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Y LRDUN her tnrafıo.ıdn glınler • 
dcnbcrJ belcdıye ıı çimleri Jıı. 

pılıJor. Bu M'Clınlerln ço6 tı da bugtlıı 
ulbnJct buldu. ıseçlmlcrlr• nıjllrt uu
ru hesabına ü tUn kr~ flJ t nrz.edc:ı 

.mıuız:ara unun de sc\ Inı: dııJ ıımmıılı: 

mUmkü.n değildir. 

Bize 11~inı.: 'l.Crtn nol,tıı mrmleke • 
tin muhtelif mıntakalıııwuı )llpılaa 

~lmlerd halkın gö tcrdığl ıUAknnuı 
yüksek dereoosldlr. Scçfın.rrc iştim!. 
etmek, bwıu bir ""Bzlfo ı.nymıık, bu 
'\'a.ZlfeJi yapm::ık lı;lu, ltııleıı nlAku. 
dUJ mak mcnılckctln dcm.>n.78ıoi nnını. 
na kazandığı yül.acı. ııcvh.,nln göze 
çarpan bUJWi bir dcllll<ıtr. 

Seçime lştlrol• Ankur:Wa yU:ıde 91 i 
bulmm;tur, Diğer !JChlrlerJt' de JUzdt 
rol,amlıın bu miktardan ,\l'}a'rı değil. 

dır. 

TUrklJ ede eçlmlcre ı:: Irak ihtiya
ridir. Mecburi değildir. \'atandıı,ıar 

eçlrolere l~tlrok etmediklerinden, yn. 
nf seçim hakkını kull:ınn.ııdıkbrın • 
dan dolayı m ul edllme-ıltır, \'atan 
dıışlıırı rt') ndıkları b:ı>ıanıı cvko -
den tamı:ımrn denml his • r, rnlllı iş 

tfyaldar, dl'mol.r si n.l'fkfircsldir, 
Vatanda:Jın slJ a • ldilcı kull:ınına
ı;ı ve bunu tatbikat ııaha~ınn çıkar • 
m:ısı hak hissinin "'n'l.ife duygusunun 
bir eseridir. \'atandn!iiın ırıı çire i inde 
ı;öııterdlğl bu hııs ıısl~et rdlm ıır :ıhı 
na hepimizi memnun edcı~k. sevindi. 
rccek bir olgunltığnn ıraı.ı ld}r. 

eyiş· devam ediyor' 
S italing rad muharebesi 
· ekizinci haf tasına girdi 

Mosko,-a, 11 (A:A.) - .<öYter ajan• ş h • • 1 .U d oe eeme 
sının husus1 muhabiri bilıiır!yor: e rın şıma '::ın. : (A.A.~~ber 

Tarlbı.n kaydl ttiğl en kanlı muha.. iere göre Ketkasya pıoaı :ı. • 
Tebclerin yedinci haftasuıın sonunda mahalleler•ınde da Alman hücumla:: ;lktqrin::::: 
\Stallngrad savaşının neticesi hakkın- ,._... 
'<la hlUA. bir hUkUm vermt•k mUmkUn R de devam et.mlşt,ir. ElbttrUz datla.rm 

d •ğlldtr. Ruslıırın sayıca çok ustun usların durumu :ç:!';~::r tııtmaJan harelmt~ 
düşman kuvvetlerine karşı harbet olmakl& beraber Al-
tikleri dUııUnUlecek olurı a bugUnltÜ f ı t man hUcumlan lnktfat etmektedir. 
durum ltızılordu ıç\n bir ztı.!er sayı- ena aş 1 . Alman ordııta~ bSf komutanlıtı 
lablllr. Almanlar Stallngr-.:.d•m P.jma ' mahfillerinden alman haberlere göre. 
1jndcki işçi mahnllelcrlnl mlldafaa ;. .şitli gemiler adet! mekik dokuyarak :ruapseye doğru ilerllyerı Alm&n ln
dcn Rus kuvvetlerini lklyı:ı ayınnağa mtinakalA.tı temine deva~ ediyor. taları yeni bazı: geçitler .z.t.ptetmi§ler .. 
ıhenUz muvaffak olamam~ bulunma!;. Kafkasyada Almanlar ı;eçen hafta .dir. Bu geçitler ehem.nHyet.Ji vadilere 
lla beraber burada vazlye< gittikçe !e :ilerile.meğe muvaffak olmuolardlr. ıhft.klmdlr. Bu bölgede barek&tta btı-
1Daln§1?1aktadır. • ıFakat Groz.ni petrol kuyı.ları henUz Junan Ahnaıı kuvvetleri mükemmel 

.Alman tehdidi a!tma girmlıı değildir, 
Diğer taraftan Volga. üzerindeki .surette tahkim edllmlı b&raj me9Zlte 
kll t Novoroaisklde Almanlar Karadcnl. • 

tna ya bUytlk bir saha d .. h.ılnde de- ;rint hllcınnl& mptetmiıler ft w~k 
ı bl ızc inmek için son birkaç g1ln zarfm- .... ,,,..., 

'Vam ı r surette topçu clteşine ma• tepeleri diltman kltalarmdan te....:z-
b ı kta da büyilk gayretler 88.rfetmişlerdlr. -• 

ıruz u unma dır. Buna rağmen çe_ ıAlman komutanlığı Kerç yanmada• ilemi§lerdir. Sarp •rut dü§manm 

Alman esit leri 
zi cire vuruldu 

Bir tebliğ 
neş edildi 

ltalya da Aw straı. 

alı e lrlerl zincire 
vuracakmıı ı 

l..ondrn., 11 ( A.A.) - Almanlar ta. 
rafmdan Dlyep akmmdıı P.sir edilen 
Brltanya kuvvcUerinin zuıclre vurul. 
ması hakkındaki emrln geri almdı • 
ğnm dair mal~mnt gclmc~ği.nden ay. 
nl miktarda Alman harp tslrinin zlıı.. 
cire vurulmasının emredildiği Otta . 
vada iresmen bildlrilmlştir. DUn ak • 
ııam bu hususta au İngiliz tebliği nc,ş 
redllmlııtir: 

Diyep akım esnaamda salrüıjyetal:z 

bir makam şöyle bir emir verml§tlr: 
"Evrakı imha etmelerine meydan ver 
memek için lmktı.n olursa harp sah • 
nesinde bunların elleri bağlanacak . 
tll' . ., Yapılan §ika.yet üzeıine, böyle 
bir emir vcrllml§se geri alma.cağı, 

çUnkU bundan bUtUn hııtp esirlerinin 
ellerinin bağlanacağı manrun Çikabfle. 
ceğl blldirilmlştır. Bu suretle verilen 
emir cerhcdllmi~. 

