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Başvekilimiz tasarruf 
haftasını açtı 

Ş. Saracoğlu 
dedi ki: 

harp yıllarında istihs ~1ı 
~ .. attmak içın çok dikkat i 

olmahyız 1 
................. 

Biz yapuan ve yap.lmcU..ıa olan İf 
lui aadece yapacağımız. dah bü1'iilı, Ja 
iMi canlı İfler.., birer bailanfıeı 9'ql'lf'" 
JllZ. Çiırıki Atotürk memt bir nn1İet oe 
-.ı mar bir valtı. yara.tm:ığa çalıth. Çiüt
lııi lamel laönii meaul bir millet. mamar 
6ir oaton ')'Ordlmaia çallf•Yo• • Bu ilri bii' 
ıcılt otl,...ın 'f'"'''İ ve ar:ıuau bütün Tür/. 
SOCalr/an İçin """kadt/ea bir İfMeflİr. 

> 

;·ec aAşam · ..., - - ~ __ ...._,, Varlık vergisi mükellefleri 
Fin -Rus 

ulhO 
Hllsltil Cahid YALÇll 

Fna..-ı.~lYA ile Basya ara. 
sınc1a harh nlba7et veri. 

lee.ti ~ daki haberler tevali 
.U,. ve sittilıl'e ciddfletiJor li
Jti ıörtınttsor. htgiltere ile Ameri. 
tıama 1ıİr möddet •VVel ita •alba 
ıflllba iola .... tefebbllalerde ..... 
lndülan ...ıta:.ctu. Pelr eegl• 
ver ve lmluaman lrir mDlet olmalı.. 
la lleraber Rlll ve •lni7etine 
balbblsadtıD llPbe edllemi7en 
Jl'inlerill ba teklifi n en.naniJetle 
lmbnl edecekleri tlmit olanalıOir. 

di. (lllnJdl Finler kin 1r1Jt1k lrom 
.... a.pdan bir milrtar toPrak 
..,...._ ....S m.'mlubalds ol• 
........ Bagln tin b6Jle bir ..,.. 
de .....aıt• o•aJdan fanedil .. 
.. lblllndiJan Baıyada 7enl 
O.Ü edilecek ,...,..., iıtikbalde 

bnh maharebeleria 8ebebini tef. 
.. e&eek ft lhıJlndiya icin 11111" 

.. Jrlrelr bir felüet DJ•alı ola. 
Nlltr. Çlnldl ......... intlsam hi!I
.. lıeslftneleıf '+'e flnıat nimi' • 
- .... .... to)tnldanm hr. 
tanmla tetıtıblıl etmeleri tabii 
idi. Blylk ...,......, ..... kom. 
f111• ranlAncliya ~in en mthc1' 
............ ,. ile lrenc1i U'dlncla 
eiddl •tlllf TeJiJeJeri baJundaı. ........ 
•• _...._ hdatlur • 

iktifa ederek • ..,.,.. ...... ht 
Wr taTir tüİP etm8le mlmkln ...... 
Aı..a • Bal llarbi sallar ede1' 

~-.. Plnlerin bana İltirllr et. 
.....,.. Wr del"80e'7• kadar int.ı 
.... llİr llanlretti. ÇUnkl nri ... 
hmeü ita ippraklan ftl'c1ı. l'a. 
bt Wr ..... ,.,. ....... edilln-
- utdr ~ maln•tollnelr hti. 
,_ ... sll9i Almanlarla birlikte tA 
"'"' ... kadar •arpte devam et. 
menin bir m•nuı 1'f>kta. Basya • 
""' trlnlln biıinc1• tekrar dira'le. 
relr, bnetieneNlr Finlerden be-
"'P IOraeairm dtktbunetı llnmcb. 
~ dolQldlr iri. Finlerin 

ııa• teklfflni reddetmeleli h&J'ftt 
,.,........,,._ Bagla Finlerin da-
lla .... ve ma11tdd dttfftnmek is. 
tldlllb ctSmrdikleri enlatJl!Jor. 
Aea• lıımla laik nedir f Ba Nıtt• 
....wif Mbepler c1Ufllntllebilir. 
llalann llep9i Mr anJ• gelinff 
Jl'inlf"rl mttttefiklerhı tek1iftnc 
llll9W ltir eevap ftl"DIİY• meJlet. 
tirmft ola"1Tır. 

En.a Finlerin hrpten ynral. 
... olmalan ilttlmali akla .:tli
,.. &an.lira libi ıallaa 1even. 

yer yer nan ediliyor 
K 

Al•ull•••1•
d1••1tmu olı• 
t1etı1Hrlllder 

V .,m.tontla naıl lelair 
eJUi7or1 

~ ıa (AA.) - .\JmaD -
•mnendenlt1Jnd9Jr:I dellP"kler va. 
fb1Stcıa4' Alman le darumlln111l n. 
Jr.mlefllMk~ ol41ı1111lUD 1*' alAm.u 
olarak~· IRtWlk .... 
ıs mMftll•TI, 1ıa chllll'"lı Pl&kkl et. 
melrtedlrler. 

.. ,.......,. mala4wt .. 1ılr ...... 
lebtia hbam.- ,. ... "" ....... 
ilbilaar• defta ...... .., 
Wr it 4elı1dir. 

Sonra Alman btl••....., tok 
laafffltmlttir. llilaverla galebe ih
timnllerinin llfJl'a indlji'ne Fin. 
ler çok 1•lmldaa •Manetmit eıt.. 
Lilirı.r. Bi.._aleJla aillq8te b
dar inat ...., 41. tellthi llDWma 
fellletlere ~-- J1'in va. 
tann11n tan1amfJetiBI temin ede. 
relr .....n. illn kinden planalr el. 
'-He eelr malrll Wı- llaftlret olar. 

Dalla IOnn. lnsdlt.re Te Ame. 
rilauun aktedileee1r salh ...,.nti 
alttna almalan l'in1eri •arh 4e. 
ftlllden v• ~ mlbim bir 

1 
lmi1 tellklri edı'lebillr. 

Yalma memlelrette A.._. Jmr. 
••tlınıfnhı hla1111t1111 Te banlann 
Yınllndi,a11 Ra"J9 ile mWerit hir 
•alh .Webnelrta -.et..si Pati. 
Mali dl.-....mr. Aım.mlann bu .._,ta IOD .....,.. bc1v ileri 
srideeelrlerl fanolama bile Fin. 
IAnaiJa ~n Allllanlarfa beraber 
harpte 4e\'alft Te neticede belki 
et. Yatanın İlltikllllni .. ,....... 
lf'Me mavalcbtell A lm&1dann ı 
~'8Jt altlnda .. .., fn• P'iJaaiye. 
relr aa"'tı. ltlrriyefe b'nl..U ta • 
raflDI tereila ............. 

pada 8C53()0, tpsaı.da 18800, .... 
~dı 10813 lira tahail edilectktir • 

hmirde Yad* ftl'lfıain! a..... 
Jamüla ~p olan lıaam)'Oll 
me1&lalnf bitirmek tlse!'fd!r. U.. 
teler 80D defa tetkik ediJmektedk'. 
Netioe bir iki g11ne kadar !JAn .. 
:ınu~ktlr. bmir mUJrenenerlnin 
80 , 35 milyon lira aramıda blr 
Yfl'lt 6dlyceekleri ~. 

200 
B•ntlü cUd 

90 kuruş 
tNTllLUI romanmın, Primci 

eildinm netıtne 1tqhyah birime 
gün old1I. Bunun birinci eilf lı'D. 
dell ..alad•ı bır miktar lla,...a -• 
rette .. stınlcb. Blrk~ ıöne Jıa• 
w IOO karat fiyatla M~.:ı C'· 
~. 

Gautemis nlruyuealan aft8P 
na yeni btlbp da. lntilram'ın 
birinci cıilc1ini' almak istiyeeelde 
re Wr kolaytdı elmak üzere, ga • 
zetemis, iki gtlndtlr, ba,blr )'A

nmda birer bpon ~te. 
t1ir. Bca lmpoD1ar Jetli gün nepe. 
diJeeelrtir. 

t • 'I numaralı Jmpn111arı (fO) 
lımntla, Anbn. Caddeötc1e Va 
Mt KOtftl'llanelline getlretek o. 
)anlar, tnb"tmm'ın bu birinci cıil
dini IEltabtn fiyatmdltn un n . 
""' nobanMe TM• 90 ıran .. 
temin edl"lebllefflderdir. 

Kapon'hlft tnplama1'ta ve İtiter 
bitmez 9Ur •tlf! mllrat'tlatta ihma' 
~&t!C!nfteylnlz. 

Tensı1ltk .. "'811 Mtap mlk. 
tttn ant.alc W elfln~ itin. b11 
yeldhı c1nl11r &1mllz tenzilltlt 
Nıf'lla eon venı~. 

lnh°kam romanm111 birine! eil
ı1i M.S forma. yani ~~2 1ayf•I"' 
...... bir kittaphr. , 

d ' 

200 
Kma ıa1111rta1tı 
90 Kuruşa almak 
flrsatmı kaçırm yanız 

Sekizinci ordu 
taarruza geçıi 

Taarruza 2 piyade 1 tank 
tomeni iştirak ediyor 

Bir çok uçak 1 

taarruzu 
koruyor 

........ ıa (~) - a.tbl ...... 
au.11& s0n pMrtıl lılOU1Wbda im 
aaadul altladüi •ldslllıll ı.aıta 
ordum LlbJ'&CI& ............ bir 
..... taanua ...,..p. Taama. 

- J pqada, 1 &aü tD..s. 1*' '°' 
ue&k lft1rak ~. 

ımnom••-aw .. ,_ .. 
....,,_, u (AA.) - IJlmall Afi 1 
---...-~Sore.'l'aUL 
takJ mat~ Jatalan ma.tabJreaa 
mJJaftr m...a.rtne .... Ptt ~ 
- lhtlJDek -. ,.al lla.ra .. llaft 
tabl,.ı.rlllla ........ ~ 
lltadl mnlll1erlD.I ..... ,,,. malra • 

4iJe teUn caıpflll&lar ,.,arkla, p • 
Mr&l ......... llllmenc!emdak! 
llÜtJr:IDoi İDıDJI Cll'daa da dalla flmai 
din lllpJSl.1a flddetll 1ılr bula ,., 

~ - 'baf1aallO Jwüet1utne il ... ~.· 
........ t•bllll. --- orda ... 

.aıwr~------. ~~lılrllamlllll'e 
atlat PttSMn1D1 M 1 tld9tllL 

....... U(U.J-s.p-..,. 
ft410wrJl•tmnmeelıllt{ ...... 
J&da - ...... .._... .. ....,.. 
melde old8laDdml ..._ı.lldr. 
lllllGUI .. ~- •a«&n• 
... A llt>iO& 8-m• Glmll' ....... 
1 - il (A.A.) - ........... 

lowyıt ll•ıul tellUll 

rtalıriğr8t ve "merkez 
cephesi taarruzundanberi 

Almanlar 170000 
ölii80 bin esir verdi 

m1le ............ ba•a -·· ft -----------Tolınk_.... ..... lılrllı mil .-----------. lloalmva, ıs (Hac!Jo) - Sovyet 
tarda mlltteak pm11111 ~. ha-der bürosunun h\111111 te,.: 
Lım~ plla - tototraaar. 1111 1943 HABER 1 - Stalingrad millhabtınd& .ma a.ıerbldakl ~ pı.aırmek 10 80Dteşrioden U iDdElnan& U. 
tedlr. Btnplll UmW • ...,. a'Clll h dar aakeıi kuvvetlerim.is yaptıkta. 
1tlD tok Onlm11lllr--·Çlaldl1111 tah lileri n taanus c.•numda Almanlardan 
n;ra bopl&ll llarp m••sr·ll palk • tM uçak, 1:510 tank. 21M top, 

m.blsbl dolrlll& • .... tdıan1. Pt"yango ortaklıg'"'ı 11
1' liper h&'V&DJ, ~ ucaaa.var ıopu, 41'15 mitral)&. 311 tanlr• 

makta411'. Yar topu. 2000 den fazla otondıU • 

Hususi 
otomobil gibi ı 

kullanılan 

Yiizlerce bilete 
7tllna 
so 

lau utla iftira 

'19,800 menni, 20 milyondan f-. 
la fild, T360 kamyon. 1385 mo.. 
toddet, 62 rad)ıo il~DU. 522 
kllom~lit telefon klblos1a 'ft 
diler leftall ele pçiriJmiıdr. 

Bu tarih eanuında TUJwlıalaa 
mabarebelerde ıopyekdn '12400 e. 
lir alddr.. Bu muhare-ltrd• 3S2 
tal"t uçafı. 652 UÇak, 1542 tank. 
üt top. 1946 mitra]yöa laıha edil. 
mittir. 

