunua Toprak. ne kışlık elbiseler dağıtılmıştır. Bu 
larında ıUk~net hUkcm aUrmektecıır yeni elbise bir pantaJonla bir tulum. 

11 Sonteırlnde hiç blr kara veyd dan ve ballıklı bir kaputtan ibaret _ 
denizden girme hareketi kaydedilme. Ur. Kumaım bir tarafı veı:ıtıe çal11r 
ml!,ltjr. kur,unt, diğEr tsratı beyazdır. Bu 

Konıtt,antln, ıı (A.A ,) - Dün bU_ elbise Rusyadakj Alman orduaunwı 

tUn gece Konıtantlnde tam bir .ıı .lhtıyaçlarmı tamamıle kaTfılamak • 
kQn hUkUm aUrmüııtUr Yalnız milli. tadır. 

yet meçbQ1 bir uçak p~yda olmuı v..ı Moıkeva, iZ (A.A.) - Staıln~ra1 

,ehrln ll:r.erinde uçtuktlln eonra dofu üzerinde hava !aalfyctı genif ölçüde 
tatıkamettnde geri döomUttUr. FillpvJl azalmı,tır. Dün ancak bir k~ yüz 
ve Bonda'da hiçbir kayda değer bs. • çıkıt yapılmııtır. Halb,ıkf birkaç gün 
djse olmam_ıftır. 1 evveljne kadar iki bine kadar çııc.1 

AMERiKAN KITALARI yapılmaktaydı. DUn Stallngradda 111. 
TUNU"ü 'l"UB.CJ'OB huııet attırın altrıada 30 daree9 lllUl • 

Nevyork, lt (A.A.) - Nevyorktatı ; tirraddr. 

ingiliz kuvvetleri ff aıt aya 
geçioini tuttular 

Mihver dümdarlarının 
ricat yolu kesildi 

yan 'Fransa bölge.sine glr!elerlnden 
beri Parjs radyo1Unae oldujtu glbı 
Vlşı radyosunun da ts rn Alman kon 

Hava Mareşali 
T eder diyor ki : 

Ş iM U.f Afrjka.)ıi .)&pılan lhr.l,, 
cm hedefi ne.ıırl' Rooıelt ar. 

t.awan vurmak mı, t\'1.'ruııaya .)apıla. 

cak bir ihraca ve ikinci bir cephe a. 
1 çılmasına b1U1Bınak na:r.ırlıunak mı 't 

bir ihraç yap uak ve blltUn t&panyayı Londra, 12 lRadyo 1515) - Bu_ 
istllA etmek mUmküD olııa bllfl daba rUn Kablrede nqredl1ton İngillz teb, 
fa:r.Ja ileri g'ldllmeı.tııe Pirene dalla. Uğl rical eden mihver kuvvetlerjn•ll 
rının eımıılı bir engeı W,kll etmesidir. Lj,byada takip edildiklerinı bildiryor. 

dir. Va::ifele'rini ~·aptıktan !INJra 

tu :muhare'Je grupları kcııdilcrıni 
takibe teş-:1.ıbüs rden .lngilizle:-1" 

şiddolle ve muvaffakiyef e çarııış 
ınışlar, öu arMa bil<hnssa OÜ"•lçı mu 

hnrebe"eri yapmışi3rchr. İn1?iliı!er 
hissedilen tlrrectde kayıblara uğ. 

Mısırda 
esır düşen 
Alman pilotıarının 

Rusya dan 
geldikcerı anlaşıldı 

Çilde 1. oı.ışaa 
ıtalyaaıara tayyare
ıe r Ju)'8C&k a IJOt 
Loııdra, 12 (.Radyo ıuaaı 16.15) -

Mısırdaki İngiliz hnvıı mareşali T:ı_ 
der bugün basın ıopıantı'iında beya... 
natla bulunmuı. aon iki ııene lçinr!tı 

Akdenlzj ele geçirmek ~çf11 hava kuı1. 
vetlerlnin ça.rpı§tığın · şjmall ,A.;rlka 
kontrolUnUn ele alındıktnn ıonra Ak_ 
denizde kafıle!eri blrnnye lçin da•ıa 
fazlo hava kuvveti tıılısis ~ctjlebllece . 
'ğlnj söylemiştir. 

Mareşal Mısırda esfr dll'jP.n dUşmıu• 
pllollaı·ın bir mU<Jdc. evvt>l Rus~ a 
cephesinden geldlklerınl. dU,uruıen 

Atman tayyarelerindel' eti son model 
109 'Messcrşmit oldu:clarını it§B e~. 

ml§tir. 
Mıuı·şal garp çölilııcle ıı.;hktan hi. 

tııp hlr h'tfdı> dolaşan Jpuy&oıara Ja 
bcınıbe clıman t11yyan lerjll' ~u \"e y:.. 
yecek ntıl<lı~·m ıs~. "nl~tlr. 

Ta) mis pz.et~ı bu ihracın Rom~ı 

lçfn bir te~llke olaruıllıcağını yazdı. 
Arada iki bin kilometrelik bir me,..ı_ 
re \ardır \e ltal,anlo1rın f!!lkldenb.-rl 
Tunuıı • Llb~a. hudu•tunda kU\"\"etıı 

latihkAmlnr vUcude gt tirmiş ulduk1arı 
t!a Köylenlyor. Bundnn başka, namcl 
eıaaen ı<'klz.incj ordu ön ılnde rlcıtt 

etmekte ve bUy1lk luı.• ıpLlr \'ermekt•' 
oldufuna gbre onu arkadıın tehılll 

etmeğe de belki lU:r.um yoktur. 
Amerikan ihracını \vrprıdıa ııçıl:ı. 

eak ıklncj bir et•pbe tı'llırhtı gibi k.ı 
bul t•tmek lfu:ım g(•llJor. 8ö~le olml\. 
11aydı Almaıılaf l<"ran!fBnıc renup k• 
yılanııı da emnl:ı.ı>t aitına almak için 
bu ınemleketl battan başa lıtgale ıu 

:r.um ttörmez.lerdl. llAklknttP dl' Al. 
manya, ltalya w nı1lıteflklerl fçtn bu 
harpte el&llh lkı tehlike vardır: Biri 
SoVl etler birlik!, öteki d~ Awupa kı, 
to8ına ayak baııabllı·C'ek nlıın Anglo. 
Sakll(ln ordularıdır. Bu iki teJıllke 
bertaraf edlleblldl~I mUdcıı>tÇf!, AL 
manya ve ltal)a açhk1a ve,>a haV<• 
b<>mbıudımanlarlle harbi kaybet.mi . 
ye<>Rklerlnfl emin olduklRr• fçln, bü 
tUn kun•ı>tlrrıııı RU'<J ıı.ya ve mubte 
mel bir 11dncl ccphr~·e 'kıı f'1ı kullaıı. 

mak da\•asınctaıhrlar. Franıayı tn 
mamllc işgal etmeJ'tp karar vermelf'rl 
de bunu ıröııtı.•rlyor. 

