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Fransız kuvvetleri 
Alman ve Italyanlarla 
muharebeye tutuştu 

Dallar mat eHGler 
Cepbeslnde 

Yazan: BiR MUHARRiR 

D A.KAR'rn a.mtraı Darlıuıa. lltl 
bak ettiği bir hakikattir. 

Fnuıaa ııukut ettiği zaman general dö 
Gol emrlııdekl bazı gemilerle "Da 
kara,, hllcum etmll, fakat muvaı 

faldyet elde edomeınl<Jt;i. ''Da.kar,, 
Afrika.nın garbında oo Jlflrl çıkmtıJ 

btr .limandır. Şarki At)antlğln ımü 

hlm bir kısmına hA.ktmdlr. lngUtere 
c:en A vuı.tralyaya, lUndlııtana., Kaps 
(iden gemiler cenubi Amerlkadnn ge 
ıe. pmUer bu eheınmlyetu tıssiln 

önünden gepmefe mecburdur. Sallı 
zamaaında hAdlııe bo feklldeyd.L Fa. 
kat mihverle mtittefl~er harbe başla 
dıkt,ıuı sonra Daltarın ehemmiyeti 
bJr kat daha arttı. .Muhıtrlplerln va. 
11yetınt blr dünya haritası Ust ilnda 
topluca mUtaJea etmek L .. ttyen her. 
keıı haritaya baknr bakmaz bn Afrl. 
ka llınanınm harp lı:'n Lfnde ettlğı 

manayı anlamakta hiç gUçllik Çek 
m<>ı:. ~ dovletl<>rl dünya haritası 
içinde toplu 'bir manuırıı arzçderll'r. 
Almanya, İtalya, Okynnnııta, Ja. 
ponya mUtekAslt topmldn üzerinde 
ldller. Buna mukabl!. lnglltere tmpa 
ratorlofo bet krta ttstttnde yayrtmı~ 
ve aralarmda bUyllk denizler bulunan 
bir memleketti. 

Amerika ise harp saha111 olan Av • 
ılJpadan ve gene harp sahaııı olıuı 

Japon mmtakalanndan Okyanuslar • 
la •)'nlmınır. Rusya ise gayet genı, 
T., namtltenabl hlııslnJ veren ara:ıl 
paf1:11Umclan ibarettir. An~lo S::ı.kson 
lann Ruııya ile h"tlbatı da gene denl:r. 
ler naıtaaııe t.emln o1unmııktadır. 

Çolı: mtltek&91f olan arazi üzerinde 
bareket kolaYJığma aahlp olan mlh 
ver de,·Jetlerhıln karıJıııındakl dil' • 
mamn hareket kablllyeti zayıfh b11 
l'.ayrftlk denhyollan kesl)dlğl takdir 
de bOyttk mlkyuta artacak her lnsmı 
parpa~ teslim olacaktı. 

Denizaltı harplerinin en bilytik l"& 

Klfeel buydu. lllltteflklerln bu dağı. 
nık nzlyett netıceaı olarak, mlhı-e. 

rln ntpn alacait'J hedefler rsunlardı: 

İngiltere barlptcn gl'len gıda mad 
delerlle ~slenır, onu gemllerfnl batı 
rarak aç bırakma.le btrlncJ ıııırttır. 

İngiltere mUdafaaın ı~ın Amerika. 
,., bliyUk bir harp 1DJ11zeme depoııu 

lıallnde kullanmıılctadır. tngllterenln 
Amerika.dan ııllAh, as;ı:rr, mnlzeme ıı1. 
nuuııııa JrnkAn bırnkmamak gerekir. 
Jmparatorlııtnn diğer lnsımlıırı J{a 

Hitler Mareşal Petene bDtDn 
Fransız kara ve deniz birlikle

terhis edilmesini bildirdi 
• 
rının 

Franıızlarm 10.000 tonluk kruvazörlerlnden blrl tam alir atıe ııeyredlyor. 

Bl'rlln, 2'7 (A.A.) - Almen rcMiıt l!&bit olduğunu bildirmiştir • 
tE"bllğl, Toulon'daki Fransız filosunua j Führer, bu itibarin. bUtlln Fransız 
bir kısmının kendi kendini batırdığını kara w denlz birliklerinin derhal ter. 
llllcllrmektedir • lıls edilmeleri emrjni vcrmlşUr. 

••• 

.Mareşal Von Runschted lüzumlu 
görünecek bUtun tedbl?"lcrl tatblka ve 
Fransız topraklarına alt kararları aı. 
ırağa memur edUmL,tır. 

Berlln, !'1 ( A.A.) - Tu -.On' da.ki 
Fransız kuvvetleri Alman ve ltalyaıı 
kıt'alarına kargı mukavemet göster. 
n:.ektedlr. .... Sovgettaarraza 

devam ediyor 
o 

Tolonda batan Franaı.ı harp gemilerlnden ~klııl 

Cenova bas1unında isabet alarak tutuşan 
italyanların "Roma,, 
uçak gemisi battı 

35 bin tonluk bir zırhh da 
hasara uğradı 

Londra, !'7 (A.A ) - İngiliz ha.., kuvvetleri tara!mdan Cenova•yır. 
yapılan akm s·rasmda iaabet a1ar&le tutu:aıı Roma ltalyan uçak gemial 
ba.tnu§tır. ltalya'run en yeni z.ırhlıl&rmdaıı olan lmpero ağır hasara uğra. 
mı~tlr. Bu zırhlı 85 b1n tonUltoluktur. Roma uçak gemisi 80.816 tonı. 
llto tutarında idi. 

Taaasta çarpış· 
malar baŞladı 

Londradan geıen haberıere göre 

ingiliz tankları Mih
ver hattını yardılar 

İtalyan tebliği de bir çok müttefik zırhlı 
tahrip edildiğin\ bildiriyor. 

arabaımm 

LoLdra, .2'7 (A.A.J - General An r günkü cuma mll§terek harp tebl.Jğl: 
de;rson•un kumandası altında birin. .Kara kuvvetlerimize blldirlıeeek 
et tngl!iz ordusu dlln akşam Tunus b!r haber yoktur. Libya llatUndeki 
ve Blzerte yakınlarında muhnrebcler hava !aaljyeu dlln mahdut öJçilde oı,, 
vermekteydl • mu§tur. Orta bUyQkllıktekl bomba u. 

Almanlar Meje.z Elbabda bUyUk bir çaklarımızdan mllrekkep bUyUk bir 
.ıtıukaYemet gostermekte, fakat uçak. leşki! 25 • 26 sonteşrln gccesı .Mar. 
larla desteklenen İngiliz tankları blarç hava alanmı bombat:ı.mı§tır. 
düşman hattını yarmışlardır. Burası El Agcyla bausındadrr. Bom,. 

