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ı 'f~: U87Z roııt.a ntusu: !l4 

Yarda ldyuet 
saçandan 14 ldtl 

llf sm edlllfl . 
\'lşl. il (AA.) - Karı.ruhe •• 

F rangfortda neıredilen rtınrd demeç
":'e göre bu iki 19hlrde 14 ki~l kUI'fU. 
n djzllml§tlr. Bunlar yurda ihanet, 

gomünlst partisini tekrar teı~ te
şebbUa etmek ve yabancı radyo haber. 
ler•nı yaymaktan ııuçiudurla.r. 

Bir Amer kan generali 
dedı ki : 

Zaler Amertllaa ....... ...,., 
llazaaııacutır 

lian!tM Sity, 21 (ı\. A.) - A• 
mE·rikan lejiyonunun mi1Jt birliğin 
de söz s!Sylıyen general Beulear, 
zaferin kaıanıı11.c11ğm1 fakat yal • 
ııız bomba t:ıyyarelerinin kullnnıl 
maslyle bu hedefe vantamıyacnğı• 
nı söylemiı:ıtir. Gener:ıld~iştir ki: 

Alınanlarla Japonlar Amerikan 
ı.üııgüleriy1c k~rşılaıa:akl~rı~t i • 
yiec bilmekteı''lırler. Soılenmın ak 
w1i isp:ıt için n~şredılccek olun 
k ltanlann saytııı nek&'iv çok olur. 
s:ı o"ısun mtlttefiklerin bu bınbi 
z:ıfer!e neticelendireceklerini ate • 
ı·en roylUyorum. Zaler sncak Amc 
rikan ı:.akerlerinin kara muhareb·? 
meydanlar.oda düşmanın füıtOne 
atı' att.klan zam:?.n eı:le e<ıilecck • 
tir. 

VıiAyetin tebliği --
ıeazln lzerladeld 

talıdldat 

,,.iii'lyett•n tebli~ edilml~tt1'~ 

r arH Belslmll l'? . 8. fH2 tarihinde gF.rülen 
lüzum üzerine günlüla beo:ız'n io,t:h 

Baaın Birliği lllıntaka ıdare heyeti kaklan tahd,de tabi tutulan ta~ .. , 
arınkı aalı öğleden sonra saat dörtte , .e hu!tUSİ otomobllleı·le kamyon 

llııntaha mcı ke7lnde b!r ·orıııntı ter.

1 

, e kam~onetlıore 22, 9. 9 ı:~ tarihin 
tip •trnı,ur. Bu toplantıya C.H P den itibaren i 1k t1l:<!Jt kararıa 
~re bel•etf yeni ~Is' • 'i~1e mebuırJ m~indeki miktarlara ıı;fire benzin 

1 Suat rlayri davet oıunmu~tur. \'eri•ercği t.ebl:ğ o!unur. 

Cehennem içinde döğüş ! 
R B 1 ISt&Ôngrat sokaklarli1da gecele-
.. 08 • u gar .1 yin aydı\llatıcı fişeklerin ışığı 

munasebetlerı altmda sOngO muharebeleri 
birdenbire 
vahimleşti 

Vamadaki Ruı konaoloıu 
ile memurları memleketi .. 

mize ıeleceklermiş ! 

Amerlllada 

Ferdin faaliyetini 
kontro~ için 

Bazveıte geniş 

ıa1a111yet veriliyor 
N~k. il (A.A.) - Ayan azasın 

dan ve demokrat partllıi !lderlerlnden 
HW ret• Ruzvelte buwat mUlklyetı 
ve kadın, erkek ber ferdın faaliyetlnt 
kontrol için tam salA.blyet veren bir 
kanun tekllttn! bugün ayan mecll.mıe 
vere~kttr. Bu kanun kab:ıl edlldiğ: 

takdirde, reiı sanayi teıkillerlle lda. 
relerin maddi kaynaklarını kontrol 
a&Wıiyettnl haiz olacaktır. 

devam ediyor 
Mermi yağmuru altlnda 33 Sovyet 

askerine nişan verildı 

Malta valisi
nin nutk~ 

Ada tarlblae lbedl 
olarak ıadıll 
11aıaca11ar 

Halta, %1 ( A.A. ) - Malta Talllıl 

\le b&§kumandanı bir nutuk aöy!lye. 
rek 11.Syle demııtır: 
~lecefe güvenle bakzyoruz. Malts 

dalma Y&§ıyor ve tarihine ebedi ola
rak ıadık kalacaktır. Tar!h, M&lta 
mUletlnln ikinci muhasarada da. ec • 
datlarmm g&terdll'i aynı yük11ek rc. 
hu 'fe ayni vatanaeverlitt göatermlıı 

olduğunu yazacaktır. 

-

. . -

sece durın.adaıı devam etmi§tlr. Bu 
AV&§tan sonra bUtUn aok&Jt tekrar 
Rusların eline geçml~ttr. Verilen ka. 
yıp!ar hakkında bir fikir <-dinmek lçlıl 
ıunu aısyUyeJfm ki, Almanlardan te _ 
mizlenen bir sokakta Ruaıar yaya kal 
dınmı Uzerinde, b:ı.lıçelerde ve evlerde 
400 den .taz)a Alman cesedi aayml§lar 
dır. Hafta sonunda Alma.-ılar kazan. 
dıklarmdan fazla kaybetmiı bi.ılunu • 
yorla.cdı. Almanıarın dUz araziden 
tank ve piyade ile Volgaya varmak t.e 
eebbUslerl akim kalmı&ılır, Staılngrad 

muhare~l i>ftmek §Öyle dursun, an. 
cak yeniden bql&mı§tır. 

Moakova, 21 (A.A.J - Gece yansı 
tebli#ine ek olar~ ntfred!len bir teb. 
lllde Novroslakln cenup dofuııund;ı 

Bovyet deniz erlerinin iki dtiıma.n pi
yade blSlUğünll yok ettikleri blldjnlı • 
yor. 13 tank, 7 havB.!1 b&taryuı tah. 
rip edllmif, birçok harp m1ı.lzemu1 ele 
Cedrilmlftir. 