An~lo. Sak11onlar d:ı Avnıpa kıta . 

ıuna ıolmaldrn \'e batı<tıın bir lhM~ 
\'apnıanın kola\ olmıtdıkını anlam•• 
~örlln0.)~rlar. f'enup kıyılarını l{Ödf! 
rlne kP!ltfrmı.,ıerdlr. 

Bu kı~·ılan göııJPn gPÇlrelfm: ı~ 
paıı\'a, Fransa, ltnl)R \'unanhtan 

lspan~a)'a lhraı·ın •Ki nıah:ıuru var 
dır. Biri bpıınyollnrı da Aıı::'ID Sıık 
•nrılar ale\ hine hıtrhf' oıok•rın!llı: ikin 

ciııl <le, tııpan)ol mukıl\cmctı kırılaraK 

ltaJyaya Sicilya ıı:r.erinden ihraç !ııllh\·er kuvvetleri tema11 kumeyaı ça 
)apınak belki mUnıkllndür; fakst lıtmalarma ratmen cİUn tnglllz kuv. 
mUtehaıuıslar, askerlik bakımından, vetlerlle muharebeye mecbur edil . 
rızme~ı baştan bata tırmanmanın 1 mjşlerdlr. Dün bava muharebelerin_ 
ı.orlukunda mllttet:kt.ırı .. r. Bundan de altısı nakliye tayyares1 olmak U. radrkta.n sor.ra ı:ölde ~nup istika
bnşka, ltalyanın ııhıa.ıltnl fe'l.lren Alp zere 23 mihver tayyarcai dU§UrUlmU.s. metinde geri Ç<'.l(ilmişler ve snn 
dağları da Alman Jtalyan müdafaa. tUr. • yağan şiddetli yal!muılarla' l:ıılc:rk 
sı lchlnt1 biıyUk bl; tabiat engelidir. !\Jerlin, 12 (.\.A.) - D N B haline gelc.'l kumlara ıaplanm1~ · 
1nglllz donanmaaınm Adrh·attğe gır. lijanı.ıının bildirdiğine ):bre. Mar lardrr .. 
meıl de lmkAnıız t"likl<I edfldlğlnr sa Mat'?'Uh'un cenup Kesi~ınde Londra, 11 (A.A.) - Radyonuz: 
gl>re Da.lıııst;ya kı:-11ıarına çıkmak da şirr.diye kadar irtibatları kcsil~n bildirdiğine göre Brltanya kuvw\leıi 
kabil değildir. Yunan adalan mlhve _ teşkilleri kurtararak gctinnefr- şlmdı Hattaya geçidinin iki tara:tmı 
rtn elinClc oldukça ,.c bunlar birer bl_ r.: .. m•ır crlilcn Almrın mnhare't-e 1 tutmuıııar ve Sollumun kenar mahal. 
rer 7.nptedllmedfkçe Vunııııhıtana bir grupta.n ::en:ıbu c:erkiden gclertk \ lelerne de vararak mihver dUmdarla. 
ihraç da dll~Unlllemez. Kalıyor Fran. İtalyan t~kiPeriyle bir)eRmic.lcr- rının rlcat yolunu kesmiflerdlr. 
sanın crnup kıJ ıları vr ltah·anın Ce_ 
nova 11ehrlnln bulunduğu 88hll. Bu _ 

ralıı.n Fasla Tunus arHmda Amerl. 
kalıl:ınn ı~-;al ettikler) Afrika kıyıla. 
rma da ya;an oldııtu tein mthvercller 
en :r.lyade buralardan korktular. Fran 
sanın Vt' Korslkanın itıtall bu korku. 
nıın lfadrııldir. 

Fakat Anglo • Sakıonlar Avnıpaya 
bir ıhraç yapmanm her çaresine ba,. 
\'Uracaklardrr. l'alnız milttef}klerl 
8talinl tatmin etmek için detll. :r.aff. 
rt ka:r::anm11k için de buno11 lfllrt oldıı. 
ıtuna gl:r.lemlyorlar. Mlhvı-rf Alrfka. 
dan çıkarmak bir 80n df'Jll. baılan. 
gıç olabilir. Mthvert Afrlk"daa çıka_ 
rnbUmck için de TuııuRU daha evvel 
rle gt-Çlrmelerı ve Frıanım dnnanmııı• 
nın mihvere iltihakına mani nlmalan 
şarttır. Aksi halde Alma11larm ve 1. 
ııttyanlsnn Afrtkaya da tıUytlk kuv. 
,.etler Kf!Çlrl11f'lerlni 1'nllyflmnler. it 
te Anglo • Saksonlar bnnnn Jçtn aml. 
ral Darlanı kazanmaJa muvaffak 
nldıılıır ve Tunus Uzr.• ine nlant'a ıllr 
a.tl•rllr. y11rUyorlar F.lrr Romel lııat. 
ka hlr taraftJ1n bllyl\K imdat kuv 
,·rtlrrl 11 la ma:ı:ıın mlh' rr ,\ frfkııda aon 
gUnlerlnı yaııyor demektir. 