\'t,ı, 27 (t\.A.) - FUhrer, mareşal 
Feten'e yazdığı mektupta, lngillz ve 
Amerjka'lıların knrnya asker çıka.r. 
malan takdirinde ate§ açılmarııaııt 

ic:in Fransı-ı makamları tarc.!ındM 

Tulon mlldafıı.a mevzilerine emir ve. 
ri·mlş b-Jhındu~nun 12 sonte§rlnde 

Dün qeniden 

Londra, 2i (A.A.) - Tunus•da baıar yerde dağmık uçaklar arasına 
mUttc!ikierın tanrruuı ge~mcıcrı lçlo c;Uı;mUş ve yangınlnr çıt<maııınıı SP.. 

h:ızır}ıklar hemen lıc-mcn tama nlıın- lıep olmu;ıtur. Aynı geco Tunus dok. 
mıı;ı gibidir. Rcsmt tobllg-lerin kısll !nrı bomba uçaklarımız tanı.tından 

12 000 oluşunun bu sebepten lleri geldiği ba~anlı bir taıırruzıı uğratıım:ştrr. A. 
• ıı;ınıııyor. tJeı.ayır \'e Oran arasında.. kar yakıt dcpolarlyl,. mıtzot sarnıç 

du .. sıu·· kı uzun mesafeye rac-men çok az bir 1 •nrı yakılmış, dernt'"yol te iıılerine 
r. zama'l zar.ında Tunus toprnklarııı':l mtr<>polara ve vagon ayırma yolla, 
~ pek bUyUk mıktarda harp malzemes! nna tam ısabetli bouıbnlar dllşmu,. 

... 

Alman eszr 
nada, cenubi Afrika blrllğl. Ulndlıt dıın Horn b:ırnnna kadar olan !!l\lınyı 
tan lıte bu rarbe kendi bllnyı>lert ba n·lhvcr denlzaltıl:lrından tAml•le:nl41. 
kımın<tnn a<ıkerlı•, maı~em .. ile, bo.m ffr. 

ı;eı;:lrilmıştir. Tunus•da 80 bin Alman tt:ı. 

Ruslar 14 kasaba ·ııe Sta" n"rad'd'l olduğu tahmın edıllyor BJnd<ın b:ı~. Homıı ve Trablus ııma!'lOrrnda de 
1 !:J ~ KB 'l'rablus ta kıyı muhnrauıs.:na me- 1 ın.rll bulunan düşman gemiler n 'l ı 

madde ile deniz yolund:ın lştlrnk et. .Iart1nlk \'e Antlllerlc yapılan nn 
nıektedlr. 18,lJmıılarda Atlantlk salıtııerlnln te 

Bunlarm harp sabaJJma nakline hu. ınlzh'rımeııl tıılnde bil)1\k hJ7.met1et 
4 b 1 I k · 1 

1 
rr.ur bir kaç bin Alman aııkerlnln de tıomba uçaklarımız tarafından gece üyü ( ev bıO unu gerı a 1 ar 'l'unus'dakilcre U"i.tıak etliği awuı. ~apıl:ın taarruzlar aıras·ııda Trnbıu 
:ııaktadır. limanında bir gı>'llly~ tam isabet o'. 

lrluı \"ermemek gerel.tlr. Rusyn v~ görmUştnr. Atlııntlll-ln gıı.rp ııah ıı-.rı Moıkova. 2'7 (A.A.) - Sovyet öğlt 
Çlıı dı>nlzJı>rln ötl' .. }nde ol<ın mUtte nıilttef'lkll'r t.ıı.rııfındıtr temi:ılen1ilt tE"blığlne ekUr: 
1'kJerınln kara eephPs11lr. Hu ımra tt n ı;onra ıııra ":ırlt snhllll'rlnA ~<'ld'. 
cepheaf ancak İngllterrnln ""e Amerl. Hunun l!;ln en chı>mml~·etJI nokta ı>:s.. 
kanm malzeme yardımı ile ayakta knrdı. l>akar şimdi DarJıın Fransaııı 
dıırabtl)rler. Çlnf. ve Rnııvnya giden na lştJrak et rnckle bu iş de tıımam 

Ru.s kıta1nn St&lingradın şlma 

kı>slmjnde dört bUyUk ev kUmes! 
bt ptetmlşlcr .ve 2:i0 l\Jman öldllrmllş 
terdir. Rue kuvvetıert fabrikalar ma 

yollar da dentılerdcn ı;-rı:rr. Bu yol. lnıımı, olmnkt!ldır. Unkn.r,n mlittcrı:.. hallcsinde blrn.z l)crleınişltır ve gecelr· 
iar araııında en ehl'ın•ni) ·tli ola111 lrr (•rph,.<ılıır glrme<ö! ~·nhıt7. i!ı>nlzl"'. yln 700 den fnzla Alınan sıılıay ve eri 
''Dakar,, önünden gtı~er. namın lçı,, rln knnlrnlll hal.ıınındıın dcl:"i!, şlm:ıli 
ınUıver bir yandan ,ln~lltntı ile t\ Afrılmda hıı.-,layıın ha rekı>t 11.'r bakı 
tnertka, bir ~andan lnglltere ile Kap, rnındıın da chemmlvrtııdlr 
lngilt.,re Ue Hlndlııtıın, fnı.rlltere ıı~ HnhP_r Vf'rlldlğinf! ıröl"f' Dakar vP 
l ı.ak,ark, ve A'-'U'ltnılya ıu·a!iında.kl <'l\•armtb RO bin lmdAr Fransız ıt.!'lkf' 

\olu kontrol altına ıılnı k i'ltl}ord•• ri m .. ,cııtt ır. Jlıı <'hl'm•nlvrtll bir 
A.tl ntlk mf' ılnn 1111111 ırelıı·ı.I bıı şnrt n lkt:ırllır. Şimali \fril<ııd:ı hU liJ; 

ları temin !~in b:ı lıdı. hıı rplrre har.ır!'ıııı!d•J!'ı bir ımm'lnd'l 

Aiman 4entzaıtı~arı 
Yeniden 19 Müttefik 
ge ~1isi bahrdılar 

lUih•l'r htıJ:'lın baht A l.ıotiğln .,ı !'ınre tımnde olan bıı kmvet çok ı,P Btrlin, 2; ( \ \.) - Alman ordı. 
'ıı.nl ıwımında d:ılııı ı>h~mml~ ııtli bir ynrıı,·araktır. ıarı başkum:ındn ııı+ınııı lıuır.ıa1 teb. 
ııurettc hlklm btılunm'llunılır. Fak ıt Frnııınzlıım hitap 11drrl'I• Oalııırın llği . Hint den.1lne kadar uzanan ha 

l\.tlanjlı;ln rl'nııp kıs m en•H şlrnuli ıııJhnkını hlr mil.ide ol.ıralı bllcllre:ı rE:lta.t mrasınd:ı. Alrran df.'ufz:ıı·ıla•ı 
;\ nwrlıtnnın h'.!rb(' ırı~mr-.ı rın ı t.ald. ll:ı ı l:ır •hl\ rltıl!,"tı f!p,·j•ı<'tf' ıl n•nsı h·~ l:m.fıle hnljnde munrcrtd olal"l\k yo 
h n J\!el.sll<n \'t' ort!l \rııeplkn c?e\lrt ~:ıhın ı lıal.lıı1ır. <;tol.il U:ı•mrın mnt_ ı.ıao dU.şmaıı ge'T! !erıne karşı yap 
lı rlnln. orı!arJ.ın snnrıt d.ı Breıi)~n h•fıld r •'"n'ıeıı'ne glrmrsı hrnı drnl7. tıkları inatlı tnarruz':ırdn 123 b n t<' 
rıın h'lrbP ı;-lrııırsi. \r•:rntlııln nıl:l\N 111'nı 1.nrıı. hnrrl,rtlcrl bal.ıııııııdan ı;o\< j nııato tutarında 19 dU~nııın gem!sl 
it: m ... uaı;clı.:tinl f,I! ,111•:.I S,•n Lor..ın' ı fa.} :lalı rılmu~tur. be tırmışl:ı.rdır. 

