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Rcımız büvüktür 
Doktor Saydam, üzerindeki vazife emanetlerini şerefle teslim 
etmekte mümtaz bir bahtiyarlığa ermiştir. Millet hadimi büyük 
vatanseveri, Türk milletinin hatuasrna hürmetle tevdi ediyoruz 

JtKl.-tK SAYDAl\1'1 ' AZlZ llATIHASINA d:ır çalıgnıos.ınm mUstema bir misalini görmll§tUr. Bu mlaıı.l, hepimize 
Dr. &:fik Snydam•ı, mlllet hizmetinde vUcudUnUn son tnkntını sevgi, hUı met ve gıpte ttlkin etmektedir. 

ttıkettlkten aonı n kn) bet uk. 'l'ürl• milletini, bUyi.lk bir ev l.1dın~n ncı. Dr. Saydan•, devlet hizmetinde her türlü şahs:t ve hususi menfaat 
atııün dol.ııyı taziyet ederim. H.n\ ikatte hepımlz blrblrimıze teselli k:ı.ydmdan uuı.k olan temız mJ.ııallerden biri olarak da tarihimizde da_ 
\'ermeğe çalışsa!: ycı lıı<!<Jdir. ima yaşıyccaktır. İradesi ve aeciyeal kuvveUi bir arka.da§ımızdx. Temlz 

Dr. sa)·dam, yirmi ı;cneye yakındır muhtellf icra vd;lllil.lcri yapı- \'C doğru lılldığı hareketlerde uğra.şma hl..ssl zorlu; hiçbir menfa.at, hiç 
yordu. Aldığı bUtUn Htzıtclcrı, nil ayetine kadar, g nç \'e ateşli bir ,, n. bir nllfuzr1aıı Urkmiyecxık kadar gözü pekti. Va.t.ıı.n, uzun blr çal13ma 
ta.zı.everln heyecanı ve & b:ı.tıyle ta.;tibettl. Hiznaetlcrlnl teferrU:ıtiyle devrinin kcmtı.le criştfrdiğ! blr evlldının hizmetlerinden o<>k istl!ade 
.saymak güçtür. Fakat sıhhiye \ckJll olarak bu mlllctı.n bllnyesinde edeceği bi" zamanda, ondan malınım kalmıştır. Acmuz büyüktür. Rah-
caıııı ve e.bcdl e&crıc~ı, dalma. hUrmetle hatırlanacaktır. metliye hizmet ve kadlrblllr duygular göstermek yauıız borcumuz de-

Yeni Baş\·ekil ,.e Hariciye \'eki.Jeti \ eklll Şükril Sara4;oğhı 

Vekiller Reisicumhura takdim edildi ŞUphe yoktur ki hemen dört seneye yaklo.şma.kta olan başvekA.letl, ğll, yeU!'Ccek nesillere karıı güzel örnek vermek lçln de, müsbet ve , 
•tyaal vazlf<'lerln en a6Jn idi. Vazifeyi milletin hıı) rma ve saadetine cit!dl va.zi!emızdJr. 1 Ankara, 9 (A.A.) - Ba§vekil Şilk.. ıerlnl ayn ayn tebrik etmlş ve hep. 
l!a etmek için g!Ssterdlfü temiz ve titiz dlkkatle bUyUk muva.ftakiyeti, Hizmet A§ıkı vatanıeverlerln, ellerine verilen emaneti temlz ve ı' rU Saracoğlu yeni lcra vekilleri he. sine muvaffaluyet tcmemılslnde bu 

Türk milletinlıı kadirbilen vicdanında dalma ~kran yerini muha.ta.za. şeı~nı blr nlhayetle tesıhn etmeleri en aziz emelleridir. Dr. Saydam, yet.ini Çankayada Relslcltm.lıura tak ıunmU§tur. 

l4lllctlmiz iyi bir insan numunesini ve devlet hlzmetlne bUtUn tf~1U'lığa ermliUr. MlUet hJl.dlmı bUyUk vatanseveri, Türk milletinin 
E.decektir. U.:erlndeid vazife emanfıtlerinl §eretle teslim etmekte mUmt.a.7. bir bah. 
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dım etmiştir. RelslcUaıhur lcra vekU.. 
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-ioy- r CENAZEDE HAZIR BULUNDU 
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Cenap llealmblde 

Taarruz eden 
Mihver kuvvetleri 

C U M A 1 mezarlığa gömüldu . 
ı---.... --------~~---~--~----i: 

lnglllz seyyar 
kolları taralından 

plsklrtlldl Numara: 1025 Sene: 3: 
Tel: 23871 • Posta kutusu: 214 i 

--............ _.. ..................... _..........ı 

Ankara, 10 (Telefonla) - Hu
p;im büHin ,\ nkımı. kaybettlğlrulz 

büytil; d~\ lct adamının matemini 
tutu~or. Sabahtan itibaren bUtUn 

~ 1 ı mcınlekett.e olduğu gibi şehrimiz. 

Bu Akcıam tlr de ~ayra'Klar yarıya indlrıımış, y_ ~ lla 'clıalet meydanında, lsta.~yon 
____ .. <'İ\ armda 'o istasl ondan Şehre 

lem bir ıapon 
,.aarraza hangi 
laUkamette laldşaf 
lldeblllr 'l 

l'uaıı: SADRI ERTEM 

J APONYA harl>ln 1llı: safhasını 
l8&edlğl ıeJ~llde tams.ınladı. 

~ ... bil devrede dnpo·ıya be~ ıı.zlıınu 
~dlslne kapadı!<l:ırı deniz \'e kara 
lOOannı "9dı. Bu •uretl& Pa.sthkde, 
~yada, Blrmıuıyada bakim nok. 
1-larr elde etti. Çlnl t.ecrld etti. 

~iden )'Ol kenarlarında kesif bir 
hnlk kütlesi toıılanmış bulwıuyur_ 
du. 

l\fcrhum Dr. Rf'fik Sa~·damın ta• 

lmtunu getiren tren tam aaat 9 
da istasyona girmiştir. 

Rommel yeni bir taarruza 
hazırlamyormuş ! 