Varlık Vergisi 
Şehrimizde üç 

komisyon kuruldu 
istanbuldan ahnacak vergi 30 milyon 

lıra kadar ;utacak 
BUyilk Millet. mecU:ılnde müzakere : vergi mlktarlannı tııkdlr edecek ko. 

ve kabul edllmlf olan vaı'lık vergisi 1 misybnlar kurulmu1tar. Şehrimizd1t 
kanunu buıUnden itibaren meriyete Uçer kişilik Uç komiıyon teıekkUl et. 
..ı • bul k dı Ka b 18 mifür. Bu komfayon!arm azalan ae _ 
•• rmıı unına ta r. nun u - çllmlpe de, bunların ıejmlerj tlmdallll 
bala YU&yeı- wblı.t eanmııttr Bunun ı glall tutulmaktacbr. 
tlııerlne ...... .ut. " •s.diYe Nl•ı Dt9r taratıu. ı.tanblll ... ~ • 
LQtfi Kırdann reisliğinde biri sabah, cak ·•varlık v~jsl.. yekQnunun 30 

dığerl öğleden ıonra yapııan iki top. milyon lirayı bulacaf? tahmin edil • 
lantıda, vergi mUkelleflerinl teablt ve 1 mektedjr. 
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Dilsiz ve sağır Fransanın 
bir kadın 

ahkeme Salonlarında 

Çö1nlek ortakiarı 
r •*~ 1ı'Ef~~hl)~ DAKI {A., 
-~ Kt:c:•ık lhrnlnr r •· .. · 

Ankara At ~=iL ~kıen~- ~ =::-L-
Tramvay altında 

kalarak ağır 
yaralandı 

vaziyeti 
Amerikada 

heyecanla takip·. 
· ediliyor 

. 
ihtiyarın paraları çömleğe tahvil edil-

İ§ arama ve ı, verıne ıa.nı:ırı En ~ ·'' 

yarışları Dakikada parası: Uı!Şrt!dllt'f't'lit11 
1lAnJ&rm gazetede ,cJrWdotı. ~1•11 ı· 
olmoanıa dikkat ed.llıneHdlr. l!Menw., 
te.ldl1J &Öndereo Okoyocıulal'lll mab1'U4 

kalmak 'ttzere ll&l'1b adl'ealeıto.l bildir. miş bundan sonra da deve yapı~mış .. : 
Asliye ce:ı.a mahlmmesinin davacı tık. CeUU Holdarın nnlottığma göre 

Bugün Atikalipaşada. bir tram•;ay 
kazuı olmuştur • 

ve ançJn yerinde lki iht!lar a.clanı bu iş çömlel< imal etnwkti. 

Henüz hüviyetı tesbit edilemiyen 
30.315 ya.şlarmda dilsiz ve sağır blr 
kadın Faı.ihie Edirnekapı arasınd!I. 

.Aclçe§?Ile önünden tramvay cadde • 
sine j;lkını§,arkasından gelen Bahçeka 
pt • Edi.rnekapı araba.sının geldiğini 

sağu olduğu için farkedcmem~tir. 

Amerika hariciye nazırı 
gazetecilerin bazı suallerine 

cevap verdi 

bulunuyordu. Davacı olan büsbUtün Sarıyerln kllU toprağı bu i,e çok 
Çökmli,, beyaz ııa.kall:ırı. göğsüne elverişliydi. Orada bir Jrrııı lmracak 
dot"m uzamıştı. Başmıı pek büyü1- ve çömlelc imal edeceııtflt. Ç&:nlc!; ba. 
gelen şapkası lrnlaklarına lı;adar geç ,ına da. 20 kuruş k:'lc vardır 
mı,, l'ldeta kendf11lnl yutar.ak gibly : lş çok iyi idi Derhal kabul ettim, 

Yatman. her ne kadar tren yapmış 
s& da kazanm önünü alamamtş tram 
va7 ıLltma düşen kadın başından ve 
v11cudunun diğer yeri ·rinden ag-Ir su. 
nı ,&kaıatmınır. 

Y&ralı, fmdadı srhht otomobili ile 
Gur&ba hastaneşine ka\dırılm.ıştır. 

Pastabanede geçen 
bir tokatlama 

bldlsesi 

Fransada vaziyetin ne §ekllde inki 
Amerika.da heyecanlı bjr bekleme h!I.. 
vası esmelttcdlr. 
Fransal:ı vazıyetln ne şekilde inki 

§tıf edeceği merak edilmektedir. • 
Perı Harburdanberi gerginl!k ~u 

kadar lcuvvetli olmauı.xştir. 
LAval :MUnlhten Vişiye döndükten 

sonra her tUrlU şayialar dolaşme.ğa. 

başlamıştır. 

Vuşilıaıorı, 12 (A .. 4) Basın 

lopl:ıntısındu hariciye nazırı Hal 
elen, hütliıı Fransanııı Almanlrır 
tarafından işgali hakkında ne d:i.. 

dl. 

Ma~nun ihtiyar lse, 60 yaşını hay. 
dı haydi geçmiş olma~m<l raitmen pek 
ate,ıı. pek atik, bir genQ gibi yerinde 
dııram:ız bir halde.yıll. lllitE>-madjypn 
ayağı.ı . fırlıyor, eli erile l1ınet ler J&.p.ı 

ralc ba~ırarn!<, ça.~ır:ıral< l<endisjt•i 
miidııfaayıı. ı:alışıyorı!u: 

Okunan tahldkııt evrakından aiılıı 

§ıldxğma. göro, davanın mahjyeti. "en'; 
niyeti ımilcıtimal,,dl. 

1\-laznun, evvelce ortnğı olan diğ~r 
ihtiyara. mükemmel t.ir oyun oyna • 
mış, 7.n.vallınm ııerm:ı;resjnln üzeri. 
ne oturmm;tu. 