el öldilrmll~!erdlr. İTALYAN Tı!:BLIGt nıuştur. 
Stallııgradın cenup batısmda ileri Romn, "!7 ( \. \.) - ltdyan ordu. --------------

hureketıerindc de\'arı. ederek bir ke .an umumi kararg;\!lı ıın 916 numa 
simde bınden fazın ı\lmnn öldUrmU~. rnlı tebliği: 

krcılr. lyi vaziyette 8 Alman uçıığ. Sırcnaykll ccphe ... ınde dil. ınanrn 
zaptedllınlştlr. Diğer b!r kesimde mHlılm keşif kuvvetlertylt yaptığ 

Suvye• tnnltJc.rı ve 1~ıyaıfosl 66 tnnk lr.şebblisler pUskürtu'rnUştllı 

ve 22 tayyare tahrlpctml !erdir De 'fun1Jıta zırhlı rtu\·vetlt)rln ı,;arpış 
mlryulu dUğllın noktusını lııı;al ede-ı ıııaları mlh\'er lehi:ıe 'letlcelenm., 
Sovyet kuvvetıerj gn'llmet o!nr:ık 19 VE. bh çolt dltşnınn zırhlı ıı.rarosı tn:ı 

ok.omotlf 100 vaı;on ve b!rçok mU ... ., olunmuştur . 
1lmmat deposu alm1<1lnrdır. Hava teşkilleri. mitralyöz ve bom,. 
Stalingradın cenup dol!ıl,unda kt ba ile yUrOyUş \"e duruş halinde bu 

u-Jarımız tarafındnn muvatfaklyı>tle "unan dilşmaıı ku\-vf.'tlerjnc kar .ı 
nt tleeıcne11 taarruı:ı hıı.rekcUer ya • ı;iı 'ştlk!erl harekatı.-rı bn-:ıır ile ne 
pılmı 1tır. Bır gece So\•aşı eıınasınd>ı 1 'cclendirmışlercıır. Alman a\'ı; lıır 
bırliklerlmlz tnkrlben 600 subay ve ı 'ınva sa\'a~larında 5 ll!t"lllı. uç:ığı dO 
er ölt'llrmUşlı>rdlr. B ,. çok csjr alın şllrmUşlerdlr. DU:ı g ce Katnnya el,. 
nnştır. 

Nalçığın cenup doı:ttısunda kıtaları 
nı z mevzilerini sa~•amlıı.Hırmışlnr 
nı ~mal bntı cep'ıeslnde fasılalı 

topçu ateşi oımuştur . 
( Uc.ğtı cephe ne dnh djğ'l • 

habt>rler 2 inci ım~ fıımıı.da) 

varlanııa ynpııan dUşman altını n'ah 
d·ıt hasara sebeb olmııştur Si\11 hn'k 
ıırBSında UJ'IPlar olrnı.dt!t• bildiri! 
mıetfr . 

tNGlLl:1. n:nı.tra 
Kahire, 27 (A.A.) - Ortnş..ırk İıı. 

glliz kuvvell"rt umnml kı>rıırga.tıı b•ı 

Yeni b;r uçak 
tecrübesi ~snasındf. 
}ki maruf İtalyatt tayyarecisı 

düşerek öldi; 

Hımın, .!7 ( A.A.) - ltalynn lıava 

k1.1vvet1erlnın mn.rJ! 'ki Pi otu YnT 
I • )' ;uido Hl c o ve yı.ı .. a~ı l' rnı 
et cc Agel[o yeni bir uçağın tecrlıhe 
sı sırasında <I lşerek 'i'm l ıe~dlr. 4 
yaşında olan yarbay .Mcs ero g•çer 
harp sırasında temayüz etml~ ,.e 1021 
ıfo Ferrarino ısmindekl bıi,kll m!lruı 

t>lı İtalyan filosu Ue Roma. Toky 
lınva seyyahntinj yapmıştı. 

f() yaşında bulunan yU-ıb'iqı A.lfe' 
ı· U•S3 yııında "aatt ;no ld'omctıe 
alır'at elde etm k suretıy l>tr d ın. 
yn rekoru tcsıs etmiş bu1unuynrdu. 



~EHIRDE 
VURDDA 
DÜNYADA 
Şehirde: 

* Şehrimizde bu sabah yaz saati. 
ıe dördU elli yedi dakika kırk yedi aa 
•. ıyc geçe bati! bir zelzele kaydedil 
nı;tır. Merkez Ussu rasathaneden 160 

, ilomttro tahmin edı~mektealr. 
* !stanbul vilAyetı memurlo.r koo. 

.. c.raUfi, ortakJarma yeniden pirinç 
t"vzl edilecektir. Pazartesi gUııU baş. 
!lyacak olan bu tevzıatta 10 bin k•lo 
pirine; dağıtılacaktır. 

:t- DördUncU vo.klfhanında munme. 
.e:clllkle ugrn~an Hoaep GoncegW a • 
dmda birisi, muhtelit kfm&e!ere eah 

te veraset llö.mlan tanzim etlUi.ş, 1 • 
kincl ağır ceza mahkemesine verll • 
nişti. Mahkeme, dlln Ho.sep Gonceg~ 
it, fkl sene mUddetıe hapis cezasına. 

uıahküm etm~tir. 
* De!terdıırlık malmUdUrlUklerln 

den nıaaş cUzdanları görUlerek la~" 
karneleri tevzii bugünlerde başlaya. 
cıı.k ve ay bn.§tne. kadar kartlar veril. 
mi§ olacakt,Ir. Bu suretle emekli, dul 
ve yetimler de ay batından sonra ya. 
pıls.cak tevzlattan lsUfade edecektir. 

Yartda: 
1(. tzmirde Namaz.glhta Haee.n so. 

kağmda 18 sayılı evde oturan Fa.tıret.. 
tın GUvcn, mimar Kemalettin cad • 
d~inde manifaturacı Ahmet S:ı.ğıro~ 
ıunun mağazasında çalınığı sırada 

muhtclf! tarihlerde 1262:i lira kıyme 
tlnde me.nl!atura eıyası çaldtğı iddL 
asile tutulmu,tur. 
~Mersinde geçen sencl'i kı~tan çolt 

b11yük zararlar gören portakal b:ıh. 

çeler!, bu sene de tlyat dUşkUnlUt"U 
ile karşıı~ı~ bulunuyorlar, 

Dünyada: 
* Efgıın kıralı Mehmet Zahir ha. 

nrn vellahdi ve sekiz yaşındııkl oğlu 
El<per han vefat ctml§tlr. HUkQmet 
datrelerj, matem alD.met1 olarak 3 gün 
kapalı kalacaklardır. 

'i- Tayınla gazewi, mUttefiklerin 
Afrikadald muvattal•lyetıert üzerine 
:Yı::nanlstanda. general Çolakoğlwıun 

1ak1b: bulunan lktısadt ~ler deport. 
n·ant reisi Gotzmanlsnln son defa Ber 
1Jrı \'e Romaya yaptığı ziyaret eanasın 
dı. akdetml§ o}duğu ltllt\!ları kabul et 
mekteue ıewa etmeyt tercih •t • 
mlıtır. 

:t- Norveçte bulunan yahud!terin 
illepsl, Polonya.ya aevkedl?mek tızere 

1§ga! makamıarı tarafınd:ın toplama 
merkezlerine çağrtlrnı,ıardır. 

"' İspanyada 1938, 1939, 19'l0 Te 
J.941 8mınarı sllt.Lh altına çağrılmış 

vr. 
~ Berıtnde sosyal Demokraten mu. 

lmblrlne, Almanlarm Libyayı bıra'<. 

m&larının sobeblerln<'lcn blı'i de Tu 
nus tkllminln batı çöl ikliminden d11.. 
ha hoş olması olduğunu s6yleml§le:-. 
dit. 