StaJinRrad mlllhabtmda mib • 
t'ercller HOOO den fulıa 111 ver. 
mitlerdir. Bunun Mşte c:mnm Al
man, dife~ıi Romendir. 

2 - llmtd cephede 25 eoa. 
tf91'fnden 11 flkk&Duna kadar Al. 
mantardan 194 tank. 530 toP, 11&3 
mitraly6s, '10f10 tilfek, 300 bİD 
mermi, '1,128,000 flttk, 920 kam
yon, 58 radyo 19tuyona. a de)>(' 
ıaptedilmittfr. Bu saman rarfmd 

(Arbar ..,ra 1. lltaa t ela) 

Tarihin buyuk 
davaları 
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KONU$MALAR 

Sinemada rşlenen oTu;As;:!n~~ 
Saç aça, Başbaşa. 

-1-
.!.r arkad8f IJ'lttı.yesl - Tallı kaza - Levend' endam hayan - Deliler 
legtl kaçıklnrı - M'.lnJ a:ı nJ Rum yosması - C&ka ve gurur - latert Db. 
~tıerı - Ka.tuı knprisl-art - l.At11 cinstn ebedl ıılAlıı - Beklcnmlyen r. 
yeı.retc;t - Hey beyler tutmuş - Ba y>•.an bayılana - Be1ı1 evime ıötUr' 
_ Eski kadın, •r - Mı<ntoJnıtalar - A.sr:ıiğln ıcabı - A,ll\h ıı..,kına b·1 
"ıh .. anlat - Ellrrin d"rt görmesin! - Oldu olacak başını yarsaydın! 

• l TAYYARELERİN ynptıklnn 
cınave ----o---- hayret verıci işlerden her 

dl Fakat Ustasından daha maharetle ı:Jn bahsolunuyor: Erzak t:ışıyor. 
Kattı Cemil ye ıar: ask~r ıaş1ror1ar; tank ıa~ı -

aene yedi ay bapsa dört kadını kandırarak ınücavherlarini ~~~·ı~;~r::l~ a;~~:r:~:va pl:ı~~~ 
malıkiim olci. a l tertip ediliyor. 

eşyalarını Çalmış Sayılarına gelince bu da hayret 
.. 1. nBemın::çınadya biervvcı~nlayC<ctmıR~= ( vtrı('idir: Yalnız .Afrikada hareket 

.3 " ...., ~ . yııj)an mihver tayyare!eririn sa. 

Yazan M ntr SflleJ'J.Uan Ca11ano•ıa 

1R aı~ıulıı5un anlattı, başın dı Ne ka.dıır rezil, acuze. alnmJn . ~emil adında binsi kansı ~u- lıılUheııd.la İsmail Hakkı Ue bayan Adalet f&§ll'ml§tı:t. yuı bin olduğunu öğrenivoruz. 
dan bir imza g~!~: tat. d!lman ~ııtlıı.mı,, dahi olsa. •. Bat. zini. Muza.fft-r adında biıifıiyle ku. il a t 1c•D1 n nUt&hl&rınm kıyıl - Bilmem. 1 Lıtya harplerinde tahnp eiılenler 

bir kaza .•• Bır hatun ki~iye ı,!.iın. lii hunların h~ıJarı, dostlannı e. cak kucağa. görünce k~DJisiıi tu. ına.ama bef on d&ktka vardır, Davet. - Bu çanta olmaz.sa bir yere gide. efe b~ yUz ka.da~. Bu ctehşet 
.inU kaptınnı~. Bu bat•ın ozon ve

1 

ı.-ltmeğe zorlnrlar, gitmemek tanuyarak taban.-:a.sını çekmiş ev. l ier ge.lm.J.t, bafmdan lklncl nlklhın mem Çabuk ban& evın anahı.anuı , ve bu bolluk b:rk~ince tayyare 
ıo:v!c. eslcilcrin dedlklerf ~ibi !e- i<.tcrle~. arabaya hirıılirip. eYin velıl Muzafferi öldi\rmUş, sonra geçe~ği ıelln haııımm heyecandan nr, al.tp geleyim. gerc;~kten tepeden inme bir beli. 
\'e~d cntlnm bir §cyıni,. l)iizlerl knpı~nna l•:ıdar ~ötürUrlerdi • l kar:sını da öJdUrmek istemişu F.t rengi kızarmıştır. Bir aralık da.mat - Treni kaçırıram sonra. ıiır yahut gökten gelen imtia~tır. 
alev :ılcvıni,, t'ludnl<lan fon•lalar. Zn.man nasıl de~işiyor. Şhndl kat tabanO'Uı ateş almamış, bunun nıUhend.ia laaıail HAkJu. müat&.kbel -Bayır, hayır trene daha Uç aaat F. kirlen muşklıl vaziyette ka~an-
!a siiı;lılymil:ı Burun <lclilderj jJıe l•ananf ve :ıhlild bağ1Rrla bı"rbirle ı;zerine bıı;ağını çeJ.miş, la.kin bı· 1evcuJ.niıl y&mna y&k!&fDUf ve: var. O mmana kadar gellrlm.. lal' gözlerini ~~lere dtkerek, eJle-
lirasla k:1pnnıp nçıhyormıış. Biraa rine bağlı olanlar rleğiL ~öyle, mU çak da kınından çıkme.:pnca kml - Hatice, lı&nım, al.zde otururken - Peki aı a.nahtcm. rini göklere açarak Allaht&n yar. 
da dcli'şmenmlş. Ve dostunın bu na~c'hetleri am1 oltm1ar, hak ka. ile kan.nnı yaralaımşt?. cUzdanımı çı.karmııtım. ya, ıote o n Ve yağ tüccarı {!) laman Hakkı va Jym dilenirlerdi. şimdi de S?:iSzler 
kaflına bağlıy<ın en lrnwttli tn. zanml}·a, (:ıh~orlar. Cemıiiıı lkınci R~r cezada g!S. rada ml.aa.flrler geldi. cUzdıuıınu yan. pura atlayarak !atanbu!a gelmlo ve ıı"1iklere ve ufukİara ba.klyor; fa. 
raf <la b•ırnsı. çUnl<U, o: tam deli. Rir teY denıcğe ha!kJmno: yok. rlllen mub..k"rr.uj dun uihnretlm d&ki muannı tızerlne bıraktım. u. Adalttin evine girerek ka.dının mu kP.t tnyyare giirmek jçfn . kulak. 
reıi değil de, kıçı'lclığa b~raz omuz ~srilik icabr'. miştir. Mahkeme, ı.o< bntn karıı11. &utmtl§um.. Şlmd, para lbım olur. A.. cevh~rlerlo1, kıyınetıt halılarını v~ııa.. lar ~ök'ere ve ufuklara diki'lyor; 
\·eren kadınlan 11ever. ~ • * nı l;.u vaziyette gihUtU <'~zayı in- na.ııtarı ver de otomobille gidip aJa • u qyalarını bir otoa.ıobUe yUkltye . yardıma gelen tayyart-lerin motör 

Do.,tum, e\·liılir, dört ~ocuk ba. M ANTONtTALARI döven, saç .ıtri~i bir sebep ohınk saym.ı:ştır. yım. rtk ortadan ıtayboımuttur. uı?ultulanm dinlemek için ... 
bMıdrr. Ilunclan ha~ka bir ta.kın saça ba!!' başıa ka,•ga eden Bu if'barla Mvzaffeori öldurmekten - Hay, hay tebrım, al anaht&n Evdekiler de yolcu geçrmete Hay. tngfüz1er iki bin bet yüz kilo. 
tısı daha var: Bir bn~Jra kadmeığı kadınlar, renkleri dönmüı, 1fÖZ1C" verilen 18 sene ağ:r hapis altı se. a.m.a çabuk gel. oarp&§aya gtttiklerı ve komşular da metre sUren bir ycıtculuk yapa.. 
da \'ar: Mini mini, nf:lk tefek hir rj ,.e ~ilzleri kızarmış bir halde ev neye, GUzini öldt.ırmeğe te~bbUs. - Bet d&kika eonra tıurad&yım: D.!U.takbel tzdivaçt.an haberdar olduk r:;k, karlı ve bm:lu Alp da~annı 
rom v05nı:ı51 Bnnda.n da bir e\·llt Ierine dönerlerdi. Daha yukarı ka.. te11 verilen yirmi iki St"ne hapis H~endia tam&U H.ılüa pllrteı&ı !arı için h11iblr oeyden fUpbelenme • aşa!'ak, koıkı:nç fırtınnlnn yene. 
ı-ahibi olma~tor. ! ta ı;ılımadan, sokak kııpı~mda \"ak' 1 sene 7 ay, 16 güne indirilr.ıiş ı.ikA.lı d&1re8lııden çıkmtf, fakat ara .n:.tılerdlr. Bayan Adstet ile akraba. rek Şimnıt 1talyaya saldırıyorlar; 

!';imdi de Uçiincn bir hatunun nyı anlatmıığ.ı ba,ıarlardı. Bozuk ve sonunda her iki ceza birt~ştiril- dan bir ııa&t. ild aaat cec;t!tt h&ldo1 ruu:ı Haydarpaşa Latuyoııunda ne ka hem de dört bin kiloluk bombalar 
pe inde. .. Onun, kendi' tAbjrjyle bir yilzle, asapJal'J ('eJ'i~n, dJnli. U:İŞtir. görULmeml§tir, Davet,l,ler meraklan. d&.r beklediklerini de tahmin ederaı • :ıttv.->rlar. 
lınyl!.tta ilıi ~eye zaafı ''ardrr: t~ki yenlere: • Jzm l•rde DUf, ıt1ulm11. B&tıce atı.a.maklı oımuı nla. tnsanlann ica.d t-ttiltleri nakil 
''e kadın ..• Fena şey değil, ikisi de 1 V'9 ıı.Uıayet vakit geclktlli iliin dÖll • • • "' ve he.rp vaSJtalar.nm bJ~birl bu 
fn,anı s:ırho~ eder. En-.diği:m &Ut anadan mehd içre ıx.ek mecburl;yeUnde k&lmıııar~. lııman Hakkı bu. ft>'!dld., daha Ut' Ö<':~<'e htLlr b:r ilerlt>~ ve olgun. 

Uğursu7.luk bu, nkae.alJ' lrıı.n da. geldi bumun:.dan inan bir ke~ Şeker lthl'lf Ari Fak.at eve gidine. bir de ne '~ kaduu dolandtrmıı. nihayet adaıetlıı luk görmemiştir. Anlaşılıyor ki en 
m~r<fa dnrmnz, <lerfer. DrıF>toınun Nnkaratiyle macenıılıınm anla. 'f8D8D bir tlCClr ltlnlu. yUkte batıf. peb&da aftr mı pen~atne dUşmll§tllr. son ic2d edilen ~ey en elverişli o.. 
~ınci bayn?1, koca~~nı liçtincU tırlardı.. Vak'ayı anlatırken. elle. kadar kıymetli qya varsa bunlar da Muhakemesi evvelkı gUn aıllye " lamdır. Arnba, tren, tramvl\y, o. 
ıle olan mlinaschetını daynr. Dı- riyle havada daireJ .. r r~mcder • 170 o fi ra para mUhendia lam&il Hakkı Ue birlikte aır k!zincl ceza mahkemı:.a nde bitirildi. to:nobil icad enilirken tayy\·enin 
.rıl.tı~ar ~a.~lnr, el'in rahatı kaçar. ter, "saçını elime bir doladnn, • 01':":~tenur: •• (!) !am&U Hakkı herke • tamall Hakkı, oldukça yakıııklı b'r icadına da ba.ııtanın.:, bulunuyor • 
.:\(jnı mını bayan, levend 'nr1am \'erdim tol•adı.,. dlve~k kahraman -...... ..... adamdı. Hakkmdaki blltUn iddiaları du: ?!kin bunun o zaman kimse 
bnsan h-:.ıttan:ıa atar tutar, "e"i' ıııd:!rmı itat1t'ten<iirir1crdi. 'cezasına YB bir sene sın nikAh da.ireainde oımaamdan ıau reddediyordu. rarkmda değildi. 
ne gldece~im. kapmrn önünde re. Ba maceranın hik!.yesl kolay 1 fade ederek evde rahat rahat evvel. Kad:nl:ırm dördU de Da.bit olarak Otuz sene evvel bir tayyarenin 
1.8.ld ynpnen~I" kabilinden söz. kolay kapn.nmaz. aylarca .stir~r~i. hapse mahkOn1 oldu 1 den gözüne keatlrdlli efy&L&rı aı.ırma ~·nlentldiler. tamatı Hakkı bunlann ~irçok yerlere inip kalmaktan ve 
ler söyler. Dostum, biraz da g1t. Vnk'anm kahraman.ı, zıyaretıne ta muv&ffak oım111tur. UadeJ.erlne kallı: ytlzUnU buru§tur&- ı.-Unlerce yonılrluktan eonra. Pa. 
relJiğine ms~rdur, coJcayı da se. ~elen mi~aflrle~ ballandıra bı&I. İzmirden haber verıldithne gı:s_ • • • • rak: r~!!ten !stanbula ı:o:elişi bile mtıhim 
''er, ntrp totmağa ba~, hlitün landıra nakleder, konokom ... ya l fi tla -'- k - Avvv, diyordu. Bu kadmla mı bir hadise eau•lıyorrlu: To:oos dağ-btı • ı · Uh 1 ı;... ,,_ re, faz a ıya §~er sauna tan .u,, ,,. 