Manıı adala.nndan Serte yapılan a 
kında. fi Alma.n esir almmı§tır. Bun . 
ıarm kolları bağlanmıııtrr Gemilere 
dönmek için Alman !,ggall · altmdalti 
kI§la önUnden geçmek lA.z:mgeldlğin 
den bu tedbir o.lınmı§tll'. Buna ra~ 

mon Alınnn esirlerden dördU kaçma 
ğa knlkıştığmd:ı.ıı bunlar 6ldürUlmUş 

tUr. 

smdan beri tarafa kıtalar getırmeğe ıinatçı mukavemeUld kıola~k. 
de'\.'am etmekU!dir. ıtadır. Filhakika burad&ki dtıflDU kı

Dtğer taraftan SlnyuinQ keaimin ıtaları dağ1ara maıwaa,. el'ftrtfH 
de Stlıllngrad etrafmda cereyan ed~ yUzlerce tabtt mcvzttn hlçbJriDt ~in 
anuharobeler Almanlara prhalıya m&l ıbir :mukavemet göatermeden terket• 

<>lmuştur. Burada Rualar Almanlarm 
iKınmdan naklettlklerl kuvvetlerin 
şiddetıl hUcumlanna kar§l koymakta.. 
.dırlar. Bu kuvveUer daha evvel Sta-

anemektcdir. Alman dat avcıl&n bu 
muharebe bölgestnln !ıu.auaj79tlerhıe, 

E:1ln geçtikçe, daha '7t b1r tekilde fıı.. 
,tibak etmek tedirler. 

Alman tebliği 

Kafkas dağlarında 
bir Sovyet gurupu 
çember içine alındı 

Sitalingıratta muharebeler devam ediyor 
Berlln, 11 (A.A.) - Alman orduları 

ba.şkumandanlığının tebllği: 

Ka.fkasyanın batı §i1W4 kıımmda 

Alman dağ kıtala.rı tayyare teııkllle
riyle de:ıtekleıı<>.rek düşmanı dağlar. 

dakl daha ba§ka me\-zllcrden pUs

kUrtmll§lerdir. Çenbor içine almdığt 

evvelce bildirilen dll§man grupu ~u 
bo§Una. çıkış teşebbüsleri yaptıktan 

sonra dar bir mıhaya sıkı§tınlml§tll'. 
Bu grupun imhe.aı pek yakmdtr. 

Tuek Uzerlne dll§manın yaptı~ 

riddetll karııı taarruzlar pUskürt;Ul. 
mUştUr. Sovyet petrol sanayii bakı

mından çok öne.mu olan Grozni ııehri 
üzennde devam eden ve kuvvetli hava 
tC§kWeri tarafından yapılan bit' 
noktaya mUtevecefh hücumlar mUhJm 
hasarlara ve büyük yııng1;ı!ara aebe. 
biyet verml§Ur. 

Stallngradda savaşlar devam et. 
mekledfr. Hucuma hazır dU§mcı.n ter 
killeri topçunun tesirli ateııiyle yok 

edllml§Ur. Şehrln §imallnc.e Sovyetle.. 
rin yaptıktan §8.§ırtma taarruzları 

akim kalml§tır. 

29 eylülden 9 llktefrjne kadar hava 
savaşlarında 356 Sovyet uçağı dO,U. 
rUlmUştUr. 

Hava ordusunun uçaksavar toplan 
66 tayyare, ordu tqklllerl 19 tayyare 
dUşUrmilşlerdlr. Yerde de 18 tayyare 
tahrip edilmiştir. Bu 1Uretle Sovyet 
kayıplarmm yekQnu ~ uÇ&lı bul
muştur. Aynı müddet :u.ıtmda, dofu 
cephesinde 36 Alman uçağı kaybedil
miştir. 

İtalyan tellUl l : 

Atlantikte 
Bir ingiliz trans 
atlantiği batırdık 
Mısırda topçu 
dflelloıa oldu 

Afrikada 
edindiğim 
tecrübeler 

Müttefiklerin 
harbi 

kaybetmek 
ihtL~~alinin 

mevcut 
olduğu kana

atini verdi -
Amerika .ilahlarının mü. 
kemmeliyetinden bah•eden 
Amerikalıların mevcadiye· 
ti tehlike tefkil etmektetlir 

cenevre, ll (A.A.) - "Dl Ameo: 
rikan'' mecmuasında Şimali Afrika 

oepheelnde cereyan eden me11elelerbı

de kumandan sıtatlyle edlndllt tec
rübelerden bahseden ay&'.ldan Hanrl 

Kabo Loç, Btrlefik Amerika bG

k6meUnln Şimali Atrika muharebe 
meydanlarmı ziyaret edecetl &i\nft 
t,aJrdla edecetfnl yumaktadır. ÇUnk8 

h1Dı:6met o saman memleketi tebdld 
eden fililm ıehliketdnt uılaJ8(l&ktır. 

Bu takdirde Jıiç olm..- Blrleflk A• 

meruıanm J'911llmezlitlne dair kolaJ'C& 

huı1 oblıUf olaD kanaat kendWfln
deıı ort&dan kaybolacaktır. 

Locum da lttir&kiyle .Atrik&d& 
ga.~ olan mntrezıeler mihnr Ju. 

taJarı tarafından cldd1 bir mağlObI• 
yete uğratılml§tll'. 

Loc diyor ki: 

Şimal1 Afrika cephealnde oarpıfJDa. 
Şimaıı Afrika ~phe3lnde çarpı. 

p.n Amerikalılar, müttefik kıt&Jannı 

'N bJlha.u& İngilizleri lskellderlye 
kapılarına kadar sUren Alman ileri 

hareketini gönnllolerdir. Alman as

keıt maklnaamm ne kadar btlytlk bir 
isabetle idare edilditini n bu maki
nanm ne kadar mahir er.erde bulun. 
dutunu görmek lnaanı cl~den hayret• 
te bırakıyor. 

Loc'un Afrikada edi .dlğı tecrU• 
beler, kendisine Birleilk Amerika, 

lngl!tere Ye diğer milttcflkler için 

harbi kay.betmek ihtımal!.nln mevcut 
oldup k&naatint vermııur. Bu Mbep.. I 
le mütemadiyen Amerlkctn aflAhları-

nm kıymetinden bahseder. Amerikalı. 
ların mevcudiyeti bir tPMlke teşkil ı 

etmektedir. Şimali Alıruı.nyada çöl 
harbi içtn Alman askerle.ine verilen 1 
tecbizatm ne kadar mUkemmel ol
duğunu görmemek için ltsan kör oı.. 
m&lıdır. 