14 ingiliz 
komandosu 

Norveç sahiline çıkarak bir 
fabrikayı ateşe verdiler 

Londra, ~n (A.A,) - Gizil olarak 
l!4!§redllcn b!r Norveç gazetesi, tngt. 
liz Komandosları taratmdan Glan 
fiyorda Norveç sah'llne bir akın ya. 
pılmış otduğundnn btı~se~mektedlr • 

14 kişi bir elektrik santral fabri. 
kas ı yakınına çılcmışlıır, bu fabrikaya 
nt § vermi~lerdlr. Bl.nun üzerine Al 
n.an askerleri, vak'a mahaUjne ko~. 
:mu)ardır. Bunlardan l öldUrUlmu,_ 
tür. Komandosıarın mUhlmmntı 

lUkcnmı,,, bunlardan 8 1 tekıar vnpıı 
Ta b1nmeğe muvaffak oımu~. 6 sı da 
G8lr edilmiştir. Blrc;ok Norvccu te\'. 
kit eôl!mlıaır. 

Bu e.erarenglz kelJıueler Berjenln 
g!izU önllndc mUthb blr hakikatin 
ıı.tını,p verici ,.c leci manııs1nı can. 
l.tndırıyordıı. Caııu51ıık, mukabll ca. 
r>u5.luk dıı bir harptir. Bu harpte çnr. 
ııı:Jlığınız raktplcr}n bulunduğu ııah.ı 

ahkeme Salonlarında .. 

Hırsızları yakalamış, yakalamış ama, 
onları da kendisi soymuş? ! 

Ast.ye ceza mcıhl<emcsin!ı. ko.~ısın 
aan içeriye b:ı.kanlcır, Uç !ııl"Sızıut 

z:c.az.nunu ile birlikte bir ac bekçtnın 
mevkut olduğunu gör<!Uklerı zamac 
hayretıe auraklıyorıaı·dı. 

Haydi bunlar hırsızdı ya bekçı a.: 
d.ye suçluydu? 

Ha!bukı ışın aslı ba§ka tilrlUydU, 
ELkçı hmııztıırdan hırsızdı. Evet, mıı. 
l.&.lleroızı lı:cndlsıne emniyet ettiğlm!z 
bu bekçi, vazife.si bırsız}arı yakala. 
n:.nkken, hırsızlardan çalmıgtı, 

Okunan tahkikat cıvrakından anla. 
fllaığ:na göre hCıdlso §Uydu: 

Hllınl, Nun ve Se!er adında üç 
ı.ırsız uzun mnıo.nda.nberl Fener Rum 
l>~U.eesinln paı·makııklnrma göz koy_ 
l"llt..§lar ve nlluı.yet ıld ay ko.aar evvo. 
bıı g'(I~ yarıeı mUealt bir fırsat dU • 
fUl"ertk k.lllaeye g!rm~lerdlr. 

Oc arkada§ ynva§ yava~ klijsent:1 
pbrmcıklıklarında.n bir hayli s6kmUo~ 
.o;ır ve sırtlarına yUkllyerek kaçmağ11 
ı:.oıııamıııtardır, 

1',altnt bu sırada sert bir dUdUk !e. 
~ı ve aknblııdc de: 

Dur! emri kendile!'lnJ Oldukları 

yere çlvllemlştır. 
Mahalle bekçisi Ali hırsızları gör. 

ı:n~ ve yakn}amıştır. 
- Nedir o sırtınızdakller! 

Hiltn!, Sefer \'ıı Nuri: 
- Vallahi ağabey bizim değil aa 

t:n atdık, bunınn, ~ve götUrUyoruz, 
çblmadık, ı;ıb! blrbirln! tutmaz söz. 
lor~e l§ı te\·lle çalışmtşlar8fl da A"l 
yuımamıı: 

- Bunları siz karıı.kolda söylerst • 
nı.ı, §imdi dU:Un önUme bakalnn. 
dtye Kendilerini kollarından yakam 
n.ış, ısUrUktemeğc baı,lamıotır. 

Hıratzlar artık kurtulu~ yolu kal • 
mıı.dığınt gllrUnce bekçiye yn!varmağ.ı 
yakarmağa başlamış!ardır 

- Ağabey, bizi karakol'! götUrecek 
sın de ellnıı ne geçecek, bırak blzj .. 

- Çoluğumuz. çocuğumuz var, biz 
re senin bu iyiliğini unutmayız. 

Nihayet beke;! All yumupamıg g6 • 

rünmtlş ve gene aynı sert tavırla: 
- Haydi bu seferlik slzı affcttiın 

Bırakın demirleri şuraya da basın 

~idin! diye bağırmı,tır. 
Oç nırsız, buna çoktan razı<lırıa::. 

Derhal, bin ·ı;UçlUk}e sökUı rıtırdıklıı:-• 
parmaklıklnrı yere bırakmışlar ve 
acele acele uzııklaşmışlııraır. 

Bundan sonrn belu,;ı Ali bu par 
rualtlıklan aımış ve kultih<'slne sakla 
nıı§tır Ertesi gün de bir arabay!l 
yUkllyerek aatmalt l\z\!re Gıılataya 

~ötllrmilgtUı. Ancak Tllllht bu seter 
l'ar olmamış ve !:lir beltçinln parmak 
lık sattığını gören bir poll.8 memurıı 
ı·endlıılnl yakalamı~tır 

Tabldkat eonundo. ı, ıır.laşamı~ a 
sı: hırsızlar da yakal •nmıınır, 

* l{o ~ 
Şımdl mahkemede Sefer lNmı 

!'turı hırsızlıktan, bekçi Ali de wrsı? .• 
!arı soymaktan ve vaz!fe ini sullsU • 
mal suçundan mevku!tu. 

Hırsızlar da bu lı;ıc şıu,mışlıırdı 

Yanıanndakl bekçiye: 
- Olur açık gözlerden de~ılml§BIJ 

ya~ .. glbllerden bakıp bakıp bagıarıru 
sallıyorlardı. 

Soıguya evveIA Nuri Çı>klldl. Nurt 
hırsıziıklarmı olduğu gibl anlattı. 

Diğer arkadaıJle.rı <l:ı ltjrat etti. Sıra 
bekç!ye getmıştı. Hl1.rul htrsızıarm 

ınklr edeceğini sanarak ona göre ha. 
zırlanmı§tı. Fakat hepsinin de doğru. 
yu söylemeleri Uzetjne nasıl ~vap 

\'ereceğini ş141ırmı§U. NUıayet o da 
ber §eye rnz.ı bir tavırla: 

- Doğrudur, dedi, bunları get'ıa 

cıem•r parmaklıkların yaknlndıın. Kl. 
lıscdcn ı;öktUklerlnl söylediler Yal 
vnrdılar, acıdım, kenı!!lerjn! bıraktım. 

Feknt parmaklıkları karakola götU 
rcmezd!m. Bu takdirde hırsızların ne 
c!duğ14nu soracaklardı. MPcburen bun 
ıurı elden çıkarmak Lsted!m ve sat. 
rnak Uzere, Galataya götUrdUm. 

Neticede muhakeme karar ıçin bal, 

ka. blr gUnc bıralnld• 
ADI..İYE JUllABlRt 

Doğu cephesinde 
Loııdnı, 27 ( A.A.) - Rus kuvvet. 

ıeri St:ıllngraddaki k!Skaç hareketle, 
rlnl devam ettirmektedirler. 