Söz evvelıl davacıya verildi . Hacı 
şündiiğü sorulınıı~tur. HUseyJn ''er'ndn d ~ ......._ Pa ltı"- H lA t • . .r ı ,n ~-ava, :vavaş o,;ru 

..,.,.... nga ._ ay Y pasta.ne. :\azır, lrn lıııreketın .".\lnıany~ının. tarak şunları anlatma.~a· ha'lladı: -
sinde ba§layan ve bir Maçka. Beya.. kanun tanıııın·an geçmışcle en me-;- A , k . · 
.,.,... t d b k · j - r.,ı · lhtlvarlamıco dükldin mı - .. ramvaym a sona eren ir to at. ru hak ve meclıuriyetlcri hiçe sa- ~ •• 1 

•-- hA.1•-esı dll 1 t 'k 1 t . . . kapatm15 ve senelerd•'nbPrl blrlktı·r • ._...a """" a yeye n ı a e _ yan sıv:ısctıyle bıı harekctın ahenk di 1 b! 1 -'"tlr ı· 1 · 1 .. ·· 1 .. - ·· b ğ m r caç kuru,ın ~nı fazla yor 
-.&.:j • ı o arn' yurııc ll!!ll cevn 1111 verıuıs h · b • 

"Sl'ethlye J,'81.mll blr kadın !!"ece saat t. :.• mıynn ra tıt lr işle ıı~raşmak üzere 
~ ır. bl k'" 

10 •" la d l!l r oşeye çckUmlştfm. Ne yapaea 
.<iV su rm a Hay yf. pastanesin'! :ılilwerin bu hnrekelinin Fransa- -

ğı:mı, ufak srrmayeml hangj işe yer. 
gitmtg kız kardeşi ile birlikte pasa yı müllcfiklerin yaııında harbe gb 

k b id d 
lcştlre,eeğlml düşünürlu>n, bir "'İİll 

7er en, iraz ger eki masa a. otu • türüp_ gölürnı i yeı·eği sualine Hııl " 
Ce 

kJlhvnde şu Cel!\1 ile tanıştım. 
~ kaptan 1!.lin karısı Hüsniye bunun için bütiin hıidi<;cleri bir lira 
Saru>ğlu, Fethiyenin ya.ımıa - gelm4 ya loplaııınılan ve umumi bir çcı~·e. 
•• an1 bir hareketle kadını tokatla. ve cl:ılıilin<le bir fikir cdinnıc:den 
.n:uştır. Fethiye neye uğradığını anıa_ ccv.lr vererniyecrğini ~öylem i ~tır. 
madan Hüsniye hemen dışarı !ır • Hal, Fransız milletinin slntii 
lamı!J ve Harbiyeye gelerek Maçka 19- sfı itihariyle nıiilarckeden cvnlki 
tikamet;l.ne doğru giden bir tramvaya rl 

ıırıımn girmiş hııltınduğıı hn!;kın. 
atla.mI§ttr. Fet,hiyenin kzz kardeşi de da radyo hnberlcri olduijunu ı!.lve 
buna takip etmiş, ve olanca kuvvet:lc etmiş ve hariciye nazırlığının ~İm · 
tramva.ym arkasından koşmağa. l.ın.,_ niye kadar hu snllıa hakkında lıenüz 
laml§"tır. Bu >takip Teııvikiyeye kadar res.mi nıahimatı olmaması yiizfmden 
devanı etmjş, orada l\ir polise rastge. ı.. 

len Fethlyenfn kardeşi tramvayı dur
11tma dair fazla hir Şe)' söyliycrr.ı. 
yeceğini hilciirıni~tir. 

dutmuş ve ablasını tokatlzyan kad.~ Gazetecilerden biri yeni durumdan 
nı yakatmıştır • 

sonra. Fransadakl Amerlltan konsolo; 
Şimdi Felhlye, HUsniyeden davacı ve diptomatlarırun 17azjyetlerinin ne 

bulunmaktadtr • olacağını sormuştur. 

---- ------------

1 uAkŞaml 
~ (Baıtarafı ı ine! sayf&da) 

Hal, Fransa Alma'llar tarafından 
!şgal edilen başka. memleketler gibi 
Alman toprağı baljnf almıştır, demi~ 
tir. 

Ba§ka bir gazeteci de, mareşal Pt>. 

Lif arasında bana elinin altmd:l 
ga_yet gii:r.el bir 1!! olduğunu, fakat 
serm:ıye~inin bulunmadığını söyledi. 

- ~asıl, bir iş bu 'f dPdim. 
- Söyliyemem. dPdl 

L- Canını ~enin eliııJen a!a{·ak dl' • 
ğilim ya? 

- \'a!lahı azizim, •lf'dl, babanın. hl_ 
le ltlmndıru yok. llıı, eğer sPrma.yen 
\'Ursu, benjm!e orta!\ ohır~an, muka. 
Vl'lemlzi yap:trız. Oıııhın sonra sana 
i5i anlatırım. 

Dii~lindiim, parayı \'erıuf'den mu. 
l.:a\'ele :rnparını, l;i öğrı•nlrim. Eğer 

aMım yafarı<a ı:ıerm:ı.>ı.>ınl işe yatırı 

rım, dedim ,.e kohuJ ettim. • 
- ::SP l.adar pareıı \'a r'! dı•dl. 

-l;iiiJle hörle 2l31HI llrıı lrndıı ı·. de. 
djm. \'o1cr nıl 'r 

- Yı•ter ele lür ıııı" 2i'i00 lira bil.ı 
l•tlffdjr, 

- Şimdi ort:ıl' nı.\"t7 . 

- Kııtly<'n. 

0Prhal O(llrıluJ( lıjr ınulC:WOlP J3(l _ 

paramı bankad:ın aldım. S:ırıyerdc 

fırın kurduk ,ı,ıetmeğe ba,ıadık. 
llk partide mevcut sermayem ile 

bJr hayli ~ömtek lmal ettik. Celal 
Haydar, bunlan aldı, fı;tanbulu giitlir 
dü. 

O günden sonra da btr daha görün. 
medi, aradım, taradım, bulamadım. 

Çömlekleri satmış, ıı.ıraları cebine 
indinnl,, kaçmıştı, Gerçi fırmı bana 
bırakmıştı, ama, blrırnç parahk bit· 
şeydir. Serma.yem de kalm~ığınılan, 
frrm öylece durup duruyor. , 

- Ce16.J Haydardan ne ıstıyorsuıı? 
-Evvel~ çömlekl:>rden hlssenıl! 

düşen paramı, sonra da cezaııınr. 

-Çömlekler ne ka.dar e-der? 
- Aşağı yukan 3 "bln, 3 bin bej 

yUz lira eder. 

Sıra maznuna gelwl'Jtl, CelAI Hay 
dar, davacmm sözUnU yerinde kımtl: 
dana kmııldana. sabn tahammülü taş 
mııı bir ha.ide dinlemişti. 

