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1 du AKşanı I· italyanlaıla Korsi~~da1ti Fransız garnizonu 
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Bertin, l~ (A.A.) - Askerf kay. '"'etlrer· vapurların boşlltılmaıı, sUr - ken nUmayt' yapmışıardır Azalar 
Kararlaı ınr:aıı 
~oara .... osyaı ·ı·ab1o 

r.aklardıın ojldırddıı.ne göre, ilk AJ- ııtlendlrlımektedır. Aıncrıkan kuvv.:ıtıcrt'l!n · hlmayeai 
man uçak ve tank le~killct'i •runusa Londra ı:s (Rı:dyo 15,15) - Gelen saye.sinde s&llmen gemiye blnebilm~ 
varmıtıtır. haberlere g!Sre Ko·sj!taya çıkan ltaı. terdir. 

Şeker satışlar, 
hakkında Başve

kQletin tebliği 
Toz şekerin toptan kilosu 
480, kesme şekerin toptan 

kilosu 500 kuruş 
olarak tesbit edildi 

ıeıeıllyeıer b11 zamlara gire ıaker 
la1atıarıaı Jlıılden tesblt ve 

ııan e4ecelıler 
Yıu.au: SAOR! ERTEM mali Afrlkadıki Amı:ırlk<\n un.ı nı sız gaı-nlzo:ıu arasında ç1rpı§:nalaT hüküm •Unn1:ktedlr. Harp gemileri 

Londra, 15 ( A .\.) - Röyter•n Şj. yan ask •rlerlylc Koı :slltı::l'lkl Fr.:ı.n 

1

. 'l'ulon, ı~· ( A.A,) - Tulr.nda aUkQ:ı 

karargt\hı nezdlndJkl m:ınablri oildı- olmaktadır. • mUrettebatmın gemilerden dııarı çık. 1 Ankara, 15 (A.A.) - Başvekl· ı rilen 1eker beyannameleri ve be
rtyor: ı Cez<ıylr ha!kı da mev~du 200 it 1 masrna mllsaad~ edil'1amı:ıktedlr. Fi~ ictten ~hliğ celi miştir: yanname venniyeD}('rle mevcut-H ARI' içinde olan1 ynhut harbip 

te lrlae ta.>ı olan, biç olınaı_ 
Q bu llarp ulC!'İ:I n bU•1tıtl.ırı iı,:111~ 

ıırme~I için tedblr•cr ai"n. l&tiklll 
wwaııına gonlıl \'ernılı;. ol.rn devlt•tlcr 

Cezayir, Oran ve Kazablankada gc. bula'l ltalyan mUtar.!ke komisyonu 1 lo komutanı AmjrAl Le Bordonun r.,. l - 1942 şeker ~ampaııya.sı i· Jannı nokaan bildirenler ne.clin-
milcrden asker çıkanımısı ve Uz'.l.n Azası ve 1 memurları gem.ye bln11lril- ı !sllSinde yapılan bir toplantıda bU. çin pancar +-iatl"nna ilaveten ki· 1 de beyanname harici tespit edi• 

için dt' harp mallyt•ııın, tanzim rn ba. 
yat ıı.ırtlnn Uzerlnde ıctln.ai adalr-t 
kalde:erlnt tatbik t't,mtsk bir zaru 
ret bıılluı 111.r. 

Harp lıali Vl'ya teairl ort.aYa ltttlh.. 
MI edilen maddelerden zlyade tedbo 
vasıtası çıkarır. Brçok lı; ve dııı s~

bebler -.ılb umınl.ınndakl ınaü 

muvazeneyi bOı.ar. Harp :r.aınanul(Ja 

veya harbin teııfrJ ke11dlnJ histiel{irdl. 

tUn Amiraller ve den:z subayları dev loda 2 kuruş zam yap.ldığı gibi len şekerlere müteallik zabıt va-

L l. b yada batıya dog...,, ru k•ı ı !et relııl mareşal Pctene sadakat Y"· 1:1rki~·e. §eker fabrikalar: anonim rakalan muhteviyatma da tlmil-çe hen mini etmişlerdir. • 1 eıl'k~tının 194: ~panyasın.~ 1 drr. 
... -- , tafnk:ıla.ra tcslım cdıLcn ve edı- 1 • 3 - Sabit gelirlilt-re yapılacak ll'4 h . k l Ame 1118 BI bf i.cc:-)t olan panca.nn Yüzde ı ine tevzia.tla lilznmuna g6rc icra ve-

;·~. ,· ver u v ve t er ı• I' r JI kadar mUsta.hsi' e prim olarak ee· kille."i heyetince ta~in edil"!ceik • _ 1111"8 J8f IDID kcr vermesi tensip cdilmu.ıtir. sair ihtiyaçla.mı karfı'aM?a.sma 
2 - 4-03 sayılı kararla 16-11-42 tahsis olunacak ı:ckerlerin fiatla-

D • t • ll8J8D8b : :rıazart~i sabahından itibu .. n Iarı fabrikalarda kriata.1 120 ve 
~rn ey l a e ç l Dt-kcr ııatışı serbest bırakılnuş ve kilp H-0 kuruştur. Bu ma::ldeye 
~ 0 Amerikan •oo savıh kanrla da bu tarihten g5l"e tevzi ~itecek ,eke.~ nevi-

itihal\"n fabrikalarda ıekerin top- ni, ııtok vuiyetine gl\re. TUr-tt :r.arnanda hıtlhsal edilen maddeleria Kahire, ı~ (A.A.) - lngiliz c;ak'anmızdan ikit.i donmeminştir. 
m}ktan bir taraftan az.alır. bir kıawı orta ~rk tebliği: Lonıira, 15 (A.A.) - Kaıhire
kuvvetler çalışa~ olJr, bir k19ım Sekiz.inci ordu dUn dilı;manı l'i- ıfe aı·nan fa.icat henüz ifmdiyc ka
flfYa l•t)haal edllme~ oıôr, bir kmm nıimi'ye kadar takil> etm~tir. Or- dar teyit edilmeyen haberlere gö
eıya da gelemez olur. Yahut, da ıs • ta bUyilıklUkte V'! ağır bombn uçak· re, batıya doğını Çf".lrilmi§ olan Al
tlhsal ~ilen mad:leler çabuk lstlhl!ll< ları 14 sontesrin giinil ve g-eceı::i man kuvvetleri gimdi Derney\ gec;
edlltr ki Wcllye vaıntaları lle l8t.ibul Bingazİ\"C hilcum ctmi~lerdir. Bom n.işlerdir. 

s ef er"I tan fiatı, anbalaJ rnMraflen ha· I kiye 'eker fab:ikalan anonim 
ric;, kristal kilosu 4RO kuru., ve dmeti tayin edcce-ktir. 

kuvvetler'
• kUp kil<>"u !'iOO kunıı olarak teıı- 4 - Bcl,.diyeler !fdtf'r fiatJan-

pit edilmiştir. nı yapı'an bu zamma glSre mahaJ-
Şekf'r fiatlannda.ki bu artırma 1f ~k~r tiatlannı yeniden te8bit 

Barıı ..... ,et 399 ~yılı karara mUsteniden ve- Ve illn eyleyeceklerdir. 

edllmlrt mallar araaında olsbet.slzllk bacı av· uc;akla.rı G:uala'nm batı· Kahire 15 (A.A.) - Kahire kazaaılacatı yere 
clerb&l .göze çarpar. unda ricat halintle bu'unaı• dilş- advosun~n cumartesi akşamı bi-1 
~ bAd ae eııflı\syon denUen para • j ma.n koll:ırına hücum etr!'İ.Ştir. dirdiğine göre Mihver kuvvet!~-