• 

j 

Ltı~e ıo11·omouı 
lal>rikasını 

b ·mbabyan 

Uçan 
kaleler 

105 Alman uçağım 
tahrip ettiler 

Eldabba hava alar.ı da §İm
diye k'iıclar görülmemİf 
ıiddette bombalandı 

Lonclra, 11 (A.A.) - Cuma pıne 
Lil fe)ırine karp yapılaD ve eoo 
mUtle!lk uçağının iltlrak ett.1&1 ha.Ya 

aJmu bakkmda JU tataUO.t verilmek. 
tedir, 

ıırı Uçankate rıoo avcı ta)'7&1'ea 
nln himayesinde bu akma iftlrak et.: 
m.ı,ur. Bu uçu§ta 10:1 Alman uçatr 
tahrip veya haaa.ra uğr&tılmıttır. 48 
.Alman avcısı kati .surette du,urtl1 • 
mü§, 38 zi ihtim&I tahrjp ectilıuif, n 
u haaara uğratılDUftır. Bet AlmMl 
avcısı da avcılar tarafmda.n dü§llı1ll-

I mtl§tllr. Bu &km §lm<llye kadar YÇ&. 
lan gündüz akmlarmm en btlytllfl ol. 
mu§, Lilde çelik ve lokomotif t&brt • 
kası başlıca hede!l teşkil <'tml§tlr. Bu 
neticeler 1000 tayyareci eorguy& çe. 
kildikten sonra almmıştır. Dört uçan 
kale d&ımemiııtir. Ancak bunlardan 
bJriDbı bUUln mürettebatı kurtant 
IDiftır. Uçankaleler bundan nftlW 
uçuf!armda bir aeferde 18, diğer !bir 
Mferde de 12 Alman avcuı· du,tlrmtlf 
lerdi • 

KISIRDAKt HA VA BAıtmBATI 
Loaclr&, 11 (A..A.) - Kabfreden &. 

1man btr habere göre, cuma sGne -. 
harebe ll&halan Uzerinde ı.... fMll 
~fazla • 
.JVV ~• 

ll:ldabba hava aJanma taarrua edlD 
!ııciHm uçakları yerde ııu.unan ugak • 
Jardu en af&#J aekizlnl tahrip et. 
mifludtr. Ba hava a.lann.a ka.rp ,._ 
pdan Od hava akım fi.mdiye adar bu 
bmgede S6r1llmem1f tlddette ol .. 
mllfbrr. 

Jl:Weme;yn ceph~ maame .-ı. 
ren trene gece taarruz ecHlmittir. 
Treni, lııgiliz uçaklan butan bap. 
Jnitralyöt Ue taramıolardır. Lokomo. 
t1f hasara uğra tılı:xuıı ft vagonluda.n 
bir kaçında infllAklar olmU§bar. 

Amerikan bom be. uça.klan iee, bin. 
gazi, limanına taarruz ebni§ler '" 11. 
mand& bulunan orta tonajda bir lrag 
gemiye tam isabetler elde etmlflerdir 

Kara hareko.tı. çölde gw oıma.m11-
tır. lngilizler yaptıktan ke§lf harebt 
leri ııonunda bir mihver gal'Dbrammu 
tamamen imha etmtolerdiJ'. 
İNGILTEREYE HAVA A1mO 
Vltl, 11 ( A.A.) - Blrk~ AJmM 

bomba uç&#? dUn İııgilterentn om-. 
doğusunda bir §ehre bombalar at 
mışlardır. 

Londradan alman bir habere .... 
hasar kaydedilmiştir. 

Yarın Bayram ' 
Yarın ııeker bayramıdır, En Son 

Dakika bütün okuyuculamun ba:y
ramlarmı kutlular. GautA!miz ya.. 
nn ve aalı günU çıkmı~ac11ı1<, çar. 
fllmba gUnUnden itibaren neolr 
vazifesine başlıyacalı;tır 

TtlrldJcde ~imlerde S<'nl"den sene. 
ye ı;örllnC'n bu tek!ımlil el 'rknte \Ayık" 
'tır. Geçen ),U:ırın ıııtııı.ar.lıırn. iııtlrok 
nbıbetı mUtemııdi bir ımrer e yilkselınc 
manmrn ı arzetmcktedlr. rapıhnadı

ltt zaman hukuki bir rıUeyylde ile 
ka!'tiılııı:ılmıynn bu "'"llz.lfı.:ııtn tfssı bt 
ze Ttlrk ın :ınlnnn kalblndl'I kıınun • 
larla çerçevelenen demolcr•atlk d!!vl"i 
btlnJcııinl nasıl derinden lılr nl!lkn ile, 
bir hl ile, bir ae\gt ill' ıuııısıladıkls. 
rmı ı;ö tcrlr. Demokrasin n ıısıl t·ökU, 
canlılığı bur:ıda, mtlletlerln kıılblnde 
bir ııevgl, bir ı tlyıık, bir aşk hnllnde 
yapynbUmcıslndedlr .Dev' tıcr ı;Uphe
!!lz <".eblr km'\·etlerfne 15!lhlptlrlcr. E. 
lllfrlerlnl zorla fnftız ederler. Fakat 
bu her mıruın sağlam bir esas dt'ğll. 
clir. Oeblr lrovvetı yerine ,-\.Dlpntl, sev 
gt ve deruni hisleri ikame edc.n re
!lmlerdlr ki dalma canlı, dafm:ı hara
retli, dalına zJndo lı:ntırlar, IUçblr oob 
J"ln neticesi olmıyanık Türl• vntnn -
da~mı ııandık ~ına scvkedl"ll, on:ı. 
hakkını koIIanmayı emredr.n dl'mni 

müeyylclcal cebir d rrtı, ınUeyyide. 

81 sevgi ve ı..,tıynlc ohın bir histir. 
'rQrk mlilotfntn stynst f;erblyeeı ba. 
lanund:ın bu blr rn,a m:ınzarnaıdır. 
l>tınynnm muhtelif yerlerlnde ~im -
lere kn.rşı gösterilen alAlt:lstzlıl' yal -
!ııız fcrt;lerln ıa.ı,aşdı~mın lfıulesl de· 
~rfldlr. Ckmfyet bnllnde ı,ntıenln ken. 
dislne bahşodllen hakin ~ğl'nmeme -
at. bo bnkkl kullıınm:ıktan zevk duy. 
llıanıası, bunu detn l•endlııt fçin bir 

Cenevre anlaşmaımıda csir1erin b:ııı 
lanıp bağlanmıyacağı hı:.kkmda bu 
kayıt yoktur. Mukavele '!!&dece insan• 
muamele emrediyor. lnsruıl muamele 
nedir? Bu, wızlyetc göre dcğl~ir. Em 
niyete almmııı esirlerle muahcrebe 
sahnesinde esir edilenler arasında 
fark vardır, Alman hUkQıucti muha . 
rcbc sahnesinden uzaktaki esirleriJ:: 
kollarmrn bağlanın!\smı <!mretmlştir 

ki bu yasak edltmlştlr. 

Don copheslnde mevzit bir hareket 
esnasında düumanın bfrçok mevzileri 
tahrip edllml§, esirler almmt§, sUAh• 
lar zaptedllmiştlr. 

Roma, 11 (A,A,) - lta.yan orduıa. 
n umumi karargCıhınm 868 numar&lt 
tebliği: 

BugOnkO at yarışları 

llgarya 1;e1Akki etmcstdı:-. 
Seçimlere lştırak etml'JD!'k nsgnri 

bıanasne bir proteııto, bir menfi mu. 
kavomct, hlilfisa blr fsrek!'tlzlil:;..fn ıra. 
Gtısıc11r. TOrklyedo 6('nedcn 8Cneye 
ll:<>l't!Uğtimftz ~im olilka ı, belediye 
'hı1uıaptamıd:ı olmn, Bllyllk Millet 
~ Beçtml rlnde olsun bir tl>rllf• 
t.ırı hnlkmmnı ytiltsek ısuur merte • 

nı gôsterdiği glbl bir t.nran.n da 
bn.lk:ın tçlnde r«>Jimln bir sevgi, blr 

tı'letvn1tJ hnllnl nldığmı, onun se 
\ilt!J~t, ona ean~n b:ığlanıldıj!'mı 
~ ktedfr. Bn ~ manf,;BJ'MI 
'-ellbntz.ı ile: dlrmelidlr. 