!uz erı m a.Iıb .. fk- Yeni bnya gittiği' zaman anlatırdı. Vek'anm ,uçlu olan Dcnızli tacirlerinden - Yağ tic&retue u#T&§l1'0rum. Fa. uv:DDlı~ım ben. Bununla mı evlenecek J •• rını sıc:mak, bi~ok duraklar ya. 
na anlatır. O da fitiU alır, l'lyıbr, akabimle. sabahleyin, yataktan Dilo oğlu Fdııd ha.klcndslıi mu. 1 kat i§lerimln çoklutu yUzUnden blr ır.ltlm, Yalan yalan "cpsı yalan. pnrak Mısıra kadar gidebilmek 
blyıhr, i~tcri nöbetleri tatar, tene kalkar kalkmaz, söyle ytizlme hi.t hakeme biljr.lmiştir. Milli Kor..uı.. tUrlU evlenemed.m. DUnya I:l!llô.m. Fakat neticede SUÇU .ııs.blt görntdn rar' a.k bil" zaferdi. Zira tayyare 
tlıUrdf iyot içmcğe kalkar. Hıçkıra parça sa gsdırdikten sonra, DlL 1 ma mahkemtsi taciri bir sene müd A.l.ıı.cağım kadının da. ılzin gibi aklı ve n ay bapse 350 lira da. para ecza. herıUz ipti lni bir vasıtaydı. 

rr ura rı.ğlar: Kadın nomaraJan.. hali d 'pi · km d'k ka b k ı baomd&, tecrübeli oıoıaemı lııtJyorum. --a mahktım edildi. Mesela 1913 sentı::inde Veirln Kadın Icaprisleıi·, ııt:• ..: ... -an. e.__ e e 1 nı çe e. •. Pi ıra • J:tle hapse ve 17 bin lira ağır ....... 
d '"' -.1&3 U'C' maz, sabah kahvesuu yudwnlar. para ceza,!ı.:ı.a mahktlm etmiştir. Benimle evlenmeli kabul eder mlal. arhnd1 b'r FranSTz ta~ıra.re"İ!'inin 1 

... ıJahıY.. kne, baılutı macera.sıru, tokat fa.,• 1 Bundan başka fazla f'ıyatla kL na! 1'1HAT ŞAZİ tstanhula gelişi gazetelerin ilk 
Rnnlnr olaitan Şeyler; haJntta lını, saı: taça bq ba,a gelıliklerl. ğıt v- zni'f satmnktan ıuç!u kır Uç senedir dUl Y8.f8.y&D bayan Ad&. sn,·falarmda yer tutan bir hA:füıe 

her g(jn blSyle vıık'alara ra'tlnmak ni. ed<ılı bir lisanla ıınlatrrdı. taeiyeci Nafiz 6 ay 8 gün hap.~ tet, birkaç g1111dllr pe§lnde dola~ara.k olmmıtu. Bu adam Sofyadarı ts. 
mlimkündUr. Kubbenin altında ba v~. aylnnı o mahnlknin çen. 1500 lil"a ağ:r para ccnıoına ve 3 nllulyet bugtbl ;yanma yaklapıı ve Rakı yerinB şarap t?:J!mln be';!httı;uk saatte vnrubil-
kabil l-ek'ala.r hn gün olu, Ve de. bert 1çı'Jldc kalmaz, uzak semtlere ay müddetle de dUirlt!nmın kapa. 'tlu suretle kendlelne i1a.nt 8.§k eden a., mi~ti. Ha]buki şimdi yarnn sııat. 
dikodusu kubklarunıza kadar ge. de yayılırdı. KO<'alanndan canı tılmasına mal kt\m e"lilmlııtir. damın sözlerll& heyecanlanmı§tır. t Jfk yoldur. O zaır.anki tayyare sa. 
JJr. Fakat bu Uç kanlı arkada~m yanan lıarlınlar, kazan kulpu rtts. - Şey ... blr gUn eve bu)'W'Un d& ve ver mu ntte arıcak yUz yirmi kilometre ka. 
hikayesi, ~ıl bu noktadan sonra tik çeken, kınalı pannaldı kırkı q. ı : KU' ÇOK HA~~:BE~ R~ LER ::ı kon~ealtm, deml1ti.r. ,,_e.r gidiyc-rdu: ~dl bu hızda gj. 
enteresan bir dwııma giriyor. Ben km kadmlu, k:ıyııanalar, ••a,ko!• so ya.alarmda k&d&r, flk ve temiz den trenler var; otomobill,.r daha 
duyunca ~a.::tınl, ıiı de okuyoııca &an kıtdına! . Xe g\lze] yapml§!'' giyinen N tüccan hemen erteıı! g1L Rakı iqtihJ!lCnin artması ka~. hrz1ı gid~bilir. Yolcu yerine de 
&aşacaksınız. nakaratf31e l'alt.'a kahramanını .\\ Ticaret otı.ı n&mma İltanbul nu be.yan Adaletin evlııe cttmlfti.r. sında lnliliarlar idaresi a"kollü tç4 b•nzin koymak sureti~1e 'b('Ş altı 

Bundan eonraanu dostoman takdir ederlerdi. Jıb-rmı ve takeııdenın gümrüklerine Adalet kız karde§l.Di de Q&fırm.J§ ve ı ki1tre karşı alaka uyan:lır:trnk ra. eıa' lik benzin alınabiliyordu; ~im 
t•fzından dinleyiniz: Kına get'elerinde, hamam ellen yenfdeıı kfilUyetı ı miktarda lthalAt evlenme cekli konu§Ularak mutabık kt içenlerin _daha. ziyade. ~z. alkol. <li krrk sa .H havada kalnınk r.•fım-

"E\im<le oturuyordum. Karam ceJerinde, (engilw ~o'bck atarken, e~yuı gelmlotir. Bu eoraıann lthall Jr&lmm11tır. ıa iı:kıye clogTı: ~ıtmelen ı~ın brızı kUndür. 
dn. dtmıanlıydı. Gece ona doğru nat:ırlar ~öbek ta,ında tift~ telU ~l için tlcaret ve maliye veklletler1 Ye.ğ tUccan hmail Hakla, bayan tedbirler alma_ga bE.şfamI,.:lr, Bıl. Bundan baF.ka tayyr.reci Vechin 
kapı ı:ahndı. Ne yalan söyliyey.inı oynayıp, ,arkı söyler!erken bile, att.sında bazı temaslar yapılmaktadır. Adatell Eaki§eh' re götllrecek, bura. lıass'l nıkı Y<'rıne daha sıhuı olan BA.lk;rnlan geçerken birçok bava 
:·üreğiln "hop?" etti. Kablelvuıo: arada e~lencelerc fıı."la \•erilir, j ,,. YU.ksek mühendis mektebinin ha. . da nlkA.h yaparak btıMure Gazlante • earz.?:ıın ve ~ok :nak~il bulunan cınafrırtnn ve kuynlan yUzUnden 
bir hisle sonuncu bayanın gclmlı ve vak'ıı etrafmila konu,urlanlı. 1 \'acılık kısmına ayrılan t&lebe81, bu. be g:decek\erdir. Birkaç gün BOnra iikcir ve vermu C!mesi için hıw'i sall:mmrş; Eit'rneden eonra 
olrna•nndan 'iıpbelendiın. Ve ha. Hele. te'laı:!iifen, 'koca!'lının manto. gQn ôğleden 110nra Yeşilk!Jydek • Nurl. lradm hazırlanmıı ve laman Hakkı ~nlıstlAcaktır. Şnrnp ve vennuılun vahı şaı;rr:rırı: , Gehbol11 tarnflarına 
'1.ik.•ten o dt·ğilmlymiş, Dı~arıtl~ ııitac;ma dayak &ton Jc.._ihn orada 1 Dem1raıt tayyare ala."lmda uçuı tec • l.ılr otomobille gelerek kendislnl aı . eoda ile içilerek alkol dere('es~ ve knrfar ımpıtmış, oradan da t(rkos 
''!:ıığınn onu lıana konu,aenğrm!'' bt.lonorııa, etr1tfrnı c;elirirler: rUbeter1 ve akrobasi hareketleri yapa m1ıtır- Tablt bir müddet kadının tıa miktarının azaltılması suretıyle rölfl cihPt;ne urr.ıı::~t11r •. l\ncak o. 
diye l>ai:'lnyordu, şıı.,ır<lını, apta. - Allah a,ıcm& bir daha anlat. eaklardır. Uçuşlar eıınaarnda 118.ha aırlanması ic:in evde beklemlf, bir istihlakinin taammUmU için de rava vardı~ srrac!a asıl ~tikame_ 
in r1öndüm, yere yatını,, ayakla- - Adamakıllı r>atal:ladın mı ba. herkese açık bulundurulacak ve arzu lııılıve tı:mııtı.r. f!'aY~et. sarfedilmesi de takarrtir tini bulmu!1, Y~ilk5y tııyynre mey 
rmı lıa\:ı•la, ı:ırııını~ı·r ""t:'"'rınıı ri! e.:enler bu tecrUbeler, görebilecekler. Nlhayet beraber çıkıp Haydarpaoa. et.mı,tır • rlnıırııa inel.ilmi!!tir. 
;\·oJ..:yorrtam. Beo giyinlrken. on. - Ellerin dert görmesin. dil'. ya gec;miflerdir. Bu llTl'&d& tamall Hak İnhisarlar Umum Mildfuliığü bu rnıı de t!!e a!tmt~ beş kilmnet. 
lar, mi~nfir odasında konu,uyor. - Oldu olacak, kaltnğm bn,mı • D1ln K&rag11mrtıırt. karnesiz o kı ellııt b&§ına vurarak: yolda mütemadi propaganda ya_ rC'lik me!!afevf ot~ beş ıl"lıilrada. 
lnrdı. Ha ~imdi sa~ an~ bqba. ynrsaytfm ! ıarak ııo kuruotan ekmek satan 1b - Eyvah diye bağırmıotır. tQtndt racaktir. M;:ıbilmt-k n~k büvflk muvaffakr-
~a ge!eccltlcr diyordum. Derlerdi. Ve bu kalırnmanlık bi. rahim admda blr!st ynk&l&nmııtır. tb.. r.Utu" ka.ğıdnnm ve taymetli evrakı • Yazın daha ı:iyade, çok az al. v~t s2vılrnrı:ıtr 1912 ~e vanrhın 

"Üçuıtclı kadınım: "E•ime ge, knyesf, aylal'ca konuşolor, bir sa• rahimin bu ekmekle~ nereden buldu. mm bulunduA"U oantamr ııtzde unut kollu olan bir.\nm rakı yerme i. s'lr'at 
0mfisRb~kıı1Rrm,,a bi;..ın"cPi~i 

Jip rezalet yapacakmışsınız. S~ k'~ gibi ağızlarda ge,·elenirdi. j tu tahkik edilmektedlr. tum. Şlmdl ne yapacağız. kamesine Çalışılacaktır. :dan tavyare sıııtt ifibarivte 170 
~ahm~t olmaonn diye ben geld.im !'' l(ilnm'!tre ll'l"S2fe abnstr Ra :nn.. 
di~~~Kon~~~~ bnu~u~~---------------------1-----------------~----------------~~kamnMV~rinokadu~"-
nihayet ikinci bayanun bayıldı u: b e ı 'ıur ('llmu11t•Jr ki meb'usltık •1,.·1u 

Ü • u h ' Tayya- tııkn1ıen be" vtt. z met- F h '·:ırre UstUınUzden :tetiyor. tin- ... !: ncns , emen yardnnma koıtn • ., d 1.!--- d '"''lm!:etliı?ini kO''mUS, f-'-t mu-
1 , il -. re yh1;.sel(tf"D dUtUi. Faka.• tekrar a sa ar ı 11en nwme para~tJe ntlarnn ı. A. • NUI: -<O.onya e taka3t.lannı oırda, • ... r n b • '1'.'1ffak o1amamnıtı. Ru'.""'n ta'""'". 

it b• il rloğruluyor, Pat! Pat: Tayyarenin ca a yere ~nebJı;ceği timJt ediyor :-ııu ,,,,~ 
YI ti, ıraz sonra, üç' nctlsün.o hey tn 9 K k) 1 ,__ "ıı:ler 600 • 700 klloml"tre Y8"'""'1'· 
h le ld ;;· 1 h~men -nında b:rk.... infili.klar u. oıtun, !,:Ocn ar •. on an na. , .• ,, ... ey r ı:ıı ı, gc,.ırme er ha!ilaılı, .r- ..,, 'nr ve hed .. f 1000 ldltırnt"tre ~t. 
h 9 f d b ıd ık• -•-· daha.. Bra,·or DU"iJyorf Kaim bir !:trm(falım!, u e er o o ayı r, IDı.;.mı he. ~ ,._ ..,,.ktir • KADfRCAN KAF'Lt.r 
nıen yardımına ko,tu., omnzlannı daman tttıına tsyyarenJn dU,tbitt _ _, Bes ytl:ı metre ileride, ... yyarıa 
ık •er:> göst•..:eo.r. Umumi Seferberlikten Dünlıerlt 6o.znnuno lı.aııar bira~ kUme<Jini geçtl Yere ol ı tı, bumuna kolonya ~ektirdi, .r ·• - '"".r 

o:ıkaklannı ovda. Dikkat ettiın or. A!:kerlerim ı:tülUynr. ltirbirlnl TAZANı p:VbDl!lı dukta ıtiıldctle tn.rpryor. Biz, san. 
talık sUt1im:ındı. Oı;üncö ıriderken kucaklıyor, birbirinin omaz)anna 25 jl. MlTHAl KANIK ki kana.tlıyu. Ellmdo bir· tabanca, 
tıan:ı enıretti: '1lenl 8,.ime g{i. vurayorlar, RONE BALBO ~ ör~ k~ıl\·onua On lan diri 
tl!r!" Acaba kim atet ettif ln~ilirl•r dır: yakalıyacap. Ne saadet!. 