•1" OoPJmaaı, etyaaıo azatmat11 ,ya. Dün ~oğu ııin:.n.ı i.stik.-:rr.etiııde ri, Derne'deki n:aJu:nesini yak
llut para mlktarlle müten2'"İP olma • uçan 7 Mihv~r uçağı Tunı.:s ile maktadır. RommeJ'in kii'lf kuv
masıdır. Ba ar:ıda stokçuların da ra. Sicilva arasında <lü!jüı!ilmüıJtür. vetleri. Sirene'de bombalarımı11tır. 
albet ba1lar, etrıı ınlkta.rı a.uldıkça Alç;ktan ucan iki motör!ü av u- MUnf~rit surette pusu kur.muş o
azahr, "nedret,, kendini 'hllaett\. ç:ı1tlarrmız Tunus'a hiicum e:nıiş- lan toplar ve aıaçkin piyade grup.. 
rfr. Bu bal ister eunı. tster tabU ol - krdir lan, Rommel'in ricatini bevhude 
eun harp eden ve bıarp tHlrl lçtnde Bu ·harek.:tlerc i til-a.k eden u- yeri'! kapatmıya çalışmaktadır. 
olan bir m~nllekel;ln bunlar& oare bul ' -----------------
.... , bir zaruret baUni alır. lkhsadl 
Ye mali muva:r.ent·)1 tellh için bUkO -
metler ıu dört tedb;rt alırlar. 

1 - Vergiler, 
D - İstlkr.n: ve c.ebri istikraz, 
m - lstihııalt artırma, 

ıv - JııtihlAkl tahdit. 
Türkiye lıarp kal"')ısıuda bu t4'd. 

birleri pa~ça, parça tatbik etml~tlr. 

o Moskovada 
80.000 kavakçı 
yetiştf rilmesine 

başlancu 

'I erek ae11rl 
dlrıeı ade 

Çok şindet1 i bir 
muharebe oluyor 
Vlfl, 16 ( A.A.) - Doğu cepbeslni:ı 

cenup kealmlnde Terek nehri dlrae
gtnde 24 aaattenberi c;ok şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. Alman - Ro 
men kıtal&n bu şjddetll ııava,ıarla 

Grosninln batısmdakl müdafaa hat
tmı yarmak c;arelllni takip ediyor. 
ıar. 

Alman 
toprağına 

göturecekler 
Nevyork, 16 ( A.A.) - Harbıye 

mUsteıarı Robert Pattt'rson, Franıı& 
Şimali A!rlkasındakı müttefik kuv -
veUer harekAtının 8 hedef gllttillU.. 
nü söylemıııtir. 

Bu Uç hedef, AlmaD • ltalyan kuv 
vetıerı lle Vl§l hü!tö:net kuvvetlerine 
hUcum ederek bunlar, karada ve .h~ 

vada S&V&.f& mecour bır&km&kta 

ml.bverjn uçak Ye asker ıöndermek. 
te olduğu Tunuau l§gal eylemek vı 
nlha~t Akdentzin aakeı1 JtontrolUnü 
ele gec;irerek bu auretıe Aılııııra ve 
Ortaprka doğru i&§e ve levazım 

gönderme yollarmı kıa&ltmak. 
Patterson, sözlerine §Öyle devam 

etmışt.ır: 

Tunuı, ltalyadan ve Sicilya.dan 
çok uzakta değildir. Bu bölgelerin 

Milli piyango 
bugün çekildi 
En büyük ikramiye 

Giresuna çıktı 
Ankara, U (Huauaı Muhablrlmlz. 

den) - Milli Piyango bugün Sergi E
vinde çekildi. Bu kealdenin en bllyUk 
lkraınlyeıı oıan yitn.l bin Ura Glrı

ıuna çıktı. Kazanan numaralan bı~ 
dirlyorum: 

!0,000 LiR&& 

377.181 
10,000 LiRA KAZANANLAJl 

288700 189468 

95283 17043• 19J102 373226 

223605 379109 898473 U930t 11'1M 
130616 238177 3821':1 812478 J68US 
l&M2 330674 196899 1211M 615281 

600 LiRA KAZANANLA& 
Son dört rakamı 2181, 1776 U. 

.tıihayeUenen numaralar beter ,as 
Ura kuanınııl&Tdır 

100 LiRA .K.AiANA.NIA& 
Son ile; rakamı 610 lle nib&,.U. 

nen numaralar yüzer Ura kaaıılDlf
lardır. 

l50 LiRA KAZANA.~ 

Şllkrll Saraçoğlu t.Ukametl yeni 
beyaııııameeı ile lııtıhnll te3\1k eden 
kararlar,ndaa sonra (ı;ünkU ŞIUrr•t 

Saraçoğlu hUltOmetı lkt}dar mevkii. 
ne pldltl andan itibaren lstllısall 

teevlk ed~n. müatab.UI himaye e. 
den kanarlar almıştır. MeaelA lıllkfl. 

mette Blltın alınacak buğdaylann 

flY•tlarınm yllkseltllmt>Sl, bazı mad. 
deleJ'lD eerbellt bırakılması bun• 
bir misaldir.) Bu defa da en11A1-
7oau kareıtamal< için tedbirler aldı. 
Bu tt'dblrlertn en mühimmi \'arlık ver 
sf•ldlr. Varlrk ftrg'lsl '700 milyona 
yaklatan tediye YıHıtalarınm mllc. 
tannı azaltmaya. bJo olmazsa onun 
daJla zb'a1e ooplmaamıı meydao 
wrmerbefe hlsmet edecektir. 

.Mocıko\'a, 15 (A.A.) - Mc.skr.
vaya henüz kar yağ:nadığı halde 
ka ':çı müfrezelerinin talimleri· 
ne .Jaslanmı,tır. Kayakçılar ka
yn.k üzerinde bomba ve slingti ta
limleri yapıyorl'!l.t'. Spor kulUpieri 
4.000 kayak• öğ'.-c.tmeni yeti~tiril
mesini temin edecek bir proğra.
mın tatbikite ~guJ bulu:luyor
lar. Bu öğotc>tmcnlerin Moskova 
ahalis1nden 80.000 ki!!iyi kayakçı 
l)]arak yr-tiştil'ebiJecekleri tah!Jlin 
edilmektedir. 

(Dotu eep'9f'91H dair dfter 
babcrler 2 ln<'I sayfamızda) 

hepsi mUtteflk hafif bomba ııçakJarı 
1 

2000 LİRA KAZANAI\'LAB 
ile ağır av uçaklarınıo UÇUf menzili 2117136 212167 298910 846~62 186049 
dahilindedir. 1:17188 22193 772711 31R277 ıOH4l 

Son üç rakamı 493 U• Dllıayeııenea 

numaralar elllfer lira kazaıımıtlar

!ardır. 

eunun yanında hllkOmetln alacatı 
bazı tf!dblrler de e'111Aııyona kar,ı 
)1lz milyonluk bir baraj vUcude getı. 
reblllr Bu •retle bir yıl içinde 
aoe mJlyon Ura krymf!tlnde bir para. 
~ tekrar badneye çekmek lmk._.1 
elde edllecıektlr. '700 milyona yalda. 
,.. tediye vurtalarını dört y8:r. mu. 
10- tndlrmenln bllyttk ~•irini kıaa 
bir zamanda sörmek mllmkl1n ola. 
bllfr. 