Sldney, 11 (A.A.) - Avustralya 
harbiye nazırı Ford ltalyanm Avni!" 
turalytı.lt harp calrledne kar§ı misille 
me tedbirleri tntblk edeceği hnkıun: 
daki haberden b:ıhaedeıek bilhassa 
şöyle dem tir: 

Avustralya hllkiUneU milletler a• 
ram anla§Illn1a-ra sadlk kalarak harp 
esirlerine dııima insant muamele et.. 

mi~tir. 
Bir lngili'z 8llb6yı!lm kt.ınıanc!asmdı; 

bulunan bir Avu9tı'alya mUfrezesinln 
mukavemet kudretini kıı.ydeden bir 
ltalyan gurupunu öldUrdlığU hakkın.. 
da Romadan yayılan ha~re gelince· 
Bu hususta resmi biç otr haber al• 
madik. Bunun1a beMbcr derhal tab. 
kika.t yap~ emredeceğim. 

Bir genç kız 
Facı bir kaza 

geçbdl 
Ayvansarayda Şrk memucat fab 

rikasmda dUn feci bir kc:ı.s olmuo. 
bir genç kız ağır .surette ~aralanmış 
tır. 

Yaralanan kız loçi kız.'ardan Ruki • 
ye Boztepe adındııdır. Rukiye dUn 
makinede çnll§ırkcn yere biT bobin 
dllpıUşttlr. lğilcrek bunu almak )s • 

temi§. t;ıu sırada aaçlan makinenin 
d~lerine takılml§tır. Bu ııureUe genç 
kızm saçları kökUnden kvpmuş kafa 
tam derisi yırtılarak meyJa na çıkmış 
tir. 

Rukiye baygm bir halde Balat mu • 
aeVi hastanesine kaldınlauijta. 

EllUemeyn cep~lnde ncr ild tara. 
fında topçu ateşi §iddeUI olmU§tUr, 
lJava dUellolnrında dtltJJU•D avcıları 
Uç tayyare kaybctmişleı1ir. Bunlar 
Alman avcıları tarafındar. düşürül 

mUııtUr. Uç dUııman tn.yyareSi d; 
İtalyan avcıları tarafınd'ln dll§UrU.• 
mUştUr. Bu tayyarelerden iki.si Uç 
tayyareden mürekkep blr dll§man fi 
tosuna cesaretle taarruz eden mün: 
fcrid bİr aveımız tarafından dU,Urtll. 
mUştllr. 

Hava teııklllerlmlz tarıatmdao Kal. 
tanın askeri hedenerl üzerine yapılan 
bombardıman hnrcket!er1 e9Ilumda 
Alman avcıları iki lngUiz tayyaresi 
dUşUnnllşlerdlr. Son lki gl!n içinde bu 
harekeUcrden dört tayyaremiz dön_ 
memiştir. 

Atlantikte faaliyette bulunan bt:
denlz&ltımız 20 bin tonluk lronzlde ir 
min.deki tnı;liz transatlantik ııemfsı. 

ni torpllllyerek battnDJlta;. • 

Ankara, l1 (Ruıttsl muhabltlm~ 

den telefonla) - Ankar.. sonb:ı.har 

at yanıılarınm bugün l!.,. ııncUsü ya 
pıldı. NeUceler §!Syledlr: • 
BİRINCl KOŞU: 

Birinci Ren, ikinci Vıdo, mUddet 
1,7 muvasalat bir boy. 

tKINOI KOŞU: 
Birinci Davalaciro, ikincı Dan.dl, 

UçUncU Gonca. Diğer kt.§an at)ar 
Si!kap, Rest. Heybeli ko~rıamıştır. 

Müddet 1,44 muva!lala! bir boy, b r 
boy, bir boy. Davalaclronun ganyanı 
430, pllsesl 145, Dandinlr. plAacsl 145 
kuTU§. 

UÇUNOO KOŞU: 
Birincf Sana&, ikinci BabadT?', müddet 
1,25. ııan•nın ganyanı 15:1 kuru§tur. 

DÖRDUNOU KOŞU: 
Birinci Bozkurt. iklı•~ Tarzan, 

UçUncU Ceyıo.n Tek: Diğer k0§8.D atlar 
Tuna, Ç51, Alok, Yılma.7. Uçar. Müd
det l,M, muvualat yar!m boJ, bir 

boy, bJr boy. Bozkurt r.uıya.nı US, 
plAaesl 140 kunııı. Tal'ZIU'!ın p!&ae.t 
125, Ceyltm Tekin plAsest 150 kuru,. 

Davalaciro Bozkurt ç1ftebelıai 

13 lira 60 kU~§. 
BEŞiNCi KOŞU: 

Birinci Karabiber, lk!M.i Komlaarj, 
QçUııcu Heybeli. Bu kOfUa Gcmpdhl 
Gonca, Sifkap kO§?Dadı. Afllddet 2.2!. 
Muvasalat yarım boy, Karabiberin 
ganyanı 255 kuru§ verd! . 

Rusyada 
Klmlr ve petrol az 

lstllllb edllllılE 
MoaOTa, 11 ( A.A.) - eo.,.t 111. 

Jrometi tlra.tından ne§redile bir t• 
Jiğde kömUr, petrol gtbt :J&kıtla.ım 

,geçen aenek,i iırtlhll.ke na.&allBll yüııde 
.10-15 nisbetlMe az l.lt.Uu&.k edilme. 
ıll lA.zumu blldlrilmektedlr. 
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Berline göre Mahkeme Salonlarında o DAKiKA 
... , 

Kızıl rdadakl siya- M f . . · b. 
si .. xomtserl kler e resını yaoancı . er e e Küçük ilanlar Kuponu 

Uu uupoua eklenerek ,uı.ııo:ru~ ... 
ııı ıınımn \'e t:ı verme IU\rua.n &o !!l r Komünist partisini t kt k 1 

Askeri maftlGblye. ya 8 8 ya a 8Yl0C3u~ OalılkD<la plll1LllU 00,redji«eJlt l 

llıı.nlorın gıt%etede ı;örUJdDtu feldlılt 

11ıma uıa dikkat edllmelld~. EYie~· 
tekWI gOodereo oJroyocataJ"lll anJıfıo 
kalınnk tize.re aarlb &anıaıenoJ INl41ı ttn mes111tyetınden Erkek korkusundan sela ~ıet. arı 

kurtarmak için mcleJ"j U\zımdır. ' 

11aıdın1mış ı çıplak kaçmakta buln1uş 1 .... Evlenme teklifleri: 
Berl1n, ıı (A.A.) - K!zılordudakl 

ııl)'a8l komıserlikler teıtkJAtmda de
&lkllk yapılacağı hakkm:Ja gelen h • 
>arler burada alAkA uyandırmıştır. 