:hdnci bayanım se~ tıkannarlı, mi! Evet. onlar. Bravo Tommy'. 

1 
tanslan ydr! Snbahleyin tanarıe J ~ AJma.11 ~~i aaha ~U~~tl I Hayır., onlan yakalıy~ıyaca.. 

ı-e Len bir daftı, bir kahya ıtibf, ler. zannederim onlar da mem,. defi toplan iki tanare ılahıt dit. ..:r. Artık kim9e gı1le11meyı düşün 1 iız. Aym e!lllad~ bl1:ftı.k bır ıı)ev 
onUne dUı;tUm. elin~ g;ötürdUm.'' nun. bize bi'ıytlk hir hiı.met ifa et. ettrdiileı. İki Joocaman ıayyarf', Bo ı •r . Baı;Iarnnız ha\ııda, defi sütunu gözlf'rlmızi kama,trnyor. 

Nasıı enter~snn de~il mi!. Ben tilrl"rinoe stipbe JOk. t te btı tav. tn~ilizlf.r de ne to.!<l&!. , - ·-.... a1~~·n 
0 

l\• .. 'f1nf' m1\1:17. ka. 1 .Fakat.:. pbot~a.~ l~f'ri~e! Mini. 
~rk bu kııdar yıllık ömüriımi.in t r:u'e ki, nerede olıloğomazu aöy. M.:ı.ngamda bir ki~i daha ~lt~k. lan tayyanlenn haraketlnı taka)> mıze ragmen, dırı dır!. ışkencele 
ı;ınde böyle orijin:ıl bir ,·ak'n• llyemiyecek!. Uzerine yıkılan bir .. ,·in 1ındtu-nan edJynroz. Tayyareler dti~tül.ı:c, ci. rfn en feeii'ne maruz kalan bn a. 
ya ~ahit olmaclığırn gibi, ;,itme İngilizlerle birAz ge\"e7~lik et. "a ravallm.ın dclirdiğhıl üf;rreıı. var köylerden bile abe<len ıııevin~ Clam)ar i~in endi'9 dnynyoruz. 
ılim. ~lerJcniyet (!) ilıı.rledlkçe da.. mek için bir de1'ika. kıtftn>dnn ay. dim. Bununla beraber kenfli~ini o- ih:ue)eri tnıdliz)eri alkr,tıyor.. 1 ~imdi, hararetin mi.isaadc<11İ ni!be. 
lıa neler göreceğiz. nldım, Bana ~ay, poıtakaı r"~~i ra.dan !;Jkarabi1'lik. Şimdi bir İn· Saat 1" e doğra. tnp -.e .. lera~le ttnı!e ta.yyareye ynkla'Jtık Kor. 

i.kra.ın ediy(lrlar. giliz seyyar h&!tahanesinde teda~ haşlammzr ha,'ara btdrnyonu:, kunç bir ~ey l A~evlerin arn~ından, 
·~ • * Bizim sevincimM görönr~ an·a. vi ediliyor. İki motörlU büyük bir tayynre iter tayyarenin l"keleti içinde iki l!Iİ. 

HALBUKt eskiden bö;;e mi7. 
nevi ciddlyt"tlerln1 blran tt'rk~tti - Fa.kat, daha tuhnfı var. Otomo. ljyor. l'nt! Pat! Tnyyarc-nin önün. yah hayal görllyorom. lh'ri kolla 
ler. Onlar da mf'n·nun! lıillerlmJzin ıoförl~rinden biri tdi. dcı iki inf11ik. Tnyyare hi-raz yük. rlyle yüzilnü kapıı.rnı,; öteki kapr. 

C:ıppelle'e g~lcJik. Sııat n,m;. 
ı,imdi rahat, hem ~ok rahatız. ~a
at %4 de yatıyon·m. 

di ! Birinci hanımlar, ikin
ri)erln evlerine gider, kocalannın 
dostlarına baskın Yerirlerdi. Mım. 
tnnitalan --eski de,irlerde met
rese mantonltt\ derlerdi- sa~ın. 
dnn yakalayıp dö,·en hammcfen • 21 Mayrs 194.0. 
<lileri'n mll(!eralan dillerde dola~ır. Nc,.emiı yerin.e g~Idi. Bclnyo 
ıh. Bo b!t<ı'kınlnr da yalnız m"et- ktivetlerj i~in le ge\"~edik. n.~ttii 
resleri değil, -koca1arım döven, U"t berbere sarJanmı tsle kec;tirclim: 
lcrini. ha,Jannı yarahyan azılı, Bu ko):ıy değil; çiinl-ai bir tal:a. 
t>Je ,,,.ea srfnıaz kadınlar da var. re ı?lSrtlr.lir görünmez mi~fcrinıl 
dı. gıyiyoram. 

çük bir tabii ihtiyag histıederek, "elivor. Bum!.. ra &"11ımş. Bu manza\'I\ anrak bir 
araba!mt durdumnı!t. Bir çitin ar. \lı: lnfil&k daha., ikltıj H~nda, ke~ ~aniye de,"llJlı etti. Bakı,ryo. 
kasına gittiği &ırada bir tayyare biri solunda. O 7.am&n tayyal'e bir nız llepimi1 sap~al'JTız. Haydi l 
geı;mi,, bir bomba atmı,. Rı.mlm. in.nndr üzerine yatıyor ,.e ~ilr'atlıe 1 Frantıular zalim değildir • 
kamyonun tam üstüne dü,mü,, inırdte ha~Jryor. Rize doğru ge. Şimdi atf!Ş ~i5nılü (İÜ7.el kuş 
Zayallı ıJoför hila gö:.tlerlne ~na.. "ivl\r, hn~ knnıldamı\(lr.. bir iıı. artrk külden hıı~ka bir şe~ dei;il. 
nrunıyort Fnkat onu en ı:o~• kııdı · fi'ii~ d3ha. Bu !lider tam i abct! Yaklaşıyoruz. Konıotan en önde. 
ran neymiş, bili:yor musunu7.? Bir ı\ym r.slll\<1" tayyare, pilotun kon Hayır, biraz bı-klem~k limm; her 
yenlen on iki 15j'~ kndar pemo tr&!t.indrn kurtuluyor. Snğ tara. 1 ~ey henüz ı:ok !Q:l'ak. Ora'lnn 07ak. 
hulmn!itnnc;ı .• tabii lıunlnr ela kam fınrfa ılnrnanlar ı:ıkma~a haşlaılı. l:t~:tibl bir tifrJü karar ..-ercmfyo. 
'\"On ile beraber hnv11ıya uçmu,. Gittilq;e iniy(lr, Ratar~·a artık ııteş 

1 

ruz. İşle, İn~ilizl<!r de ~'!li~·or. F.I 
lar!.. etmfyor; ~nldl na'lıl ol~a tnvya . lerinl sdayoraz; fak flt Aeslerimiz 

Oğ(eden sonra tn~illz l'.>p~uları re•ı•n mahrnlılnğuna emin! Toy,. kısrk. B:zim ne gördilı'.;iimli:ı:U bil. Riı:bir zaman metre!, bOyle bas- Fakllt, Almanlann borada lıi~ 
krıılar yapmar, rezaletten korkar.-----------------··--------------------------------------....-

Ege tütün piya•cm yakınla 
açılacak 

Ankaradan bildlrlldlllne sOre, 'balı., 
.tniarm tUttıncülere avan.ıı vermatne 
ınUsaade edllmea1 bakkmd&kl kar&ıu 
trugUr.lerde verlleceıı &n]&fllmakta 
d•r. E:ge ttıttln ptyasaımım da 25 ~ 
hnclkAnunda aı;tlacatı s&ntlmaktadtt. 

~. 
Kül 

BU klil, topyekftn manaı;ına 
gelen deli\. Blldilimlz. o. 

tlun Ve kömlh Uıl yanrhktan ıonra 
bıraktığı nesne .•• 

Onun mutfaklarmu:rda bir 'tay. 
1 İ i'e ynrarlı~mı biliriz. Zahir ban• 
1ıtn olacak. flJ'lt'CJJar da bundan 
cıtifadcye kalkm~)ar. Una kttt ka, 
rr,tırmnya ba,tamı,ıar; böylece 
ı.rttırdıkları anları dft sattyorlar. 
mı~. 

Cf.nill isterdi ki onlar, hilelerini 
'•U!Je değil, ha~ka hir şe~·•e Jap. 
oı;mıı.r, Çünkii netlcerle bu keli· 
menin haldkl manası ynkalarmr 
lıırnlnnıyncalt: kül oln<"ekl:ır. 

Bürhan BURÇAK 
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~l'!!T:~ Başvekil tasarruf haftasmı açtı Ş E F r .Y..~.YI~.~-~!.~!.?. '\ 
Sarsmt_ı geçi~en vil.~yet 1 Çok çahşma İnsanı yorma-

i L L i 
Sahibi n oeortyı.t müıhlrl' 

hakkı tan us 
' Baaıldığı yer: Val!lt Matbaası . 4 

ADONl!l ŞAJ<l'LA lU 

-·· 8enellk 
• aylıll: 
1 ayhlr 
ı aylık 

:rtlr1t1)t: 

14.00 kr. 
'1.50 • 
400 • 
1.60 .. 

&.nebi 
27 00 ıu. 

14.00 • 
8.00 • 
8.00 • 

Gauteye gönderilen 
Evrak geri verllmM 

Şark ce:pbesin e 
200.000 Rus 

asileri çevrilnı!ş~t 
Şaık cephC51ndc ruıra. seıguğa ve 

yağmura ra.ğm~n ha.rı:kat gcnış illik 
yasta de\ aıu ed•yor. Stoı.lıulrntl,,.ı. 

,&elen b1r habere gore Trup z. tle Ka. 
L:.nın arnsındıı. .Alınaı:laı 200.000 Huo 
B..ikerı.nı çevırmışler.:Ur. Bu sahada ıe. 
m.zle.me hareke t)crı oıwa.Ktad.ır. 

Dilnlı:U Almil.Il teb!iti muharebeler 
l:;akıunc!a !JU tafs.l{Ltı vermektedir: 

D ğu cephes,uın cc.Iıup ,ke.ıııınlnde 

ııavn teşkilleri tarafından de-:ıtckle 

n"1l Alman, İtıı.l)nn Romen kıUl.ları 
dtllJ bırçok dlı;}mıı.n hılcumlnrını düş 
m3r.n kayıplar \erdirerek pusktirt _ 
ııx:t.~ıerdır. 

bı.. vyellcr, diln takvıye kıtı.\ıan gcı_ 
dikten sonra RljevLn cenubunda Al .. 
.maıı cephe.,lnc karşı yeniden bUyUk 
t:!r hücumda. bulunmuşlar ve ınUhinı 

mikt.ardı:ı. pıyıı.de ve tnrık kuvvctıerı 

1'ull11narak Alman ceplıesinı ynrmayıı 
çaıışmışlardır. 