Garda Büyük lUUet Hecliıfi Re
isi Abdülhalik Uenda, Genel Kur. 
may Başkanı ~l:ıreı.ıal Fen! Çnk. 
mak, Baş\•ekil \ 'e Vekiller, Meelis 
Reis Vekilleri, Grup Rejs Ve4iille
ri, Pnrti Gerıel Sekretf'ri, Anlıara Kahire, 10 (.A.A) - Cen·ıp 
vali \'e garnizon komutanı, meb- l kesiminde seyyar lngiliz kollarının, 
u"'lar, vek&lctlet erki.nı tarafm 1 ı :ınkların rcfakıılirıılc 1ı r<'kct oedl'n 
dan kar§ılanmıştır. 1 cHişmon J, uvvctlerıne tn ırruz cd r-
~ Oc\-aıw ! ncl 91l't fııdA ~ O:.>\ aıııı 2 orı -~ fadn 

J>e.nız~ollanaı tuutu, Hind denlzlne 
"~ çddl. ÖAU)'&ya akm için 
iSıtıı.e gıkaeak mantaı"" yıktı, Ja • 
~ya bavac1an taarruz edecek Us. 
~11 tabrlp eıtU \"&bu .no14talarda nıü. 
4'ra üalerl te1l• dtı. Ameriltad;ı.n, 
~e Çladen setecek hava tauruzfarı. 
~ kartı emniyet ıtırll)Ja.t.ı aldı. B ı 
~ barekqtleri be&Uyecek lıa.m 
~ 'luı,Jıaaldan da ıaamcn Hind 
lı'eıaerna..ct a4al&nnd&ıı, kısmen de 

"-1a adalamld&tı tamlA ew. 
a.&11n artık .Japonya bu prtlar 1. 

-..; llarbl devam ettirecek emniyet 
-- lllabemeye aahlp olmaştıır. Bun. 
4-. aonra Jnpoa. kuvvetleri ncrt.,ye 
'·llb cclecek1 Haıısl latlkamette 
'"tlJa hukblan arıyacakt.u! 
~ Guııet ımparatorJ.ııtuııuıı 1929 tbn 
~ rt hleoloJlsl, provamı gtio4eıı gli. 
~ınmlll eden projelerlDl 1a • 
) k ettirmek fçln 3nlm4le .. 

Bugün Küçükpazarda 
34 ev yandı 

~ açık bulunmaktadır: Yangın Patltcan kızartıhrken çıktı 
W: De\1ll:W 3 Del a&Jfada 9: l'&&IAI ~ Del ııa)'fMda 

Alıkard, il (A.A) 

ackkül etmiştir: 
- Yeni hllkQmet ap.ğıda gösterildiği surette te. 

Ba§vekll: ŞtlkrU Sar&Q<>ğlu, {İzmir mebusu), 
Adliye: 
l4illl l4Uda!aa: 
Dahiliye: 
Hariciye VekAleU Veklll 
Maliye: • 

Ba.ııan Kenemencioğlu, (Mardin mebusu), 
GIDeral Ali Rıza Artunkal, (Manisa mebusu ), 
Dr. A. F.Uu1 TUzer, (Erzurum mebusu), 
Şllkrll S&raçoğlu, (İzmir m&bUS'.ı), 

Fuad Ağralı, (Elazığ mebusu), 
Nafia: 
.Maarif: 

General Ali Fu&d Oebesoy, (Konya mebusu), 
Basan .Au Yücel, (l.zmlr mebusu), 

İktisat: Sırrı Day, •(Trabzon mebusu), 
Sıhhat 1 . .Muavenet: Dr. Hul~ AJataş, (Aydm mebuau), 
Gllmrilk ve İnhisarlar: 

Ziraat: 
MUnakal!t: 

RaJf Karadeniz, (Trabzon mebusu), 
Şevket ~it Hntipoğlu, (Afyon mebusu), 
l!'alırl Engin, (Samsun mebusu), 

Ticaret: Dr. Behçet Uz, {Denizli mebusu). 

Amerika*' 
danses~er 

l'a:uw: BiR MUHARRiR 
B tl'11lN cephelerde harbin 

kızıştığı bugiinlerdc Aıne
ı ikadan müphem scslPr geliyor. 
Orada salahiyetli bir ağı2 h:ırbin 
belki 19:12 de, fakat muh:ıl.'1.ak 

J 9.,13 de biteceğini haber 'enni ... 
nu tahminin istir.at etti;;:-t mali.
mat, son Rus mağlfıbi:ptınden 
onra ahnmıs. Harbin lo a sürme

~ı Anglo • Saksonların lehinde 
olmadığı i~bı bu ı.özlerdrn onlar 
hesabına !:•kan miina cesaret ,·eri 
ci değihlir. 
Eğer bunu söyleyen, Şimali A -

merlkanm mümcqsiJler mecJisi as. 
keri encümeni reisi l\f. ~fay gibi 
salahiyetli bir şahslyct olmasa.v
dı, lddianm herbanı:i bir rh·a) c1-
ten farla \'e üstUn bir t>hemmiyeti 
de olmayacaktı. M!h\"Cr kayrıal:]a
nndan değil de <1• ~.toğru \'a!1in~.( 
tondan dün lerilen bir telgraf ha · 
berine göre, "M. May, Rlrle~ra 
- Aınen"kanm e\ U erkeklerle 
18-10 ya.şındalci e~ekleri as
kere çağırmak ihtiyacmda olınaflı" 
ğrnı IJÖylmılş, harbin muhtem<'! 
olarak 1942 dr \'e muhakkak sn · 
rette 1948 de biteceği talınılniucle 
bolonmn~r. M:ıy, bo tahminin 

.i .. ttnat ettiği rnalllmatm son Ra .. 
mağ1Ubiyetinc1en sonra ahndığmı 
lla\'e rtm!ştlr.,, 

Bu maliımat neler olsa gerek
tir? 

Son Rus mağlübiyıet1erinln , ·n. 
itim olduiwıu Alosko,·a da. Lon<r 

:ra da, ba7.a.n kapalı, bazaa da aplkı 
itiraf ediyor. Billıastia netkele'ri 
bakmımihuı bu mağlubiyetleda 

demokrasileri endişeye dü~ 
Jiizınıgekliğincle ~liphe yoktur. Jl'a. 
kat harbin 1942 de, nihayet ma· 
lıakhk suret~ 1943 de biteceğini 
~ôstert>n hangi emareler var:' 
Herhalde M. May bir ukeri en.. 
cümen re'"'i sdati~·le Sovyetlerln 
bu bir buçuk sene iı;inıle mutlaka 
yenileceğine Ye o takdirde A: 
merllauım da, İngilterenin de har· 
be de\-am edemiyeceğlne inanmış
tır denemez: belki de bu söderle, 
harbin - bahseclilen ... ınılttıklleri 
hizmete nlmaı\aıı - J94S ıle 
müttefikler Lehine bitecE';:;;rini \'e 
Rns~ a.nm EOn mağllıliiyct h.ıherıc
rini ele alm15 olmasıJ1:ı raA;'lllen bu 
kanaatte bulundui,-unu ıdJvlemcl' 
istemiştir • 

Yine \':1ı;inı;t-0nclıın büsbütün 
b;·5".m türlü hir tc'<;raf \'ur: Bazı 
Aınerilm.n ek-.pe: lcri !.\lısırdakl 

Jııgiliz moka' emeti kırılır"'a mlit. 
teffülerin bUtiin hnrıı sahatımu
dald ıı'üııl::ımıın nlHist olııcnğını \ 'e 
harbin on sen(' süreccf,"1ni söyle>. 
misler. Hura<la Ruo;; mnğlüblyet1e· 
rinden hiç bnhis ~ok. Fakat harp 
ur.un süınrse \n~lo • Saksoııların 
ıılfıııbn neden altii t olsun! Onla" 
rın msk<;:ıdı harbi uzatm n1i değil 
mi? Yo?•,;a bu da Yalnız hıırbl 
1913 de müttefiklerin lehine bi
l lrcct>l• bir ıılinın altUr t olduğ".ı
nu mu '.">oylemelc arzusundadır! 