- Elendim, dtye bn,Iadı, bu adam 
bunamıştır. Ne söylediğini bilmiyor. 
Bir defa ben kendisi lle ortak değ'I 
ltm. Sonra da. İ!i anlattığı gJbl değll : 
dlr. 1 

- Nasıldır y;'f 
-Sanyerde benim bir çimılek fı 

nmm vardı. Bu geldi, ıstedl, ben d~ 
sattım. 

Sonradan aldığına pI,man olmu,, 
bana geri vermek tsU-di. Kabul et • 
medlm, bunun üzerine bana bu iftira_ 
:n atıyor. 

- Demek ortak dt>ğjlslnlz 'f 
- Katoiyen. 

-Peki, bunun senin sattığım 
Jedjğl ı:ömlekler nedir! 

- Böyle bir :SPY yoktur. Ben 
vAkıa çömlek sattım. 1Lma bunla!' 
kendi malımdı. 

F:ı.l•at davacı jkfıılnln ortıık olduğu. 

nu, yaptıkları mukavelenin de ev1nde 
oldut'Unu !\Öyledt. 

Neticede de mahkeme bu mukave 
1Pnamt'yt l:'Ptlrmesl için muhnkemeyİ 
lıaşka hir g-üne brral;.tı. 

ADLİYE 1\-lUHA.BlRl 

Bir harp sahnesinin emnJyette ol _ 
maıu için ya ~ok kuvvetli bir tazyike 
tabı olması, ya ırk, millet ve kilittir 
bakımından muharlple rabıtası olan 
bJl' nüfus kUtleı;l tarafındaıı jşgal e-. 
dllmlı olmasr,yahut da ~ok glivenlllr, 

tenin, mütarekenin bozulmuş olduğu 
hakkında Hitlere gl:lndcrdiği protesto 
bundan evvel kuvvetlerimizin çıkar 

tılmasma alt Fransız protestosun; ' -(HABER) t ""d"" ı··--·• d 
iptal eder mahjyette m!dir şeklin.je • cıaze esı mu ur ugun en ~ 
blr sual sormuştur. 1 

menfaat f!ltlrakl zayıf ol.mryan blr 
mUttefikln emrf altında bulunmB.111 
Jknnclır. 

Fra.naa bu bakımdan tam zıt bir 
vaziyette bulonmaktadır. dö Golcüler 
Almaya tle muharip vaziyettedirler. 
Pet,en Fransası ile Alma.nyanm mil • 
nuebetl &rkı değil, h.attA. za.yıf bit 
lnenfaai birllğlııe bile dayanmıı.ma.k 
~ ... tk1 taraf ara~mda beraber kaıi 
dmrecıek derooede samımı blr iş bir. 
bğl mantığı\ mevcnt değildir. Bu iti. 
barla Alma.İıyanm Fransada bugllıı 
ktmden daha çok kuvvetli olınas~ 
lh~ vardır. Bunua için Fransanm 
bgal edllnılyen kısımlarını dlifmanla 
harp etmek Jcin ı,gal edecektir. 

Aym ır.amandıı. bıı ycnl işgal mmta. 
banda sağlam kalmak fçJn de a.y:n.. 
ea emnfyetı tertibatı alacaktır, Bu _ 
nem manası Alma.oyanın Fra.naa.ya 
btr mylt yeni kuv!yetler göndermeğo 
mecbur ob:oamdır. 

Hal, buna cevap oıarak. Fransads. 
~e$en hAdiseler hakkında hariciye r-=:_.ı, ~ ~ m fj • arı. 
nazırl•ğımn henuz r~srnt maıoma•e 1 J ea •y -
sahip olmadığ1nr ve birleşik Ameri • 
kanm Fransa.ya alt hakikt haberler1r: 
!!iddetle alAltadar bulunduğ"unu söyl~ 
ml.ştir. 

Sekizinci ordu~ 
nun·harekatı 

Loudra, 12 (A.A.) - Sekizilıci oı.1 
du !.lerı hareketine devam ediyor. , 
Müttefik hava. kuvv tıeri şimdi şarkt 
Sirenayka Uzerinde devriye m;uşları ' 
yapıyorlar. Dün hava. dövUşmelerjJlde 
11 mihver te.yyaresl tahrip edilıniş 
tfl'. Bunlardan sek.izi plkedlr. Mihve; ı 
kıtalan müttefik tayyareler tarafm .. 
dan yeniden şlddetıe bombardmıaı:. 