Fiyatlar Gsertnde hl(' olmazsa yh 

de IDJ'k bir ı-tr kencllnl hissettire. 
eekdr 

varİdr wrgtelne tabi olanlar ne ka 
6ar ook t.edlyede balunurlarııa vatan. 
daflarnr gntlatmdan sıkan hay•t 
pabalılıfına o kadar darbe lndlrllml' 
olaaaktır. Varlık vergtıaı verenler 
&o.yal bir blzmet de yıtpmıı olu.ak. 
lardır. 

Şllkrtl Saraçotlu bük6metl yalnr:r. 
~rsl sa.temi U. lktlfa etmedi. Tab 
dit ueulllaU de tuttu. muayyen ınlk. 
tarda madclelerl, teni kabWyetf göz 
linllade tutularak, mahdut vatandat 
lara clalıtmrya Ye lmk&n nlsbetlnde 
bu hududu pnlşlt'tmlye karar verdl 

Tatbllt kablllyetı, adalet ve emnl. 

Hı.tRA KAZANANLAR 

Yeni 1maı1et MI· 
diri yana 1eıı1or 

Şimali Afrikada ite tıqıryaıı Ame. 362497 29141 191838 18~:14 378972 
rfkan ııefe,ı1 kuvvetleri harbi ntha. 291286 60267 72396 138M6 19003!ı 

Son Uç rakamı 61', 69'. 1815, 
677 ile nihayetlenen numaralar 
mi§er Ura k&z&nmqludır. 

lN, 
yir. 

yet kua.nılacagı yere Alman topra., 
gına götUreceklerdir . 1000 LiKA KAZA.Nf'-NLAB 

691S63 296074 156747 24662'1 240484 
10 LiRA KAZANA.SIAB 

Kıcıı spo!'lan mevsinıi her sene 
yRpr!an ve nrtık ?ir ana:ıe httlini 
a 1 m~ş o' an bayrak yar:!!• ile ilk· 
Hınund:ı ac:ılacakt.ır. 

Son Telgraf paeteaı Yeni IDmnı. 

yet mUdUrU HalQk Nlhad Pepeylnin 
bu sabah ıehrjmlze geldiğlnt yazmq. 
sa da bu haber doğrU değtldir, Haltl 
Nihad yarm gelecektlr 

• 249H9 203677 745159 291366 32217~ 

Fransa n 1 n 807832 323474 269791 '269308 182923 

Son iki rakamı 11 ile ııihayeUenen 
numaralar onar Ura kaanm11ıaraı.r 

AMOBTtl.EB 
300726 8876 2:1170q 27~802 300209 Sonlan 3 - 9 ile nlbayetıenen nu. 

yet kaidelerine lııtınad t'den uauıe de kendi kendine ldfa~t edecek zlrL 
göre memlekette bllkflmet tarafm • , &t AJetlertnı luamea oleDD moderca 
elan bJmaye edilen unflUrlar mem1e. blr f8kilde yapabflec:ıek bir Cfllllb'et 
kette geçim bAkımından kötü durum j ıtıtn oldukça Umltlicllr. ADI takdir • 
da olan memıırlar değil, onlann lld. de lııtlhlllllla bereketi tabiat tartl&. 
vlye ~lrod~kl teıbltı mUıoklliı olan ın. rına tAbl oJacaktu. Tllrld.ye zirai 19-

eanJardır. tlbsalatında tabiat .uaeunınu llenU-s 

A~deniz kıv.darn ~~~~~~; ·~;tm-;~·;,;;;~ 
Mınver silahlarının 

himayesi altına 
btlhaall teşvllc, ve tahdit mesele. lklncı plba seotremMlk, Bu PÇf1 

sinin kıamı olm1ktaa • çıkmalı arzıı 1 bir f'l!mlyetln hayatında bir bamledlr. 
ed}llr, Fakat bunların tabakkuk•ı Ba hamlenin ıı&lerle. aruılarla ta. · allndı 
yalnız sözle, bir kararla yapılacak ı b&kkuk edemlJ'ec:ıetanı Ye bir saman Bedin, 15 (A.A.) - D. N. B. 
ıeyler değildir. ve zihniyet meeeteeı oldutunu k&bul ııin bildirdiğine göre, cenup Fran-

htlbsali artırmak bir taraL etmek llz.ımdır. sanın Akdeniz kıyısındaki strate· 
tao teknik vaeıtalant ve lmkArılaro' 1'abdldi e1Ub bir aurette yapmail jik ehemmiyetli bütUıı noktalar 
ııchlp olmak meııeıeetdlr. Sanayllet- lçln ıııe ook orpıılze bir lktuıadl bOn 1 ~imdi, Alman ve İtalyan sillhla
memlı, hayvan miktarı, tohum mlk. -seye ablp olmak cerektlr. Bu ı r:nm himayesi altında bulunm.U:
tan mahdut olan bir memlekette . bünyenin tekevvün etmemıı olmuı tadır. İşgal altında bulunmıyan 
hattA bOI bol nakld kredisi açaaıuz , da aynı suretle memleket iktıaadi Fransadan geÇi6 hacises.iı ce~yan 
bundan ilmi bir netloe elde etmek karakteri ve zlluılyetl ~ alıkalıclu etmig tahminlerden çok etlratlt 
mtımklliı detlldlr. Bunun 'için uttb. l insan iradeel tabiat Ye oemlyet llze. baganlmıştrr. Ticarl hayat ber
aall artıracağn: derken de bir takım ı rinde aneak bir raddeye kadar mi· yerde normal seyrini takip et
lmkAnlarla mukayyet oldutuımuu eaefr olar. BuDan lçta .. tatbik kabL mektedir. 
tarihi sebeplerin nlllum altında bu. llyetl'• olanı JaPm~k ea kı .. yolclaıl Marailya. ;1'S (A.A.) - .DOn aa
lunduğumuzu unutmama\! IA:r.1mdır. ite baıl&mak .:111f'ktlr, Alman btıkO bahta1ıbcri. anavatan Franııası ile 

lstJhaal tempoııunun artlDMI. hiç · met kararları ile o&zllea ••yal tablo Fransız wbral Afrikası arasmda 
olmazsa kapalı kaldıj'ı m'1ddet 1ç1n. I budu. mu.ha.bere meıvcut değildir, 

Çifte bahsi Ceylantek 
Demet kazar idi 

A.nkal'a, 16 (BUıuıı Mub&blrlmlı.. 1 kurut, Dandinin p~ll 20G lnmlf. 
den tf!letonla) - At yarışlarmm .e. tur. 
klzincl hafta kO§Uları yapıldı. Çlttebahle Ceyllntek - Demet ıu 

1KtNCl KOŞU: Yılmu birinci, Ura 115 kunıı verdl 

1 Aluk fklnej geldi. Ganyan 130 kuruş 

verdi. Londra denizci mahlillerine 
OçNOCO KOŞU: CeylAntek blrln. 

el, Tarzan ikinci, Bora UçUncU geldi. 
Uçar kOflJladı. Cey!Antekln sanyanı 

170 kunı, verdi. 
DORDONC OKOŞU: Zehrlmar bl

rSnct. Zal Jktncl, Karmen QçUncll 
pldl. Zehrlmanm sanyanı llO Yerdi. 
BEŞtNCl KOŞU: Demet birinci, 

Dandı ikinci, Koiniııaj Qç1bıctl ıeld1. 
Demetin ptıyam llO, pıa.e.t 285 

göre F rannz doncınmuı 
ne yapacak? 