Vclh:ı.o;;1l Aml'rilmrlsn f!cleo ba 
se<;lere mfın:ı \'ermek zordur. Ç.ı
kanlabilee"IC 'e~ane netice, e;rrt• 
Husya Te gerek ~ &f.. C• 
hnrp dunımunun Amrı1kac1ıı !ı:ı.~ 
ılnhn. 90k uz.'\ttığı kanaatini uyan· 
dırm11 olma.1J1dır. 
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ahkeme Salonlarında Refik Saydamın 
l\llştarob l ıncı Dlll ıııcı.ı 

ı - lllnd yolu, 
2 - A\"ustnılyıı yolıı: 

1 
Şiddetli 

muhaıebeler 

o• 1 d . . illmi milnasebettıe 
Şehir içirıde dola§an U!~Q a cınayetı B l ı;.,; / 

serseri kö;ı~kle~ nereden u gar .n..ra l 

Bir, iki nokta 

S - Çin yolu, 
4 - lblryıı. yolu, 
Hhl yolu, Blnwıııyıı. hnrblndro 

soı:ı·n dah:ı kolaylıklı: acılmı tır. :Fn. 
kat Hindlstanın fethi d<>mck her 

şe;> ..ıen cV\'el beş milyon kllomcl reliı• 
bir coğrııfyıının ammeti ile kal'jıl:ış. 
ınak demektir. 8ıı beş nıllyon kllı:ı. 

metrelik 8ıı.hOda datılmak tchllkeJe. 
rln en bU~ Uğ~dt!r. nunıı.n lcln Hind 

Y "::.;.~~:;::~~,:~:·'::'~"; ". ıçağımı ukdei hayatı ola~ noktasiıla inönüye taziy~ 
2~~~~r:~~~~~p·;~~::~~~;:;;!;::~~ ·saplamaktan maksadım, hiç ses çıkar- telgrafı çektı oluyor 

uGD e ri blı- ÇG~ 

eli:taıa an ıssa 

- So()-&, lil (A.A.) - Bulgar ajansı 

l.-a~iÜ~~~l~:l;nı!:~: ~~~8~:~ de ~- masnıa ir.ıkam vermemek, hemen b~~O~ll1'VeklU Refik Sayd:ımıtı 
dıı\'at:ınm b:ılll Jıı;ı,:ıyıı ıı:ın bır 

Loııdro, 1U (A.A.) - B.13.C: JJuıı 
gece ynrısı Moskovııda neşredılerı 
resmi Rus tt'blığınc göre Don ııt;;l 
rl cfyıırındıt Yoroncz'!n gııı binde 
muhnr.tıclcr dc\·ıım elT.l'kle , c dır
lıa cen~loki lı5lgedc Almoıı 'nrıı· 
ilcrilcdl!'ıi kab:ıl cdllını:ktcdir. P.u"' 
ı.-bliğinde aynen şuylc denilr.ıckı,-.... 

nr.ıt~ıu1a olıt.ı. G ıue:.enııze G'('lip g'• •• ı ·· .. . • t t kt• vefatı haberi bUtlln gazetelerde ne .• 
ili·n bir uhbabımız büJtllc bir kl>pe. o umunü ın ac e me '·••• reclilmi8 ve umum! bir teea.Ur u. 
ğtn hUcummuı uğr ı:m'j: S:ıl baldırın. , ı' yıuıc1Jr1I11§tır. Kıra! taziyeUerinl Rei· yandan poUUk tııııllyotler btr ynndıın 

dıı denl2 hareketleri lle t:ı.~:ı 't:< ık 
od bilir. 

dn bliyllk dlş ynrııl ~ 1 ~ılnıı~! lfop<>J.: ~ ı _ S _ ~ , sicilmhur lamet lnönU•ye b1idırını~ 

ısuJıl.tıın sanrn do. ıuv.ıup ı;it :nt:,! cl.ıt Ağnrnn sö1Jerlnl bitlrdlkto.-ı mcz kendlmf kaybettlm, EvvelA to.- olduğu glbl Bll§vekll FUof da Tilrkl-

Polltll' tıııreketlcr, lllındlstondıı 

lhtllAI cıknrt.m:ık, Hlndlilcre tnglllz... 
ıı. ı t.u ruü.-;tcmlol<cden l;:ovdnrm k, 
lll:ıdl tnnılı:ı. kurul:ıl'nk ldııreyl kon • 
trom rıltınn alm:ak ya.h•ıt lttlfa.!• eı. 
melde mUmkUndUr. Nitekim 'l'olcyo. 
d:ı \'C Dsnkog"dnkl Hind lhtılllııUcrl 

cemiyeti bu maks:ıt için ç:ılıljmnltta. 
4ır. Houı bu ı; için Jıı.p~"lynnın em. 
rlııde çoJ. taıııJdlr. 

Znten böyle blr kope.:ı gocf."y:ırm onm udct~ çol•er gibi }('rlno oturdu. bancanıla, bllUııre bıcnf;l.Dlla Uuırine ye Ba.§vekm Saraçoğlu'ya bir tazi}C 
tutmak ldmln h!lddl.1e! lsırılnıı 7.at na ıııı öne cğ~rek U t duJu.ğını ke. atıldım. teıgrnıı gönderml§tir. Aynı vesile i•J 

şimdi günlerce kuduz h.ı ttı:ı:ı.ı~f; e mlrmcı;e l.::ıı;l.ndı. Bıçnğımı önce ukdel hayatı olnn Baray nıı.zırı Pomena.v ve proto;col 
gldlp grJecr l:!.. k ıı ı d Hl •·- "e!l Türkiye m" 0 '-"'"'"'" -·· i linttı yııkal.uıJı ta.n sonra., h:ı i!. ensesine ı;a.p a ını. ç ses çı ..... rııın.. " ""'""'"'~- ........ rınu g ,;ı • 

Bl'lımlye kopeklcrlc mUeudele et · k K 1 Uk"- · 
dir: 

rlnden 11Upteleıılldiii'lndcJ1 tıbbı ndlJde mıı. mı lstiyordıım. re ıra ın ve h ..u.eUn taziyeti'!. 
mi}or <.e);:lf Anca,!,; lı-kdl)Cuiıı a. ml\;ahede ııltıııa ıılmmıştı. ıu.ıı..eaı,;ı~ - Ukde! hayatı olan en.'!eslne dL rlnl bildlı-m~lerdlr. 