Voronej çevresinde Alman bUcum • 
lan pUakUrtUlmUıtUr. Bir tek ketimde 
Uç gün içinde 8000 dl!rman öldUrUl • 
mu,tur. B!rç.ok harp ttıa1zem~1 tah 
rtp edllmlf veya •le gec;lHliıılıtır. 

Moııkova. ıt I J\.A..) - Sta.~ing. 
rad muharebt-Ainin ilk gürıler;nde 
70 Alman tanldnı durdurm:ı.ğa 
muvaffak olan 33 So\'Yt' t•::inc 
n:uharebe biitUn ~iddetiyle !•ııkum 
siirtrken merasimle nişan verıl· 
mi!!tir. Bunlar 27 tankı ele geçir. 
mlı, 150 Abnanı öldUrmil~Ierılir. 
Bu küçük ~rup t:ırafından göste"' 
rllcn kahramanlık Rusyanın her 
tarafmda aJlmılsnmaktRdir. 

Moskon, 21 (A.A.) - Sovyct 
tebliğinde deniliyor ki: 

sta.ı:ngrad b~l;tsinıie şiddet'i 
uvasl~ ~evam ctmektcı\ir. lkı 
Alman piyade nl:ıyı yokedilmiş, 
ll hlicum araba.s! ta?ırip edilmi§ 
2 sahra tJ.>pu bataryası ve 8 siper 
havan topu bat2.rya!ı sustunıt. 
:nu~tur. 

Mozdon bölgesinde bır Sovyet 
birl;ği birçok A'man taarruzunu 
Jıü9kilrtr.lli~tür. Bir Alman piyade 
t.öll\ğü yok :dilmi~tir . 

Japonların 
Arr erikadaki 
faaliyetleri 

v-.ınnon, 21 (A.A.) - hderal 
tahkikat bUrosu tara.tından ha.zırla • 
narak §imdi Va§ington ainemalarmda 
göaterilen tir film Japonıarın Perl 
Harbur bücumundaa çok önce Birle. 
§ile Amerikadakl nazı casua1uk faali
yetine ietira.k ~ttiflnl •tığa koymak. 
tadır, 

Filmde g!SrWdllğU gibi, bllyUk nuJ 
çetesinin azası l 9U hazlra.nmda fede. 
ral büro ajanları tarafından yakala • 
narak tevkif edildiği zaman bu çe. 
tenın azasından Japon deniz subayı 
T11keo Eılma Japonyaya kagmı§tır. 

Federal büronun ajanian casuslarm 
gJfü toplantılarmı blle !ilme almıelar. 
dır. ~ne bu ajanlar ~tenin Nevyork 
da Logl.&landdakl merkezlerinde b}r 
telsiz ,•erici postası da tesis etmif1er
dl, C8fusların tevkifine Hamburgdan 
verilen ve Almanyaya gizli r.-aliımat 
verllmealnl t.tiyen bir telslz telgra • 
fm zaptı ııetıeb olmurtur. 

Hindistana 
karşı 

Japonlar ta arr uza 
mı hazırlanıyor? 
Yeni Delbl, ıı lA,A. ) - lııtuaon rüz 

glrları me"·•ımlnl.n aona ermealle 
Hj"ldlstanın şark bölgetinde ııava fa. 
a!lyeU artmıı;ur. Japonlar burada hu. 
dut boyunca hava kuvvetlerlr.1 arttır. 
maktadırlar. Daha fimdldeıı Bengale 
ve Blba Uzerlncıe ~cc: n Mfta kefll 
tayyarelert ı;OrUnnıete teııamııtır. 

Sitalin~ırad neden 
düşmüyor? 

Sovyet topçusu, Novorosiek"ln 
cioğu cenubunıia 40 knmyonu da 
ğıtmrşt:r. Bu cc9henin bir ba.§ka 
ktsinıinde J-ir hıwan tl)pu birliğı 
Alman hü~umlarr.ıt pliskürtmüş. 
ıiir. 

1 B• eyaletlfrde toplu bir hJJdt' bulunan 
ve Hlndiatan endllJt!rtııinil' Uçte tklsl
nj tetirli ede:ı mühim enaUatri teala. 

ıerlnin muııa!azaaı için atlratle mUda 
raa hazırlıklan )'apılmaktad!r. Kal. 
1<Utada, Kadrastı: ve ıaht!in difer 11. 
ma."llannda bulunan bava mt.ıdlıfaa 

~ataryalarile Hindistan h~va kuvvet . 
terinin m!ktan arttınımaktAdır. BU. 
yUk bombaıdıman:ar eanann~a Lon • 

drada bulunmue 01811 yan'1n• k&r!ı 
milli aervlı mOfetttı mL.ı.V'.nlerlndeıı 

takriben 66 aı buraya gelmlftlr. Bun. 
ıar f!mdi pıuılf müdafaa "' yangın.ı 
karıı mücadele ı'leıint tanzhıı e:mek. 
te. ,ehrln fabrlkalarm1a "'' blna!ann. 
da pertotıell bu itler !Çin yetiştirmek 

S TALlNG&.-\D'm be'.\·&a bayrak 
oeken bir kale gibi dllfmiye • 

celi eoktaa ulafıldı. Bir •ftf pllA· 
nmdan ziyade kuvvetll bir inat ve 
mukavemeı lalulne kapılarak mUda. 
faa edlllyormut rlbl görlliıen bu fC'· 

bir, içinde bir tek müstahkem mevzi, 
bir t,elr mahalle. bir tabur asker kal· 
dıkça teslim olmıyacaktır: Stvast-0pol 
&1bl bütlla blnalıırı yıkıl~, t&ı O.. 
tünde tq ve omus btllnde bat ı.calmı 
yacak, tam bir harabeye c;P\·rildlktf'n 
ıonra mlh\·er ordusu tarafından z.ap. 
tolun:ıca ktır. 

Her tarafmdan muhuara altındit 

bulunan blr ıehrln rulıdafllf'ri, onu 
kanlarmuı ton damlasına katlar mü . 
dafaa ederler, Bu tehrln ku~tllmı' 

bir kaleden hiçbir farkı yoktur. Fakat 
mlldanter için rlcat )·olu vana. bun. 