Kızılordu dUn yeniden 12 bin esi~ 
almı~ ve 14 meııkCUl mahalli dUşnrn. 
oın elinden kurtnrmııtır. 

Alman ve Romen l!U\'Vctlerlnln ıs 

gün içinde oıu \"e esir olarnl' verdik. 
len kayıp 100 bini ouımaktadır. 

Londru, 27 (A.A.) - Almanlar, 
Hııs cephesinin bUtUD keslmlerincl~ 

rtc•at hareketlerine devam etmekte. 
dırler. "Ruslar, Almanlara, mc\'zi ku. 
ra.bilınek için vakit '!:ıırakrnamakta. 
dırlar. DU§man mevz.lerl blrblrı ar, 
dına Rus kuvvetlerınln eline dUş. 

n.ektedlr. 
wrıdra, 21 (A.A.) - Sovyet iııtıh. 

b:\ra t bUrosu dlln gece aşağıdaki ou 
ln.susı tebllği negretml§tir: 

Stallngrad cephesinin şimal batı, 

ımıd:ı iki ve Don kıvrım•ndn 15 mes. 
ltt'ln mahal geri aluunıftır. 

Bu bölgede, Almanlar kuvvetıcrinı 
nehrin doğu kıyısına c;ekme'k için ut. 
ragmnk tadırlnr. 

•rn:ı.rruz b:ışlıyalıd:uıberl Rus kuv 
\'etleri tara!mdan a.man ~ir adedl 
6.'\ bini bulmu,tur. Ayrıca Rusıar dU' 
manm -linden 1800 top, ısoo tank 
'°" birçok bag'ka ganalm almışlar • 
dır. 

Stallngrad ve mUlhaltntmda ta.ar 
ruzumuz devam ediyor. 26 ııonıe;ı. 

rinı!e kuvvetlerimiz, Stallngrnd oeh. 
rı mıntnkasmda dUşmanın mukave. 
tnetıııı :> eııcı«:.< evve kı ıstıkauıetıer. 
de i:er1emeğc devıım ediyorlar, Sta. 
ıır.gradın §imal batısında kuvvetle. 
ıımlz Krasnoya, General ({ofka mes 
kCn noktalarını, Don dlraeği kav. 
Pinde de l{alaçkln, P,mıpvlml, Vednl, 
Agato.t, Vedni ve N.Jnl l'.eraıılmof 

ınesldln noktalarını i~gal ettiler ve 
dllı'man bakııyasını Donun ötoslne 
ııttılar. 

Askcrt kuvvetlcrlnıız, Stalingradıo 
cı:rıup batısında Yagodmorl Sldiaro!, 
GatJır.slatka NIJnı Kunskı Llyaplçef, 
Generalo!skl, Yagamof m skün yer 
inini işgııl ettllel'. 

Stallngl'ndın ccnı.:bunda, ~nup • 
1'a tı lstlknmctinde ilerlemek teşc bLli. 
sıınde bulunan il<I A!marı tUmenınııı 
rlicum!arını pUskUrttUk. 

\'l~l HADYOSUNA <.iÖHE 

\'~i 21 (A.A.) - Doğu ccphesi:ı 

ôc, Stallngrad keslmjnde Rus!ar yeni. 
den ağır kayıplara. uğramışlardır. 

Bazı kesimlerde Rus kuvvetleri mu. 
öafneya çekilmek mecburiyetinde 
1' o.lmı§Iardır. 

Toropezde baııtıy:ı.n büyUk Rus ta. 
arruzu da hiçbir netice vermemjı:ıUr. 
l·öğU.• göğUse yapılan şiddetli çar. 
p~ma!ar sonunda R:ıs kuvvetlerı bU. 
tUn noktalarda geri atılmıştır. 

4 Çeviren: MUZAFFER ESEN 

her aat ba:,.ındn ı! •gl~ir bu ınücıııl". ~creile lmııını dölıı..tüfü bu yerde öl. Berje bu ~ üı.b:ıııı.> ıı ynldaıtaralt ııeıı.. 

it•.> e gtriııtrlıen ı Iırjı.ıız.ıı. çıkıı.c k rıı.. 1 mU olması sadece bir teııadUf oserı 1 lı ııdl: 
klbln ne ldm olduğunu, ne de ncred~ nııydi? BerJe ıctnln burkulduğunu - lrdııy! 

bulunduğunu bilcmcıslnh:. Cusu .. ıul• 1 hhv.ttl. Arkndnı:ılarmdAn rtç klmsl'y; Udıı.y u:r.ıın boylu, u;ıam, aı;ık bfl-
blr aaıı'attır, bir me lekt!r; en uzun 1 ı:;a~ırtmıyan bu m.an?.ara kar:ıı~ınd' ln)h blr ubay idi, Uı; '<lrl11llllı lca..cı'•:. 
dev:ı.m eden Pn korlmnç !ntiknml:ırl.ı ;}4lnl:l. 0 esrar dolu bir ö!Umle knrıı t!~ln n.ltından b.•y:ı1.l:ınm•11 ııalmldan 

oolu bir meslelt, lr.arşrya bulunıluğuntı aczlyol'du. Cc. ı:ıırllncıı bir 11111bay. d\!rje ona ölilyü 
BerJe bir t:ıraft,an bunları dU5UnUr tiCC:ln ll:t.~rinde 3arjörU dopıtolu blr ~ı. .. terd! ve A!bayııı doktorl.ıı n-;la a. 

kcıı hAlt\ krn<ll kend!slyle nıilna.ka;,:ı rıl\'erver balunduğunu gören sed~" uıııdan l!ıtifadc ederek mırıldandı: 
ecl:yordu: taı:ııyan erler bile bu •:ıl'lanm, \azlye, - S33le dutum, 9 ıııııyı 1015 1, 

- IIa..vır, bunun lıukllnı 3 ok" bt>n ti unlamıyan t}~Urıınııırı gibi enem Jlrar'ı h:ıtırlıyor mıı •:ın ': 
rüya görUyorum. •• ı·ırruı ııene sonra.. ıcrscnı etrafa b:ıkıyorlardı. Bıı ö!U il 
t.ıı 81U.... 1 ~ U7Undl'n çılmn manıı neydi'! Berj~ :\em gUnUn ak§n1:91 ant seld:ı:.c' 

Heyhat: Bu cesedin arkadsıJınm 1 lrara ının tn,mak llU're olduğunu •1oğru Arııs•a dunınll!! olıın l~rıı1l Bcr 
t•csedl olduğıındıın ;:Uphe edcnırzdl 1 unlaı!ı, bu ölU karşı~ında df'\'llm ede.ı JC bir otel o:Jnsınd<l ar~<ıı laşı l.'ıt:ıy•· 
Jlrnr•ın aleyhinde tn:ıun bnııgl kor. 1 !'ıt.ıo.Sl.zllk l;en:ll5lnl ferın hılldesıluyor. belcllyorıJu. ltrmı BPrje ı:clPcr~hır! 
lnınç fnt)kamdıT llJr Ö<J alınanın bu I du, çılılırmama!ı ı~·lıı lrnnuşm:ıl< lllte. .,;;ı \'t'rmls ol:ııı arl<nrf:ı~ınt lıcl.lerll~·:ı 
kadar geı;lkeblleccğtnı akt? kabul e. ı.11. F:ıl,nt erlere bir ;:;ryltr sorma~\ bıı t.ırntt:ın d.ı zııvallı Jlrur'ın n;•r 
dcml'zdl. Sonra bu l in bir cinayet ta7.ır!ııııırltrn ı:vzıer• llenb yüı. b:ışı. hır yara aldı!ı o lwr!m.11: "ı:ır;ı ~Unu 
eseri olılıığu ıayet ls,.:ıt edlilr!lc <',:ın! ımıııı İınl<ış!nrjyle l<arı;ılaıtı. bu yilf.. nU h ıtırlunın~.ı ı;nlı~ı~or l{i'ıı ı•njo 
ımsıl tılr hl!•C lcapılını1' da bua.da.ıu. kıljı da \'aldb le bu mı ıtııkud.ı lılr ~·ıııını:ıdığı bir ölllyıi t:ı,ı~ıııı srtll f' • 

bJdürmt•ı, i\"ln Frnn.,anm bir l<U::ır ini ıknh: h:ıt:ır~:ı'>lylc hc-rahf'r lııılıınmıış, rln h:ı~·ulj g<i7l;;"rlnlıı 011 l .,Jt>:ı bir ''"· 