edilMi§tlr. 

~~~~-O·~----

Bılet ~iparişleri pazar günleri saat 
11 e l<adar kabu; edilecek 

---- -o-----
Kazanan bHetlei·in paraları da pazar
tesi sabahuıda a itibaren ödenecektir 

Gazetemiz Ankara M :van~la. 
nnın bahsi müştercl-;lerine !;ehı·:

mi'zden ' iştirii.k eden olmyu<'uları. 
mıza büyük bir kolaylık ılaha te· 
min etmiştir. 

Bundan böyle bi'let sıp<1rişJe. 
rini cumartesi ak~aınma luulm
değil, pazar gün\t saat 11 e ka· 
dar ha.but etmeği temin "'tmİi Lu. 

ı lunmakta}'IZ. Uu saatten 'H>nl'tl 
siparişler telefonla AT•kn:-:ıy:ı 
bildirilecektir. 

Bundan başka. şimdiye 1'a.clar 

kazanan bi:letlerin :;a.rşamb~ gün. 
leri da.ğıttığlnllz ikramlyel!!rİı'İ 

de pazartesi saba.hmdnn itibal'en 
vermeğe başhya<'Bğtz. 

Ankara. sonba.ha.r at yarI§1ariı1m 

.eekizl.nct hafta. koşuları önümllzd~ki 
pazar yapılace.kttr. Koşularm prog ., 
rammı kuıaca. veriyoruz 
B1R1Nct KOŞU: 

:Uç ya.omda yerli safkan Arap ;aJ. 
larma maJısus, 
1- Şahin. 

tKtxct KOŞU: 
Sene zarfında hiç ko,u kazanma. 

mış Arap atlarına mıı hsus. uıcsıı f rı: 
2000 metre. 
1- ALOK. 
2-Yılmaz. 

CÇtJNC OIWŞU: (H,ındlkap) 

Dört ve daha yukarı yaştıı kı sı;f 

kan Arap atlarına nıahsus, mes<l.fc.;i : 
2200 metre. 

1 - Bora 
2 - Ceylantek ' 
3 - Ta.rsan 
4 - Kıruçar, 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

62 kile; 

59 
1)7 .. 

~o " 

Sene zarfında liiç koşu kazanma. 
mış İngiliz taylarına mahsus, mcsa. 
fesi 1200 metre. 

1 - Zal, 
2 - Ze.hrimar, 
3 - Karmen, 

BEŞlNCl, KOŞU: 

üç ve daha yukarı yaştaki İngiliz 
at ve kısraklara mahı:ıus, .Mesafesi: 
2000 metre. 

l - Dandi 
2 - Demet 
S - Komisarj ı 

4 -Siftka.p 
Çifte bahis: 3-:5 lnei 

smdadir.' 

70 kilo 
63 .. 

60 " 
1>0 " 

koşular ara. 

Haber aldığımıza. göre Ha.ber refi. 
kimiz tarafından okuyucuJ.a.rmm An. 
kara ko§uları müşterek bahislerine 
iştirak müddeti pazar gilnU saat ır e 
kadar uzatılmıştır. Ayni zamandli 
müştez.;ık bahis sipari~de bulunan 
okuyucuların kazanan biletlerinin be 
delleri pazartesi günü sabahı saaı ıÖ 
dan itibaren tediye edilecektir • 

Vlşl Fransanıa 
işgali 

SS'" (Baııtarafı ı locl aayfada.) 
Şlma.U Alrjka, lngillz • A.merll{an 

umumi ka.rargahmdan: 12 ( A.A.) : 
Şimal! Afrlkada muhasamatın ta_ 

tili emrt amiral .:Oa.r-La.n ıle amiral 
Micheller tarafından verllmlştlr. A • 
miral Darlan bundan sonra Ceza.yirde 
general Klark ile görüşmilştUr. Dar. 
lanın emri bütün kara., bava ve deniz 
kuvvetleJ:'ine tebliğ olunmuştur. Ka 
zanb!anka Fraruıız filosu kumandam 
Amiral Richlier kendi emrinde bulu • 
nan harp geınilerjne muhe.samah 
durdurmaları hakkındaki emri imza 
etmiş ve göndermiştir. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Şlmall A1. 
rikadan alınan basın naberlert, A.mt 
ral Darlanın §imall A!rikadakl tek 
mil Fransız kuvvetlerine ~ağrdak\ 
mesajı gÖ'Ilderdiği.ni bildirmektedir: 

"Bütün taahhütlerimizi yerine ge. 
tirdik. Kanlı bir sava, faydasızdır. 

Şimal! A1rikadakt kara,. hava ve de 
niz kuvvetıe;ine Amerikan ve mUtte: 
fik kuvvetlere karşı muhasamatı dur. 
durmaları, kışlalarına ve üslerine 
dönmeleri ve tam bir tarafsızlık mu 
ha.faza etmelerı emri verilmi§tir.,. -

Vi§I. 12 (A.A.) - Fransız radyoısu 
açık denizde veya Akdenizde bulunan 
Fransız ticaret gemileri subay ve 
mürettebatına biran evvel Akdenizde 
veya Korsi.kada.ki Fransız ]imanla • 
rzndan birine ul~male.rı emrini ver 
ınjştlr. 

Londra., 12 (A.A..) - Kazablanöa. 
çevresindeki bUtün Fransız kuvvetle. 
ri halk tarafından hara.retle karşı • 
lanmıştır. 

tp.lyaya gelince, o, harp hartcl ll!ll ............................ -:"aaa111ıa:: .............. a11 .. ımııı ..................................... ~ .................... ....ıı.. ...... ._ 
kaldıfl zaman mihvere daha. ziyade 
hizmet ctmlffl. Muharebe sa.f]a.rmda 
olup bitenleri üç senedir dünya gör. 
dli. ŞlmaU Afrlkı>.dakl llıraç mnvaf. 
fak o.14up takdtrde İtalyanın d~ 

ltarp ıınhnesl olması muhakkak teliik 

Gecenin !'lesslzliğl tçJnde 1kl ,erik 
şatonun yolnnu tuttular. Şatoya yak 
taştıkları nl~bette daha :z:iyade etrafı 
koTiryarak llerlemf'ğe ba,ladılar. •Ben 
ise onlan epeyee bir mesafeden ta. 
kip ediyordum. Artık Norfolk şatosu. 

KARA ELMA~ Genp kız per.l§an bJl' vaziyette keu. 