Londra. US (A.A.) - Royter· 
Londra denizci mahfillerin fik. 
ıine g5re, Fransız filoeu, lullu8t 
bfT' sempati heslediti idil tteftl fn 
kat Mihver devletlerini sevmedic;· 
iQin müttitfiklerin yanıb:lfm:t i 
lecektir. 



8C11!( DAK!KA' - 15 SOZ.."TEŞRtN 19l'l PAZAR 

1
-ŞE-HIR-DE--~>-L.-..,~I 
YURDDA 
DO ~YADA SAAT 

ahkeme Salonlarında 

üvey kızını kızgın maşa ile 
dağlayan kadın 

NE VAR 
· YOK 

Par i Fatih kongresi 
bu sabah toplandı 

ŞEllİRDE: 
* DUn gece Yedikulede, tramvay 

addeslndo 15 numaralı evden yaı:ıgnı 
ıkmış, sl\r'atle bUyüyerek 17,13 vı.ı 
.ılıayct 11 numaralı evler yandıktıı.rl 
onra söndUrUlmtiftUr. 
* Tahtııl>alede şekercl Pannyo: 
U';J;tınmdJ. knkno yağınnnı 640 ku
u~a a:ı.tac:L~ı yerde 1300 ltunış:ı sat

:.ı..,mdan, :.Iıl'l Korunma mahkemı:. 
ınce :ı s :P h ıpae ve 1.000 llrn para 
t:>z ... sın:ı m:ıhl<Qm olmuştur, 
* Trak) ad.ı b~ltll~ en 115,000 ton 
hı.mn 1s an•r.ı!n get rilm •ııl için va. 

Dü~ n1ahkeme taraflnda n 1 sene 2 av 
nıüddetıe ağır hapis cezasına \lahkOn1 

edılerek cezasını buldu 
on temin c Jılml,tlr. Anneciğim, annecitlm, annecı.. lçjn bir sUrü şeyler anlatıyordu. 

:;. Kumk p J-ı otu~o.n Şadiye ad.n- ğlilm!. - Ne oldu, ıs~ kauır:ı. oldu, yokaıı 
ı.ı b.r kadının. U\c) kızı Znrifeyc Feryadı, Kumkapıdaltı bir sokıı.lt ben kızımı 

0

ne diye rtoveyiıh Onu ca. 
z.:ı ve c f ı e, .

0
• mahl:e:nece tesbı. lı:ılkmın her gUn ışltmcğe aıt,tığ: nım, ciğerim sayarım Kıızarıı m-ın 

di!~ ~· ı _ ne ikt :ıy ağır hapı~ yUrek parıılayıcı bir sestir. gala dU$tU, yaralnnd. 
. a k~m oln u~ıur. Gece, gündüz, gUnUo her s:ıntinde, Fakat netlced" mıh'<cme dinlcneu ı 
* Diln bir Iıeşadıy attlnın fıylı birdenbire bir kız feryadı ltopar, ba. şanıtler ve delillerle Ş:ıdiyenln Zarj. 

tı 34 ııra 50 kuruştu ğırır, çağırır, ağlar, nlhayet seııl git- fenln \•Ucudunu kız.c;ın maşa ile da(!'. I 
l'CRDD.\: Ukçc yavaşlar, l§ltllmez .Jlur. ladığını, kendls!ne ııebepll sebeps:.ı 
:t- B'lşvekl! Sar:ıço!l.ı dan Ankan. Bu feryatlar Şadiye adında b:r kızdıkça dalma eza. ct:fa ettiğini s'l. 

Halit ı;ln , Tür';: g:ızatecll rjn! kabu kadııım evinden gelmektedir. Bnğı. I bit gördU ve kadını ıam 1 sene iki 
ederek muhtelif memlek .. t m"scle 

1 
ran kız da, U\·ey kızı Zarıtedir. hY mUddctle ağır hapst mahknm 

ıeri hakkınd:<ı soru al surllere ceı·a.ıı' Şadiye Zarifeyi çok ltllçUkken ya. etli. ADLt\' , Mt)II.\ntı:I 
ıar vcrml§tir. Baveı.<ll, şeker mselc. nınn almı:ı. bUyUmeğı: başlamıştır. 

si ctra!ır.da demiştir ki: Fak.ı.t nasıl bUyUtUş, tabj1 bu, bed_,,_ 

EN SON üAl<il<A ".Mahdut gelirli vatanda!IJara bu. va hlzmetçıl!kten ba-,ka bir şey de. 
gllııkU flyat.~r Uzerinde!l nüfus ba.şı. ğjldlr. · 
na ayda 600 gram ı,ıekcr vermek v - Kız z:ırl!e, kQş, tııı.kkala. Küçük llanlar K ···• 
geriye, hUktlmetin elinde katan ıı.:- - Peki anneciğim. 
kerlere yeniden bir tlynt ,..koyarıı.1t - Zarlfceee, nerel.? kaldın, hmzı:, 
onları serbest pjyasaya arz ve bu su. Çabuk gel. Ateş yak. Bu Kuponoi eklenerek ı;onı.lt."rıleceı-
retie de serbest plya:ıada.'l clde edıl. - Şimdı anneciğim. ı, ııraın:ı ''e iş verme ll!'nları En :>oıı 
d.iğlni zannettiğimiz 100 'IJlilyon 1i- _ Yezid kız, kırılaıncn ellerinle , Dakikada parasız ue,r<!'dllecı'ktlr 
rayı piyasadan çekerek Merkez Ban doğru dUrUst bir kahve bile getiremı 1Hinl:ırııı gıızetede ı;orlilduğü şel•lld• 
kasma yatırmak, hem. Türk parıısrı ı yorsun. olm:ıı.ııın dikkat eıtilıuelldlr. mı;,·ıenm• 
korumı:ık, hem ıcab:)ttiği takdirde b1 Ve akablnde giddet!j bir dayak teklifi gönderen okuyucuların mahtuı 
parayı Ml111 :MUdnta!I. ibtlyaçlanna faslı. Zarlfeciğln feryatları ayuka kalmak Uzere s.'lrlb adreslerini bildir 
tahsis etmektir. yükselir, fllkat ldmse (:ıkıp kendisi- • meler! Ulzımclır. 

Dt)J\,"YADA: nj kurtaramaz. O artık tam ınana.. ı 
* Avrupadakl Japon heyetlerinl:ı siyle Şadlyenin esiri olmuştur. N:e lf ,:'e. .. ~şçı artyantar: 

ge!!erl §lmdiki vaziyet lı:ıkkında. gö. arayanı, ne soranı vardır ŞııUlye ae 1 'ı.uk"e~ taMllll ıııuh~sebe u . 
rllşmekrde bulunmak Uzere, Bertin. hlçbjr korku duymadan zavallı kıZl ı sullerıne bıhakkın vakıf lıır,lıay.Gıı 
de bir toplantı yapmışlardır. her gUn Cehennem azabı çektlrere'< zl bir ucretle Öğleden sonr:ı ış arn. 

* 9 gündenberı hlçbir Alman,uçn. l§lerlni gördUrmekte ve s:ınki kendi. ınnklndıı. <B.C.) remzine murnca~l 
ğınm lngiliz sahlllerinl aşmadığı, sine jşkence etmekten zevk duymak- , • F.ski '!'ürke<', yeni türk~·e okur 
dUn Londrada bildiıilmlştlr. tadır. yar.ar elinde dııktilo şnde•nnınc.c;I 

* Yeni Glne şarkında, b~yUk bi: Nihayet kadınm vicdansızlığı o. bJ.ılunuıı bir bny:ın: her Jrn:ıgi bir 
deniz muharebesinin cereyan etmek. derece)1 bulmuştur. ıd bir g-Un bUv. ınll'!'i"'' ,pde ·•:şınnk isten .:kırdır 
~ olduğu bildlri!mektcdir. bUtlln aklını kaçırmış bir halde, biç ( F. tez ) remzlr.e rnilrncnnlları. 

