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IBYADAKİ ' SOY YE T AlMAN 
A 

• .,. ı 
iman - ıngı ız Resmi tebli2-iResmi tebliği 

~ d ruml Moskova SO ( a. a) - Be rlın 30 ( a. a . ) _ 
lllrbında son u 8ovyet haberler hürosrı Rostof ve malıtelıf kısım-

ı nun tebligi: tarda dü~man hö.cıımları 

1 
SoYyet kuveı lni 28 29 kıtal arımız ti\ rafından 

Londra 30 ( a . a. ) - &lnteşrin gecrei Roıtofa püıkürti1lmü9tör. Dü~ma· 
Diin Brita.nyahlar ve geri a l mışlardır. na mıihim za1iat vt"diril· 

teni zelanda.lıla.r Tobruk S O V Y E J L E R mi~tir. MoHkova. e· pe-
h.rnizonu ile irtibat to- eiore ilerlemelM lrnyd~tıilc. 

•ie edeceklerine mevzile- R t f . ld 1 Leningrnddarı yapıl.ın çı· 
~itıi takvıyeyi tercih 0t. OS O U gerı a 1 ar luş hareketi püskürtül 
ltıi,lerdir . Almanlar sa J.ıondrıt :10 ( a. a. ) - müştür. 

bir çok da1tınık hüoam· Mo~kova rodyoıu bılıli- Tayyarelerimiz M os-
ı. d -ı..""akat riyor: kova ve Leniograclı bonı · 
"l' yapmııdar ır. ~ r · ,. So•yetıer H.oıto ıı gMı h ı ı d 
~o şıddetli muharebeler ~ amış ıı• ır. 

alµıı~lar<hr Rosıofta S hin Sen botlarımız Britan· 
ı ~l,cagı meydandad 1 r · Alman üldtirtılınii~, gen · L' · 
1 

Qlnki Bomel kıtaları ta· yas. lı i lleriııde ır g~mı 
• l'l\l fon Kl•mwlıt'ı n k nv- hatırınışlar ve bir geıniyi 
~ ~'fından gösterilen mu- vetleri tırnı ıı il~ inıh 11 ha~ara ıığıııtını~lıH.iır. 

O '•emetin kırıldıgını gös- edilmi~!İı'. Ro t t'., k .\ l- Şimal ,\ f k ırnıd 
1 lere0 bir emare yoktur. man b ıt ılaı ı ıı iza s z müttefı k l<ırııı ı. :ı ~1 lıü 

~İıtıi uih•l meydan mu. bir hR ele l{o- 1 ııot' ~ti· cumlariJe bir çok <iıi~m:rn 
0

, ltebe~i için her 'ey ha. kametiııde r t<':l tm,.kt4'· tankı tahrip ediıoiştır, 5 
~· '1rlanıııı~ .ır Mısır budu· dirler. • İngiliz tayyaresi tahrip 

4
, ~\ııa dogrn bir ~:-ı,ntma i N t1dilmi~tir. So'ı he~ ~ii11 
~ ~'tek~ti yapıne.g" trşelı- • •çin<la 205 Rus t.nyyaresi 

t' ~Ua eden Alınaıı ku•tıtı e S • düş'hü! miişciir . Zayiatı-
t ~iye bölünuıiiş ve bu 1 :\fos .cıva 30 ( .a) _ mız 24 taypH~d i r . 

Libyada 
Son harp 
Durumu 

Kahire 30 ( a . a. ) 
Ortaoark ku.-.-etleri teb
liği: 

Tobro.k müdafilerile te
ma,ta bnlnnan kuvvet

lerimiz ara11ndaki mnva. 
sa.lanın iyile,tirilmesi.için 
dün akşRmki sükunetten 
istifad1t eclılmiştir. Bllnu 
müte"kip diin öğleden 

sonra şidııerli bir muha
rebe g liş rıeğe başlamış· 

tır lki zırhlı Alman tü
meninde:ıki tankların geri 
kalanını bun !ara yardım 
adnn 1ta1yını lıırblı tüme· 

\C)ı tehlikeye ıoaruz lı . r Stnli ı ın a.re~a l Tını• ~~enko 
~'tiyette ierİY6 çekiı - •l· c~ııııp c• plıu.- uman

~'ktedir . Bu ku.-veti• datıi g~ııeral Ş l"('viçinko 

1 
1 1tııaı kolu Britaııya ha- ya bir mesaj göııdererek 
~ Rosıofun kurtuluşunu 1 ' kuvvetleri tarafından R h. ı ~e milletine bildırmişt ir. 

1 ni Sidirızıkla Bilel hamiı 

et rafındeki bölg" Britaıı
y a. ve Y ~n i ze:ıbuıla. kıta. 

lan tarafından müdafaa 
edilen yer arasından batı 
i ıtikarıtetinde keııtlilerine 

yol açmak için bir teşeb
btitıte bulnıımo.lana da 
Britanya kuvvetleri bir 
karşı hücum yllpmı,ıar 
Te buuda.o sonra muha-Hindistan 

nazırının uur.an11ıara' 
n ut k u 

rebe durgun bir hale gel
miştir. 