"9 lcnınıuz günO kııv\•cllerlrnlı, 
düşmanla \'oronez'in garbind.ı ve 
Rosos şehri ch·aı·ındu anudaııc 
~:ırpışrı~alarıla bulunmıış!ardır. l>f.. 
1>er kesıııılcrclc bir değişiklik olma. 

Ulkad..u dıılrııal de blllr ki bu l.ü:><>k· G l 1 R f ı:. • ben ınıişııhcdeluuıe ın'iidUrlilğU:ıiln yorou:ıuz en&edlnln ukdcl hayatı o'• aze o er ı! Ik .,aydamm bu anı 
ler ynz oluncıı tchre ch•nr küylaril.m e! hakkm 

w~r.ıı~ı rapor okun:l.ı. Jt!Lp'>rd:ı, Se- dutunu nered:)o blllyol'!lunuz f v atı da t&fsllM vere re t 
a.lıın t'dnl r... al d 8 ıı. nı.h tllnin 1 1 i l h 1 dnd·n, bir müddl't gö:ı tın o. ~·. - !\lektepte okudum. ı~\bımı o. me rea m er n ve cı tercu-
Köpeklcrı &el.:-c glrm{'d ·n ortııilın 

knldırnuık rnrcslnl da.,Uııcm :r; mL 
ıu:ı'.lunılduğu, kcndl ln" ne suc ~ıo. rn.yn snpbın:ll,Uıa m:ıksndını derhal 

JUndl!lbuı sı\lılllcrlndcn s."\rm:ı.lc, ıll >ı-ınln sorulduğu, gnyt>t tabii btr ifüıwsJ Irln:U.,, 
ylz '! Şelılr dışmdn dultlllen çöplültl • ~kllJe nnlntması \'e muayenesi ı;;o. - 'Uu ifadenize ltar,ı ne cliyeceltsl-mlJttefildcrle lrtlb tını ıce~mt'k w_ 

rctlle yapılacak deniz. lınre!ı:etıerl 

lllndlsta.fıın kutu için faydn.Jı Wz. 
metlerde bulann.blllr. Fakat bu ge. 
nı, hlllcrl ta.m koa:J:ool nttmda 
tutm it Jcln blr ç:>k tıı.yyar.ıı ge:nhl. 
ne ve donanma cUzUto.mına. lhtl,1.ıç 

\•ardır. IDndlstana yapılacalt denl1. 
tımrruzları n.rıcalc Hindistan Uzerln •• 
de 'ııpıl.ncıık .polltlk fn.ııllyeOo ıuu. 

mit klyet'f t:ıkdlrlnde onun genlfle. 
mcslnl lcolaylaştıraca..ı.-tır. Hıılbuk\ 

Hindistan tnıııtere llo onla l1ll& ot • 
mamı:ı.k1a benıbcr Japon fatUftamı 

1 bul etmemektedir. Nitekim kon. 
grenlıı ltolrnrlar komttcıl mnttefllder 
lelıfne cephe ıı.Im3lttndır. Aynı ZL\ • 

mnnda Hlndl~tan preruılerl mUtteflk. 
lcr satında kuvvetler baurlamıııla.r .. 
dır, Ayni ?.amanda Amerikwı kııv .. 
,·etıcrı de Hlndlstn.ıııı lhraÇ ecliloıl5 

bulunmaktadır. 

lllndlstn.ınn tşgnU Çln snkot etıtl. 
rflooek olursa dnlıa. C)Ok lm'kAn dn.lıl. 

line glrecelctlr. Blıuuınııleyh bug\ln • 
lcrdc Hlndlstnn Uz.erinde bit- tınreı,et 

pek beklenmese gcreldlr. Çin hare • 
ltctlne gelince, bn.rbl..'l be;slncl yılı 

ldrl\k edttml1Jtlr. Fakat nrazlnln go. 
rıişllğl Jnponyay:ı. bu ~luıda kati 
muvarfal•yrıtler tilde etmesine im • 
•· n \'l.'Mn('mlşt1r: Ancak • Japonya 
r Ut:cnıder harbi b:ışl:ı.dılctn.n sonra 
Çlnb tecridi fil d!ı.lıa ehelnunlyotll 
lılr hal alını tı. Qlnln mukavemeti 
gitgide ııı.Blmııktadır. Çln bu tecrli 
edllmlş vaz.tyctto da.ha uzun mmıı.n 
mukn11emet edemez. Nltoklm hubln 
boslnc:l yıll dolnyııılle Çin lideri mut. 
tctfülc.rln sllrntle yardun etmelerlııl 
ıstomektedlr. Çinin bugüııkU ı:ıartlar 

içinde sulnıtu için bUyllk as'Ccrf bn. 
rclfetıer yerino tecrit l§tnl kuvvet. 
Jcnaırmck bir ÇD.ro olarak tasavvur 
Cdllmektedl.'r. 

re gclM \·e ııonra içeri glron ~ıboş 
ııund:ı lrendislnin Wç bir Bkli ınalliU

bayvanlar, bu gi~ rli~llfülcr clvarm 

mışlır.,. 

Hosos şehri \'oronez'in l ;.:; kilo
metre cenubundı:ı ''e Don s:ıııayi 
ha,·z:ısının ka .. ·is teşJ41 elliği ııoklıı
dıııı 40 kilometre uzakta, l\loskov:ı • 
nosıor dımıfryolu üzerinde lrnlıırı

yete mUbtel!ı olmadığı, srıdcoo derin 
da, gece gilndUz dol~ô:ı.k bcl•di)e bir uşkm neUc<";\nde şiddetli bir lb. 
tP-nıizlllc ll!U"lelPrl taı-nfınd~ ülıla. 

rUlwelidlr. l'oksıı ı,ooa t;clıre dıl~ıı.. 
tJrııs:.ı lmpılllığ'ı yazılıyor ve cezai eh. 
Uyc:Iııln tam o!d:.ıl!'.ınn fenııt knnııu.t 

dıld.un sonra bunları l'nkalnyıp öl.. h:ı.ıııl odildlğl ıınve ediliyordu. 
dU -mel• çok gUç bir iştir \•e netcldm 

maklııdır. 