* :Mnk Art.Ur kararglllıı, 12.000 to. bir aklın kabuı edemlyeceği blr ha. * ilk mektep mezunu eski ,.c ye 
r.itAto!uk bir Japon tR§ıtının Salomon rekette bu!unmu§tur. ni yıızılnrı bilen munrııelat işlerin, 
adaları sularında batmldığmı blldlr. Şadiye o gUn Zatjfeyc b1r kahve den nnhıynn d:ıktilo bilen r.skerii. 
mcktedir pl§lrmesjnl söylemiştir. Hı:-nUz 11 ya. .ııini hitirml5 c!iııcle bon~erdsleri 

* Salomon adaları dolaylarında., ııında ola.n bir luz, kahve piııirmesl. bulunan bir bay şirket Ye ııc:ıret 
kuvvetli dcntz te,şkjlleri arasmda ni nereden bilecek. hane1erde. muameJllıt işleı ı ycy:ı 
çarpış;nışlar olmaktadır. Cezveyi almııı. atcş.l surmu.,, fakat ılaktiloluk nrnınnktndır (\'cşilkliy 

'fokyo. Amerikan tıJosı.ınun yuna.. ufak bir dalguılığl yUZUnden kahve Sofrn k6:rıinde Silkril .Akbulıık) mı. 
nm tnhr1P edlldlğlni bildirmiştir. kabarmııı, tıı.§mıraır. Tabll kUllcr ha. 1 esi ne mflracant .. 

* General Mak Artür umumt ka. vaya kalkml§, Şadiye <le yerinden ı;; 18 y{\şında <'rln ıncktelıin !kın 
rargllhmm tebliği: fırlamıştır. Kadın, o kad::ır hiddetlen ci sınıfından mezun bir gene her 

.M ı t'f k ırnvveUerl Yeni Glned9 ml§tlr, ki ne yap:ıcağını şaşırmış, hangi bir işte çohşm:ık i~1emeklf'. 
yenı · il• ı ieınlşlerdir Zarifeyi yumruk, tekme bir hayli 1 dir. Sirkeci kıırndh':ın olelinde 

Bunn yolu Uzerlnde bulunan Nalro. dövdUkten sonrn b.ıe hırsını yeneme 1 Y:ışıır 1\ıı)gpJıın:ı mürııc:ıat. 
bl dlln işgal edilmiştir Bu köyün. miştlr. Bunun Uzerlne m!l§aya yaplf- Aldırınız: 
Bunayo. mesafesı l50 kilomet~dir. mış, ateşe sokmuş, kızdırmağn ba,cı.. 
Pa~tle Avustrn!yadan getiril. ıaml§tır. A5ıığıda remJzlerl yoz.ılı olan o . 

lmyucıılarımızın namlarım' relen 
miş otan Amerlknn kıtaatı t.se ce Zavallı zarife baygın bir halde yer 

mektupları ldıırchııneınlu:lrn (poznr nuptan yaklaşmaktadır. de yatarken, annesj~n ( ! ) maşayı 

ÖrU Ö 
kalıı.!ı tarı harf!.)) bergtln sabnhtnn öğleye 

R zveltln Cezayir 
umumi valisine 

mesaıı 
\'asington, 15 (A.A.) - Beyaz 

Saray, Reis Ruzveltin Cezayir u• 
mumt valisi Şa.tele gönderdiği me· 
sajm aşağıdaki metnfoi neşret • 
miştir: 

''Modern muharebe i~in her 
tUrlil malzeme ile te-clıiz edılmi~ 
ç0k kuvvetli bir Amerikan ordusu· 
nun, mihver kuvvetlerinin heriınn 
gi bir hareketini önlemek l~in, 
tükenmez kaynaklarını kullanarak 
Eıize yardnn edeceğine, düıımnm 
ı;imaı Afrikadan tnmamiyJe ata • 
cağına ve Fransayı menfur dil§o 
man zulmUnden '.kurtaracağlna e· 
min olabı1irsiniz.'' 

kızdırdığını g r g rmez. .son 
kuvvetiyle yerinden kalkmt,, kapıya ' :mdar ve saat 17 den sonra aldrıma. 
koşarak kaçmak istemlııtir. IAkin ı nn. 

• lm kendlslnl I (A.G.) (Asalet) (A.U.) (Acele M.K) 
Şadiye buna manı o uş, ı 

1 t k ktoft sonra. ka ) B.Ş. kimsesiz) (Blunmaz) (Bay Faik) bir sil e le yere yı •tı .... • ' 
k tın k kı IZl 

bir hale (Bulu11alım) (Çabuk olsun) (Dadı) 
pıyı apa ı!J; ıp rm 

a t I! alarak kızııı {E,F) (Ebedi yuva kuralım) (E.M.GU.,) 
gelen ma§ayı teş • ı F.) (F.U.Ş) (F.D.K) (GUn) (23 ıo isti 
Uzcrlne atılml§tır. 
Kadın kendini kaybi:ıtmlıı bir hat. yen)(Kısmet)(Klm)(ME. 49)(Nelllı 

d k U Y kızının rns~ {0.t.) (Özbaba) (P.A.) (79 ressamı e ızgın maşayı, ve w 

gele çıplak ellerine yapl§tırmaktadır~ <~.A. 1 (Sn() <S.S. Çabuk) <Sam~mf) 
Zarl!enln çığlıktan o raddeyi bulmuş. _<_a_ğ_m_u_r_> _________ _ 

tur, kl mahalleli evlerinden ııokakla. 
ra fırla.mı§, bekçiler polisler ko~U§. Yeni Neşriyat 
muııtur. Nihayet eve girtlml.§. Kız, 
yaralı bir halde bulunarak hıı.staha. 
neye kaldırılmış, Şadiye de yakala. 
narak :ınııhltemeye verilmiştir. 

=t'· %:1(. 

Şimdi, Asliye Altıncı ceza. mah. 
kemesinin suçlu. yerinde bulunan Şa. 
diye, pUrtelA§ kendisini kurtarmak 

FATtH KtlLLtYEst 
Mnari! Vekilliği kUtUphane me. 

murıo.rından Muzaffer Gökma.n, tıı.. 

tanbulun zaptının 600 Uoctl yıldönU. 
mU yakl~maııt mllna.ııebeUyle "Fatih 
KUlliyesl,, ismiyle bir kitap neşret
miştir. 

C. H. P. Fatih Kazası kongresi 
Nevyork 

ombal2aacali: • 1 ~ kesıf bir lralabalık azanın huz:ır

~ev~ orklıılnr, hoşlarına gitminn 
hir lıa\•ntlis i~itliler. "Fılıııul.ır A 
ıııır:ıli,. ıııw:ınını k:ızanınış ul.;n ı\. 