\!ufassal malQmat almmcU'ya kadar 
JU tedbirin hakiki sebeplerine dair 
bt;lyatıa mütalaa yurut:ıımrktedlr. 

zı mahfillere göre Stalln, komU· 
dat partisini ağır asken bozgunluk. 
arın mesullyetlndcn lrurt'•rmak vcy• 
tJç olmıı.zsa bu huııuata ~rtlye dU• 
en meııullyet hlBl!eıılnl azaltmak için 
xı tedbire ba~rmak ıu~·munu duy. 
mu§tur. 
Diğer taraftan alman bir bııbere 

o::6re Stalin bugUnkü askeri durum 
at§lSUl.d buna lürım hissetmekte

dir. 

şar r cephesinde 
Lor.dra, 11 ( A A.) - - SlHlingrııı'I 

miidafilerl. vedi haftadan beri dr. 
Yam eden kanlı çarpı~ma':ırdan 
sonra mih,·er kunetl~rini durılur" 
mu~lıırdır. Bu durmnnrn muvakkat 
mi ,deYuınh mı •JlacaRı sonra nnla· 

sılncaktır. Dun sece Alman haber 
ajan ı tn'"ttfındnıı ııeşretlilen lehli~ 
de do~ı cephesınde mevzıl .mıh:.· 

rebelcr oldugu, ıki tuafın teni 
tanrruı icln hazırlnnm:ıs. ihtimali 
Cl:ıhlllncle huluıı1t.Ru blhlıriliyor
du. Moskova r' b O~ll d:ı ce•·ı in SJ 

kaklnnncln cupı~nıaların nıhn)·el 

bulduiıunu blldirı)w. SlııJlngradın 
şinı:ılınde Ruslar mevzii ta:-ırruıla 
doruwlannı ıslah etmişlerdir. 

Kafkasynda Mozdok bölıJesindc 
Ru lar tedafüi nıuhıırebeler yap .. 
mışlardır. Bir S..,cyet eÜ'rli 4 hflcı;. 
mu püskflrt•nü,tnr. Tuapse,e doğ
ru ileılemcğc c:ılış:ın mihver km. 
vetlcri ıızimkı\r ınukııbll tnrruı.la 
durdunılmuşlardır. 

S0l!l'H1 TEBL/t;/ 
LonJra, 11 ( A.A.) - Diln gece 

Mo5kovııda ne~redlkn So•yet W1" 
Jij?i: Sovyct kUYvetleri Stallngnu; 
cephesinde vaıiyetlerinı ctenı1.•. 
mfşlerdlr. 15 duşman t.nkı ı-n 
u#rntılmış. bir b610!fi imha edil
miştir. Bir bölgede dlişman mAf~ 
zesi kndın ve cocuklan önfhae Jcata
rak ilerleırekte iken SOTYel kıt:ı. 
l:ırı t;o~ka sokaklardan dolaŞ#Sk 
kn lınlıırl:ı çoeuklan kurtarmış1aı• 

ılır. 

\ 1 sı, 11 (Radyo) - Jtafk•,.ada 
Rus! r \lın:ın ill'l'i kollannın yak. 
lıışmı~ ol lııkları. Groınl petrot ku• 
lıJl:ırını t lırip clml~lerdtr. 

f.l'llE l~Vl'T "CA Sl.NiRUfR 
RAZIUYOR 

11 (Rad110) - :Romath çı. 
ıcrc Df'Jfa Serra gAzete'il 

11 ıı hlldlı diğine g6re L ı• 
1 n len Don dirseğine kadar 

lı l lı harpte gerelc .Mmanlft' 
r '. Rmlar lstihkAmlaT ..... 

linnolrteı!trJer. Her .!ti ta
!) ı a7.ırh'kl:ırı sünnektecHrle •. 

t/ \UliŞAL 1 l4tOCENKO/lllN 
TAARRUZU 

/,o •rJra, 11 (ıt.A) - Stılingrad 
ş hıın şimal halısında mMqe 
ı ıınocen~nun kııvvf'Ue-ri o\lnıan 
' nları ile tulu~ınuşlarchr. 

.Blı :kesJmde oir Alman tabun1 
Don nehrini geç:ncğe muvaffak ot• 
muş, fakat çok ağH' kDyıplanı nlw 
rntılnnık serl ııtılmtşlır. 

Mozdok kl'.'Siminde bir Rus eıı.tı 
.f dil mnn laarruzunn seri atmqtn', 
Tuapseyc doğnı fleıicmde C'9"'8n 
\Jman kuv\'ellerıne kar.şı RmJıH· 
(Jayanmaktadırlar. na kesimde 
dilşmıın 1500 er liaybetmiftir. 

l'aşington, 11 ( A.A.jl - Xaftas. 
yada. lozdok k~sfminde 3 Alman 
taarruz.u geri atıJmı~tır. Tıtlnd bir 
kesimde Ruslar yeni mevzilere ç~ 
kilmek mecburiyetinde kahn~laı
dır. Geriye cckilıfikleri nokta No• 
''Orosisk'in ccnubund:ıdır. 
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• 

tı1ıa11t ıue • 
&aAM 1118MI 

KlŞ MAS\Li 
~ ..... 

"TA L~A·N C l 
Oılmute91, ......_., 

Knrarı ynvns bir ııcsıt- lnr.dırnn rak oezn ınm üı;t biri in .ı lndhilmc 
lıAkim, daktilonun kllğıt Jeğiştirm I sine, faknt suçun brç;ıldn ı lonm ın: 
ırasında suı:lu3a ordu: j en öturb de 12 gUo tIAı:e eclllml'!'lln , 

~ YB§ 40, 00 lira maaşı ve Uç evi 
bulunan, klmsCBj olmıyan blr bay 25. 
30 ya§lBrında alil, terblyt;ll VO ebedi 

bir yuva kurmak kararında olan bir 1 
aile kızlle evlenmek lııtemektedlr. (E. 
M. GUI) remzine müracaat. 

- Ne \'nklttenberl me~ı-nrııun ! bu suretle kendisinin 7 ııy JZ @n 
- Ayın tam ıs ünde '1 ııy olaook. müddetle hnp}s 3ııtm~ nı ı, 1200 im. 
- Demek, ki daha 15 gUıı yattılt. nı duru m harcının alının ın3 k • 

tan sonra çıkacaksın., rnr \'ertlmlş \e kar r su~unun 3üzU.. • 21 ya~ında, kendine mahaus bir 
terzihaneden ayda 150~00 lira gellrJ 
olan bir gene, 18.80 yaıtla.nnda, kız ve 
ya dul, zengin bir bayanla. evlenmek 
ıatomektedlr. (Can Seveı::.) remzine 
müracaat. 