1 lıır, mlldafunın lmkAnsız .e lllzum. 
MH bir lıale reldltl aııdaa ltl1'arca 
d11tmanın kapanına ctüernenıı-k, tmh1' 
ve e.lr edilmemek için rteat-1 muka. 
•emete tercl.b ederler. 

stalln;nd sava,nıda StaJh kendi 
ordusunun ricatlnl blzı.at keı.mlt. bu 
ırbrl bl'r tarafından muhasara altın. 
da bulunan bir kale gibi mukavemet" 

1 r.e\·ketmlıtttr. Bunun aebebi bir kııC 

1

1 gliıı dAba k&ıanrunl• \'e)·a dü!!nınıııı 
blrka{ ki" daha faz.la ttlrf:ıt \erdir 
mekteu ziyade, KwlordunnD blltüıı 

rıu.uı BiR MUHARRiR 
dotu cepllftl barplerlncle ıatblk ettltl 
8evkulcen pren91Pldlr. B:ıl,evlk ytik. 
aek kumanda M,etl kütle ballodekl 
rtcatlere taraftar prlbımUyor. BumJD 
eo büyük .ebebl ordudakt manen• 
k&blllydlnln Alman ord~ıunclakı ka
dar aüratJI ve mükemmel olmaması • 
dır. Bu takdirde muntazam ve ıtrate. 
Jık bir rtcaı mllmkttn dej·ıhllr. Ve 11. 
ml&alz bir mukaveml'tten claba fenR 
netlcel~r verır: Sarılmak ve dUtmanı 
yı;rmadan eıılr \ 'Pyn ln:ıba olunma!< 
tehlikesi \1ırdır. Belki bunun l!;ln kı. 

:ı.ılordu erk~nıharblyl'61 liıultılz bll3 
olı:a dtt,mana biraz daha fada tele • 
tat verdiren kanlı hlr mukavemeti 
muntaı.anı bir rtcate ıerc b ptwek zo 
runcb kalıyor. 

Londra, !I (A.A.l - Moskova rad. 
yosu dUn akpmkf yayımmcta Karclı 

cepbeıjndekl fiddetll bir aavana 600 
Alman ö!dUrUldUfllııO • t:1!djrmlftlr 
Almanları çeviren bir Rwı blrlltı 9 
bUcumu pUsktlrtmUştUr. te4Jrler. 

-------...;...------------ı-

Vil~~i MOskovada 
beqanatla bulundu 

ŞlmdlJe kadar bende en btiyat 
intibaı yapa:ı şey 

Rus milletinin alçalma 
göstermiyen maneviyatfdır Bu usul, DUokt-rkcle, 81n,apard&. ve 

3a aon defa Tobral<ta oldutu ılbl 
dara gellnce elindeki ıehrt belDt'n tcı . 
Um eden JnJ1llzlerln cıUdt'faa lf'te • tlo.;ıtcova, 21 (A.A.) - \'ilk! nuz. ı f:ıbrılı~:ırını "JC ç.~;l.l:l.:rı l3tı:: !:>1r s. 
mili' tam bir tezat ballndedlr. tngtllz \"etten Sltallıle ph!1 \•!r Dlt>&aj re • 't>CstJIJ..:le z:ynreı Llu!iaa-! c.!'ll , ... :-~· 
erkanıharhlyest muntanm bir rtcatJ tlrrnelıtecı:r. \'ilki ıu dt'meci yapmıştır! Fai,:jka lçlnıle , . ., d:,,ınJa gelı~ı ;U::. ' 
bir zafer tel~kkl ettlklnf t.t('blr Taman Şimdiye kadar ~n:le en büyük in • I tt-ısı~cHlt c~tiJlm hzrker.e tf'Cruınen va 
gtzlememlıttr. Zafl'r olmna bile ba • 1 tıbaı yapan feY Ruı milletinin en ki!. nt:.s!le !!U3l:(lr flOıdum. 
nun bot yere tf'let olma.k:an daha u11. çUk bir alçalma a&hl gıssttrmlycn aıa. I \'ıl':tl Rus.r~c::. gıJ il\1 ~t..obten t.u 
tabkb bir mUdafaa tanı oldoğuu nevlyatı, zafere kııclar mUc1ıdele azını 1 !und~ğıJ"ltı "Öylcr.;.~tlr: 
ettpbe yoktur. Fakat rle11t ~k tebU ve ukerl ı;erçek!eri görmuidl.r. Ruı • : - f'.uz.oelt~ tıı.hs\ mllm'·:si!! :~r 
keU olduğu zaman cl.stlt;aat bir moka_ I Jar •aal ordusunun kudnti ha~klnd• ı We oeun bazı talimatını ~ J;ct.·. 
Yf'met elbette henwn te&:fm olm:ı;t.a, hay•lle kapılmıyorlar. melr, 
tercih edllmel> lhmıg-ellr. kt Boalar Sovyet m~kamlan be1t1 ~yahat 2 - Bir Amırlk&lı sıt&tJJt n,_,. . 
cta elmd; i.!lter l•tclm'7. buuu )"apıyor. l "·~ telıkt:<at.m1n h\çt.!r tat..Jjde tabi d:ı!:\ :art1~rı trı?ıki1< eJ•nk Aıtıerftlall 
lar. · i.utmadıl&r, Sovyet hU.\Ulnıtti bana 1 mDleUne bildirrlek. 



• 

! - P:N SON DAKtKA - 2J E1'Lt1L 11112 PA:t..ARTESI 

Mahkeme Salonlarında 

Hem ziyaret, 
hem ticare·t ! 

·~isafirliğe gittiği arkadaşının parasın" 
kahve bahanesiyle nasıl çaln11ş ? 

Jcr iki kadın da muse"i,)'dJ. Suçlu 
ını, uzunca boylu, f.'-Ok klvırcık ıınn 

açtı, sarı yüı.IU, dudaklaraım kena 
odan fırlak dı,u, %8.Jıf 40 yaolaruıda 

.:ıdardı. I>antcısı daha temiz kıyafet 
ı, ımçlunuıı aksine ı:ok Dl,man, kı'u 

ıoylu, bU.) ük göğüsJU, kırınız: yanak 
ı 85 .)a~larında bir kadmdı. Da"·anın 
.<'vzuu hınn:dıl<t;ı. 
Olnınnn tabl<lkat euakmdan anla. 
ldığma göre, hAdlse Uylf! cereyan 
t ml')tl: 

fta3e) ııdınd:ıl•l mauıun birkaç gÜ!l 

n·cı, GUlbaharm Kalyonuılrullağun • 
ıld evine misafir gitml)tlr. Evde 
ıtılbahıırdan ba&ka kimse yoktur. 

iki ııamJmi arkadaş kucaklaşmıalar, 
••ıklatmı5lıu ve ltar3ılıluı oturar~ı, 

ıtlı tatlı muhabbete dnl;:ı.ı,ıardır. 
Bclkl bUerck, belki bllmlyerek Gül. 