Bu .hücum dllşmaaa ağır kayıplar 

"teı ct.rilerek püskUrtülmUştUr. 
Aınıan hava kuvvetleri 127 Si yal 

:ruz bir plyıı.de tümeninin tuttuğu ke. 
ılmde olmak üzere 170 Sovyet tankı 
ta..hrıp etm!ş!erdlr. Düşman bundan 
"t.a{-ıta Teropezln ~nupdoğusunda 36 
ta.nk kaybetml§leı dir. Burada hücum 
larımız m~mnunlyet Yerici bir şekılde 
c.e\ am etmekted'r. Dilıımanrıı giriştL 
ğl blitUn kurtuıuş teşcbbUslerine rağ_ 
men çevrilmiş olan Seı~et tüm.enler:, 
n. <!aha dar bir sahada sıktştırılmış 
tardır. 

Sovyet öğle tebliği eki de mUhtellt 
hö.:.gelerdeki muharebeler hakkında 

eu tafsilatı vermcktedJ.r. 
Stalingradın şimal d.ş mahallelerin. 

<te kttalanmız Alman!ıı.n mUsta.hkem 
ınevz!le.rden çıkarıp e.tmıı;laıdrr, Fab. 
ı-.lka.lar çevresınde ycdı müstahkem 
.nokta zaptcdilıni§tir. 

Stallngradın şimal batısında kıta.. 

latımız mevzııerinl kııvveUendirml.§ 

ler ve bazı kesimlerde taarruz hare . 
kellt>:inde bulunmu§lardır. 

Merkez cephe.sinde .ıutalarımız mev 
&l.lerjni kuvvetıendirıniŞ!er ve taan-uz 
<ıareketlcrine dcvnm eylen:lşlerdlr. 

RlJevin şimal ~vresinde lntalan • 
zn.u: b.r dU!Jman mevzilnl ele geçir 
:ın1§1<ır ve düşmanın u; ınUı:;tahkem 

mev.zi, ile 18 sığınağım tahrip etmiş • 
lerdir. 

Velıkl :Lukl çevresinde l:ıtalcırrmız 

çok kuvvetli mevzilerde yer aımış o_ 
tan düşmana taarruz etmişlerdir. 
Batı Kafkasya.da Tuapsenin şimal 

doğusunda düşman mevziler mlzdt 
bir çıkmtı yapmağa teşebbUs etml;iSO 
~ pUskUrtulmilştür • 

!J.'U1'"1JSTA ''A.ZİYET: 
Alman tebliği .Alman ve 1talynn kı_ 

talarmın hUcumlarına. devam ettikte. 
r'.nj bUd,rmektedir. Bir koprUbaşı 

mlhvercilere geçmiştir. 
Popolo d'İtalya gazetesinin Tunus 

takj .bususı muhabiri '.I'u.nus ya'kmla _ 
rma inen 1ngiliz - Amerikan paraşüt 
çlllerı hakkında tafsila.t vermekted r. 

Para§ütçUlerin ku,atılmasx ile ne _ 
tice!enen muharebeler Uç gün sUrmll§ 
tur. ParaşUtçü kuvvetler çevrildikten 
.onra, tek bir yol kalmıştı. linlbukl 
o ycıl da blr Alman mUfrezesile bir t. 
taıya..ıı taburu tarafından tutuımuş 
tu. :tngu;zler 8a.yıca Uetün olmalarına 
:rağmen 8urııtle alt edllml'}lerdlr, 29 
zu ınıbay olmak uzere 200 1ngll z estr 
edilmi§tir. Amerikalı para.şutçu ltuv • 
vetıerı. ise muharebe51.Z teslim olmug_ 
1ardJ:r. 

hıgUlz ve Amerikan paraşUtçUTer! 
\!etr almamak ve ellertne düşen At • 
nıan ve !talynn aslterlerlııi öldürmek 
emrini almıglardı. 

Ankura, 12 (A.A.) - Baı;ıvekil Şü!< 
rU Saraçoğlu on Uçüncü tllsarruf ve 
)erlı maııar ha.ftaBlllı bugıin halke. 
vu.de stlyled!J1 aşağıdakı nuLukıa aç_ 
ILlŞtır: 

Vatandaşlar, 

.M.!Jıctimlzı ve vatsr.ımızı en derin 
ı;evgaer ve saygtlarla ı>E:la.mlıyarak on 
tiçUncü tasarruf ve yt:rll mallar haf, 
ııı.smı açıyorum. 

Memleketimizde çoA: bayırlı bir ge_ 
lene:. olarak yerleşmış olan bu baft& 
bl.l'.c, ferd olarak, aile olarak, millet 
olarak her sene ıktisadi alanda yap 
tığımız ı§lerin neler olduğunu ve ya. 
pacağımız pil~nlı lşlerın neler olacağı 
u: topıuca gözden ge!,jlrmek fırsatını 
"ermekte ve ıçlerimlzdeki hızı arttı. 
rarak evler mizde, va~anımızda yenl 
H • iktı.sadı hamleler yaratmaktadır, 

Arkadaşlar, 

Ctimhurıyctimizin herkesçe bll!nen 
oUyUk davası her mauas le Türk olıı.n 
C.ipdlrl bir 'ftirkiye )'aratma.lttır. Bu 

1 f!. Un bu btiyilk davanın bizden en çok 
ga~ıret ve fanıi.yet istlyen kC.işeleri da.
ha z yade lktıııadl cephemiZde toplan_ 
mı§ bu.!unuyor. 'l'opraklarımrzı sUsli.. 
yen TUrk gençleri bu iktısttdl yolda 
da muvaffak oımaı:ır11 sırrım ellerinde 
tutuyoılar. ÇUnkU bu sır bıitUn b;r 
dUşn:.anlık dünyasma. karşı bize L8 • 

Lılılt'ı. muharebelerini kazandıran bir 
lıl! VE' beraberlik sırrıdır. Onun içl.D 
blr tek yoldan ve bir tek hedefe doğ 
ru hep Jx>raber yürüyeceğiz Hatta. bu 
:ıo'ilriJyUş, bu yol, bu b~def, bize, var. 
!ık vergisinde olduğu gibi, ağır feda 
ktı.rlıklar yUklese dahı tuttu~uıuz 

yuı Türk iktısat yolu, varaca,'t"ımız 

hf;rie.f de iklısadi istili]AI ve Türkün 
•efe.hıdır. 

Bu birlık ve beraberlik saye3jnde 
1ctıkllll muharebesini kazandıktan 
sonra bir aralık bu sıhirll sırrı unu. 
tur gibi olduk. B;r U'jlletJ ölUme sU. 
rükllyen §8.§kmlıkla.r, ıztıra blar, eskt 
hastalıklar, birer, birer şurada burada 
N;Ilrm~ğe ba§ladı. Bu bUyUk ve !lldU 
rUcU tehlikeyi sezen Türk çocukları 
hemeo ve yeni baştan birliğe ve ~ -
raberliğe sarıldı. O g'Jndenberl okul. 
!arnwzın sayısı ve k.ıymeti çoğaldı, 
yollarımız uzadı ve genişledi. Yıkıcı 
&ı..lanmız yapıcı olmak yolunu tut 
tu. Yabancı §lrketlerın lmt!yazlı mal. 
lt.rı ınj)letin eline geçti. Şeiılrierlmlz 
Vto evıerlmlz güzel!Pşmeğe baııladI. 
Türk köylüsünün cebi beş on para gör 
dil. Yer yer fabrikalar kuruıdu. BU 
yük ve kudretli bankalar •e man ~~ 
sıeler yaratıldı. Türk sesı her yerde 
sEıygt ıle dinlenir bir .seviyeye yüksel 
dl. HattA. her yerde beğeııJleD dl§ po. 
Utika. Tllxklyenin .eağlam kıınaat;lere 
dayanan tarafsızlık poJftUcası bile ge. 
ne bu birlik ve beraberlik aayelinde 
kök!eştt. 
şu birkaı; kelime tf;ınde hWA.saya 

ı;alışlığnn bUttln bu vadıktarı bir &il 
için yok olmu§ fanıedecek olursak 
c."rha' bayali.tn1Zde saltanat devirleri 
n.n mazıtım, mu.ztarip, bUlrük boyun 
ıu yetim TUrk milletini gör.ıneğe baş 
ıa.rız ve bugün mesut olmak için pek 
çok ~ler görmüş olduğumuza inanınz. 
cumhuriyet rejlm.imi.Ziıı Türk mille. 
tıne ve 'l'ürk vatanu;.a heüiye ettıği 
vaı lıklııı bizı. suıtanla.ı uevrile her 
t ür!U kıyaslamayı ıuzumsuz kllaca.k 
kadu.ı· çoktur ve büyüktür. Bu böyle 
oımakla beraber biz yapılan ve yapıl. 
llJ\kta olan i§lert yapılmış ve bltuıil 
işler addetmiyoruz. Biz bu yapılan ve 
yapılmakta olan iŞleri sa.dece yapa • 
cağımız daha büyük, da.ha canlı 10 
l~rin birer ~langıcı sayıyoruz. çun.. 
kU Atatürk mesut bir mi!let ve ma_ 
mur bir vatan yara.tmağa çalt~ı. 

Ç'UnkU İsmet. lnönü mesut bir ml}let, 
n.amur bir vatan yaratmağa çauşı, 
yor. Bu iki oüyUk adamın işareti ve 
arzusu bütUn Türk çocukları 1~ mu. 
kadcies bir iradedir. Onun lı;in, onların 
ısted;klerint yapmak ıçiıı, birlik VE' 
beraberlik halinde yenı hamleler ha 
ıırlıyoruz. Bu bamlelerlD orduları da
ha fazla lktISat alanında ve bilhassa 
tetıılk bıJgiler ve teknik işler saha • 
snıaa toplanacak ve önümUzdekt yıl. 
lerm pll~arı ve çarpışmaları hep bu 
Ledef~ yUrUtUlecekttr. Çilnkü Türk 
çocı.:kları Atatürkll daima ya~atmak, 
tr önüyü dalma bahtiyar etmek, çok 
ı::amur bir vatan ve çok mesut bir 

törlü üç düşman uçağı düşUmıüş. 
!erdir. Bunlardan biri Kapri ce• 
nubunda denize .. ikinci.si Kastella 
b.1'.are di Stabi körfezinde ve U~ün 
c.Usll de Vallo ella Lukania ch·ar 
lanna düşmüştür. 'Ostınci1 düşm.an 
uçağmın mürettebatını teşkil eden 
Amerikalı 10 pilot esir (.dilmişler
dir. Başka iki düşman uçağı da. 
tesirli surette lıarekete geçen u• 

lVAPOLtY'E AKIN: çak.cıavar bataryalarımrz taraf.m 
ltalyım tebllğl Napol!ye yapılan dan dli~ürülmüştür. Av uçaklan-

Y9ni akm hakkında. §tınları bildiriyor mızdan biri geri dönm~miştir. 
DUşman diln öğleden sonra, 3;k Di!n gece Torino civannda Pro-

eama doğru, tekrar Napol!Ye bır sinone Mlgcsine ve Acsta V'-ldisi 
akm yapmış, liman bölgc&ınde ve ne bit.kaç bomba atılmrştlr. Torino. 
ıehrin merke2:inde a<!ır kayıpla.r dnki uçafuıavar bataryalarından 
'le Iıaro.rlar vukuuna sebep o isabet alan bir d~man uçağı Fu!• 
tnuştur. Sivil halk arasmda tes-

1 

sano Kuneı, civJ.rında yere düş 
Pit edilen kayıplar 57 öl!l ve 138 mtlşıilr. lvfiirette'l:attan bir yars·1-
)'ara.lıy& yükselmiştir. Av uçak bay esir edilmi~tir. Hasar e~m 

l 1arıızuz !ıa.yatanmıı ~ ,ğö~tl' ~ llÜy_eW;jir.. - ' 

mlllet yaratmak karan:ndadır. 
Arkadaşlar 

Tasarruf v~ yerli mallar hafta.. 
sma yara~tığını sandığım sade bir 
rlti~linceyi si:zlere söylemt>kten vaz 
ge~emireceğim: 

bölgelerme gıtmek uzere Z 
Çorumdan ayrıldı 

Çorum: 12, (A.A.) - .\li!U S · 
İsmet !nönli geçenlerde yer sarsın 
tısı ~C'çlrroiş olıın vi!ayctimi?: böl· 
gelerine gitmek üzere bu sabnh !' 
da şehrimizden ayrılmı~ ve coşkun 
l ıahiiratla uğurlanmıştır. 

Bahk bolluğu eti 
düşürmeğe başladi 

Çok calısan. gecesini gündüzüne katarak işini iler 
letmeye safJaşanların çabuk yorulacaklarını mı sanıyor
sunuz? Aklınıza böyle bir sev gelmemelidir. 

Cok calışmak muhakhak ki insanı yorar. Fakat, çer 
lışma tarzını, çalışma yolunu bir programa bağlamayan 
dır. 

Bir Drogram altında calııanlar. ne kadar çok calı
sırlarsa calıttsınlar yorgunluktan şikiiyet etmezler; çiin• 
kü yorulmazlar. • 

Her şeyin bir yolu olduğu gibi çalı$manın da bir 
yolu, bir şekli vardır. iş bu yolu bulmaktadır: l#ni bir 
yük gibi değil, bir spor, bir eğlence gibi yapmaktadır. 