- Allah ömürler \erslu efendim, ne ı.ıırşr nlatılmı hr. 
sağ olun! Du3dun mu \hmetl' ll hıı 15' gUn 

Suı;lu, uzunca bo3lu, l) oh k Lk yaf;n<'al<sın. H.nl dl balmlrnı ! 
bıyıklı, dalma şll 6yetcl ) üzlU, 33 • 40 - Tcşckl<llrl r ederin et ndlm, 
y~lannda kadar blrl&l;\dt elifiU, olmayın. 

llAklmln yazdırmakta oldufıı ka· Sevinerek dııJnrı ı;ıkon \hmet, pür. 
iş ve İ§Çİ anyanlm rardan anlaıııldıtJ Uzerc suçu Pakize be.) ecarı !;;endi ine im an bir kadınla 

admdıı bir kadını yarall\ma.kh. Bu l<DııJılnııtı. Bu Pnldze idi •• 'ılnmda ıuı. 
kadrıı, Ahmedln metresi) dl. HiUrlm pnn mııJ bir l ara izi vardı R:ıraretle: 
&(>3le devam ediyordu: - Ne kadar yedin \hmet? diye 

• 19 yn§ında, ortamektep mezunu, 
bir genç, herhangi blr müessese veya 
ticarethanede Qall§mak istemektedir. 
{F. Derman) re.mzlne müracaat. - Uzun zamand nberl i~ J :ıltın.. l!IOruyordu. 

da bulundurduğu Faklı.eyi ... ,, Fakat Ahmet yüzüne f1Öyle bir bak• • Lise mezunu, maliyede bjr .ııene 
caıııtmış, hesabı kuvvetll, biraz daktl.. 
lo bilen bir genç, hergün saat 12 den 
itibaren bir ticarethane veya mües • 
sesede çall§mak ;istemektedir. (Canan 
Nejat) remzine müracaat,. 

ETet, Ahmet, uuın :r.amandanberl hktıın onrn Jnndarmayn <'löndU: 
'Fa.k:lu Uc metres ha)at. ya~ıyor le - Haydi hemşerlm gidelim. Bura. 
kendi inin hiç bir lhtJyııcını t>kslk hı.. nm bııvıııu bozuldu! dile 8Öl lendi ve 
rakmryordu. ltnılırun bozulmu:ı emratınn bile bak. 
Kadını çok aevl)Ordu. Pakize de madıı.n yUrUdU, gitti. 

• 'Yükaek bir aileye mensup mil • 
nevver ve her J§ elinden gelen, kim • 
scsfz, 44 yB§mda bir kadın, )'Blnız bir 

geçen eelııede onhtt dlnleulldlğt ııra_ ADLİYE !ttUHABtnt 
da, benim sfbt bir çok kimselerin de 
görduttl U7.ere oldukça güzel bir 
kadındı. 

Va&nız biraz serbeet bir kadındı. 

Fakat z.ntf'n metres yaoayan bir ~ 
dmdan da erkek fada bh teY beklL 
yemez.dl, ki ... 

Her ne lMJ Ahmet ka.dmı çok aevı. 
yordu, l'emllor, içmiyor, kAzancını 

g9tllrilp dostunun eline aa;t"l}ordu. 
~ bunlara kaJ'lı 1 tedltl c1e ken
cll9lndea sadakatti. 

T&btakalede Mektep a<>kağınd.ıı bir 
9Ycle blr oda tutma~, bur.ula otum. 
yorlardı. TabH ev mülfterektl. Bn anı
da bir de bekt\r adam otuı uyordu. 

Bu, Bekir aclmda bir ae;yyar a&tıcı 
141. ~. namuslu bir adamdı, n. 
bala çıkıyOl', alqam geç vııklt <iönlı

yordu. Ahmet, Bek.irin wrntını an. 
mil: ı.attaaa bir !ld gUn maktan g!i .. 

retım;ı orıcla.. 

Patrat Mt1m banlara :ratmen Ah. 
mM. bir s- 111 dola719lyle ne gel_ 
...,tıoelrk9' Cellneıe ocı.eıncıa. kendi 
~ PlildMıyl yabancı bir et'• 

bide yakalMIHlt"-
Ba. BeklnU. 
HAldm bl'an yadırmoğa cıevam 

ediyordu: 
- . • . . • 711baneı bir erkekle bir 

arada görtl!Kle-··· 
m.et Ahmet bu anda birdenbire alt 

ti.at olma,. eltDl cebin atmı:ıtJ. neldr, 
bo •rada. ~ yarı çıplak bir bal. 
de flrlamq, Abme41n da.vranmasma 
vakit brrakmadma kaçmı,tı. 

Pakize lıalınYorda: 
- Affet Ahmet. bir d ha yapmı. 
~. vanıı.bı odaya :zorl~ girdi, 

bllllld. •• 
Fakat Allme& ... ç bir ee • ~ltmtyor-

dn. Oeblnden galaıımı çıka~ ve 
Pa'ldırıe)'e c1otm eanamı tı. KAdm: 

- Alt 'YUnıldtım! diyerek yere yu. 
ftrlMam., lııapndan kanlllr akmap 
~t.ı. 1- bu kan Ahmed!, k~n. 
dine getf'rmlt, ~kı ını rere ıttn•er. 

ml!JG. 
~ eoı kafmm üst!Jndea derin 

1ılr yara a\mııtı . 
HAldm karan blfjri)Ordu: 
- •••• bu hal ımtln Uurlnde de

rin btr elem "" e'ddcffl t!r tesir hu. 
91r1e ~nnle "" Palctr.eyt yaralamJ!!.. 
tir. Ra~tl eeca kam1n11non •.•• 
\ııllldcltılJlne ay.-.t;adır. Buna gü111 bir 
9fJM mftd~ llapstne, ancalc kt\.dı• 
nm ~nctı-'btr erltP-kle kendlslnl a.1-
clat,mul iakctlrl tahfif !M!flot'bl .. ,.ruı. 

"Ba nıetenln 1Jun:I oldufonu siz de 
~ttdır. Bu lns:ınlar lcUçlik 
~ .. &ibl davranryor:::ır. n ın -
)'Qflar, NmJoorlar, DCIJ(':ll görünllyor_ 
Jar, sırf • mla Marıantı lmıcbnnak ı. 
çlo, Ilunanla bernber ondan AJlrıhtan 
korkar gibi korlrnyorlar. ı;mın olun 
ki, Sprek de dahU olm:ık nttre he-p. 
lnia ödü pat,ııyor." 

Bana arkadaflm Kols'u işaret etti: 
"'BakınI7., arkadafnıız hal a.tmd:ın pek 
memnım ıg6rilnUyor", dedi. 

FUbaldb Kols, Mis Martantla P. 
tlft,ıktan aonra tamamen tlcfl,ml' gt. 
blydl. Bakin wı melAnkollk lıa5müf~f.· 
Ue birden 'ko~ bir aalon adamı. 
na lnlqltp eemlfll. Kolıı'un bu luıJI 

8lil&fl)aa bayanlann, Ta blUııuıım Etel 
Sprekı>tn ftzıel1nde ~ m~alt bir tc. 