ıabar, mlsufirjnc ne ıtahve, ne bir şPy 
krama yntıa§nmmı,t'1'. 

Kendi inin Jddlasma gôre, Ra'cl 
ç.•ntasrnı görUnce kendlıdnl odadan 
.uı:.ı.ı~tırmak makııadlle, na,eıın ld. 
ıııuma göre 18(', .JOrgunhıktıın af.'z:ı 

ı.urodu~'lı: için: 
- Bir kab"·c pl,lrlr mlı.ln, Gulba. 

har, mntm çıktı, Yükseld(aldırınn 91. 
:<rncaya kadar. Ne olur, rica ederim! 
llye kendisinden bir ltoh\"f' latemlştfr: 
GWbcıhnr: 

- Kab"clcr çok nohutlu ister mi. 
~ln!' falan gibi birkaç babnl!e ilf"rl sllr. 
ılükten sonra nihayet bir kahvt' pişir. 
nıoğe mecbur lcalmıs ve ınutfıığa git 

rn~tlr. 
iste bu hrııattan lstırad6 eden Ra • 

.el de odad::ı ç:ıntaamı unuta.11 GUlba. 
tı ınn 10 tıraıııııı çalmııı, kDy\anna lco~. 
•mt,tuı. 

Kah\·cler lç-llmh, daha birçok ko. 
ı•ışulduktan sonra .Ra~: 

- Akpm oldu, haydi A!lahaı111!11\r. 
ıdık! dl.)e arkadaşına veda ctmlşttr. 

O, gittikten birkaç dakika sonra 
Ulbahar, bir ııey lhım olduğundan 

mtasını açmış '-e aknbl:ıdc de şiddet 
bir baygınlıl• geçlrml;,Ur: 
Hlltln bir on llralığın yerlnde yel. 

r esmektedir. 
Tabii derhal sokajta fırlayıp, kara. 

ola ırn mu,, \'Bzlyetl anlatmt,, Itaşc. 
n peşine memurlan aalm~tır. n . 

.cı tarif Uzere l'llksckkaldırım yoku. 
•11 bn;;ında JBlmlnnmr,tır. Uzerl arar. 
lığı :r.am:ın para, lCO;:\DUnda bulunmaş 
\C mahlıemrye \•erllmlııtfı. 

ltaşel haklnnd:ıld lddlnnamt' olmn 
ı Jl<tnn ııonr:ı, nıı dly!X'cğtnl sorııo hl\ 
!:no: 

- Yordunuz 'rtım adamı ne hali""' 
ıllişürUyor, aldın bey, dl)e anlatmnfn 
ııa.,IuıJı, ın llnılık yalnız bu icadında 

\Ur? Pnramjıı numara•ını mı aldı, 

\ oksıım 117.crlnf' l!!aret mJ \'urdu t 
Den lılr&lt llt·illlm, Hu para ~nim. 

•llr. ifa, onnn parasını ı11e klmblllr 
ı.ım çaldlf 

Ne için c\lnc kim girer. kim çrkar 
ı.ım Mlml':r.. ReU.lm ı;Unde 100 kl~I 
'rllr J1:1er Uunlar.. çnlmactı da ı•araııı. 
Ul bc.n ı:nJdrm •: h.abul etrnlynrum bn 
Utlralan cf•ndlm. 

Hafüulq GUlbahar nkııı h'ldiudaydı. 

O glin c\'lne Raııelden ba~ka hiçbir 
r.ıl5:1firiıı gelmediğini, parajl çol§ft, 
ı,;nl• 'l Rnşelln çnlncağmı, kendisinde 

lken paraııızlıl•tan bııbsrtml&kcn eım. 
dı nasıl oluyor d:ı p;ınıı;ı o!du~nu söy 
lemeı;lnln ynlaıunı meydana "-urduğtı . 

DU llerf 11ürdU. 
Netlcedo de mahkeme, Raııeıı yakn. 

lılan memurları pııi;'lrarak d1nlemelt 
fh~ere mııh:ılu·meyl başka bir gtıııe bı. 
rnktı. 

Jtaşd rnaı.nuıı olml\lluıa mğmen ouı 

bahar kadar tclilı;lr ve helecanlı değil. 
dl. Karardan ·sonra OUlbııh:ınn yüzüne 
blle bakrnıyarak dıprı çıktı, koridor 

bo~-un<'.n )·UrUdü, gitti. 
Glllb:ıhar 111C pürtel!!15 dışan Çlkıp 

penC('ı~ kenıırında bclde~wn ı.nduı, er. 
kek, çoluk Çoetılt ahbablannııı yanma 
g-lttf ve korff.oru blrdt"nblre büyük bir 
uğultu knpladı, 

ADLlYF. l\IUHAl\IRI 

, ' HABER 
oazettsi 

iNTiKAM 
Romanını bugün 

FORMA HALiNDE 
NEŞRE BAŞLADI .. 
İNTİKAM 

SiLE, GUN01' 
'l"ORGUNLUGli. ·u 

UN urruı~OAK, SİZE 

HEYEOANLI DAKİKALAR 
:ı·AŞATACAK BiR ESERDlH 

Hif yoktan kıymetli 
bir eser 

HABER 
GA7...ETJ<~SINt OIHTl\IAKl.A 

KAZANILIR 

Vi§i en/lii.şyonu 
Nevyork, 21 ( A.A.) - Haber alın. 

dığına göre Vlşl enflns7onunun seyri 
27 ağustoJtn biten hafta içinde mev. 
kıtnı muhafaza etmiştir. Altın kar§ı
hğı eksllmlı ve yUzdc 21 '; dnn yUzde 
20.53 e dUşmCştOr. B.ınu.J başlıca se. 
bcbt tedavülde bı.lunnn !:Ağıt para 
mit.tarının arttmlmtş olmasıdır. Bu 
paranın krymeU 61 mjlyarld:ı.n 63 
milyar 50 milyona çıkmıgtır. 