•ctml~tl. Jlrar•ııı \aJıtıyle Frnıııı:ı l!;l:ı o c!n bur::! ırcl:ı Jlrurı tun.nıı:ı-t.ı. l ı.il-ıı lı!;c ayrılınıyor. B"ml ~lııııl 

AKIKA 
ilanlar 

Hu kııpoııu eklenerek gıiııderlloceK 
r.ım ı ve ı, verme (!!lal ırı &o Son 

T akailerin "Dolmuş,, 
yapmaları meselesi • JM, ınııa pnrasız ae.5redlll'r.ek~lı. 

kJŞ mftte~atfH~"(H°~ llM 11 ırın gtı7.rtede ı;öriildtı~ll ~el.tJdt' 
BENZİN t:ısarr.:funı. temin lı;ln 

tuk5llcrln Dehlr bud.ıılu ıtı::;ın.ı 

~'1t,ıneuıell.!rl \e • dollLu~ \npmaları,, 

tıuııu unda ıı.yl.ırea a.vel tctkll<ler~ 

b:ı~l:ınıJı . 

P.m \iam~ ... ft m 1 olm ı .. ıoı.ı dfüknt edllıuelldlr. U:\'lenme 
.. .ti. n'.iı a ""* Vh ıo t -lıfi r,ondercn okuyuculArın mahfuc 

e t r kal•n 1 ll7ere rlh adreıilerlııl bllıllr. 
melen ırızımdır. 

t:umiyet altıııcı uoe milılUrhi~u 

beledJye fen he~ ctı mUfıendlslcrl tnk 
ı;1krln ·.raı.sımıe Erulrıönü uruınnda. 

ı11ıcnıelerinln fl.•nııı ve ldıırı m ılı:ıur~ 

olup olmadığını lnceıeıJllcr. Unzırlıı • 
nnn raporun beledi~ ey~ \'I.! oraıtıuı d:ı 

ôufmı encümen~ \'erıMiğlnl öğn.·ndll<. 

f.almt urayn belcdly::: ~.!Çtıni •irdl \:! 

bu yUt.den de belediye ıJnlııu cn«uıne 
niııc ,·erilen r.ıııor h.ı.d<ınd;t Prıchmeıı 
ı.arunnı ''eremedi. B::ıgün, cncUnıe:ı 

ycııUcıırıılı:ı balunduğ:ınıJ:ın bu r.<ı~ı·•. 

ruıı .Y'"nİ b:ı5tan gözdfn gc~·lrllıııe,.ı. 

oı temenni cdcrııck yı•rslz bir lstı·k(o 
lluhınmamı' oluruz.. 

IJolmıı,n mUştcrl ()lıjtrulll' belcdly" 
.,:ıl:'ıtnı;ı tallmıılnamC!>lnln mcrı olıı.u 

nlıkliıl\lerlne gllrc Wt'mnudur. Hoylu 
uıınnhla beraber ıın.b,1hlar, t:ılc ller 
lieyu;ilurıuuıı Kuraltöyc \'e EıulnönUne 
tıarıl harıl dotnıu yaprp ruU!Jterl ta • 
emıııltt:ıdrrlar. Tnks}ınıJe 5ehlt Mub 
tar ca.ddeı;lne sırala ıan otoınojlller" 
ıç tıııaflarına Uc, eofürUn yanına da 
iki kişi almak lfurctııe ve nd:un hn.!t•. 

ıııı 60 60 kuru, alınıımk dolmuı l&P. 
ıııul;ladırlnr. Tnk lnı1cn Rah<;el•apıda 
J~ bankasının önUne kad.:ır blr taksi 
.,notı 123 ıs.:> kuruıı ;-:tzdığına gör~ 

de bııglln gizli bir ıtırette ''dolmu'J,, 
3 apan şoförler mual' eıı bir meııafeua 
J00.120 lrnrıı'J rnz)a ıılm,ktadırlar. 

A~ nl ,·aıtyet ak ıı.mları da hadiı ol. 
nıakta, EmlnönUnden Tnkslme dolmu" 
y~pılmaktadır. 

Şoförler muayyen m~,'lafecle ı;Ldlp 

gelmeye ra:ı:ı oJdukta.n ve müşteri de 
tıuldultpın sonra, bu •ncsdedc takcıl. 
h'rln gidip gcl~e in" de &cyrllsefer 
bnluırundım bir mah1.ur yolısa. dolmu 
şıı mü!llBnde edilroemPsl doğru olmasa 1 
gerek ı ... l\luayycn blı UC'ret teııblt e~ ı 
cli)l tak511erln dolmu~ ·apma~ına mil 
ııaade edilir e bcnı b.-ıı·ılin• nl:-amları 
nr dikkate atmamak l\C) llyetl orta. 
dan kalkar, hem de te r;nhlplerl snb&o 
,.n akşıım fada p:ıra ödemekten lmr. 
tulurlnr. Tak ileri bir tcnez.ıüh ,·n.sı 

tueı o!mııktnn kıır1,'trl\hllm"k lçjıı 

hıınlurın &ehlr dışın~ j;ltnıPnı,e:lerl ~·o 
lımdn tetkllcler dı• gostcrlyor ld 
gUnden g\ınc <'•ltlyen bu tn:ım.uı \"n&I 

trılannı, chrln acyrUııefer lılzmctlnd~ 
\'IU1ft'lcndlrmek zarutetl doğmu3tur. 
BL• ltJbarJB beledlyer.:n ISll krıı gUnle, 
rinde bu 1 1 de mUsbet btr netlee3t" 
b:ığlıımıısmı temcnııl edertr.. 

Yelda Ragıp ö~ ... ..,.. 