Kızıl Yıldız gozeıcsi, birkaç kilo. 
metre mescıfcde müUıiş tonk muha
rebeleri cereyan ettiğini, 000 lan. 
kın iştirak ettikleri bir ınuhıuehedt' 
Alınnnlorın mıığliıp olduğunu ve sol 

Bundan sonra okunll.fl lınrarno.w •• de Ö)1e oluyor..... ~ S 
l 'EliTA RAGIP ÖNEN de Jıızu. oblu ed ldın ımc'ln:ı nııl blr 

kollarının ileriye atılmasına nıilni Bugün ôğledcn sonra e"nt 
olduğunu yıızmnlcfodır. Don llt"hrI.. 14,45 de KilçUk ızrudn bu.; uk bir 
oin aşıldıaınrı dair haber yoktur. yn.ngm faclar.ı olmU.J, kııu b!r ı.a. 

Röylcr ajansı, d:ıho cenupta sın. man içinde 34 ev kül olmuştur. 
rioskoJ'da voı:iyetin ,·ebnmcllni Ate!'I De-mirci.er caddesi Uzerin
muhaf:ızoyıı de,·aru cliğıni bildiri- deki YaV'.ızsill!!n ml!.hnllesinde A .. 
yor. rnpçe~me E!>knğmua 4 numnrniı 

Moskovıınııı şimali garbfsinde Ka- evden çıkmıştır. Burodn oturan 
Jinin kesiminde Rııslnr mukabil tıı. İnebolulu mıınav Has3Dın kansı 
aruzlarla birknç si.in evvel kaybet• Cc:mıle, t.:ııaslnrln patiıcnn kız:ı.r. 
llklerI yerleri serf almışlardır. tırke:ı ynğ birden~-ire pntl:ımış ve 

l'iıl, '10 (A.A.) _ Almon km·. alevler a~p e\i bir nn içinde 
vetlerl doğu cephesinde ilerlemeıe.. sarar:.:.k ÇU'3 gibi yaknıağa başla. 
rlnc devam ederek Rus mukıl\·cıne. mıştrr. 
Uni bir c-0k noktalarda kırmışlar- Ateş hep nhşııp olan yando.ki 
dır. 61 8, 10, nunıe.rs.lı evlere de skı· 

Von nehri bir cok kesimlerde °"' yet C<lr.-rek lıir andcı korkunç bir 
şılmıştır. hal cl~ttr. Ate~ gittikÇe büyüye_ 

Moskova, 10 (.A.A.) _ Sovyet rek ve genişliyerek bu · sok ığı, 
ek tebliği, Kalinfn cephesinin muh. Leblebici so!mğnıı ve Değlrmen 
telif kesfmlerind~ 3 gün süren sa-roş. sokaE;'lllI bir kaszrg:ı gibi ~ lamı§ 
J:ır esnasında 4 hhı Alman askerinin ve 34 ev U!mamen yanınI§tır. 
öldDrüldüğünü hlldinndlı:lecUr.. Fıatih it.fnıyc ı;uruııu faalı) ele 

Dundnn başkıı, 25 tank ve 5 z,rlılı geçmi' ise de at ,..lıı öııUnU nlnm:ı· 

kıslmnclık ııetıeeslml~ ı,ıı-dlğl, e\-ve· 
lü umunihnne-Je .ırer.n-ıye ro<en ken. 
dhl~ le blrlllctc otıırm'.lğ' b.ı.'jl.ı.yan 

Fa~ bUtl\n v.ulığını c~vln hlkft.. 
yeleriyle 11\'0cu l9ino aldığ"ı, ıtcrl sU
rUlerı•k cezn lı:o.nuııunun 448 lncl 
m:ı.dd lno göre 18 ene ml\ddetle 
ı . .:ıpsl fstenl)ord:ı. Ancak ın lncl 
ID!lrldrııln dı' esbabı mııhRJfefe clnrnk 
gözöınUnc nlmtll1'11 11!1.vc e:1Ul.yor:ıu. 

- Sorgu lı.lklı:ıllğlnd!> ifade ver. 
diniz m1'! 

- IIa;>,r. 
- Nasıl olur\' 
- Sorgu hll.kiınllğiııe ç:ığırıh'•ğım 

uınuı.ıı te\1tlfhane h't5hhtıneslnde 

ıııbnndıuı yalm::ı.kt:ı.ydıın. lııtlc,·abı. 

mm bir ~1...-ı gUıııe tallkını rtc~ et. 
tıın. Sonra d:ı bir cLılu ruı. 'l'rılm!ldım. 

Kntn h:ı.kU-at:.-n s:).-gu h!klmllğiııı
ı:C lfado ,•erm:'l-ıılştı. '.l\wklf ulıınıt '• 
~u gUn, UçUncii sulh cezn mnhkcmc. 
sinde ahnon ita.desi olrundu. 

Se:i!ıt burada &l>l1e dlyorJu: 
- Beni bn,ltalınnm kOl"JlDnda., 

koiLırı.ad -gvrdüğiln V.U.msn buruı. 

ıııı.sıl tıh:ı.mmUI cdooc.ksln 'l der da. 

otomobil de tahr.ip edilmiştir. ~ır. Şu nndn yangın devnm et. 
Yoronej batısında bir kesimde mJh. melrte ise de bi~z olsun b:LStır.La· • • k d • • 
ver kuvvetlerinin yııptıklnrı üc taar- bilmiş ve Değirmen sokağının ni. us Ü ar cınayetı 
ruz düşmann ağır kayıblrır veridir. hnyetinde durdı.:rulnbilmi~tir, 
flmck sureıtile püskürtülmüş, bu kes- Somların cmsı bir cehennem ihtiyar bir l<ahveci para-
fmde düşmanın yedi &\' uçıığı lalı- balhıdedir. Bu e\'lerdeki bir çok sına famaan başı 
rlp edilmiş ve ı;oo ~eri de öldür- lıı.mse-lcr e§yalarmın büyük bir 
mmaşrnr. klSlllIIll kurtaramamışlardır. parçalanarak öldürüldü 

Londra, ıo (AA.) _ ''osko"a"·kl Civar<bki halk dn teliişn düş-• Japon;ı.anın letı.IA yollanndan blrl = • ..... fl., ı...!_,_ 1 k öted t 1 Üskildıııda G3 yıı.~lnrında ihtiyar 
ruıyter husus! muhablrlnd"'n·. m-. uuıı=Ç Soıt.a o o urn.'l ıır de Slblryadır. Şllpheısh:. .Japonya. bu "V b"l unl t .......... ,, w b l bir l:ahveel parasıncı tamcıan leci bir 