İspirto ihtiyacımız 
lnhl&arlar umum mUüUrlUğllnUn 

Macarl11tandıın ispirto getlrllmesl 
için :cşcbbUslcre ve hattn mUı.ake. 
relere glrfltHtı yolunda bu &abahk! 
gazetelerden birinde bir babcr var. 
dı. AJAkadar makamdan aldığımız 

malClmata göre, bu haber doğru de
ğl!dlr. Umum mUdUrlUk ispirto .lb • 
tlyacır.ı dahllden temin etmektedir. - - - --------------------- - --- ----rs;y ve Bayanlara müjde 

Uıı t•ıl!arruı Cll'\Tlnde f'.ıkldl, boyaaı 10ldu, renginin moddıııı geçıt diye 

ı: 1.)nırt• 1 EL CANT ALARINIZI 
bir lt6,eye atıp ıerkl"fır.eylnlz. "tölyemlı. f!ltedlğinlz renkte etblaelertaıu 

uy~un ulurak e:.kl ÇANTALARlNJZI fenni suretle boyar ve yepyeni yaı>1)r. 
Ayrıca ber tlirlll tamir uı ıunarlama çaota yapar. 
Tl.•vnletlr.lzln rergtne U}'Br f'It all sabit tınıak clltUarmızı ar~ atOlyemlı. 

1 '10 temin edcb!l'r~.ıılz. Karııkiiy l\lııınhıınc eadı!e11ı Rasa.npa~a ban No. %, 3 

Nafia Vekaletinden: 
Şa• kö; .:e SUlvrı tııkelelcrlnln tabkjmat işleri kapalı zarı u.sulllc ek. 

•tmeye l,llmılm:.ıotur. 

l - Bt: ;fln muhammen bedeli 16•332 ve muvakkat temlr.atı 9466 GC 
.radır. 

2 - E!:sıltl!lc ll0.9.942 tarihine rnstlıyan ça11amba günl\ saat 16 da 
•eKAleUmlz clemlryol!ar in§aat dairesinde ekalltme komlayonı. c.dasındo 

ya pılıı.cn 1' tı r. 
3 - Aıı.:kaveıe projesi._ ckelltme oartnamesl, bayındırlllıı i~leri ger•ı 

urtnnrrcsı, ;·rojc \'e kc~lf hulAsa11ı cctveıı \'ahjdl kıyası fiYRt cetveli vt 

Cennı şartıırı. :.ıcden ınUre!<kcp bir takım münakasa evrnkı 522 k>.ıruı:ı mu. 
ı<nhi'ındc dr.mjr yollar l1t§llOt dalrulnden t..ıdarlk oıunat lllr. 

4 - Du l§e girmek l&Uyenler eksiltmenin yapılaca~ı gUnr.ten en az r.ç 
gUn evvel bfr ıstıda ıle veldUcte mUracaat ederek bu l§e glrebUmek jçin elı. 
•ıyet vcslkasr ıstl.feceklcrdlr. Bu müddetten sonra mtlracaat cdeclerln milra 
c: a.:tarı rıazsrı dikkate almmıyacaktır. 

15 - Ek!:.ltmeye gjr.·celtler teklif zarflarmı 2490 numaralı erttrnna va 
clts~IL- aa<!.Owıun tarliatr dairesinde bazırlıyarak eh!lyet vr~kalarl!e 

beıııber eı.. ı .~"nin yapı:acıığı aaatten bir saat evveline kad&r numaraı: 

ltlıuz mulcr.bjlınde demiryollar ın~aat arttırma, ek11lllme ve llıale komlı 
,·on"' 'Ja:iiuı.:oı:ın vereceklerdir. l 7i65.0978) 

Gençlik kar§ısında 
Akademi ve yiiksek 
Ticaret okulu 

M E~ILEKETTE okuma se\1yesL 
nln geçen bir seneye noı.ı:ı.ran 

ucredey110 mukayese kubu1 ctmlyecek 
bir 'ekUde yUkseldit;rlnl, "Uhas!>B bir 
ııannt \'e iş öğreten okull:ıru gençlerin 
fazla rağbet et tlk.lcrlııl gôrü,roruz 

GUzı:ı Sanatlar Akı:ı.dcnıisl, YÜk • 
ı.ek Ticaret okulu \'c li C.'ii, ııaııat o • 
kulları aenelerce ev\•el tnlebt'Jere 1(8. 
pılnrını ardına knd:ır açn.ı!1 bir \Uz.i. 

yettc idiler. Ortamektep §tıhndetnıı. 

meııını olmrş olmnk ve bu mektepli:' 
re girme lmt.l.>nz.ını behıscdi.Jdrdu. 
ISö)le olmasına rağmen gene talebe 1 
bulunamıyordu. Faı.ln de;:rrı on, on iki 

ııcnc evvel \azlyet buydu. ı 
lUUbendlıı mektebinin imt}h:ınıncta 

kaznnnmı) nn, Tıbbiyede ve.)ıı hulmk. , 
tn donen, kimya şubesine glrcml)cn 
Jalnn melttcbe ltnydoluna!lllyan gen~. 
ler oluğu ı;:ınııyll nefise mektcblnd" 
''CYn ticaret mektebinde ahrdı. Au • 
cnk lıu mekteplerde kolaylık g!lı;terjl. 
mcstı:ılr kı blr mikta r tı:lebe temin e. 
derdi. 

llugUo ıse., vaı.ıyet tawamen tersi. 
ncdJr. Sana.>11 Nefise mektebinin )l'rf 
ne Ulttel &ınatJar Akademisi geçınJ~. 
YUksek Ticaret okula ve lisesi öğret
men kadrosu genç ve lm"·vctll öğret. 
menlerle tnl<vfye cdllml~, her iki mil. 
csscse de göğsümlizU kabortar.ak bl r 
yliksl'lilje mazhar ô1muııtur Almdomı. 
ye gösterilen rnAbet1 mU~haıı!u 8ğ . 
rct~cnlerln lmdrodn yer almıısmda 

buluyoruz. Bu y{h;drndlr k! Almdenıl 
\'e )liksek tkaret okulu telınclim kar. 
ımımda nlac:tkları talebe 81lyısını tuh 
dit etmek mromunu duymoşlardır. 