Derler ki, iıstihlak istıhsali. i~
tihsal de istihlaki tahı·ık eder. 
Bu d'Jğ'rudur. F.akat buna rağmen 
ben h~r Tilrk çoe:uğundan her giln 
ortalama bir kuruşluk fazla mal 
istihsal etmesini ve bir kuruşluk 
noksan mal istih !file etmesini isti. 
yeceğ:iro. Bu düşüncenin doğru ve 
ya mümkün olup olmadığı mUna
ltaşasını bir tarafa bırakalmı. Bu. 
nu, yalnız tatbik etmeğe çalı§a . 
ıım. Şayet muvaffak olursak yıl 
da 140 milyon liralık bir vaı·Irlt 
yığını ile memleketimizi kuvvet • 
lendirmiş oluruz. Onun i<:in siıle-r 
den bilh.assa rica ediyorum. Bu 
harp yıllarında. istihsalimizi çoğalt 
mak ve istihlakimizi azaltmak için 
çok dikkatli olalım. 

Son bir haftadanberl lstanbula cı. -----------------------------..:J 

Arkadaşlar, 

Hepinize ralla• ta.h§mak ltnk~n 
lannı yaratan Türk ordusunu s~ 
Jamlıyarak sözlerime nihayet ve_ 
riyorum. 

~~~~~--~--~ 

Hususi otomobil 
gibi kullanıJan 

taksiler 
_.. {.Baotaratı ı lncl ııayfı:ı.da > 

12 de ibekl•.:miye lbaşlıyan memur. 
!ar gece de bekleoik.leri halde .şo. 
för d~an çdo:naınıştır. Bu ara.da, 
apartıımandan çı'kan bazy kim.seıer 
memurlara alaylı bir şekilde. ~fö • 
rii günlerce bt"klfscler apnrtıınan~ 
dan çrkmıya niyeti oln:adığıru söy 
lemi'jlerdir. Buna. rağmen me
mtD'lar dün de lbUtUn gün /bekle. 
mişler ve f;Oför çık:nayınca, otn. 
mobilin plikasını sökıniye ve cad. 
deyi uzun müdtlet işgal eden 0-

tomobili bir garaja çekerek yeddi 
emine teslime mecbur olmuşlar • 
dır. 

Bu suretle, bu Ot(>mobil de ya_ 
kalanmış ve s&hipleri hakkında ge 
rek hususi çalıştırmaktan, gerekse 
caddeyi işgalden takibata başlan
mıştır. 

Emniyet Altrncı Şube Müdürlii. 
tünün .bu takiple-r netices:nde -Jn. 
sa 'bir zemanda. hususi çalışan hü
ttlrı tR~iler~ teshit ederek plfıkcı. 
lanm alacağı söyJenm~ktedir, 

Tunusta 
Mihvercilerin iki ta
arruzu püskürtüldü 

General AndeJ'son aeni§ 
ölçüde bir taarruz için 

hazırlık yapıyor 

var sularda ender görUlm~ derecede 
mcbzfil çıkan balık ve bl}hassa us .. 
kumru akını nihayet et fiyatlarına dil 
tesire baş amıştır. İki a.ydanberi sabit 
bulunan toptan et satışları fiyatla_ 
rıııda bir gerileme başgösterınl§tir. 

Kurban bayramından evvel kasaplık 
hayvan ve doıayıııUe et t:yat1armın 

yUkseın 91 mutat oldu~ halde bu 
gerileme §8.yanı dikkattir, AIA.kadar. 
!ar balık bolluğunun (>t satışmı çok 
dUştlrmUş olduğu noktasmda durmalt 
tadırlar. ' 

Torik akm.ı blr taraftan devam e • 
derken arkadan görülmemi~ blr us. 
kUmrU bolluğunun bıtŞlamaSt hem To 
nk hem de uskumru fiye.tıa.rmı dü -
§tlrm:Jş•Ur. Uskumrunun peı·akenc1P. 

tsatı 2~ kuruşa. kadar dUşmUştUr. 

Büyük Torikler b1r Jinı.dan satılmak. 
ttıdlr. Bu ara.da Ankara ve bazı bU~ 
ynk §Chlrlere de nıebzlll miktarda 
bıllık ı;önderllmektetitr. 

Macaristana bir ticaret 
heyetimiz i'diyor 

Macaristıınla yeni ticaret anlaş. 
ması mUz:ı.kerelerini yaı:mu.k üzere 
Fcşteye gidecek olan tiroret heye
timiz diln sabah Ankarc.dan ı:;eh_ 
rimize gelıni'ltir. 

Heyete Hariciye Vekfıleti ticari 
mukaveleler umum mUdUrü Rür. 
han Sanus reisl"k etmekte, Tica. 
ret Vekntetinden müşavir Mazlum 
Ataman da iştirA.k ~tmektedir. He
yetin bu ak«am hf\J.'eket etmesi 
ihtimali vardır. Macnristanla am
m1zda hli.1en mer'! olan anla5ma. 
mn hükümleri bu yeni anlaşma 

imzı.ılanıncaya k ada.r devam ede -
cektir. 

ltalya ve Romanya ile ticaret 
müzakereleri 

.tuıkarada.ıı bildirildiğine g!>re, 
ltalya ile aramızda. yeni b1r tica.rec 
anlu.şınası için mUzakereıerde bulun • 
ma.k uzere memleketimizo bir İtal • 
ya.n tlcıı.ret heyeti plecelttir. Romen 
:erle mllzakerelerln ıYi blr hava. içinde 
cereyan ettiği anlaşılma.ktıı.dır. 

Tal ebeler bayramda tenzi .. 
)atlı seyahatten istifade 

edemiyecek 
Ankaradan haber verildiğine 

göre, kömUr t:aSarrufu ına.ksadi.vle 
Londra, 13 ( A.A.), - 'l'unusta ilk seyahatlerin mübrem ihtiyaçlara 

çarpışmalar yapılmakta olduğu J>u hasn lıakkinda bazı tedbirler alnı. 
ıımılarda, iki muhacim ıarafın mış olmasına nazaran, talebeler 
menzil te:;.killlları, :kati çarpışma bu bayranı tatilinde tenzilatlI bi
için gerekli ytdek ]mvvetleri toı>- Jetle seyahat ede mıyeceklerdır • 
loınak1a meşguldür. General Aıırler· 
1<>nun kati znforden emin olma• Emlak komisyoncusunun 
dıkça geniş ölçiide bir tanınız yap- evrakını iade eden 
may:ıcıığı rnuhakaktır. Aksi lhnl<le namuslu ( ! ) hırsız 
bu kadar az emekle ~ımdiye kadar Veznecilerde em.ilk komisyoncusu 
şim~It Afrik:ıda kn\:ı~ılmış ~lnnl?r Recer Varanın ba§mdan garip bir 
tehhkeye gh-elıflel'eJıtır. :Milltefık .i:ı•rsızlık va.kası geçml§t!r, Komisyon 
muva_snl~ h~tlnrı U7.tın ~lduğ~ ka· cu evvelki g1ln dı§art çıktığı bir smı.. 
dnr ılerı bolt!elerde bır inış nl:ı• dıı tramvay caddesi üzerinde olan 
ııından da m:ıhnım huhınmnl·tndır. azıhanesine meçhfil b:r'mr§lZ gtrmi~ 
Nelıring, yeni 1ankhrını l\felezbabn ~ekmecenln gBzUnde bulunan ve i~~ 
floAnı .snldır.~t~<;a d~ ultrnclı~ı k:ı .. nıUşterjlere alt bir çok evrakla dolu 
yıplar kendısını çek•lmek zonındn bulunan büyük çantayı alıp kaçmış. 
h'ırakmışt~r .. 1'unustuki mül<'fik .kn· tır. Recep Varan bir mUddet sonra 
mand:ınlıın hu çarpışmanın netıce- ~azıhane:;ıtıe dönllnce çantanın yerin. 

Askerlik işleri 

340 doğumlular 
çaGıı ılıyor 

Vsküdar Askerlik Dairesi Baş. 
kanlığından: 

ı - 340 doğumlu mıikellefle
rın son yoklamalarına 22 Birinci.. 
kanuıı 942 tarihınden itibaren 
Da.· eye bağlı Askerlık şubelerin_ 
ue başla11acaktır. Yoklama gllnl:. 
ri şubelerce m:ıhallata tebliğ edi · 
lcc.ektir. 

2 - Üs.kildar, Kadıköy, Beykoz 
kazaları dahi1ir.de bulunan yaban 
cılar Kadrkoy yabancı askerli~ ~u. 
besine, Adalar, Şile, Kart.al kaza_ 
hırı dahilintle bulunnıılar da bu. 
lundukl.:ı.rı 'kazadaki şubeye müra
cant edecekleııtlir. 

3 - Gerek ahvali sıt.J:iye ve g.e. 
rekae tahsil dolayrsiyle 339 doğum 
lularm son yoklamasında a:;kerlik 
meclisince ertesi sen eye terkedL 
lenlerin müracaatına Jüzum yok. 
tur. Bu gibiler 341 !ilerle mür.ı.... 
caat erleceklerdir. Yalnız 33b do. 
ğumlula.rın 340 htarla yoklamıya 
mılracaatlan laznndrr. 

Şehremini A ... Subesi aşkanlı, 
ğın<l:uı: 

1 - 340 doğumlu ve bunlarla 
muamele::ı;c tabi olan miikellcfte. 
rin ilk ve eon ~oklamal.arına 22 
füriucikauun 912 de b:ı.şlanacak. 
ur. Ve ıiUbUt 943 nihayetinde son 
vc1 ilecektir. 

2 - 339 doğun:.h:laıın yüklama 
lan yapılırken ta hsild~ oldu!k1an 
tesbit olunanlar 340 doğumulle.rın 
L.lr ve aon yoklama$'1Da ge'u.Jyeo. 
cer~erdir. Bunların ertesi &eneye 
terk muamelesi şubece- yapılacak -
ur. 

3 - Lise talebelerinden bitir
me iımtihanlarmm bir gurupunda 
:nL.vaffa.k olamıyanla'rdan mekte. 
be devam etmis gibi ha~kı lb&..:z o. 
lanlar mektep ida.relerlrıden veri
ı~cek vcııikalara göre ertesi sene. 
Ye terkedilecektir. 

4 - Liseyi bitirip olgunluk im. 
tihanmda muvaffak olarro.ıyırnla_ 
rın SE'Vkleri bir acne gerı brrakı
laraktrr. 

~ - 338 ve lbu doğumlularla mu 
amele görenlerin eıhhl arızalan do 
layı.siyle ertesi s-cne:>•e bırakılan. 
Jarrn yoklamaları 340 ]Jlarla ya.pr. 
Jacaktrr. 

6 - 339 ve bu doğumlularla 
yoklama görerek s.ıhlıi arızal:arı 
dolayısiyle erte'i seneye !bırakılan 
Iar 341 doğLnılularla muame-:ıe gör 
mek üzere yoklamaya gelıniyeC'ek .. 
terdir. 

7 - Yoklamaları yapılacak mü. 
kellefler şubeye nüfus tezkcreJ.eri. 
ikametgah senetleri ve 6 kıta ve. 
~ika fotoğraflnriyle müracaat e. 

Şark cephesinde 
_.. CBaıta.raıı ı lnc•I saytnd.ıı) 

2ıocıo esir aldık. Mihvercilerin 200 
den fazla uçağr, 416 tankı 541 tr. 
pu, 1000 siper havam, 1230 rnit. 
ralyöz, f\10 kamyonu imha edil • 
miştir. Tamamlanmıyan malflma. 
ta göre, bu cephede Alma.nlnnn 
ölU olarak llı:ayrb1 75 binden faz
laill'. 

Moskova. ıs (Radyo) - Sovyet 
akşam tebliği: "12 birineikAnun. 
da Sovyet kltalan Statingrad v0ı 
merkez mıntakalannda taamı~ 
muharebelerine <levam etmişler _ 
dir." 

Tebliğe ilflveı1e deniliyor ki~ 
11 birincikft.nunda A1manlann 88 
u~ağı, Stnlingrad mnıtakasında 38 
taşıt uçnğı ıimha edilmiştir. Sov. 
Yet hava. !kuvvetleri 80 Alman 
kamyonunu imha etmiş veya ha. 
sara uir.ratmış, 10 batnrya.nm ate
Eini sustnnnuş, 3 cephane depıı. 