ınir.ıl 'ı'ales Slirling, ı. 'c\ )Orkun 
muh:ıkk:ık lıorııb:ırılım:ııı t•<l'lcceJ;i 

lariyle ve \"ali ve Belr.diye Rciıoi 
Dr. Lutfi Kırdar ve P:ırti Vilayet 
Reisi S~at Hayri ÜrgUp'ü ve Par
ti Vilayet ve Belediye az:ı.l:ırının 
huzurlnriyle bu sahah saat ıo rfa 

yapmıştır. 

ni bıldirıııiştir. Kongre Belediye aza.sından 
..\ıııirnl. lıoınlınrdıııııııı, zaııı:ıııını Vn•fi Alttin'in ::-eisliği altınıia 

du "kış girmeden evvel, sospk \'l toplanmrstır. 
kar, şnrk cephesinde tayyare h:ırc · y .... 'el h · R" B -. . . ..nı ı are e"etıııe .ıca;ı at;· 
kfıtıııı dııı·~tıırdıı~u ,·akıl,, dıyc d~ 1 cıoğlu, Muhtar ·A~ar, Ham1i Sn-
ıas~ıh elmışlir, nnl. Zıya Emin lnankur, .I<ikre-m 

:-;:e,·rorklulnr lıııvıı boınhnrı\ım .• n Ert::ına, Su.eli Odvakmıız \'C R:zR 
lıırıııdrııı ın:ırnıı olılııklıınnı z:ınrn·- ı ln · cı· >nrarı s~C'i tiş ('T ır. 
diyurlıırdı. Bıınıın için. ?\c,·york 
bele·Ii~·e reisi Gunrdg~ e'ııin ıa,·siyc Parti Viluyet kc>ne-r<"Einc i:t:. 
lerinı tııçl· '>ll\llıışlnr ve h:ızırlnn- rak etlnek üzere delc2'c.'iklerc Bi-
n mı ·tnr can Buğcroğiu, MıtJıtar Acar, Vas

ı :ı ~ ... 
..\rnir::ıl \'nlcs, hiçbir zoııınn lütıil· fi Aktin, Huriye Işıksal, Abdul

lah 'rakt:ıs ve Profesör Dr. Sıııli 
etıııenıiş bir odnıııdır. O: 

"~c\·~orku hoıııb:ıl:ınınk, lnıkCııı • 
sız hir '>l'\ ılcfjildir. Alnınnynnm 

i.000 ılcaiz milt giılehllen llen-
1\l'I l ii ıiııinıll' lıomh.ırılıııınıı ıar. 

ynre'cri varılır. Şiınıli, huıııl:ı:ı 

fazlıı ııılklnrdrı ~apııml;lııclır. 
''Bu tnn ore \llnnlii:lı gecl"lıılc 

cck kabiliretıcdir. Tıın ıırc :ıoo ki· 
lo!ıı!, homhnl:ırl:ı diklii ol:ır:ıl, gr. 
lebilır \l' bir ycrdl' rJıırııı.ıksı:ı:·ıı 

da ycrinl' döııchllir. \nıııııı ile :\'c,· 
york nr:ısınd:ı 2.000 mil ıı;csafc \'ili' 

dır. T:ıy')·oH', 8 ton bomh:ı l:ışırıı 

bilir. 
"Bu lnyyıırenln kıınotlarınf't'.ı 

frenler dı· Ynrılır ki, hıı sııyedc pik~ 
lıiicuın l:ırı dn y:ıp:.ılıiliyor.,, 

Demiştir. 
• ;f..,. 

Aıııirıılin, böyle bir kclınncıtc bu
lunduğu ııyııı ı;ıliıı, Xc•,·yorkun 400 
lrlılıkc ıHiıliiğü, hep hirılcn ötıııef!c 

lııı~l:ını:ız mı? Tnllı bir sonbahar 
hnnısınn rat:lmeıı diidükler şehri 

kas,·eııe doldurdu Pnsif miidnfa:ı
yn n~ nlrııış olan 2so bin kişi ı-nzi. 
releri hıışınn koştu. n:ıınlnrııı iislii· 
ne çık:ırnk Ynnınıı lııımlınl:ırırıı sön
dürmeğc h;mrlnndıl:ır. 

Grce. ehircle, kısmen ışıklar sön 
diiruldü. Vitrinlerde ışık \'Rrrfı Scy. 
riisefer i~:ırctleri de kııranlıktn, bi
rer elmas gihi parlıyorılıı. 

Ertesi s:ıhnh haslıılıanelcrdl', gece 
knl:ınlıktan ezilen i5 kişi lcdnı·i o
lunuyordu. Ncvyork lıombııllınmış. 
lı, nmma gölgc~ine 75 kurlı:ın Vl'r
mişli. 

Pente Veyqantıa 
beraber Alrfikaya 

geçecekmiş 
Londra, 15 (A.A.) - Mareşal P.,, 

ten ve Veygandın bir bUkQmet kur 
mak tlzere yukında Afrlkaya geçe _ 
ceklert söylenmektedir. 

Cenova bon1balandı 
Londra, 15 (A.A.) - DUn öğleden 

ııonra, Amerikan uçankale ve Llbe • 
rator uçakları Fransa sahll!nde, L:ı 

Palis ve Sen Nazer llmanlarını bom. 
balamııılardır. 

Londra, 15 ( A.A.) - Cuma gece~u 
• motörlU Lıı.nkaster v .. Sterling u • 
çak!nrı Cenovayı yenld'"n bombarch 
man etmişlerdir. 

.Aaıl hedefi te3kll tden Ansaldcı 

fabrikalarının a:tır ııurette hasara 
uğraıtldığı tesblt edllm[§tır: 
lsviçrede gene hcıva tehlikesi 

İ§areti verildi 
Bern, 16 (A.A.) - Evvl'lkl ge~. 

batı İsvlçrenln bir çuk yerlerinde ha. 
va tehlike işaretleri verllmi:ıtir. U 
çakııavar bataryaları fa.,.ııyete geç : 
mlştlr. 

Sari< cephestnde 
fıJoç::r·:ı·ı, 15 ı UııtlyoJ - l.>iin ~

ce ynrı'-ı ııc<şrelliicıı resmi Rus tı.-b 

ı uı: 
l•i sonte~rıncle kıtaotııııız Stolın. 

ı:;rnr'I ınıııl ıknsıy c Tuopq•nin şinıııl 

ıloğıısundn ve Xrh•ıj:!ın ı·enup dıı

~ıısunıl:ı diişmoııln ınuharchcler ~ np 
. tılıır. Diğer cephclerdl' dl'ğişlklık 

olııındı. 
13 sonteşrinde hnrn ku' vetleri. 

ıniz cephenin muhtelif ke.<;imlrelıı

ıle 10 <lii)nııın tnııkını, 40 kamyon 
ve otomobilini tahrip ettıll'r, 3 ha. 
lnn"ıyı smtıırdııl:ır \"e bir böliii;c 
yak:n piy:ıclcslnl dnğıllılnr ,.e kıs-

men iınlı:ı ettiler, 
!'ılıılinqrnıl ınınlııknsında ')irlıletli 

mı:hnrchcler olrlu. Dii.,ınnn şclırın 
fahrikıılnr m:ılı:ı11c~indeki nıcvzıı ... 
riıniz.! ho~ ıın:ı hıicuın l'rliyor. (' 
ı:iindenheri l'kseriyclle c;iingıl sün
J{İİ\'l' ıııııhnrr.hrlcr oluyor. St:ılir.ı:. 

rnd rııüclafilerl fedokiirf'ıısınu l:ıı 

lıücı•ınlnrı pü<ikiirlınckll'<lir. Anr:ık 

hir soJ,nktı ıliı~m:ııı kii<:iik grııplıı · 
rııııızı ı:<cri ~iirdiı. t'c ~iıııclcnhcri 
rlC'\'Om edcrı nıulı:ırcbcicrdc ılü~ı'l:ı. 
nın li tankını. 11 lop, l 7 siper 
lııl\'anını ı.ılıriıı \'e hir!rnc bın ılü<;· 

nııın ~ııhny Ye erini yok <'ilik. 13 
rlıişm:ın ur;nı;ını rliişürdiik. 