Akademiye girmek ıstfyl'n yflılerce 
geng imtihanda kazansal~ bile lmbııl 
ooilemlyecck ••• çilnk\1 binanın istiap 
haddi tayin edfleıı miktardan faz.in 
talebe alma ıııa mUsalt değil!.. MJ • 
mnri krsmr için bu böyle olduğu ı;lbi 
re im, beykeltrnş, te:z)1nl Nn.atlar ı . 
rın de vaz.Jyet ayn.ı,M 

GUzcl snn:ıtınra he,·csu gençlerin 
bö.) le mektep kapısından geri dönme. 
elnc ncunaıiıak elden gelnı'yor! Reşnt 
Foyzl arknda,ım blr yar:ı rnda, lstaıı 
bu1da ıns:ıatm nfaylr mimarlarla kal. 
laların elinde bulunduğunu, bunların 
t>chrl "kllbllt,, adı verdiklul blnnlarl'\ 
garip bir IJ('kle l!!Dl•tuldarın stlyllyerek 
mimari lmımın:ı alınacak talebe tnb . 
dldl lşlnı doğm butmuycrdu. 

Benim blldlğtme söre bt>m o\.kudr 
mi; ve hem C:e Tlcııret okuruna hııevıı 
ran talebelerin hepsinin ltnydedllme. 
mealnln baı:ılıca sebebi, her lkı okutun 
da blnnlarmın mUsa.U :.lmayııııdır. 

Ç\lnkll her iki mclttep bltııi ı da ııslın. 
dn bu ne"1 okullar için ynJ?ılmış değil. 

dlr. 20.so ld,ı alabilen blr .. ınıfu 80.00 
kl~l doldurulıımryncağına göre ınnrf. 

tarın vaziyetine güre ta!e~ nlmıık eo 

doğru bir i!Jtlr. Sııııflarr birkaç şube. 
ye bülmek işi de üğretmeD meselesini 
ortaya çıknraeağrndnn ramnçar ''tnh
dlt., !)Ckllno başvuruluyor demektir. 

Nervaııı, kırıklık ve b ınn aırılarınızı 
derhal keser 

icab~nda· üç kaşe ahnabilir 
Taklitierlnden sakınıaıı 

• • Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine: 

Evvelce mo\•cııt "·c !Uaarfl Oemlyetl Ue birlikte ha .. Pket 
eo• n (ltcsnıl lı-~ılıır T. L Ş.) tasfiye haline ı;ırmı., bu. 
lar..n:ı:ıldadır. Bundan ııonrn gu:rotcmlzde neşredBoock 

ResmI UAnlar 16.9,9'2 tarihinde yeniden ır~ek!tUI ede. 
rek l'}l' bll{lhyno 

Türk Basın Birli ı esm~ HAnlar 
Kollekttl • .lrketı ., 

ıarnfrndıın 'dare edileookttr. • 
Oaze(,e.mJl.ln bandan evveJ :"".An nC!Jrlne ı-ıu;ıtahk !"den 
eırket \'O teşokkUllcrlıı hlı:blr allU<ası kıılıU!ıdığııııtnıı hun. 

<J:ırı hllylc ılarılarınızı; ayol fint ,.c 53rt.l:ır dalll.ı.lnıJe 

lı;tnnbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında Türk 
Basm Birliği Resmi ilanlar Kollcktil Sirkeli 

weıke:ı.lne yollanııınrr.ı ve bedellerini rt~ aynı jM'.lrese ı;ön. 
derınonl.r.l rlcu edcr}ı.. 

~m, ... .._._ ....... -.1111m1._ .. ._ilm.!..,_ 

GÖZEN KREM 
Hnklkf gUzrllik klenıf 

Gözen Pudra 
en ince tutan pudm yenı renkleı 

üözeo H r i y o n ti n ~ 
Krlııtııll:1:e ve UkJt 
l'ağlı • \'ağın .. 

OtlzeUHı SfUtl - Cildi gençleştirir. 
Kadlle gıbı ~lr TEN YARATER 
GOZEN ALLIGJ cazip renıcıer Lavanta Çiçeği 

8EV Rt.:Nl 

GOZEN'ln dört kokruo loıı,·onlan 
O \' A 

t~ı:ı. ıırn 

HOL\'A 

GÖZE[{11n Dudaktan Katoe Par!~ 
ltrlyııt d,'poları <fiizrn mUcııscııeı<J liuyül' postıvıe caddoııı No. O 

'lcmcnnlmlz. Akndcml t\in ntöl e 
olJlcak salonlnn ve he,Jk.,ttrn:: galeri. 
lcr}le, genla smrflarlle modem bir hl 
na ln\a rnın biran cn·Pl yapılmasıdır. 
l'Uksek '.l1caret Okulu itin de l~boru. 
tm-arlıulle mUzc olncıık ııalonlarlle 

gene modem bir lılna teminidir. MUs. 
bet ilimlere he"·cs eden gPnçllğl l<oru 
ma ~·olunda hUkOmetlm!ı.ln verdi~! 

kıırnrlan tnltdlrlc annrkcn bina ı,ının 
de her ı;arc.) c bn')\-Unıl;ırak kı z.n. 
mrmda halJcıJllmesln} dllrrlz. Böyle • 
lllde mem!Pltct, 111\natktır gençlerin e. 
il ile bir lmt dah:ı yllks leN.•k, bir kot 
daha refaha, gUzelllğe ve ı.cnglııllğc 

ka\·u,ocaktrr. 

ra+www.ue .. 