Amerikan uçakları 
İşgal altındaki Çinde 
faaliyet gö3te,.iycrlar 

Çunlılng, 27 (A.A. 1 - Amerikan 
m;akl.ırı, Çinde Jnpo.'llııra karşı şhl 

detlı taarruz!arına devam etmekte • 
dlr. ıı:nntonun takrl!:ıen tO kltoınetr..: 

ll!l.t1sında bUyUk blr .ınpon gemisi tıa 
!!ara uğratılmıştır. Bu bölge, uçak . 
sa var ba.taryalannın şlıido?tli m•lda 
h ıleslnc rağmen, Amcrjk.ı.n uçakları 
tı•ro.fından Uç giln devamla bombar 
d•mtı.n edl}ml§tlr. Amerikan uc;aklar. 
c.yrıca llıılphonga şl-:Metle taarru:ı: eL. 
:r.lşlcrdlr, Kanton hava a:ıım da bun 
can evvel taarruza uğramı,tır. Japon 
kı~!alarına kaı·§ı da r.ııva ıı.kınıa~: 
~ apılmııJtır. İki Japo.ı u~ağı tahı I? 
c ı.!ilmlştır • 

Lozan ve Cenevrede hava 
·~ehlikesi işareti ver\ldi 
nern, 27 (A.A.) - DUn gece Loza4 

ve Cencvrcde ikl hava tehlll\e lşaretl 
verltmir;tlr • 

bıırpteıı onra arklld8ftnı arıı.yıp ııor. 
nmdığı Jçln kendi kendine öfkelen! 
yor. tnun karagtiıı ctoıtunuböyle çıı.. 

l>ı.cnk unutur mu hlc;!~ 

\'Akın ııradıı geçen uzun yıllar l\·e. 
riblnde Jlrardun uzun rasılalıı.rla üı:, 

dört mektup nlmam~tı. hu mektup. 
lara bakılırı;a esl'1 a:ı<ada~ı rahat '"'" 
ıtıl'll'tıt bir ömUr gl'C:lrlyorılu 

Almanya lrau ~eya lrakı 
istilaya teşebbüs ederse 

lamamile ezilecektir 
Loı;:ıneeles, 21 (A.A.) - Blrlt!şlk 

ı ıncrlk.ının eski Moaltova bUyUk el 
çlııt Joze! Davıs, buraya gelmiştir 

Ç<Jk znm:ın evvel Da\'IS, Almaıüann 
bıçblr zaman Rusıarı maf!'lOp edemi 
ylceklerlni söy}emlşti Ş ırdı §U be . 
yıı.natta bulunmuştur: 

''Bu kı:J Sovyet orcııısu Alman kuv 
vetleruıe yeniden ve ,ılddetlc hücum 
edecektir. Almanya, mUth~ bir boz.. 
gı.na uğrnmınır. Bunun da -ııebcbi, 
Jı nıcı lkalıl:mn §ltnall Alrlkada giriş 
ıolş oldukları harekO.tın muva!Cakl • 
vctıe nct'celenmesldir 

Almanya, Irak veya ıranı l:ıUIAya 
ttoşebbUe ettiği tak"'lrıle lnmamil:ı 

ezılecektlr. 
A!rika.daki harektıt Almnnyanıc 

vıldınm harbi harektıtmdon daha 
i·UyUlt bir mUkcnıme!lyetle icra edil 
n.l§tir, A!rlknda harekat evvelce tes. 
bit edilmiş olan saatler b:ı.kımından 

\hm zamanıdır ve en iyi plllna göre 
~ı.pıtmış ve mUttc!lk1er, Almanyayı 

gı..111 avıayacak kadar sırlarını iyi 
f!SLldamışlardır. 

Halihazırda mUtteflkler !chllle t • 
kıncı cepheyi Ruslar te§kil etmişler. 
dlr. 

Stallngra.dın kahramanca mUda 
faası \'O Almanyanın petrol ha vz,ala . 
rmdan mahrum kalma.ısı Almanyanm 
Romell desteklemek için .Mı.sıra uça!t 
göndermesine mani olmuştur . ., 

NE VAR 
YOK 

Çin seddi Japonları 
durduramıyor 

Eski kilnnlarımızın "Acalbl Sc... 
lır.ı.ı\ıcm,, elen biri olıırak saydık. 
lnrı "Sccl.tli.Çin., dedikler! "Çin 
:Sctlul,, yok mu? lşte o ınln:ıre bo. 
l'Undnki ilsllindc araba koşturulan 
kalın duvnrl:ır lıllc Japonları dur. 
<lııı :.ınrnııı~lnr. 

Ç:ınkoy Şek, Klng • Vn'nın ce. 
nulm şnrklsinclc bir ku,·vet topla. 
ınış. Juponl:ır. bunu haber nhnca, 
o kı:vvelln fistüne ntılmtşlar. mr 
çok köyleri znplelllktcn, birçok ıl,• 

esir oldıklan sonra Çin Seddlnc d.ı. 
yanmışlar. 

nu seddi, hep biliyoruz., cenup!n 
nlıılıildiğinc uznn'lıı çölde ot oynıı. 
tıın "\T:ınçu" !arın lıfıcumlnrından 

J,orııı•ııınk için, Çin lınparııtoru Çin 
Şi • Ho:ın~. illil:ıtl:ın 250 sene cvv.?I 
y:wıırmıştı. 

GPlcıclrliın. Çin Sı•cltli, Jnrıonlnr:ı 
hu "\'c'ciic \lc'cur., !ere güllü-; gc. 
r~rııeınlş, i\lih onlnrl':ı ıııfomın sene. 
lerrc \'Org ınlıık mnh<;ulü ol:ın mıı. 

ıızznm ılııvJrın kocnmon bir porca'>• 
kıı:ıılnkhnmı<; ve bir ıın fclıııle yol 
ed ' lmiş. 

Es'.i eserlere merııklı ol. nlnr. )il' 

lınl kıırşıo;ınd:ı fıziıhiynrlnr. Ilü~ le 
J:İrler e. lıir 1:ün, <"in Scılrllnclcn r. 
ser kıılmıyn<'nk, di~orlrır, Uu harp 
biliııC'cyc knrlıır, nC'nbo nrdcn eser 
kıılııcnk? 

Mareş~I Smu·s d1yar ki: 
J.ondrıı, 27 (A,A.) - Prclorin',l ı 

cenup .\rrlkıı bn~vekili M:ırcş.ı 1 

Sınuts demiştır ki; "Sirenııika'nııı 

analı ıu rı Trnblusıırı rp'tır. Bıı şc:ıı r 
müttcfikelrln eline dUşcccktir. Dn
h:ı. cok şlfldctli muharebeler ~öre
ceğiz.,. 

Meksikada mecburi askerlik 
ihdas edildi 

)fek iko, 27 (A.A.) - Meksika re 
lı.!cUmhuru Avlla bir kararname im 
uı.lam•ştır. Ru kararname. bUtU:ı 

Mrksıltn tebnaeının ve Mek.slkıı tabi. 
ıvctine girmiş ltlms!?'ere askcrl biz • 
ınf'ti mccbut1 kılmaktadır. 

Tlrk orta 

Evlenme teklilleri: 
* Boy l,60 kUo 60, ev l§lerinl i)1 

bilen, 12 ya§ında bir çocuğu olnn d:ıl 
b1:: bayan, esmer, şişman, orta boy 
70 lıra maaglı, memur bir bayla ev, 
leı.mek istemektedir, (E.r. 16) rem. 
zır.e mUracant. 

:(. Yaş t5, boy 160, kilo 76 çoculuıuz 
, e ltlmııcsiz bir yarbaydan ölilmle bı.J 
k:ı.lmış, çok cllnd:ır bir baya.n, bir yar 
t .. y \'eya albay ile evlenmek istemek 
tc.dlr. Ya,;ı :ıo den yukarı olan ter. 
cin, edilir. (GUlçln) r.ımzlne milra.ca, 
at 

* Ya;, 35, bay l,71. kilo 76, kara 
lı:ı 'ı, l~ara gözlU, e."'mer, olduk<;~ 
yaı.ı~ıK}ı ve koyun ticaretlle meşg-J< 
o'an kimsesiz bir bay; orta boylu, 
b1.lık etinde bir bayanla evlenmek 
ıstemcl:tedlr, Bayan k.lmse:ılz ve la.. 
kir olablllr. (Bay Ka.mU) remzine 
müracaat. 