dJnl oldnğu gibi koltuğa bırakrverdl. 
Yüzü heyecandan klzarll1J3tı. 

81 ·~ns Hov, albayın gfziı kaaaamı 

açmak gibi bir çareye neden teveaatn 
ettf.nlz '!' Doğrudan doğruya benimle 

''Lfl.tfen eJJerinlzi kalıdın.r mısınız'!',, tema.sa girişip aradığınız vesikaları 
dedim. • benden isteseydiniz olmaz mıydı f Şlm 

lngüizceden feviren: VEHIP TAYLAN .. ______________ _ 
ki edileblilr. 

Bu vaziyet 6nünde IHC Almanya nun müthl' e!'lrnnnm aydmlanacafı bıralcıvcrdlm, 
menfaat birliği olan müttefiklerini 7aman ı;-elml5tı . Bir dal;;tka l<ada.r hareketsiz bek _ 
dddi bir surette müdafaa etmeok mer. Şatoıın önHne '"'arnıı:ıtııc. İki ge<'e ledjm, sonra ayaklarımızın ucuna ba. 
burlyetlnde kalacaktır. Bu müdafaa :ı:ly:ıretçiRI yüll'4ekı:e bir ı:ahlığ"ın ar_ sarak kapıya kadar Uerleytp tol<mağı 
için de Almanyıınrn ttalyaya f87.h kasmda saklandılar, on dakika. kadar indirdim. lkl &eril< o kadar ı~e da.I. 
ınildıırcl:~ kuvvet sevketmesini z.aru. etrafı dinlediler ,ve sonra yerde sü. rmşlardı ki lcapmm ıtı:ıl.dığınm farkı. 

rlI05tirecel<lir. Çünkü ttalyacla iç du rlinerek albayın çalışma oda!'lına yak. na. bile varmadılar. 
rumun büylik akınlardan sonra. har:ı ıa•Hılar. Duvardaki gizlj l<asa açık duruyor-
bin ba,,ladığı 7.amand.ıki ,·e hatta bu. lı:lerlıırlPn birisi, Blekborn, muy. du. Bir elektrik fonerlnln ışığmdıı 
~ilnltıi vııziwtinde li.•lncağını l;imse dıı, ~·ol«<a öteld ~·ab~ncı mıydı. far. Blekbornla. arkadıı')ı kasanın içini kıı 
jemln edemez. İtalrnda bir iç çöziii liınCla. drğillm, pPncereyl kaldırdı. B!r rışhrıyorlardı. Dcml'k BJekborn da. 
mP.Ye mani olnı.ıı.lc. d.l Almarıyanıı; 1 

<?7. ~onrıı lliisi de çal.şma. odasmdıı kasanın t•<ıraruıı l<cşt<'tmı,tı . 
basaracağı işlerden o!:H•a!dır. [ ··~~~olmuş bıılıınu}·orlardı. 8Pni bir · :.\lııvl perdenin )·anın:ı Jmdar iler _ 

B,ı mıntııl;a tablatj)e harp sa!mr ,,i dıı,Unc.edlr nlc.lı . Il•ı \'aziyctte ne ;o.·a lf'dim; sonra ani bir kararla taban • 
de olabilir. Hunun ı~ ;n A!•d~ıılz.ln b·ı 1 

pnhilirllim? camı ı:ıkarılım, cmnivet mandalını 
yarım adasııııla ç;ık ıcun·etli bir ~u. ! l'enct'rt>drn t ırınanmalt biraz razlfl 

1 
açtım ,.e ortanın l'lı>ı~t,.l'ik düğmesini 

rette h/\kfm bulıııımal• lçjn bir h:ıylj cllrcfltfir bir hareketti. Zira anlan bastım. 
).l'ni kııvn~ tl~r gl"tırı.ıe!• mP.:buriyı•ti ımç. ii:r.rrinde ~nlmlaınak l~tj~·ordum. ı Bu b;rnl•ın kar:ıı•nrıda i!tisj dıı yrr. 
Htrdır. IJattı.ı rıılhvrr hıı yı·nı va.ı:ı~· r.. ı\rkııdan dol:ı~m:ı.:na lmf,tın yoktu, lerlııdt'n frılaılılar. Hlrl•bı>rıı ~a,ı.:ına 
lr. g-öre müıl:ıh:ı·.l:l lml~a bilt• yeni arkadaki her iiç odanın da kıpıları döıııııll)l ll. Gö:r.lrrinl ~ ı~·ert'?mıı, ~lbl 
mii-,ltiillcrlr. lmr~ı:a ... rıc•uı, demektir. l•litllydt. Rlr t·•l< ~DrP kalıyordu . ..\_ ' füo:ı>rlrn~ clllon!~tt. ı\rlnda,ının da 
~ln,:ıli Afrilm~a yupıhn ı;ılrnrnıa lııı 1 li'ojn ç·alı~tıf.'1 od:.ıııııı ıu·nrt•rcsiııdc·n . r:iiziı·riııiıı, ı ~j\'ah b!r ma<ıl•e altında 
\":11.l,retleri hııtırlatnı;d.l:ulır. 1 l<;<'ri ~iı·ııwl,, 'fııljlnı , ·:ırııııo; . l'cnecrı·. parılıladıf. • nı ~örcfünı. 

S.10Rf ERTEM ) ı l;olnylıltla lıaldırıp lu•ndiml odap 1 Silflhımı llzt•rlt•rlne h'nlh ederek: 

Birden arkamda bir ses lşltlldJ: dJ sizi belki de katil töhmet;lle tevkif 
1'Ben1 de onlara. takdim etmek Jste etmek meebn.riyetJnde kala.ca.ğ-mı.,, 
mez misin?,, - MJs Elonor Hov önüne baluyordu. 

Yaydan fırlamııı gibi yerimde bir Yavaş sesle cevap verdl: 
döniiıt yaptım. Bıı harPl<etimden iB. ''Bu vesikaları eUme geçlrmeğe 

tlfade ederek maskeli '8hıs iki bllyilk mecbnrdunı,, dedi. 
adımla pencereyi boyladı. Fakat Kols ''Fakat ne çare ki, elinize geçire. 
daha çabuk da\'randı. Firariyi lk1 e. medinlz. Kasa.dau çıkardJtınız küçük 
üyle omuzlarından yakaladı çevirdi dosyaı açıp bakınız!,, 

ve maskeyi ba,ında.l<i ka'lketle birlik Mis Hov Kolsun dediğini ya.pmca 
te yüzünden çekti. ha.yal lnklsarma uğradı. Zira dosya 
Karşılaştığım manzara kar:Jısmda nın içinden bir ıürü gazete kAtıdı !.'tk 

o derere afıılladım ki bir mUddet tL 
söyll~·e<'Pk l<ellme bulıımadrm. :\las • 
kenfn altuıd:tn uzun '>lyab "açlar, gü. 
zel ve munta:r.nm b!r lmdın l:Phre~ı 

mrydana çıktı. 'la!'lk<'ll şalıı!'I ... mi" 
F.IMnrır Hov ldj . 
87. S1YAH EL:\lAS ÇA.UNIVOR 