sunu havaya uçunnuştvT. 

Stalinı::-rAdın şimal v~ cenup ba 
tmnrla ve fabrikalar mnballesfn._ 
de Alman mel'2İlerinc lılicıım erlit 
mi~tir. Yalnra 'bir lkıta 200 nen 
fa2la mihverciyi yOk etmi!;tir. 

Stalingradrn şimal batısında A!. 
manlarm birka~ lka-rşı hücumu tar 
cledilınir,tir. Alman piyadesi tank 
!ardan yardım görer<:"k bir caya_ 
nak :noktasına. 6 d("fo hUcum et
miş, fakat hepsi tarrledilmi!ıtir. 
'11ü olarak harp sabasmda 700 A ı. 
man askeri sayılm~trr. 6 pike u_ 
caı?ı c1U~ürU1rnü.ştür. 
Di~er b!r ke~imde 80 tanktan 

y11rdm gfu-en Almanlar hllcıım et. 
rni!!lerdir. Şiddetli mclın.rebelre 
oTuvor. Almırnlaı- Rılır ka.vırlar ve_ 
riyoralr. 

Merkezde :Alman ko.~ı hücum-· 
lırrı tarMdilmi.,, harp s.ıhastnda 
1.200 Mker ve .subay ~sedi 5(3~;1• 
mrştrr. Rijev'in batı mmtalrnsrnda. 
inatlı mııharebeler oluyor. · 
RlR Tt'~rF.NDF, İSYAN CiRMi~ 

BerJin, 13 (.\.\.)-·El•: ~çiri .. 
ll'r. V{'!!ikalar:-t göre. 32 ne~ Rovyet 
tllmeninde- bir i•wan ~ıknuştır, 
Tümenin kumandanı general GQ. 
bulof azledilmi<: divanıharbe verit 
ml~tl'r. 

1/inJiatana TüTJi 
gazetecileri gidecek 

Ankaradan bildlri!dlğlne g<lre ;va. 
kında Hindlstana bir Türk matbuatı 
heyeti gldE'cektlr. 

deceklerdir. 
8 - Muayyen müddet zarfın .. 

da yoktamalarmr yaptır.n.ıyan mil
kellefler hakkmda Askerlik kann_ 
nunun eezat hükilmluitıin tatbik 
tdilecefü iliin olunur. 

BU O UN 
MELEK 

13üyük bir aşk ve macera şaheseri. .. 

Heyecnnlı... Meraklı... Zengin 

Sf nemasında 

sinı't(>n çok mı-mnundur. dtı yeııer estiğini görmUş, çantaya 
~ ~ * ~ • değil, ayaklanan ve yerine konması ~ Tebllkell Yol 

Londra 19 (.4..1.) - Şımsll Frnn ır.ümkün oııı.mryacak evrakın gidişin.. ~ 
S&!lındn bulunan mlltefik nmuml den dolay rbUyük bir \eeıısUre kapıl ~~ 
karıır~ahı tehllği: ml§t.ır. Evrak elden g!ttlği için 1§ te ~~ 

Şimal ve l\lehırdA ke!iiimlerinde yapaınryan komisyoncu dlln civarda. ~~ 
mihverin yaptıitı ikl 'ka1111 taarnır. ki kahveden yazıhanesine dönUn~e ~~ 
mıw:ırrrıkıyet1t> rrli<.1dirtülnıfüf!ür. bir gün evvel çalınan evrakın masası ~ 

Rfö·fl'r aj:ınsının muhabiri bu ta- Czerinde durduğ'tınu görmUştür, Fa • ~~ 
Arruzlrırının 'küçO'k mikyasta tıınr kat çanta :ıneyd da yoktur. ~~ 

Baş rollerde: Amerikanın en gf'zel yıldızı: 

-1 O AN BENNETT 
Gecırges Ralt • Valter Pidgeon 

~ugtin seanslar saat 11 - ı - 2.80 - 4,30 - 6,80 ve 9 da 
ruılnr oldıı~ı.ndnn lrnhsetmeltledfr. Hırsızm lrendlsinln i§l.ne yaraınıya • ~ 

cak evrakı gene yazma.henin bo:J bu .. "~~~~~~~~~~~~~::~::=::======-------------
lunduğu b;r mrada getirip bıraktığı Haydar Rıfat merhumun 

cenazesi an}aşılrnı§tır. Evrakın geri gelmesin 
den sevinen komisyoncu •'kabil olsa 
:rıamuslu hırSıza,. te§E'kkür ed(:cektir. 

Dün sabah haya.ta gözlerini 
yuman a\•nkat ve mulınrı:ir Hay
dar Rif atm eena7.e!Iİ bu~ün Nişan• 
taıJıml:ıki' evinden knldınlmıffbr. Mesu'I: bir yaş günü 

Cenaze namazı öğleyin Tc~vikL Teğmen Oıomıın Ger ve Snna 
ye camiinde lalrnmışfll'. Cenaze Ger'in lnzlnn Minenin ~Hin fü; ya. 
merasimlnoe merhumun birçc1> şma basması dolayısiyle bir ef;• 
dost ve ~rnbahrı bnluıımnktay. len ti tertip crlilmi5 ve 'hin:oı, t:li 
dılar. Cenaze öğle n:un:ız1nı mlite. zide davetliler ora"lında bos bi'r 
akip Be~lkta~ iskelesiııc götllrülc. geee geçirilmistir. Genç a~a ' 
eek ve l'ft)ıora koı:nlarnk Rumeli bnbnyı tebı·1k r.dcr )didik Mmcr • 
hisannda aile mıLkbe.resine tevdi J d.e n ce yaş günleri temenni ede. 
~noac.khr r~ 

SUMER BANK ~ 
Yerli kıallar Pazarları 

Müessesesinden: 
.Mötekatdln, dul ve ~Umlere Yerilen tevzi kartla:-ı ile mata-

larımu:ca l'ilpd:ın pamuWn mensucat dağıtumncla •ı.ııml ~ 
mlkdann 20 m<'tre o!mayıp 20 metre murabbaı olıM.'.ağt taahlocn 

llAıı olunur. ~~ 





11 ILKICANV.'V - 1942 

BugUnkU maçı hangı taraf kazanabnir ? 
Galatasaray mı ? 
Fenerbalıçe mi? 

(B•ıtarafı 8 ncıda) larsa bu galiblyet:n açık ba'r tartıl ı 
t,te ile MJlk kalttbümlizlio du:t olması da kabildir. Bütün hanlara 

tlaklerl iMi llatarun kendileri' irin ra~n Fenei'bahçe güzel bir o
ZUub olclajana ıeo d:s olsa anlıya run tutturur ve mun.vin bati''" 
Pak anlannda anlaprak tekrur ıuyıf mUch•faalannın kusurunu ör 
elkİ dostlnklanm ih~"By& karar tup :-.olııır.nı h:ıııınR •""'" ~ar. 
••diklerin; hafta bapnda okuyu ılnna muv:ıffak olana Halid ~tt· 
t!Qlarınuza uıtijd9ieml,tik. Şinuli lih, K. t"ikret gihi ıtt'ri oyımrnlıır. 
.. ...,..... anlqmanm ilk scmere. daa ~ı.t\J eden Fener htieum 
lilll Do.Uuk .. .,.. mcçlan ile fO· hattı lnn-vetll GaJata'Ylr.ly müt1ıı• 
Ilı• a. .. IM(larl:ı sporumuz faasmı pekala mall6p edebilir. 
t.IErar eskl heyffllnma b\•uıtdğ ı Aurasmı ela unutmamalı ieaheder 
... '1lt'aolnmlbttn ylibelmni yo. ki ba iki ezell r:ıfol>in maçlann. 
..... da iJeri dolna sevkli bir .. da oyundan 7lynde mane\ iyat r11I 
... ahbmt oluyor. nynarnakh bu yüzden kltıt \'e 

• .. l'eketlerlnden c14'1aYJ tiç ıı:tha dı,ınd:t yapılan tahminleri 
111)-a lmllblm•ır.I samimiy-:tle ı •lk sık al• ll"t olmaktadu. Bizim 
tıllarilr edtr •• tnttaklrm bu ha temenn"miı b1 O'.\'nrvan tarafın 
l..'!" JOlda kendilerine İ7İ ba}an. ma('r kıızanmaıı<l;r. İki kullıbümU. 
_. temenni •rb. J mtirlln bize çoktanberi 1ı11N'11ğı • 
•slnlıtl '-'!dapna hakkında mız gtlzel ve heyecanlı bir futbol 

lılr taluniade .. laruaalr Jlr.ım ge seyretti'rectklerinl Umit eder her 
';).,... matın kenıtkine ha" hu!4o. iki ine de mu\ affolnyetler dile 
~ a&a &ıtbıde balandıır- ris. • 
--~dir. 

Oalatuara1 · Fenerbahfe 1118(. 

'- fGll defa tahmmlt'ri alt lkt 
....... l(alJp srel~ lnn"Yetle ti
~ ..,,en tarafm oynanan oyım. 
._.. eM farklı netice ile maltf'ı;> 
::- plip geldijfae sık sık ten• 

edilmİltir. 
a. Mile lilı ma(lanna en iyi 

enneaıann bir enfundan mab. 
'- olaratr lftirftk eden San . 
~Al' bize dzel oyunl"r aey 
~ •e ittlrilı ettikleri bU. 
.... ~ hlaybkla battl açık 

fvllluta bamr.nla ınvaffatk ol• ...... 
..... mabbil basene genç o. 

._ne.tarla lranrttn bfp blmn ha 

... Relen S.,. • Ucıhıert11'er Jile 
-.ı:wU'lbda talunfnlff blllfma 
M.._ ~" ya .. ratr Be"ikta'" 
::tltp oldaldan ıı"bi ,,.,.· - Bor 

ta1am1.,, lrlU1l9lftda da gu, 
:"- •atl6bi,..tten Jnırtabn..,lar 

. .. ilki ~ ta'lamlar kav. 
\'etb bir ihtimal olanfr .,.lrd '"' 
~ llthtlı ~terdir. 
•• talldİJde OaJats.,..YJD te 
~ aalfp ••lmetl lnlvvet. 
~ .... ltt1a1aı tb!tilindecliT. 'l•J'·~t 
~er ~i bir gbnlhıd~ olmaz. 

ı 

J 

ı 

r-

• ~ 
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~ • 
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t 

• 1 
<Oaaeıemızıa blrlDGI •)'f••adal 

batlık yaaındald tartb cerçeftelal eıı. 
dyere.lıı cGnM,.eoek otruyueulanmısaa 
tlaart malalyeU laafa olmryu dçWI 
ili.alan parum atıtrotnur.) 

Evlenme teklilleri · 
• Y&f 28, boy ı.11 ııuo 17, ,.ın 

şıklı mazlal Lemtz, k'meea!.I, panalfOD 
otura.., ayda 80.100 llı a kad.v kaaaD. 
C& olan bir seııç tem.-.. ciddi, et1ıı• 
aadık ebedi bayat &rk•dafl olatıUecell 
20.80 Yat aralarmda aıa ••Y• dul bir 
beyanla evlenmek ıa~emektedlr. (Al 
tm oatak) remzine mtıracaat. 

Aldınnu: 
Alet 1) (A.L.1 (BululUDU) 

(Can) (Çallflr) (JUi.) ll!l.N.8.) lll. 
(M'. GW)(P.D.K) (I'. Tes) (Fethi 27' 
(F.G,) o(Gllven) (Gllr) (Jl. V,) (H. (i.) 
AHle) (l N.D.) (l.P. 38) (Kıametı • 
mt) (Koml.lyoncu), (Kaynak) 
(il. T.) (lrl.H.R.) (iri.il 41) 
19> (K.B:. '9) (NeW) (Nalbant) 
(01.) (P.A.) (lt.A.) (R,T,ll,) 

''(2 R.U.) (Samimi), (8.0.R) (T,Al 
(Yersel) 

•· •· v. ıatu•al • •••arau 
aatıaaı.a 1101111110•• lllllları 

2211 metro 70 ant.im boz kapuUuk kumat alınacaktır. PuarJıtı 16.12. 
H2 çarp.mi>& 3'lnU aaat Hı. Salrpuarmda x.ıı.v.' No. tı aatmalma Ko. 
d& ppılacaktır IŞ&rtnam.e "'• nllmUDeeJ Ko. da J6rW111'. ı.t.klUertn beW 
vaktıte 1387 Hr:ı eo kuruı kat! temtnatJarDe Ko. na ceımelerl (88Z-2340) 

••• 
Ordu ıht.17acı 10ID komiayonda mevcut nllmuneleı'ı stbi DOOO kilo il' 

ı. n ı 11~ bu:gatalık bal&Uar pazarllkla aatln aım&e&ktır. Pazarutr, 13. 
l:l.942 MU gUn!J acıat 11 ı·a Salrpuarmda )ıl.K.V. 4 No. 1ı aatmalma Ko. da 
,,_pıJacaktır. K&U temlnl\tı 1087 Ura GO kuruttur. Numuneler hersün Ko. 