Voronoj batısında Don kıyılarmda l e eş,, ... ar.mı wu;ı.u .... ga aş ıımıı;_ 
sahnyı g-Uncş Jmparaıtorluğu hudut .. 1 _.. B H-.3 n "'· b. b 11ekllde öldUrUlmUştür .• halen Uırlhte •imdiye ..... _... eQı hl,. nn.ı+r. u y-=u.cn m bu.S ır anı a 
ları J('lnde gürmek emelindedir, l:"a. "' ........... ~ " " il t·k~- b .. t · tir Cinayetin kurbanı, Üskildnrda 1b-

g6rUlmeucn en ı:lddetıı çnı•ıHa-ft•n~. 1 1 ud :ı.~E:OS ~rmış . kat Japonywım bug\iıı 1 1~n Slblrya.. " ,.. •·ır;:-w......,.._ y _,, · . Ah ~ saniyede oturan ve Yenlçcl}mcde 85 
d:uı blrl cereyan etmcktedlr. Niaznc. an.::,"'"'Illa Vuu muavııu me .. l'B Mlthrmasmn m:ı.nl olacak bazı K ık .·1 bel d" • ımyıh kn.h·ıcyl işleten J{cmal Ak~Ur. 
rln bütün lddlıı.larııı& ra...._en, Sov. ın ı e e ıyc reıı;, muavını &ebebler "\-nrdu.: b"' L"tr· A ,,__ • .__.1_ ,, dUr. 
yetıer Voroııoj'u el'an ellerinde bu· u ı ~y gı .... Ui11cr ve icabeuen A) .Japonyanm Wr hnrp vutnıanda. t~ı-.tI 1 w b 1 1 d Kcmaı AltgUn, evvelki gece sn:ı.t 
lundurmnktadırlar. Alma.nlar çok b" c:ııu.ı.u e.ını.aga. aş a:ınış ar ır. en laaa znm:uıda So\•yet tayyarele • .... y .. d"-'"- · i ~ . 23 e aoğru dUkkAıunı ka.pamrşı e.-ı-

rınln hu ............. a ·-ft-•• t--•---ı lbtt.. yUk bir kuvvetten ""aka "'"bir kz•-. mıgmm oon ı.wu.ıme~nc tLaıyc 
....... ~ ...... ~ aauuan ......., """'!o ... Ud"-'' ~'---- ı· _, ne gitmek tlzere HUsnUpn§a mcvkl'ln 

n-...U. larmı "f.md.l"'e kadar Don nehrinin "• ın unL .ı.ı=w ızzat ç .... ı~makta· _. " " ,. clı de ki tenha arandan geçerken blr 
B) Japonynnrn e:ırlcta elde &ttlil tcsine geçirememişlerdir. Pek az ~ r. kaç k.l;Jlnin hucumuna uğro.mı.ııtır. 

yıda bir tank gurupu refakatinde m~ 34 evin 200 d~ fazla s:ıkini be 
hıım maddeleri yalnız l:endlılno b!lı6.. .,... ı .:ı: • 1ıı raf • :M~hul mutaarrızlar, lhUyar kıı.h 

USrlU piyade ve hatif makineli ku"- Cı..:.ıYe ve vı yet ta ından i:ışe retme.k ihtiyacında bulunma ıdu. ·~ cJJI 11 rdir ]-Tt~ vcclyi n~nğı etiltteıı aonra üzerin 
v<ıtlerle mücehhez askerler oldnb.• e ece- : e • .....,,. kimsesi olına-

ıJ~a.'lya Sovyet hava taarruılarm • "6.. y l b i de buluruın 150 llrıı. parayı ıı.lmı,ıar, 
halde nehrin ıste yak!ısmıı. ge,.me,.e an nr u gece ve miltool< p gece. 

dalı emto kalmak ıcın ta;rafJlızlık .. b ler ev bulun.C3ya kadar c.ivardıiki sonrıı. da biçare o.damın ba§nuı. kalın 
m:;ıa.lıed6"lne rfayet etmektedir. Ay. muvattıı.k olmuıısa dıı durdurulmu~ mi __ ,ı bir demir parçaSl vurarak ıığır su .• 

ve kısmen yokedlldlkten •onra neh. en leı-ue yntrrılacaklnn:lır. Bele• 
bl znmandn. bu tarafsıihk mlhver or diye reis mıınvini mnhnlle milmes rette yar:ıla.ınıılardır. 
tağı olan Jıı.poınyayır. ayrıca da bir rln do~ yakasına uııı.şab!lmlııtır, Eiller.i vnsrtasiyle açıktn kalanln.ri lhtıyar koJıvecı baygın bir halde 
tnydn. tomlo etmektedir. Mısırda tcsbit ~ttinnektedir. 1.n1lt.1slne koşnn bir polis memuru tııı-

Jnpooyn Uzakşaırkta. pek me1nııl. Ya.ngın ta.!ıltlkattıl!l milddeiumu· rafından hasta.neye kaldmlmışsa da 
hııtt buglinkU fh't'lyncınd&n :fBr.lıı. t>J;: Baotıırarı 1 ınct snytııcıa mi nıwı.vinlerindfn Ali ICcmUl el. blr :ınlld<let sonra ölmll§tUr. 
bnm maddeye anhlp olmu~tur. Bu hunları Şim:ıl istiknmetinde serı koymuş, tnhklluı.ta b:ı.c~·anmıştır. Hnd~ye lIUddetumumt muavinle .. 
lınm ımnddelerl yollar nçık olıı.:ıydı celdlmck zorunda bmıklıklıırı Orli J{ASill YOK rlnden Lütfi Topkaç el koymul!lur. 

ıılz': 

- DoiJJdur. Ancıık bazı nol.."ialılr 
eksiktir. 

- Sorgıı hAklmllflınıJc.n lltlncl defn 
rağrılmıı.dıııız d6 m"k. 

- Çağırmışlar, fıılta.t ~n tıbbı ftd.. 
lidoydlnı. 

Hem mllsıuı.do ederseniz ıunu IU'., 
re t"ilcceğlın. l\IUş:ıhed tıanl"de ~ol 

bir odaya lmpnyarak bıraktılar. 

flaltkwıdıı verilen ropor s:ıthldlr. 

Ben dcllylın demiyorum, fakat QOI< 
ıaz.hı Nl&bi ln!l!Ulını. HattA size &U 
ml~allerl du söy1t1.·sam hayret etm.-. 
yln. 

llleselA evde, yemek acfrıısmda ali. 
rnııllah bir ta.bağın yeri değişik olımıı 
reyıı. lııtcdlğlm yem~k Pltlrllınesin, 

hemen ma.sıı-;-ıın orta..•undıı.n kavrar, 
hepsini odanın ortllSlnıı fırlatınm. 

Seda.dm avuk!Lh, t.ıını.nını.t roma.n· 
rılarımızdan Esat )falı.mut Karakurt 
idi. Edip - hukukçu muhııkeıneyl 
dikkatte takip ediyor ve lcın.be.ten 

1.:ısımlıırını dosyn.suıa kJlô·ded.lyordu. 
SedaıJm sorgu hlklmllğlncte ifade

&! ıılınm:ıd:ın m:ıbkem~ye s11vkı ceza 
ınuhakcmeleri usulUne mu:;-:ı.ytrdl. 