\'ek~ I:ııgıp ÖNEN 

Arr.erikada 
-<>--

Mecburi tasarruf kanunu 
çıkıyor 

1 Emııllct SB.ııılıgı blüdürlUğUııden: 

Anacıoluhl.sar Körfez cad1eslndc No 
1 30 da mukim baynn Ncv.zat Saykı~ 
tnrlhınde ı;andı(;ımız:ı \r.raktıB. pnıl\ 

iç in veri len 59515 numarıı.!ı bonoyu 
z,ıyt et tığını ııöyll'mlştır 'i enll'lı \'en. 
lcccğinden esldsL'lı.n hUknıtı olmndı~ı 

iltın olunur. {17105) 

Kongre 
Be.) oglu Genı;lil• kulUb'.l b:ışlmnlı 

tN o DA iKJl 
;.;..u~ '" tlanıaı Kıınor.ı· 

== 
Uu kupona ekl<'nerek ~oııat:rllı:• t.ll 

iş arama ve ı, ve.nne llAA an llCtl ~·11 

Uaklkacıu parasız oeşredflecıekt J 

llıınlaruı gaz..,tcde görlildtıtu feldl:tı 
olınaıuna dll<koı cdllınelldtr. EYiem::~.·· 
tt>ldlfl gönderen okuyııcularm mahtu 
kıılm:ık Uı.ere sarih aiSre.alerlınl blldll 
meler) lllzınıdır, • 

Evlenme tekli/len: 
lf. Boy l,75, kil() 7t, Yllf :z:s, aıya • 

saçu, eıt\ gözlU, &evilebl!ecek bjr tıp: ,. 

1 
65 Ura maa§lı, devle: memuru blr ba~ 
15 ıIA '40 yaşlarında, kendıslne serbest 
bir iş temin edecek derecede zengin 
g Uzelce bir bayanla. evlenmeıı: l.l!te 
mektedir. le gUveyr.ı de ~rcbillr 
(N.K. 159) remzine müracaat. 

/ .. ve ışçi anyanlm 
• Erzincan fclAketzedl!ii bfr kar 

1 ıcoca. bcrbangt bir n:ıaru~m kll!Jl• 
cılığıru ya.pl:(lnk istcmekttdlrler. ç.w 
muzdar vaziyette ~ldul< armdıın ~~ 

ndreae ııcelo müracaat ed!'.ıecsl: 
KUı;:llkpazar Leblebici sokağında Hı 

numllralı evde Kadriye: Gökmer.t 
mUraeaııt - S. 

Aldı ınu: 
A~ağtct.a remldcrt ynDlr olAo o 

11uyucularımuw uanuurıwt gelen 
mektupları lt.lıırehanemlulen (paı.a.ı 

lurı hnrfç) he.rgllıı sııbabtan öğle3 t' 

l•adar ve ~ııat 17 deo l!lonra alılırmn 
lnrı. 

(A.E.No.5) (A.G.) (B.T. t6) (Bulw. 
maz) (F.N.S.) (F.D.K) f\{•smetim 61 
lKaynak) (~le 11) \M.E. ~, 

{Marmara) (Ozb:ıl>a) (P.l,J (P.A.J 
l2. R.U.) (R.S. klcr~~izl (8.A..E l 
tSalacak 7) (:)•ın:ınıJ cS.Y. 161 
ıVicdan) p:. Baı 4U'I 

Umumun azarı 
dikkatine 

Hakikatı anlamak lazımdır 

llazı kadın ve erkekler bu Ba~tu· 
.) ultan p:ıbalılıkib yeulııl.u atamadı~ 

rıınta \"'e kunduralarını borııtnınıı lı;ı.c 

kuııdura boyacısına vcrlrleı. Boyana.ı 

çantayı ııldığmda farkına varama:r. 
:ar. 

\'akta ki y\Utbek paral.&rla yaptı~· 

DAd.lde elbisesini giyerek C"4J1taamı k.ı0 

tuğuna aldı#• ~a.klt o ~Uzel elblRnlı: 
her tarafına slyub kuodnr .. boya.ııı le 
keler\nln ç-ıkt,ığmı ;örUr. 

Bu acfer eyı•ah: Ne )apalun boytt· 
Cl)ll verdlğt parıı.)a mı y •kaa elbl'IC.. 

sine 'erdfğfnc mi ncu;ın. l~te bu glbı 
zıırnrlar ı u~rıınıamıık tcb doğrur ı 

Sultıın bıunıım Mescdet han (28) au 
marad:ı boya mütehassısı 05ınan A.h. 

durrJhm:ın atiıl.) eıılıı .. mUnı.caat ~der. 
senl:r. eski boyası olmuş ~nglnln a •. 
daııı geçmiş olan ç-antn ve kundurnıs 
nnııı tenni surette bıı.)ar ve yepycııı 
,-opn.r. H:ı!:lkatl anıaını:ııı bir tecrUto~ 
ile kfıftdlr. 

.,, rOJm Bi\YA1''1.AHI 

D'b.iJ J Biçki. 
TERAKKi YURDU 

Hlçld ve dll;I 1 hlt bllmlyenlere ~ 
bl!cnlerc O "'e ı111d§i bili" nınltaatıt • 
olmak ıstjyenlcre S a) d~ M\tün iner 

UI• \ e trferruatlle eı&atolı !lurett, 
öğretir. '.l'asdlkll dlplnm:s verir. Ta!t: 
be lmycJına bn,bnmı,tır Cumartc.ı 
~·e pazardan manda. &ant 9.12 ve J.I 

l'7 ye lrnd:ır hergUn mt\:ttt'aat olu • 
nur, Bt"yoğlo t\ltmbakk~' Rabll t'Bd 
dr 1 No. 03 

Ramazan Takvimi 

\ 'a,ington, 21 (A.A.) - Ayan ma. 
llye komisyonu b'J hafta nıa1jye kanu. 
nunun tetkikine tekrar bıışlıyacakt~. 
Verilen malümata göre, hazine nazır. 
lığı yakında kongreden me<"burl ta 
s:ırruf hakl:ındıı bir kanuıı Jmhultinll 
lstıycrektır. Bu kanunla t.azlneye en 
az 12 mllyar dolar temın edilccektır. 
Bu kanunun sonte§rln sct:mjnden ev. 
vel yUrUrtuğe girmesi şüpheli görUI • 
mektedlr. 

ğmdan: 1 
14.9.1942 tarflılnde do. vet edilen kon . 

Pazartesi 
YKtu tmtJ.'tk 

l0.48 ô.6 

1 Kols Adeta keylOcndl. "Bak, bak, 

1 dedi, "esrnreııglz misafirin mnrlfctlo. 
rioe!., 

Hayret lçfodeydlm. Oeyms Brlnell:ı 
f:Mııını örtl'n esrar perdesi gittikçe 
açılıyoldu. 