Sl·ılin~r:ıdın şimal balısında a~. 

kerlrrlnıh:, fl1C\'Zilcrini k•J\'\'Cllc 
talıidııı etııırr, 1-t•şlf lrnreketlerınllc 
lıuluıırhılnr \'C lep nleşi te;ıtl etli
ler. 

Nnlçığın cenup do~hmındn kıtalu. 
rıınız fııal mııh:ırche h:ırekl'llerlnde 

bulıınclnl:ır, !ıirkaç nıe,·zii işg:ıl 

etliler. Oiişm:ın •ırnknvcmt:>I ri>stcr
mcklr ,.e rııuk:ıhıl hficmnlarl:ı ileri 
hıırekcllnıi7:i dur<lurm'lğıı lcl'şh!ıfic; 
elırıl'klcrlir Bfr ke-;imric Ön smtnki 
erleriıııiz, nıiilılm litr 
gııl elliler. 

Dıi?er hir ke'ilrııcle"Almıın!ır ınn'lı: 

lorl:ı ve otoıııııtik silfıhlarla lıııruın

da bıılıınılulnr. Kıtıınlırııı7. 8 dü5111<ın 
ınnkrııı, 2 oıonıobilini tnlıriıı \'C 

JjO ıhışıııan erini lmh.1 cttılcr ve 
diişrıııını çıkış nıc\•zilcrine ııti'ikürt. 
lfilcr. 
Ttıapscnin şln•al doğıısunıJ.ı ılilş 

ın:ın lıücu•nl.mnı püskürlllik. 11 
düşman tnnkını, 12 knmyon \'t' oto • 
mohiliııi hıısnrn ııAr·:ıııık ,.e yııklık 
Takriben iki lıöli:k diimı:ırı pıyııdl'· 
sini dağıttık \'C kı<;ıtıen inılın el. 
tik, 

-'lmıkova 1~ ( A.A.) Kızılyııd•.ı 
gazetesine göre, Alman orduları Kaf 
kasyııda ele geçirememiş oldukları 

içjn, şiddetli benzin ve başka akar 
yalut sıkıntısı çekmektedir. 

Boberde şntak au. K A RA ELMA~ pnrtlınıında. yerl~tlk. önct'lerl her 
''Ben mister Sprek} öldilrmedlm!,, ... . kes kendi dilıJUncelc;ıne dalmı, ol • 

dlyo pllrdeh,et b3ğırdı. doğundan, pek ıız konuşuluyordu~ 
Kola devam etti: 84 Tam karsımda oturan yU7.başı Prays 
"Mister Rober çolt kurnazca bir!:'"· lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN esıı.iyerek 111mu,ak koltuğa. gömül • 

ro bulmu:ıtu. Her araııtınna yaptı. mtlş, olduğu yerde uyukluyordu. Btr. 
ğı gece bir pencere nçılt bırakıyonlu. tlen ba:tmın ü'ltlln:lekı port bıı~azdan 
Böylece esrarengiz. ziynreK'inln şato_ Blitün yolculuk esnasında tl'.k bir rUnüŞc göre hükiim vererek yanıl • bir eJslm kucağına dll.,tli. 

Irmak secilmişleıdir. Ket' •terle 
sJz alıın hat;p "f'dt'n H.u:ı.'ı S · 
nal. Te\'fik l\bıa', llr. Hıkr t 
1-'eridun Arda, Rırrı Env~r Gatuı 
'tlıı.zhar H:.ısan Glirdil son zat:::.!11-

larda Hı.ikfunetin ittihaz ct::i~ı ka· 
111rların bütün Parti ,•e te !ti!. t 
:ı~:ıct.ııılan tarafından tam hir 
tesaıılit altında ve el bhfr~ı i'e, 
tahakkukuna çalışmak für:cre ıı ıı ı l 
içmi~lcr ve tenvir ve irşat vru. 
talarının en hil"ra kö~lere k:ı h:ır 
gôndcri!lp Halkın teııvir \'" ir at 
eclilmesin4e söz birliği YJPmı -
}ardır. Heyecanlı t<.':ı:ahur:·~an 
!:'onra biitlin kongre heYeti umu
miyesj candan gelen bu du:; ~ıı!a 
rı ''e tazimlerini BUyük Mi'F ~cf'c. 
ve Bnı1 Vekil ile Da.hi!i~·e Vd:ilinc 
ve Parti Gaıel flt'kret~rl:ği:ıe tel
grafla ibl:ı~ına karar verr:ti:-11°'1'· 
dir. 

Sima'l Afrikada 
l.r0mlra, 15 (A.A.) - ŞJ"r.a.lı Af 

rikadan bu sabah pe-kaz haber n· 
lınmıştrr. Sahil boyunca, cloğudan 
batıd!n iler'iyen oraularm he.re • 
keti inkişaf etmiştir. 

Montgoır.eri en·rindeki tn~ili:ı 
kuvvetleri Gaznlcye girmiş1er \'C 

Binr-s.zi yolunu tutmuşlardır . 
Bazı hnb'!rler Amerikan kuvvet 

lerinin Tunus hududunu geçtikle· 
tini !:ÖV)emektcdir . 

l'UNUSTAKI FRAXSIZl,Al! 
'11HVEClL1rnl.E ÇA RPl!31YOI~ 

Ne,·yorı., 15 (.A..A.) - Şimıı i 
Afrika cephesinden a:ınan tclg • 
raflar, Tunus topmklannua bulu· 
nan Frans:z garnizonlaı·ının. u 
çaltl:ı getirilmiş olan mihver kır
''etleri il<" çarpışmakta olduk!arıııı 
bildirmektedir. Dilşman, getirdi· 
ği bu kuvvetlerle Tun~a Bizerta 
~..:hrini alır.ak istemektedir. 

BUZJ LİI'ıf.\1'1NA ~tnOC1'U 
Ht1CUI'ı1 

Ne\'york, 15 (A.A.) - Buji li· 
manına mihver hn,·a ku\·veı\;ri 

!iiddetli b.ir hava hücumu yanmı • 
lardir. Bu taarruz defeoild!ği ;;ıl:-i 
l 1 mihver uçağı da nlev1er için==
dilşUrUlmü~tür. 

BOXI<: Lfl\fA!ln NASll. 
ZAPTIIDİl,Dt? 

IJonclra, 15 <A.A.l -- Tunus 
hududunun 60 kilometre batısında 
bulunan Bone limanının işgnli 
hakkında şu tamamlayıcı malü • 
mat vel'ilmektedir. Bone ~ehri per
Şembe gllnil İngiliz ve Amerikan 
para.'iütçUl~ri tarnfında.n zartedil 
mi~tir. Pn.raşUtçülerin çoğu lngj· 
lizdi. Beş dakika içinde Şehrin 
hava meydanına ) i.lzleree par'9§ilt· 
eti atılmıştJr. Bu ıınragli~çiller ha· 
va meydanını ele Ert'Çird.ikten son· 
ra şehre girerek i;gal etmişlerdir. , 
FRA~~ 

HAR B i 
Y :ızmı: RÖı'\' /~ lJA f,lJU 

I 

Bu kıtnbm muhRrrlrl, eserine 
şöyle başlıyor: 

"Bıı kitap bir roııuı.n değildir. Bu 
rada a.nlntılan bUtUn vaknl.L. 
doğrudur. H.adl'rlu ka~ıma çı 

kardığı \'e arkadaı:ılarımda.n ço 
ğunun hayatına rnııl olan !ıAdf. 

selıırll az.ıeık bite olsun dekf:nlr 
meye muktedir dt!ğlllm." 
Bu es~r. yalnız, bir tarih değil, 

muharririn iddiası hllııtma ze\•k 

Le okunacak bir romandır. 
Pek yakında HABER. bu gUz.:-. 
eseri okuyuoıı\arma vermeye 
bn§llyacaktır. 