da g6rWllr. r.aııpıerın belli sQD " u.atte ıco. na seımeıert. (811-2141) 

**• Kalay ve hurda matbaa hurufatı Yerilerek muhtelif puntoda 1000 q. 
matbaa hım:f<1lı MktUrillecekllr. Pazartıgı 22.12.942 Alı günU aaat ıs t• 
S:ılıpazannda M.:ıı.L V. 4. No. lı Satınal ma Ko. da yapılacaktır. IJ&rtıı•mest 
berglln Ko. da gö:-Webll.r. lateklUerin 10G lira kati temlnatla.rUe Ko • .na 
r•m•lerl, Cıf6--:.e34') 

••• 
Metre San Ctuı KaU teminatı 
11631 20 A.ıkert •llQelltc Jrum., 1248.10 
29099 20 ,, ., 137G1.H 
930 DO Boa kap:ıtıuk Jcumq 7828.23 

Yukarda clıı• Ye m1ktan yazılı Uç kalem kum&§ ayn ayn puarlıkla 
atın aımacaktır. Pasarıatı 11.12.942 çanamba gUDll •t 1' t• 8alıpaza. 
rmda Jıl.11.V. 4. No. 11 •trnalma Ko. da yapdac&ktır. &Jartııamut hergtln 
~gJeden nvel ~tlr t.~ekJllertn beW sQr ,.. aa&t~ yukarda hlal&nnda 
yazılı kati :.e"D!Datlaril• Jroadqonumu-. moraoaatları. ('71-2292) 

• •• 
300 kflo ptrgamlD kllıdı alınacaktır. P&arlıfı 21.12.942 c&l'f&Dlbe 

g11DO aaat 111.3t' da S&lıpazarmda il.il. v . .ıl No Jı aatmalma Ko. da yapıla. 
eakttr. NUmunc Ye f&l"tn&me8i hercQn GtPeden enel Ko. da cer0111r. lıa. 
tek!1lertn beW (On •• aaatte •3 Ura ilk teminat makbastartle koınlayonu. 
muv. mtlrı&caati.an. (17T-229G) 

lı.. De.let Demiııı tellAR" U...nluı Wetma -
;; .. "' Umum lclueai Bioll' -- '" - .... ., 

.1ı1uıııammen bl'deli (MGO) UG bln dlSrt ,as eW Ura olan (SO) otua 9det 
Jııbnyetolu portatif telefon (21. blrlno!Umın 1942) puarteat &11DU saat 
(14.80) on d6rt otusda Bayd~ Gar b1nuı dahlliııdeld komlayon 
tarafından aç.k eUUlme maJtl• •tın almac&Jrtlf • 

Bn ip ('.ımek 1atf79nJertn (238) IJd Jb elll •Jda Ura (715) 79tmlf bet 
kuruflU'k mınakbt t•mtn•t n Jrunmua ta.ım ettltl ~e 111r1Ucte ele • 
.ııtme gUDQ eaaUne kadar JloınlaJOD& mtıncaatlan l&aımdlr. 

Bu ıp alt ,artnameter kom!Q'ODd&ıı puum olarak dalrtıtmakt&dn'. 
(mi) 

TIYATNOSIJ 
DRAM 

1'1.'iMINDA ... , ...... 
atlYC& bnlLı\L 

Yuaa: 
Homaln Koll&nd TOrkçed: M. lllper 

-

-

..... 
&OllSDI ID8ID 

n ll1'11&CM n 
Y .. n: Bober:& Nftlller 

Tirlqınl: OemU Caldt Oem 

Her pertembe seno -.at 1uo da 
Tarlht Katlne 

-

,. 

-

-~ 

1 Mahruluat olm umum müclürliifiinJenı 
1 - Mahrukat o!ia!.ne alt rnaballe b1rllklerbıdeıı odun ft Umlk kar 

neıut alanlar a,atıda lılml rı yazılı mnJdl rd kl depo ve b&)'il•rlmizden 
karne ve paraıtını 1'eılne:ı ver p odun ve kümUrlrin alacakla.rdır. 

2 - Odur.. ve kömür !Jyııt!an depoda teallm depo V"e bay1ler1m.lJMSe ya. 
zııı ve aaılıdır Evnlce gazetelerde 1lA.tı ed:ımı,ur. 

3 - Qjun kömür mUracaat sıra11na göre verilcceğ'in:ien berkealn ZL 

manında ııtm,.&i ve tartıya d kkat etmeıı l!umdır. 
4 - < dun ve kömür bu depolarda ne clnı varııa onlar alınacak 'Ye J>&. 

ralan da ona ııısre oradak1 bayle veya depo memuruna verllecekUr. Jılev • 
eudu beA'enmly<.nl"r almamakta 1erbeılt r. 

Fatih w·nsı F'ener nahl)'Ul 
Maha}leıl Alınacak tarih Alınacak mevkllcrln adresleri 

KömUr 
Atik Kuata!apa1a Kaaım Gl1D&nl Fener, kömür bayt Halit Urgat \e Şk 

Hlll/12/942 
Tahta Jıllnare, Avcıbey, Volluıkı 

' 11,17/U/942 
Hamamı lılublltiD, Klt p KuaUhlt. 

tin 18,19/12/9'2 
Hı&ırp.YUf, Hatfp Kuat,hittin, 

~vk!J C&fer, Karab&ı 20..23/12 QU 

.. 
" 
.. 

.. • .. 
.. .. 

• .. 
Haraççı Kara K•lmıet Ye Baydar KUçllkpuar Teklrdaf ııkel•al No. !3 

1', llJ/12 942 1'1JnıUr bayii tbrahtrn Osdenl&. 
KUçtıkmuatat&pqa, AbdlÇ&VUf Fener, ClbaU AbdUlf'Pelpata No. 118 

H,15. 11/12 9'2 Fent YUoel 
Kaap Demirhan " KllltO Ali K~c;Ukpuar Teklrdaf iakeleal No. 21 

Kadri Dikkat&, 
Kadık1S7 kaSUI merke& nahiyem: 

C&ferata, Huanpap 115 18/12/942 Kadıköy, Fazıl Za m deposundan 
Raalmpata, Oamanııta 19..23112/942 ,. ,, ,, ., 

(23621 

inhisarlar U. Müdürlüğünden& 
1 - ADaatar ve klt tlarllc blrllJcte Ci adet kontrol aaatı puarbk uu. 

l11e •tJDaI.nacaktır. 

n - Pasarllk JUJ.1'2 tarilllDe rutıayaıı aaıı cUDll aat t.ao da Kalla. 
tatta le•uım t~bulJldeki aum JcomlqoGunda yapdac&ktır. 

m - :i.ıteUUerln paarlık için ta1'a edllen c1ln "'' 8Mtte Jtlade T,1 
&11nnrae paralal"Je blrltkte adı seçen ~ ,..ım.lerl SJaa oıuaar. 

(mJ) 

lzm1t l>eniz Sabnalma Komiıyonundan: 
1 - Bir mclreıtoe JalS lcurUf ftJ&t t.ahmfn olunlll btJter Jco1a t m/lll 

lık "'' ugarl IO rer metrelik 1'0da h&Ullde UO metre GUt ko":1u karpn kab 
lonun puarııtı 1' btrlncfklııun Hl puarlaıl sQDG aut 11 ı. 1smttte ter: 
ane kapmadalrt lrom1tyonda J&pdacaktrr. 

2 - Enat Ye ıartname•t koml9yonda glSrtılebDtr. Teminatı 209 lira 
13 kunqtv. 

a - T&::ıı:er.a ncuı VtaUcalannı 111karda yudı temlnatl•rUe 'birlikte 
muanen ıtın ve •att. koMıa,oaa ............. (DiT) 

lm:it deniz aatrnalma komiayonundan: 
1 - 10.11.842 tarlhbıcle :rapllaa puarbtmd& t•kllt olwıan "30 Ura 

tlyat ~kaek si>rUleıı bir 1ıdet 190 amperlik elektrik kaynak cUluınm ik n. 
et pazarı.ııı 1'. bjnnciklnun H2 puartui C11DG .-at lif te tsmıtte tersane 
kapwnda1q l.c.mS.7oada Japılacaktır. 

2 - E'U&t n prtııameal lcomlqoııda sertllebWr. Bu ı.. aft temmat 
eeuo liradır • 

3 - TaUplerln lııu slbl ifleN al&ka1r ticaret ft9lka}&r.JU yukarda J'&. 
adı teminat n:Wt~uı veya mektuplanru belli &1ln n eaatte komtayona '""· 
melerl. (2168) 
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Dostluk Kupası Maçları -

G ~latasaray - Fenerbahçe 
iki ezeli rakip bugün senenin en mühim karşılaşmasını yapacaklar 

ıBugUnkU maçı hangi taraf kazanabilir? 

....... mtMtlm 1m11a Wllm. ....... ...,ta ......... .... 
• Dla .. ...... Oalıa'tuaıaJll 
..,.,..,.. ........ lan. lmmı.. 
•tlll'afllutan .. ~. 

- N••• h .... llUh ela· .................. ........ .. 
._erlNallce • ............... U.a. 
-.. d~l't pavan ..,.,_ttilimİI ieia 
~ı. ... nıdan .......... 
midi Ye c11t.r lebeplmlen dolayl 

' • 

•• 

.. 11' .,..nealannmdrn buıJarmı 
bJbetti1r. Bitin llanl•ra ratmen 
iter •Deki •)'lf olan ta1mnlllllllll 
bqla Peneıt 1eaeoeii11i 1671fJ~ 
lıillris. Clb*t Wdm _..., .. oo• 
bvvetldir. llandaa .... •an • 
bmm ~ne demek olda 
lan• raJdıılel'bnis ...... iri bili .. 
ter. llllCI ........,""' .. rmaldir. 
Fakat w anıclarda sen acayip 
havayı da .... tn-nak lbnndır. 

Antren~ 

Galata arag mı ? 
Fenerbahçe mi? 

Yazan : Batı ettla a.lltoll• 
V.tluk kapMt namı ıte tertip rsyle Dl811tlhaJra ,.pmdtan tarfp 

edilen Mri lllaflann -..n Şenf na7ıal' etm•sı lik matl•nn• ehem 
taclmcla ba lanaeaktır. Kupanın tnl)·etini daha llida1ett.a bJbet· 

ilk ms~ıu iki ezel rak p Halata • tiı tıit b.İJ' \"aaiyette aenenin en 
4aray • Fearrbfth(e telumlan ya t!a7. p \"e hey-.nb madannm OJ 
pan1klarfır. nanmasına sebep oldala ıı"b.i ~ 

Lik matt"r·nıJ• malt'PQ "Pba ih· l'evenleri de Uzen bir lıldite ol. 
tilirınrt11n dolft'ft '1a "' t:ı .. arayın m'l~tur. 
Beşlkta' ,.e Fcnerbıalı~e kuU.ıtle. (Devamı ~ incide) 

Bugünkü maça takımlar 
nasıl çıkacak 

GALATASARAY 
Osman 

F t11111ı, Salim 
Orhan, Aril, Ualı 

Sabri. Bülent. Cemil, Giimlm, Gasari/er. 
••• 

Halit, Oma, Melih. Naci, K.. Filıret 
A7"ın, Ali Ruo, Ea 

Le6ip, Mr1rat 
Cihat 

FENF.RBAHCE 

Dikkat 
Buıtın OJllla:ıacak oıaı a.ıatu&r&J' - rtıDerbabQe macrnm en ıt..ı 

n orlJlnat taf.u&tım. objektif " bltant bir kalemle tenkldlnl nrmld 11&
berde llUlac.ablnJs. 

Bapnlrii maç laalılnnda Fenerliler ne cliisiiniiyar 
Talmnm11s Jile maçlnmıda rok n • lannmlılar zor clarcharüiliıW. 

eausmtır. iyi OJ'1111ın11111Da ratnaen Size daha kat, lrir teJ liyl).,_ 
biJ"ook m.clal'da Juabttili netice mi l'•nerhal\~• IJQIDlll 111911 t 
Jeri aJamn Falrat ilanlar tala.. ~ol rutda bsanaeü .._ 4la 

a1-.1 le ~ere l'lt)'amcla gllrdlbn. Dlilr ..._ h!W"m kıJID80ul ıhteremez r. 
Bugln kin talmnmm eok kuvvet. ner taraftarlan da takmlulam 
Ud:•. Ve esett raldbimis ka-ısı. kuvvetli oldu~a buJrlnki ıuota 

.. "'.I muhakkak tıuan..ıııaı.- e. 
Da lrir hafta enelld zorla mawı.n .nin oldakl&l'IDI llJllJorlg ... 
den alarak lıavvetli lıa mants\ı" kalnn. ba iddi.Jarda ... _. taraf 
Jatla Pıfonz. Ba ~ mahak • J:ıph ~eak. Ynarl .. a.. llW 
bir ~ Halit, Mel.ıh, gttldtlreeek oramu lııaglül .,.._ 
ve K. Fikret libi yılchzlarmuu aa.. da görecelb. An.,...,-
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