-~ 7.lra j'&mllclaa btmWn iıJç ayrılmı. 

yorda. Blns l'IOOta, be.yan Rprek'ln 
yine piyanonun ~ma geçtltl bir _. 
rada, Kflh da ayakta IU\f!fı;.c piyano. 
~ J&~Uıntıf Wllllyett.e ht'lm tMlılr e. 
.. ~ dinliyor, hf'!lrft de~ 

--- telwıııııaeıa f!dlyorclu, Vfl ı.tl r ...... rlM. Jl.:tel ~11:·1ı. bu tek• • 
..._ ' O O !le etmeef9'lll 

Nuri Demirağ tc:yyme bayın f!V işlerini mükemmel surette 

meydanında uçu§lar idare etmek istcmekte,dir. A§ağtdaki 
Yeşllk6yde, Nuri Demirağ tayyare adrese mUrncaat. (BAy H. Hampar _ 

meyda bayramın üı;üncü gUnUne zumyn.n, otel Tokatılyan,) 
tesadUf .. n çareamb:ı günü uı.:ueu • • GUzel yemek bilen, e:m.nlyetU, 
luk, yapıcılık talimlerinde muvaffak namuslu ve kimsesiz bir kadm, u bir 
olan ytlksek mühendis, Unlverslte, ücretle bir ailenin Mat 'l den 2 ye 
mUhc.ndls mektepl rlle lise talebeleri kadar yalnız yemek l§lertn.i yapmak 
arasında devre uı;u~ ımtlho.nlan ya. istem ktedlr. Mektup!a a§&#ıdakl acL 
pılacnktır. res mUracaat. (Bay H. Hampar. 

Bu talebeler 12 tayyare ne filo a. zumynn mel Tok&tllyaıı). 
ÇU§?an ve alre akrobaSl!er, k~ uı.:u§ • L!senjn on blrlDcl ımu:tma kadar 
tar, para§Ut atma g6aterlleri yapacak l okumU§, b!r genç, sabahtan akşama 
1ardır . kadar ~. bDlo "Hya bir me.ğa. 

Uçtı§lar saat 10 dan 12 yo ve 18 ten zada ça.Jqmıak tstemektedir, ).H.0,) 
18 e kadar devam eder, ~ine m'1t"acaat,, 

Türk el}yle yapılan ve Türlt genç 
fen erbabı tarafından idare edilen bu Aldırınız: 
tayyarelerle ziya.retçiler araaınd:ın Aoalıda remtzleırt )'Ulb oı..' • . 
kur'a ı:ekllmek wretne lst;l.yen 100 ta kuyuoularmm:m umlaıma celea 
llbli uçurulacaktır. mektuplan ldaftıbaDeınhdea (puar. 

Çanakkale vapara 
boıaltılıyor 

.Mersinden ııehrimize gelirken lzmir 
Onlerlndc karaya oturan Ç3nakkale 
vapurundaki mııllo.rm boşaltıhruı.sma 
dlln de devam edllmlrt!r. lsta.nbul 
dentzyolları idaresince gönderilen 8 
vapur gcmlnln mallarını alarak bura 
)a geUreccklir. Gemi de kumdan çı 
karılarak ytı.zdOrU!eccktir 

lan barlç) bergibl aa.bütu IJfleıe 
kadar ve saat 11 clea aoa.ra aldırma. 
tan. 
(A.U.) (A.0.) (B.f. 'dmeeclr) 
(Bulunmaz) (B.T .B.. ·~o.dl) (F,U .8.) 
(F.D.K.) (F.18.F) (2G GRU) 

caç. Hakikat> <JS lt ~> <tnan> 
(l§ gtlzar) (Lale 11) (M.K. 19) 

(M.U.A,) (M..S. 86) (lıLE. 49) {NC§e) 
(ÖZb b6) (R.T.) (P.A.' '(B.A.E.) 
(S&mlmt) (Tekku§ M. 27) (Uygun) 
'(Y.P. 18) (YatmUt") (Yaıımmı 33) 

lkkat 
İkinci llaa 5 • 10 -1942 

isiandul Ticaret ve Sanayi odasından: 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese ıahipleri 

ile her nevi büyük ve küçük imalatla il\igal edenlerin 
nazarı dıkkatine: 

o.bmıza ı..ayrtb ve ka~ fabr-llmtöder "" ııanaj'f mDe ıuıH aahlp 
ll'rl ile k a bcr ı>evt lınnlAtla iştigal edeıı atölye u.hlpleıt llAa prllılDd~ 
ltlba.ren eo g~ bir ay mrfınc1a odıımız san yl ııubeııl mlldllrlftl!me t1taben 
mttnıl'al\tla tevr.\ edllmelitc olan BaDayl lclllne ali beclel8ib: aııatbo beyan. 
ııamclerclcn ıılarak ikmal no aa.nayı eubclll mtıdllrlllttıne ı.mza mukabllla. 
de lndfl rtmclerl ebemmtyetle rica obinar • 

l\fftddetı zarfnıda veya mtıracaat etmekten bttnkM edeolet Ucaret n 
sana3 I o.laları kanununun madde! mahııtı una tevılkan tecziye edllecelr· 
ltrdlr. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil veslkalıırmı kayıtsızlar be ftnvan tezkere. 
Jertnı hfnl mUraeantıanncla birlikte gotlrmelefi JAmncbr. (120) 

KARA ELMAJ 
53 lngilizceden ~eviren: VEHIP TAYLAN 

._ ______ _ 
BtıtUn bonlann U ter Sprc.ktln 

gözled önUndo ooreynn ctuıeslne hay. 
ret etnıektcn k~dlml Rlamıyorllum 
Fn.kat prek'ln gal gtirfuıllyordo. Bir 
kösede Blekbomla blrlllctc bir gnıp 
teııkll cıdl.} or, ve dcljknnlıya anlıı§ıln.n 
flğlenceıı b:ı-ıı hlldyelcır nnlatmakla 

m glıldU, Arada bir Sprel<'ln gözleri 
kal'f.l duı:arda asılı bulunan kocaman 
bir ayna.la bakıyordu. 

Bprdt'Jn bu aynaya b!ık1't sebepsiz 
CIPğlldl. Zira bo aynanm i~tncle Jll vıı. 
nonun başında.ki ~ mukeımnclen 
g&etlenebntyM'du. 

24. PRF..K'İN KLRJ..t 
ÇA IAŞIRLABI 

~nl btırn;)a 'kadar niçin .ııftrükle• 
dlğlnı nihayet söylemlyccıek mlsln \''" 

Kola glilltmffedl: "Bu odada oturan 
bhislDI sa.na takdim, ~m. Dftn 
kımdtlılyle balık aVJnda tanıştık, Old.. 
'den ~ llot 90hbet lılr 1'dam.,, 

''Peki alllft, bu r..at)a mDterref ol. 
ınıılt tein "IJeyıız Kuzu'' meyhanesi_ 
nln arka merdiveninden hırsız gibi 
ghU çıkmakta ne m:lnıı varf" 

''P t!,, Kola pa.rmatmı dudatına 

göttırdU. 

Blrüd ınetdh'enden çdnyorda. Bir
den oda knpısı açılclı. frl yan blr a. 
dam Cflkte ~rthıdll, Hayret! Bn a. 
dam geçen gtln Londra lkı telefon rmı
baberesl yapan ıratt;ı. Mister Mabvel 
do bir hayli oaf&laı:mıttı. 