* Yaş 19, boy l,66, kara gıszIU, ka. 
rnlla!jlı, dolgun vUcutlu, annesinden 
b~lta kl.ınsesı olmıywı, apa.rtıma.ıı 

s:ıhib!, aylık geliri 800 ııra olan, 1111 
tnhsilU bir gene;, 17 ye.ol.:ı.nnda, kum. 
ral, etine dolgun, orta tabsllll bir 
genç kızla evlenmek istemektedir. 
lYersel) reınzlne mUracaat • 
* Yav 28, boy ı.66, kilo 66, bUğday 

bfnlzll, serbest meslek sahlbj, aıker 
Jikle ill.§tğl olnııyan, mUsklrat kullan 
n:ııyan blr bay, 215 . .80 arruımda, orta 
boylu, kumral 8&Çlı, d!Ddar bir b&. 
yanla evlenmek lı!te::nektedlr. (,A.K.) 

remzine mUracaat • 
* as yaşında, hiç evlenmemiş. aıh. 

bati mllkemmel, aporetmen ve gU.t 
bllz, tJcaretbaneel bulunan, i.st.1kbaU 
iyi, §cretli bir tUccıır, iyi tahı!U gör. 
muş, yüksek bir aileden, y1rm1 beJ 
ynşlarmda dul bir bayanla evıen~k 
istemektedir, (l.P. 33). remzine m~ 
racaat. 

11 ve ~çi arı}'anlar: 
* Orta taMilln fkincl emıtından 

eyrılmı§, yaZll!ı oldukça güzel ve nor. 
.:nal derecede daktilo bllen bir cenı:. 
lıusus1 mUCllC&e ve yazıha.nelerı:t. ça_ 
Jı;mıık içlıı ili aramııktadır • .(T. Ka. 
zan) remzine mUrac!lat • 

* Rober Kolej mezunu ve ikt,ıaat 
fakWtesl mUdavlmi bir genç, ak§am 
veya hatta soniarında lngillzce derıı. 
lerl vermek Lstemektedir. Bllhaan, 
nllelertnln arzusile inglllzoe öğren • 
nıek 1stlyen Ukokul çağındaki kUctlk 
lHin bu hususta faydalanma.lan gö. 
zetlılr. (Gdksel) remzine mUracaat;. 

* Tahsili olan bir mUceıııt kalfası, 
ır.r.tbaaıarda V\lya bir mUcelllt yanm 
da çalışmak Lstemektedlr. (MU A> 
nmzlne mllracaat. 

* Muhasebe, daktilo, ambar i§leri. 
nl bilen, piyasadan anlayan, mUbaya. 
at i§lefindc çatı:mı~. vas:ıt bir tl • 
carl bUroyu idare edebllecek kablll. 
j'cttc bir gene;. öğledE"n sonra do}gun 
ca bir ücreUe çalışronk !ııtemekte 

c!t1 Referansı vardır. (!dUbayaacı) 

remzine mUracaat • 

Aldırınız: 
A,:ığııtn rcmlzlerl ftıvh olan o • 

ımyurulıırıınızın nı\Oılarına ıetell 

mel•tnpl.ın ld.ırı•hnn~ııılzdt'n (p;ıı.ur • 
tarı hariç) bcrglln sababtAn ISlley• 
kııdar \'l' !!ant 17 deo ~orırn aldnma. 
lun 
(A.G.} (A.U.) (A. B.C,0.) (B. ş. 
ıııms s;z> (Uulunma~ı Bay Faıkı 
(Çabuk olsun) (Dadı) (D.F .P.) (E. 
1''.) (E. 'M.) (Eşine İlham) (F. U. Ş.) 
(F. D. K ) (Fıruıa) (F. Tez) {Hayat 
öl) (23 t~ ıstjyorum) (M 0,) (ı.t. &. 
43) {Ne}ll> (O l.) (Özbaba) (P. A.I 
ı rn ressam) (R.A.) Sam~ml) (Var 
!ık). 

Kayıp aranıyor 

Yedi senedenbcri yanımda bulunll" 
Habibe namındaki ııı yuıarmds bJ: 
ı. ı~ e\'den bazı şeyler alıp gıtmtııtit· 
Bu husus zabıta.ya blldlrllmtştır. 

Ke11dlsinı tanıyanların ln!anlyet n• 
mına ndrestme bildirmelerin! rica " 
ılerlm. 

t) lıUp Bonınar:,ıe11J Kıırakl>y cacl 
No. 10 Abtınfı Odoğlu 

onım 
Şr eHnden: 

ırnr gibi adıımbrııı ralı.tt ve 'lll.klıı 

Mr omlir ~cçlrnıe:c ı.ı.la.y na ip olur 
bir '"~ değildir. lııte m•mll'<l de nıı•y. 
tı:ınd:ı o da 192:! de nrdu·lan a~ rılır 
ı.ı n daha ınc11'ut ol:ı~ajtını, dııhıı ra. 
Joııt bir ilmtlr getlre::'e~lni ıınıınıı,tı: 

rnlmt y:ınıll!ığını çOI• çnb:ık anıe. 

ıı:ı:Jtı, blrlncı .. ıııf 't'dCll ıuba~·l:ır ı 
1 

toplı~on tnllm ve m.ıı!'le\·r.ılardn I• ır. 
r,.ııa,tıtı eski ııll!lb arl;,1:lıı1luı •lrl 

n.eslel;lerlnden uyrıldıkl:'lrı lı;ln ~·" ·' 
ıııcyu, gürantıyorlardı. \'~!u:ı Rl"rJf' 
hır!• beş yıı,ınd:ı olmasma rnğmıın 

ı:ol• ;;eııç \e ı;ok ıllnı: ıl11rnyor. Fakat 
urkııdaşları on:ı gariıı bir ~bz.lt" h;ı 

i.ıyurlrır, onu ordurla l<en 'l~lnl be!<J•. 
'"" p:ırl:ıl• t.lr ı~tıı<h·ıll d1ığınnd:ın ıs 
ıı•u hir tnkıın ilmitln ıır~ln:le ko, 
ıwık için bırnkmı, bir lll"ll't'r.ınr gl'ı\ 

rn:n ., •.• ırtı'.ndcn !>eri Şirkctlıulı.1.ıı .\nlmrıı nı ha\·~ıısı ııeentcllf:l 

n. ~·ııp:n:ılq:ı C'l.:ı.n Anlaırn•d:ı., Ban!,nlnr caıfıfe•lnde 36 39 anın nı l.1 • 
, 01.ılıune,iııl•e mukim ''SE\"FULLA.Ji l\ \RD.\ ';i \'E NEOlP K \RDA';ı 
KOJ,1,1~1\Tlı• ~1HKE'll., , Şirketimizin muvarnlmUnl ·~tı:ısnı etnıek 
ı>izhı bir ec:ıeııı ~lgortll Şirketinin acen(ellğlnt dtı k but etm'R ntdu 
~1111<.11111 ıırnn.ızı:r. mıiıııa kit ncentcllk rnuka \'Clcnu ıne!!I hl!lıtimlı>rlnl.' te\ • 
Iıltaı nıl"1.l,f.ıı jırıııetıi.ın ııeente'lğtm!Llu rcf'edllıll';I vı• bu flrınıını" 
!:'lrlu~timlzl «'msJlc hiçbir cltlhlyetı k l!m:ı1ı~ı ııl~kıı1arl.ırın nllı;• 
c·lliııın,.lrrl Ç•r IHhı ulıııııır. 

J,!İ•rliYrırl:ırilı. l f>~V"Mı ~Ur) 