Kols odayı terketmeğe hazırlandrla'ı 
~ırada aklıma bir de karşı du"-nrd.:l 
daran ko<ınman elbise dolnbmı arn::ı . 

trrmak geldi. 
Dolabı l5nret ederek: "Bir de buna 

hal•alımı" dedim. 'Belki •Çlnde Brjnele 
alt bir şey bulunu:.,, 
Arkada&ım ·~e hacet vnr,, demek 

ıster gibi bir Jest yaptı, fakat hatırını 
kırm:ırh ve Uç kanatlı mnan.nm ay • 
nalı dolab:ı doğru blrlm.ç udım 11İ tı 

J{aıı:ıtlarm biri 1 yaln•z. ıVitcr ildsl ~ 
rnber aı:ıhyordıı. tndnln 17.erlnde blr 
onıı.htıır bulunuyordu. Kol• anahtarı 

çevlrli1 \.'e knnadr nı:!J . içi bo17tu. Ar 
l•tı<lB~rm bıı defo. nnaht,.•uı lklDl'I htil . 
aıentn nnahtnr dell~lııe •.Pldu 'r ço. 
virdi nu defa çol• gar-ip hlr '"Y oldn. 
Bir ıığırhğın t('Sjrlle dol:ıbın iki ımıı!\. 

~· liııc doğru açıldr ve •• ':ılı cfslm it 
r.r.rjmlu yıklldr. Ufükntll h:ılnnca bu 
cismin bir ln11ıın vUcudu J1'.111ğunu ıın 

grcnln ekseriyet baıu 01madığmdan 

80.9.942 tarihine mUsadit çarşamba 

günü saat 21.80 a tallk edlldlğinl aza. 
lnrımwı bildiririz. (17106) 

KARA ELMAS 
33 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 

... ______ _ 
ludıın. l'ere dUşUnce btlılll\1p kalan bu 
cismi I\olı; nrka Ustu yat.ırmağa çalı.t 
11. O uunıın ikimiz de dehşet tı;mde 

geri fırlnıhlc. Gayet kcakhı ve tnoe bir 
bı~ak mal.tulün ıurtına ııalilıydı, Göı.. 
lerlnı donuk, itham edici nauırlarb 

tavana dikmiş olan bu adam •• Oeymı 
Brlneldl. 

16. UR1NELIN ~SHARI 

Tablutcu metin bir lnsaıı otdu~mu 
iddia c<lerdlm. ırakat bo ~efa meta • 
nrtten flllin f'Scr kalmadL Bir gece i. 
çlnı!e lkf cinayet ... bu aaab- sağlnrn o. 
lan bir lrısun için bile fıu'.la- idi. Balt. 
trm, ellerim ııtrlyordu. Roı. da şaşkm 
ş:ır;kın yerde yatan bu lklTJcl ('fnnyettn 
lnırb:ınına lın.kı,yordu Arti}I ortada A. 
ıı.nr bir hakikat vardı ır~ . biz nu~n 
mı ıl ynhtklarımızdn uynrl<e-n şatonun 
lçlnd(' lkf fmmn birden kafledJlmlşU. 

Kola d:ı o.yol şeyı a•• ,u.,~ftıJ olııcak 
l•I krndl kf'ndlne söylonl~ ordu: 

"Artık lbtl.)'llrladın, OD para etme-r,. 
sın. boşmllfcttl:t Kol!I!, Ofü.tmtbı öııUn. 

de iki insan öldUrWUyor da mbuo 
duymıyor.!, 

Arkoda5ım cidden meyuı.tu. Bu çll. 
te c)ıı:ıyet onwı ttln ağır •lr dar~ idi 

Kola cebinden bir oıendU çıkarıp 

bununla bıçn4"m sapını !Avradı ve öt. 
dürUcö yarı:ıd:ıo U7.8k!n5tırdı. Sonra 
cesedi tutu(I l-atağa umt • ..ı.. Kols öıl.l 

3·U ayaltları:ıdan, ben de b~mdan tut. 
mu,tuın. Tam başını '.\ıtfak hlzn!lm~ 

l•ahlırdığım ııımda baıı dohbının µo,.. 
nanna çarptı. 

Kols gülllmsedl: 

"İJ1 ki hayntta dcğl1. ynksa cam 
anarakh,., dcdl 

S:ıdt'me epey kuvvetli t'1 muştu ki, 
UIUntın b3§ınl1DkJ saçı.ar y;,.ı inden oy • 
nndı. 

İkimiz de nfallaın15lıl' K• 111: "Ay, 

bu saçlar galiba ~kma., Oye ha~ 
Eljylo satları yoklndı. ııoıııa ani bir 
çckı,ıe llrlnelin b:ışındakı beyaz peru· 
kııyı ayırdı. Fakat ı, bunuo.la bit!DEldl. 
Peruka ile birlikte gayet ıı:oe, mUkenı 
mel lışlenmı, bir çehre muket1 d~ 
yere dil,tü. Bu defa kareıınwla bam. 
bnşltn bir slmo., mnktull\o hakiki çeh. 
resı heljrdl. Bu adam otıu be, yıı5lıı • 
nnda \'ardı, !IO.)Tek siyah ~tlıydı.. Çch 
resi munto.mmdı ve •.• ı,ın asıl garip 
tarafı, bana hiç de yabantıı gelmiyor
du. Bu adamı nereden t,aaıdıfn1'· d0. 
ı:ıUnürlten Kob da bir V\rnftan l>IUnllll 
cepil'rlnl ara,tm3 ordu. 

Dır; cebinden bir mendil. bir ~st;t. 

bir puımla ve biraz da uhldık par• 
s;ıktı. Sağ ıç ceblndPn de arkadııısı:ı 

s1ynb lmplı bir portföy ı;ıkardı. sa 
çnntıınrn muhtev)yııtı ü9 ıW~t on ve ı. 
iti ad,.t beş tnı;tllz JJralık banknot. ııd 
ıın:ıhtar bazı pusulalar w Ud Jmdlll 
resminden ibaretti. Resimlerden btrlııl 
) aşh bir kndmı t<'mııll edlyorcJo. ile' 
hal® mııl,tulUn nnneıılyd\. Dlğer1 ., 
genç bir kadm reııı;nlydl. Her tkl ~ 
Uurlnde ynzt l:Oktu 

(Devamı ftf) 