Kol9 kendlııtıı1 mfttebcsslm karşıta.. 
dı: "Btlyunın, Mister Hakffel,. dem. 
Arkad11şnn Severfn ııldnle tamıfmakla 
eref duyacaktır. 

Maksvel pyef; ka1ıa lr n.nla 
llOn'ln: ''Siz Jdm81n~ ft benden ee 
lf!Uyonnnnn; f'" 

ır o1s l'l.ftbat vcr:ınck lstft' gfbl ,,. _ 

na döndll: 
- 1'Dlı*el' Mabrel ~ ~ lcln 

• 

SAZ CAZ 
12.10.942 bayramm blrlncl gilılUnden ıtlbaren ' 

Mabteuı etıence • teıı ko somas)on 

~~:~~YENİ G RDEN Barda 
Her ak§am ıa.ıt 18 den 21,30 a kadar ... 

CAZ Takımına llAvetea SAZ beyetl. 
Keman ALI Bayanlar: 

Piyano, tambur F AIZP.. HiKMET 
BEDIHA Kanun ISMAIL 

Okuyucu MAHMUT ZEHRA - KLA~~ 

Saat 21,30 da Fahire Söyler idaresinde , 
Yüksek CAZ takımı DANS ve. ~ire 

HER PAZAR saa't 14.30 daçaylı danslı içkili MATINE 

Sabah, öğle, akşam 
Her 

• 

yemek\:en sonra günde 
dialerinizi RADYOL1N 

üç defa muntazaman 
ile fırçalaymız 

Bunlar meşhur ıus~rrrer. craar rrrm ıd'amfarı. 
terakki hıldimleridir. Onların kullanısa Çlkar· 

dıkrarı her ilaç.. en güç imtihanlardan mu· 

vaffakiyetle geçmıs demektir •&~. salibi 
bunun kefilidir. 

MODA ÇANTA BOYA EVi 
Bay ve Bayanlara müjde 

6o tasarruf devrinde eslddl, boyaaı aoldıı, rengtnlu 
modası eçtl diye kıymetll 

EL ÇANTALARINIZI 
bir kli eye ııt,ıp terketmey[alz. 
AtölY"mlz btedltlnlz renkte el. 
ôlııelerlnlze uygun olarak eakt 
ÇANTALARlnru fenni ıruaett;e boyar, yepyeni yapar. 
Ayrıca her türlü tnmlr ve mmarlama ~ta yapar. 

Tuvaıct:nızın rengıne uyar en aıe. sabit tırnak cllAlarmızı ancak at&yemi-ı. 
de kmln f!deblllrBlnlz . .0il~mum m113amba ve deri ~yalarımız tennl •ureı.. 
te boyanır. Karaköy Mumhane cadclesi Hasnnpap ban No. ı, S. 

DlIUiAT: Aıa!ulald adreslerdeki i50belerlmb: de açılmıttv. 
Oeınn <..:anta tuhafiye evi, Kadıköy pazar yolu 118/1 

Sadrettln Kutuııy, Kapalıçarp Katpakçılarba§I No. lM Çanta tvJuJl19 m 
Yıldrz Çanta Çorap Evi. Be§lkta§ Tramvay caddesi 86 

I • ~EHRIN 12~~,!?r~~ O 
Nasıl yaşıyorlar ? 

(Havat gUn geçtikçe pabalıla§ıyor. 

Bu vaziyetten müteessir oltuılar sa· 

doce mahdut gellrll vtürndaşlardır. 

'Zamanm tcsbettlrdlği i~lnl yapanlar, 

Londradan buraya gelmlıt. Anlaşılan 

'ZAftyete duı;ar olmuı.,. 

- Size tf!krar ııonıyorum: Slz ldm. 
'tılnlz! Ve benden ne lstJycı1ımnnzf Ne 
bakla odama gtrdlnlz f 

- Nıııııl, 8'z, SkotJ nd Yan'l ba~. 
mftfettl 1 Kols•u tanmııyor muııunuzp 

M.aksveı•ın ren;;I attı: 

- &>~ hlr ey ••. yapamadım'' dedi. 
- Ben de liln llillğinlz için öyle 

olmllllını Umit ediyorum. 1'4,kat benim 
kanaathnoe eski ayaklı ~Ucrln :ta
mirini bo ~in erbabına bıralunak ela. 
ha dofnı olar. Ne clerslnJzT 

Bo beklerımedlk bir aDrprtzdl. 
Mııksvel birkaç kere yutkundu. 

- Benden ne ilt,edlftıılzi anlı.yama.. 
dım, dlycblldl 

- Ne yazık ld omadarnn ı:ok g1!oo 

nfş. MJ9ter Scverln'ln nlbılym ı:alıııma 
odumda ceee yarıaı Jıbafında yaka. 
ladı.ğı acll\mtn kim oldaf'.ınu Bire ili< 
defa raet)aymca hemen an1adnn. 

- Albayın ve polis hafiyeıdntn ~mı , 
:mUnde hiçi> r hisaem yok Mak~'d'ln 
l!Ml8f bt1 sörlerl ııöylerkcn korkudan 
tltrl,rordu. 

(Devamı ftl') 

harpten evvelkine nfsbetle daha rahat 
yaşıyorlar. Bugün bir ıınc.tte 70 ıtrs 
maa ıa çalı~ memur bU' vatanda§ 
şunlan anlattı.) 

Biz - Aldığınız ba 70 ftra maaolıt 
l<ııç kcyl geı:lnlyorsanuz f 

O - Ben, karım. kayr.anam n tK 
~OCU{;'llm, 

Biz - Yanı altı nOfuıı. PekJ otur 
.duğunuz ev ize mi alt.f 

O - Hayır ... Her ay yirmi lira kl
!m 'eri) orum. Gcrlye kalıyor 60 lir*. · 
'nu elli Ura ile gllnde lki övtln kfO 
bir türltı ya,-an ~emek ve ekmeğloııP 
1tlı) onız. Haft.adı\ l alom 1>tr giln çoo 
cuklar lçln etil blr aey yapıyoruz. .. 

Biz - Ya gl)'im için murafııuz f 
O - Çocnklann bir teY•I .,.ııtıl• 

imi, yerine l enisin! almıyoruz. 80~ 
ettiğimiz para Ue oolan "DC&k tadil' 
ettiril oruı;. 

Biz - lrJ en cok dtletıncltıree ıe1 
lnedlrf 

O - Kıt- Kömtır Te odan ınH ıı.-L 
Sonm mekt,epler açıldı. Çocıukı.rs' 
mektep kttaplan VBc'. En Nlşt1k W 1

"' 

muz mektcplerlıı ooep!\lana f~ 
ima raf göstermeıtıelerlcllr Buı IJlf'~ 
tepler, bugün için vaqeçllebllf't'I"' 
fıel hırt 1 t.ıyorlar, Naaıl yap4ıf1.,.
'blllnmell ve ona gl:lre harrket; edPlfl'
llc11r. f 

Bh; - En bM lik c~h~n<'f'nlz nedi' 
o - Koadl hallnılı.lo etton01~ı~ 