Bu v:ı.zlyet karsısınılı ma.hkenıe, kr. 
'8 bir mUz:ılıcreye çekildi \"e oetloode 

bu ıısul nok5anlıfını temin l~ln Se" 
d:ıdın, aori'U hAklmIJtlne gGndertl .. 
nıeslne knrar 'l'Crerek m:.ıhakeaıoyl 

~lm bir gllne bırcı.kt.ı. 
ADLİYE l!UHAB1Rl 

Reiik Eaydam gömüldü 
tS"" Bılştarafı l acl uyıucııı 

Trenden indirilen tnbut bir ce
nı:ze :uab:1sına koıınlarak Meell!'I 
\'C Parti yolu.:ıdan Baş,·ekAJct hl· 
nnsma getirilmiştir. 

Bur:!.d3 tabut bir fop nraoosma 
konulmuştur. Teşrifata clııldl ze. 
Ynt ll:ı~\'ckalet mey<lı.uımda kcn. 
dilcrine ayrılan yerleri isgal et
miş bulunuyorlardı. 

Oen&Z<J merasiml bunıda b:ı15İA
mı::; \'e bir süvnri bölüğü, jruıdar 
rea tnbunı, polis kıtnlarmm ljtl. 
ra'k ettiği olay :ıot 10 tla hare
ket etmiş ve Atatilrk bokarmı 
takip cdel't'k Sıhhiye Veki\let.ı ö
ııilne gelmtş \ 'e burada mera.sime 
nihnyct Yerilıni5ttr. 

l'ılilli Şer t met İnönü oeın~e W. 
rcnlnd:!> ha.7.ır bulunmuşlar \'e Baş. 
\"ekilet meydnnından başhy:ırak 

~esmi 1.öttnin hitam bu!duğu ıh. 

biye VeWileti önüne kadar eenn. 
zeyi takip buyurmu:3!ar<lrr. 

Dolitor Refik ~aydıun Sıhhiye 
\"ekfı.letl önUnden acıri mezarlığa 

nakle<lilmis Ye bumda hl\Zlrlanan 
mn1cbcrede Allahm rahmetine ttV• 

ıU eifilmt~tır. 

mes!nı ncşrctmekte, ve v .. !aUylcı 
TUrklyenin uğradığı bUyllk kaybıı 

lı,ııı.ret eylemektedır:er. 

Zora gazetesi b:ı.:ımal>'.B!eslnde §ÖY· 

le yıı.zmıı.ktadır: 
'l'Urk1ye meşhur bir devlet adamı 

nı ve a.z1mll bir pollUakcı.sını kaylxıt• 
mlştlr. ŞUphe yok ki RefJJicilmh:.ır 

kcncliııinc yeni bir yardımcı bulnııı • • 
ta mU~kUlılt çekmlycteektlr. Çilnkı. 

TUrltiye, nsırlııruı tesiri altmd:ı ku. 
rulnı.ı§, kendine g!ke telklnıere ye 
göreneklere malik mUkemroel t.ıır 

id:ıre makinesine a:ıhiptlr. Bunun 
içinden Saydam'a en ziyade !Ayık bir 
halet bulmakta gUçlUk çekmlyecek· 
tir, Biz dostumuu karşı bUtUn Bul.. 
gnr milletinin bir temeıuıı.sı mahiye. 
tinde olan bu mUtale~yt Uerı eUre • 
ken yalnız bir sulh muahedesiyle de. 
ğU, aynı zamanda dostlukla da bağlı 
olduğumuz Tilrklerıc milncısebetlerl· 

mizln ileride do iyi bir tarzda devam 
edeceğine şüphe etmiyoruz. BUyUk 
bir devlet adamı ol.'Ul RelaleUmhuı 
İsmet lnönU•nUn §tlhslyeU bu bu. 
eusta en bUyUk bir znmlndlr. 

italyanların hazi
randaki kayıpları 
Rcm:ı, 10 (.A.A.) - ltn:yan 

orduları ba.şkwnandı!nlığı Hazııaıı 
lc;inde lta.ıyan kayibl:ırh le buıı l:ın 
evvelki llatclerde bildirilmcmi~ ol
an kayıblıı.rm yeni bir ı:stcFtııi 
.r:eşretmf&flr: 

Ordu ve gönU'IU milisi kayıbları: 
Şimali Mri.lroda: 849 ölü, 139!J y .. • 
rotı ve 868 lmy1b. 

Rusyeda: 9 uncu liste o'aru!c: 
60 ölil ve 186 yaralı. 

Balkanlarclıı: 46G öli!, 41)6 Y-· 
ra lı: 

Bahriye kayıplan nu suret'c b 
ab edi'm<".kte-dir: 80 ölU, 245 J:.:.
nlı ve 826 knyıb. 

Hava kayıblan d:ı. 3unlarılır: ::;~ 
ölil, 66 yero.Jı ve 178 kayrb . 

tmıhakl•Bk kl orta.1•1 rla !f.Bk&lm et.. Sark İngiliz kııv,·ellerinin tebliğln- Son da.ldkada. öğrendiğimize gö. Ud k{Di .zan .altına alınmış fJJede ç • ı · ı 
mek lktlzn edecekti. Fakat bu;Un de ka~•dedilmektcdir. re baclm birde kahve y:ınmı~tır. hcnUz bunlarm kıı.til olduklarma dn.lr 1 n 1 er ~ 
tarafsnu,ıc ı'ıynl zamil.nda Japonya • Drışktı kesimlerde topçu ve keşır Yo.nan evlerin bir kısmı kürgir elde bir delil movcutdezlldlr. AŞK OYUNCAK D~O!LD1TI1 
dan Avnıpn3a. ycpıla.('.ak ııevt.1ya.ta kolları normal foaliyeller1ne devnm çol:ru aJıtıa.ptır. Mfilılm bir ıehrl 0 mlslnlz'I' 
m:ı.nl olmaktadır. Bu suretle st.oklıır elınişlerdir. Dilşıruının hava faaliyeti YeJlc"Ir.ın çıktığı ev nhşap ve Velief enaiye geri ·aldılar M~~~1mk b~ romanı c::·~!ı'ir• 
b-ııdece Jnpoııyıuıın Jnkl1Jııfı için hlz. mnlıdud bir ölçüde olmuştur. slgo:rtısızdır. Ce.:ni'e kndın y.ıka· nız. \ 

wııte IUnade bulunmaktadırlar. Rom..'l., 10 (A.A,) - ltalyan or .. lnrJlllş, sorguya çekilmietlr. Hfıcl·. tren seferlerı• Çnnklng, 10 (A. A.) - Neşr.c• Ya.~h mısınız? 
J:ıponyn için bul:'fin ye.nl .ha.. ' dulnn umumi ka'l"Sl'gAhmın 774 sedl? k:u:d olma•lığı mu'ıakk:ık g • , <'!ilen Çjn tebliği, Çin kuvvetleri • J\Iııhakkak bu romanı okum:ı~c.-

relrnt saha.ı:ı bu şortlara giirc ıuıc k numa...~r teblihri: :rtilmektedir. Devlet Demiryolları idaresi, ö. nin doğu Çin eyaletinde Na.nııang. ruz. 
A'"UDtralya olablllr. Avustralyanm Mısır cephesinde topçu düellosu PEL.4.KET VURGUNCTJf,ı\RI ııiimlizdE.ltl pazar başlzya.cak olau da önemli lb1r ~i geri aldık:n• İhtiyar mısmrz!' 
~gn~ Jclı~ gemll~r 