Kolfı trbt'<ıslim cdf'rrl( miıı Ho\.·un 

lrnlttılılarıfaıı birisine ohn'Tl"lağıı da 
\"Ct <'ttt. 

Kols elini ceketinin cebine götür. 
dii ve bir k:ı'l.ğrt destesi çıkardı. 

"Hemen albayın ölUmünU mütealdp 
bana iniiracaat etmi, o1Mydını:ı1 bu. 
~linkli kötü mevkii' ılii'Jmf':ı:dint:r., ml1 
Rov. 1'1'rlklnlz para mulmbllinde ht'r 
~ey yapan bir adamdır. Sil:r.e jlnrde en 
,-aı şantaj yapaeağııı<lan cnıjn ohıbj_ 

ıı;stnız.,, (De\'amı \'a~) 

melerl IAzrmdrr. · 

Evlenme teklifleri: 
* Ya§ 27, boy 1.67, kilo 66, nanı 

bir müessesede 90 lira maqlı ııertıeat 
meslek sahibi olmak fikrinde bir bay, 
kendisin& sermayece yardım edebUe • 
cek, azami 45 yaşlarında bjr bayan!a 
ı.!Vlenmek istemel~tedır. iM A. •~· 
r eınz,nc müracaat. 

* Yaş 28, boy 1.67. kilo 68. aslicı 
ilkle ilişiği ulmıyan, u;ki kulianrıııyrı , 
kımsesiz, namuslu, c!Okuruacı bir bRj' 

dindar bir ailenin y!lnına iç gilvey~ı 
girımık istemektedir. ( 1 Knmncq 
remzine mtiraraat. 

* Y~ 37, boy, 164:, kilo 60, sanşın 
kumral saçlı, mütena.sjp vpcutlu, bıs 

lık eınde, .koca.sınm ölUmU ilıı duİ 
kalan bir mwıeVi bayan, 40.,45 ya§la. 
rında, ayda. 100}50 lira kazançlı oları 
veya aylıklı bir bayla evlenmek !ate. 
mektedir. (Madam Nt-l!i) remzin~ 

müracaat. 

iş ve İ§çi arıyanltll' 
~ Lise talebesi bir genç, herbangı 

bir radyo müesseııeal.nin tamirat atö1 
ycslnde veya hergUn radyo tamiratı_ 
le uğra§an bir radyo mUhendlsinin ve 
yahut ta teknisyeninin yanında öğle. 
den eonra(rado teknjğlne meraklı oldı.; 
ğ'undan) meccani çah:me.k istemek~ 

tedir. (R:T· meraklı). remzine mUra. 
caat. 
~ Orta.mektebi madd1 

yüzünden terketmeğe mecbur ka!mı1' 
bir genç kız, bUrolarda, ticarethane 
ve müesseselerde, iki ay paraıuz çalı~ 
mak ve ehliyeti takdi,r edildikten ııon 
ra dolgun bir ücretle daktiloluk, kıt. 

tlplik gibi yazı işlerinde çalışmak ıs. 
temektedir. (Şensel • Bayan) ~mzi. 
ne müracaat. 

:r. İktısat fa.kUltesinden bir genç, 
bir aile yanında pansiyon aramakta • 
dır. (A,H.G.) remzln.e mllracaat , 

:t- Bir tlniver.site talebesi Uae ve 
ortaokul talebesine cebir, hen&!ae tri 
gonometri., t12:1k, ve ki;mya derileri 
vermek L!temektedtr. {Dera Vetjr) 

remzine mUraca&t • 
* Yüksek tahsile C!eva.m eden, çok 

terbiyeli bir Anadolu evlAdl, IJae ve 
ortaokul talebealne elrven ftyaUa ma. 
tema.tik, fizik, kiınya, cıebir, lıendeae 

dersleri vermek L!temektedir. (Mem. 
nun eder) remzine mttn.ca.at. 

* Lise tahallll, hl15ll8l blr mtıeue. 
sede uzun mUddet ça&r§mıf, tecrübeU 
muhuebeden 1Yi antıyan bir ı;-enç, 

sene ba~ yaklıı.şmuı dolaJilil• 10-
lerl fazla, husus! mlle~lerde mu. 
hasebeye ait bUtlln defterlert tutmak 
üzere çalışmak ıatemektedlr. (lıluha. 
sebeci 507) remzln.e mltrae&at • 

* Bir genç iYi dana bilen bir ba.. 
yandan da.ne dersleri atmak lste 
mektedtr. (F .A.K.) remzine mUra : 
caat, 

* Ll.ııe mezunu, aakerlikle llifitl 
olmıyan, daktilo bilen, bir yıl muha -
sipllk yapmış bir ,ene;, gilndlla veya 
gece bUtün gUn çııll§mak 112'.ere il a. 
ramaktadir. Mağaza, anbar ve bOro. 
!ardaki i§lerl. terelh' &der. (Frr&t) 

remzine mUracaat. · 
* Ortamektep mezımu. aakerlJtinl 

yapmış, evvelce SUD;ıerbank muhaae.. 
be muavinliğinde bliıunmuı bir bay; 
ticarethanelerde it aramaktadtt. 
(R.P.) remzi.ne mUracaat , 
* ''Lisenin fen kolundan mezun 

bir ge~, hergün ııtıedeıı •oın.ra her. 
hangi bil' mUeııSff&d.e çall§D!&lı: lmte. 
mektedlr. o(X.X) remzine mUraeaat. 

Aldırınıi: 
Apfıd& remtz!ert JUlb olan o • 

koyucmlanmızm aamlarnla pleD 
mektuplan ldareha1leml'ldell (ps.zar • 
tarı h.ariıı) berg\bı •baht.an aııeye 
kadar ve saat 1'7 den eonn alctnma. 
ları. 
(A.L.) (A.U.) (A.Ş~ 8T)'. "(Acele K.K>: 
(B.Ş. kimsesiz) <.Buıuıımu>. :cs..1 
Faik) B.T.K.15) (Ça:tnık ol61.Ul) (Dadı): 
(E.E.) (Eşine bağlı) '(E.K. Gihı>'. 
·(F.U.Ş.) (F .D.K), (!S l§ tsUyen) 
(İ.N.D.) '(Km:ımıt kim?) C'M.E. 4'9) 
(0.İ.) (Özbaba) (P.A.) ı('19 t'e.!llanı) 
(R.A.) (Saf) (S.S. Çabuk) (Sa.mfmn 
(Talib) (Yağmur) 
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550950 '"·e 550901 s~~ılı JcHı1.ı•· 1 

ayniyat m:ıkbuzları zıh·i cıPlıli~· 
elen hükümsüz oldııklrırı il.in "' 
nur. (t1625) 

.ı\sl<eri posta 70 ı C't'llr ,., • ı ı ' 
teğmen Bahrl Gliktürlı ( ı i !::J, 