Okumak Fırsatını 
kaçırmayınız dan uzaltl:ı:rtığı hlssjnl '\l'rmek tst!. lrnllme konu5ulm~dı. Polis merkezi ıııı tım. Bu ejsjm Praysın lııtnsyon loka.n 

yordu. (Göz ucuyla mı8 l\lııryele oo.. uzaktan görünUnoo rahat bir ndes lsta yona vardığımız zaman 'tlok. fa"ından 8atın nhl:l:'ı ceviz külAbl):dı~ 

Bu gazete,, Ruelarııı Tuapseyı bu. 
ıaıtmadan evvel bUtUn petrol kuyula 
nnı tahrip ettiklerini ve Mayko:>. 
Krnsnodar, Neftegorsk taafiyehantı. 

terinin tekmil malzcınesint beraber . 
terinde götUrdUklerinl yuzmıı.ktadır. 
Almanların son üı: ay jçlnde buralar. 
dan bir damla bile petrol ı:ıkarama 1 
dıklaı·ı ve Rusların ya ptıkJn.rı trüırL 
batın cezr1 olduğu t\lmln edilmekte • I 
dir. •----· 

lmrak) şntonıın muayyen bir pence. alclım. torun köhne arabaı.mı hazır bulduk. Az sonra tıeplınlr. kıtır lntır ccvır 
resinden didllc didik ott,lği peruka~ ı Ya~lı ve yorgııu bir :ıdaııı glbl no. Arkn111ııda kaim bir kürk, peronda kırmağa blıııladık.' • 
nı'.;"D.Ca lırlatnn da gene Uoberdl. Ne her arabadan peri~an bir halde Jn • hlr aııağı, bir yukarı dola5ıyordu. Ro. Hepimiz böyle gliltı oynap ceviz 
yaz.ık kJ perukayı ;atm aldığı be.rbe. dl. Kola merkezde yfrml dakikadan berin tevkltlnj ötrenlnce manalı nın. ;)erken Kols mevzuu durup dururken 
rln ad.resini 8ÖltUp ntmayı unutmuıı. razta kaldı. Di>ndliğU ı.anııın yalnız_ nalı gUIUın~dl. ııııhlt olduğumuz cinayet htıdlsclcrine 
tu! Tııllh!iz.Jlk, do tum! Ne yaparsın l' uı~ Bfraz sonra büyü!< bir otomobilin gctırdj. 

l\lnamaflh &en de nmbaya bin! Nasıl Çehresindeki ıt.ııde tamamen de • lçbıdcn kır maçlı bir ıat çıktı ::mster "Baylar! dedi. Sizlere &lmdl haT.1 
oJ!ıa Setlvort polls merJcezfnln önü'l. ıllJmlştJ. Gözlerinde Jıaklm bir p& • ! Hov, Brayt yanımrı:dan aynltlı ve o. meselelt-r hakkında. 11,:ıaua. buluna _ 
den goçeceğl.7.. ımster Flndley csld nltı, dudaklnrının etrafında da kea nu sclAmlndı. Hov biraz sonra. Kolsu cağım. Albayın ~-ahıtma odaııı bir çok 
bir nhbnbla yeniden tanışınca mem • kin bir hat peyda olmuııto. Her defıı. çağırttı ~·e onu bir kenara c;okcrelc Mrarengl% faaliyetlerJn merke-:.r.lnl 
nan olacaktır.,, bir mUertmı ellndekı dell11erln ldde. mrarla bir teYlor söyledi. Anladığmı:ı t~kll etmi?seydf, belki de bu llç clna. 

KoJs 'u,ııf'ı o.re.banın içine çekt 1 tile ynka!a.dığr zaoıan onda bu deki • göre Skotlant l'arL m!j!ettı,ıne ve11l. yetin sırrını bulamıraeııktım. 7..a.bı • 
ve arabacıya hareket emrini wrdi ı.ılkllğl mli ah?<le ~derdim Ne :s'ogTln ka.larm ta.desi tı;:ln te~ekkUr etmelc l<1. tanm en çol< korktu~ıı şey karı,ıklık 
Maryel :mcrctıvcn buamaJ;-mda dı:"1' • ne l>rays, ne de zatım ona bir tey tlyordu. ırnhaklkıı. bir arslrk cebin lhtll!ltlnrdır. Zira bu lhlildtlar haf)y"' 
~ • sormağa ceımret edemedllc. l'ük9ek den bir çek defteri çıkardı. Fııkut ~·ı esas izden uzaklaştırır Y& esas bil. 

ltober p;:ıiıt:ın •:r .aı.jyctıe Kol l ı bir zek4nın Jınllttmeğe mo\•nt!ak ol. Uols milyonerin telilıtlnJ rcd2ctmi' dlsey!c n!Altnsı olmı~·ıuı bazı aidatım 
ytızb:ııı Prayııııı •rtamıclB oturuyor duğu muamma hepimizi pı;kma oe olacak ki Roc omuz sllkcrrk ı;ıek def. izlerin peşinden ko~mnsına ,.e böyle. 
do. Gözlerinde ı;ılgxnco bir korku : 1 \'llmhti. • forint gene cebin!) y~rte,tlrdl. , cc Jpncıınu elden knçTrmnsına sebe • 
ııun ifadesinı okudum. Jleyhııt! Bir defa daha hnrlr.t ııs . ~rn,tereken blrln<ıl mevki bir kom. 1 blyet ,·erirler • (De\'anıı Var) 

Almanların tesisler! eski haline 
iadeye masruf gayretlerinin evvelden 
akamete mahkQm kalııcağı muhak • 
kaktır. Almanlar en kUçUk tesfsl b:ı 
garmağa muvaffak olunca, nercde'l 
geldiği blllnmjyen çeteler meydan!!. , 
çıklJlakta ve dU§man tarafından ta. 
mlr edllen tesisleri hııvaya uçurma:<. 1 

tadır. Ne tehdit, ne para vandle! ı 
mahalli petrol ekspeı-lerinlı petro' 1 
kuyularının tekrar kurulması jşin<!>! 
A1manlara yardım edecek duruma g~ , 
çlrememektedlr. Bu ~vrl'dekt kuyu. 
lar harpden evvel yı'da Uç milyon 
ton petrol istihsal etmekte bulunu 
yordu. Çok bUyUk sayıdl retrol mU 
hendlslerl ve mUtchusıs fşçller. At . 
manıara nct~s aldırmt>'a'l ı;:qch:rc ıı. 

tihak etmi.,lerdir , 

Vl·y 
ı:u Huıı nmharrlrleı1n)a cıı büyük. 
terinden bin olan 

Gogofün 
t•zunra bir hikay~sidir. 
Mcmlel<ctımb:ln pek az tnnıdıft tuı 
lnymetll nıubnrrırtıı Uu~adao çe\. 
rjlen bir tıfkllyeslnı 

·=-

Yarından itibaren 

HABER 
g21 etosl;ı de 

ta .... ·ı",t~~r ., 
- -