1
1ayyueler ve olmuştur. Dil9Jl•anrn hafif zırhlı Ya.ngın mr.ıv.nda te1iıı;a. dilşen at koşuları münasebetile Vellcfen. rıru bildinnekUdir. 1'1nh&kkaJ< bu roouuu okunıa!ı. 

r 1 ım cvıı. n~ •er erLııl ırnna:ıa • bırllk1eri tarafından geri hatları.· haJkm gaflet.indcrı \'e ortıı.lıJ n di koşu n--1.halbıe bu.<rusi bir tren Öte yandan, Siııkan ile Çang 
"a.k.lır. Bıınlar d:ı b:ıg-!ln için mevcut mıza yapılan birkaç akın neticesin kargaşnlığmdan istifnde ed rek tahsis etmiştir. Bu tren Sirkcc:• Şan Çcn nrasm.da Kan ırmağı bo~ r;ın;z- \ 
tur. HnttA Av111>tr11lyııya yopılııc.'\k de bı'r'·-,. •---."''On tahrip edı·ı .... ı~ 1 ~ bir P!lrt•• 

ıı.<l .. ~--.. uıu;ı r§ya ça m:ık isti ven 7 açıkg )z tlf'"n 14.30 da. kalkamk ve yalnız yunca lruş::ı.tılnuş bulunan 30 bin y 
hUcumu ace!eleştırmel• bile ildim veya. kull:uul.nuız bir hnlc getiril. yskalruunı~tır. Bunl:udan biri.si Vl'liefc.1ldiye yolcu alacaktır. Ak.. ldşilik Jap.')ll kuvvethl.in iki bin - arın sa.balı mıT Geceyi bu. 
~~r. ÇtlnkU Çlne, hattl Hlnihtıı.na mi~tir. ~ka dil~an kamyonlo.tı çocukttı.1"! • t:.ım dö:ıüşte de Veliefendiden tel~f vcrd.iktcn sonra geri rada geçirmeğ:i mi dlleUnUyors:.ı• 
mattetlklcr istedikleri glbl Y rdım tayyarelerimiz tnrafından makine. Yangın sonunda açıkta kalın 18.40 d:ı. ~usus! bir tı-cn tah-rik e. çe:Zilıniş bulu.zıdukla.rt bildirilmek • nuz? Siz hakikaten çılgmamız. 
:rapam:ıdıklan lı.'llde Avustrnty:ıyıı il lUfek n.t~ine tutulmue ve yakıl· ailelere Kwlr..y <b Şl'Ilrn.tli elini fıilecelttir. ~dir. Ümit, ııoiukkıuılııığından hiçbir 
bergUn takviye gelmektedir. Tııar • ınI§t.Ir. uzatnueur. Kızılay k~ndilerine bu teY kaybetmeden cevap verdi: 

nız ııe lmdıı,T gecikirse za:n:ın o nla. ltalye.n ve Alman avcılnn Afri- 1 gece sıcak çorba, \'e katık dn~'1ta· #·---- Acele satılık baz dolabı ----........ - Ne olur? Eviniz bir e&kiytı 
bette mnttefilderln le?ılne hh:.m~t e. l:ııdn 2, Maltlıda 6 dilşman tayyo. cal:trr. yatafı değil ya &izin. Burada bı"T 
dootktlr. Onun ıçlo s:wıyor.ız. k1 JB. resi dll~Urmtificrdir.• At~S ~~t tn:m G,5 raddelerinde' S"t.CC geçlrsem ne olur eankl? Za• 
pon ttıarruzunib ıra artık A- Mikabba hava. meydnnı yeniden söndUrUlmüştur. Vo.kıa ötede be- (<li'Jıernt Elelrtrlk) lr!lırka 8 gUzltı mükemmel ı,lemekte olAll bir ten nnnenı etmeli beni Adapa%fl• 
\'UStralyaya gelml&Ur • bomlxıhnnuştir. Bir tnyyaremiz ride duman bulutları göri.ilmekte 1 buz dolabı acelo satılılttır. Gül'Dlıl'.k ve konıL,mn.k JsUyenler Bomoılti rmda biliyor... Sonra artık si! 

Sadri Ertem <.lönmemlştir. ise de bunlar kız~n tuğlaların ııu.1~::~===~===~-A_b_ıd_o_c:ı_d_d_e_61_8_G_n_wwı __ m_.r_n._mnracaa ___ tıa.r __ 1·-~:::::::::_•ı genç 98.yılmazsınrz. DUeUnnn. ea. 

Devlet konservatuan sar.at 
karlarıile konuımalar 

Kıı.drl Kayabahn bu röpn.rtaj 
sertslne ynnn devam edeceğiz 
C"'.-; .. czm;ı:ı ...... .aıııiiıııı ........ 

Ş!l:ki Akdenizde refakat altın. ıırnnıc!ır. İtfaiye yangın yerimle ORTA L SE K kııkları a.ğa.rmr.v bir lhtfyar!_. 
da gıd~n bir knfile;ı.·e mensup nöbet beklemekteeir. 1• 1• MAL 1·mıı·hanlarına ı2 temmuz pazar gu··nii 
taLk ve diğer taşıtlar yilklü 5 bin !stnnbu~ emriyet direkt.örü J{fi" • 
tonluk bir torpilf Uıyynrelerimi:-. munın da yangın yerine gitmiş, 
den birinin taaruzuna uğrayarak bunınm ill2.iba.tiyle yakından al.i.. 
b:ıtırılmı5ttr, kııdar olınuıturı 

lstenllon şekli ve saatlerde (Çemberlltaı Hkl tramvay durağı k&rfl. 
auoa YA.BANCl DİLLER ve RlYAZlYE Okulunda) hazrrlıyoruz, ,. , 

'11ldllrtl: Z. ÇETINIIAl'..l 

BABEB suıunlarmda 