Gece muharebe •icl
detle devam etmekteydi. 
Alınan esirler arasında 

bir AJman generali tiOO 
er vardır. 

~ ltıbal .. ndıktan · onra ·u 1 ca .w..eıajda dcı,niliyor ki; 
ı 'gi}iz zıhlı birliklerinin dü~ınnna karşı bu zafe-

ıı t, hücumuna ngramıttır. ri kazandı&ımızdan ve 
~ d b 11tıop kola hakkın a. Rostofn Alman, l!"'. şist 
lil'ıldilik bir haber alıaa· müste•lilerden knrtardı
~'ını~tır. ğınıadan clolayı sizi teb

rik edat'iru. Geveral Ko
l ~ritanya ve youi Ze· sitonof ve geııerlli Remi· 
4tıda. kuvvetleri Bar14af' tof'un kumaodaaındaki 

ı~' ~ 1tıta.kasındaki mevzile· 9 zuncu ve 56 mcı ordu

'ı •ılli ta.kYiye etmişler 11de hırııı Uo11tof ilzeriııe ~llnlı 
~ ''~~ri mahfiller Tobrnk t:;ovyet bayrağım dıken 
~ kah ıtmau kıtalarını se· 

' t %asaraıunın kaldırıldı· lAmlarım . 
. t·' l henüz bildirmemiş· 
1 l~ 
~ . 

l ~ritınya ha.-a k aYYet· 

r ~ti tiıtün bir rol oyna 

•' ~ 'g, d evam ediyorlar. 
1 '~ k 
1 ~ 't A iman hava uv· 
' f,~tı& . • .. a· . f 
~ ~ l'ının goster •gı aa· 

hr ~ ın azslma11 Alman 

,;\>a kuvvetlerinin nihai 
1 

' 11tte mağlup edildiği 
1
1 

ll'lEııuı. gelmez. 

Pravda 
NE DiYOR 

Mo:;kovl\ :w ( a.. a ) 
Prav la g z,.t, l'oi , o dn ar . 
Ro~toft>ln o 11 aıı •ro ,.,. 
ral Yoıı Kle ·~d11.' ııı c-Kaz 
minof Mari)op11 ı', ı . :ıç lı 

tınl vo i.iç giiıı sürtın 

meydan mulıa . 1 lıe:-;ırıde 
boş h!u Almaııııı iilıliıröl
dü~ünü bildirıJ oı-. 

Londa 30 ( a . 
Hindit.tan nazın 
ruilletine hitab.•n 
ıaj göndeımiş tir. 

a. ) -
Yonan 
bir me-

N a~Jr Yun&nistanın 

mazidoki şerefinden ve 
Yanan orduıun1ın Moso
lini ordusuna endirdigi 
darbeJerdcm bahsettikteu 
sonra bu gün Almanlar
dan ve maglnp !tah arı 
lartlan Te hatta Bulgar
la rdan görd ii lı. leri meza
limden bah8btıniş ve Yu 
narıhları bu zuluından 
kurta.rmak Ingilterenin 
birinci emeli oldugunu 
tıöylemişı ir. 

Yuu>tnlıların mukave
me:ıti lngilte•e\ e Surre
den KafkuHya;·a ırn.d ıu 

ıaglam lıir ı·oplı "' ııru l· 

masına yardım et tı ~ini 

işaret etmiştir. Milt.ta.ki 
ben lıarpt:ı. ölen Yıınan 

askerlerini tebcil etmiştir. 

KuTvetlerimiz Alman 
hücum kuvvetlerinin ge
rilerine hiicom etmitler 
v e bütün bo bölgeyi her 
istikamette temizlemişler
dir. 

ı Amerikada 
ı Surue yq Lobnan 

İstiklali 
Vaşington 30· (a a.) -

Hariciye nazırlıgı tara
fından cnmarteııi gönü 
neşredi 'en teblit de 
söyltmdi~ine göre Ameri· 
ka. birletik devletlt\ri Sar· 
ye ve Liibnaııa istiklal 

1 ve hükümranlık hakları
nın •erilmesi hasmmnda 
ki büyiık Britanyıı pll· 

l 
nını tam bır sempMtı ile 
kıuıılamışlardır. 

. 
AMERiKA 

ve Sovuetıer birliaı 
V l\Şing ton 30 (a,a.) -

Dış politika hakkında. 

eyi mtıluma.t Rahibi bu
lanan kongra. üyelerinden 
üç zat Sovyet ordularının 
hatta. Leningrat ve Moı
koTa diişmi.i~ olsa bi1e 
harbetmege devam ede
ceği kanaatanı izhar et
mişlerdir. 

Amerika birleşik dev
letlerinin Sovyetler bir· 
liğine ödünç verme ve 
kiralama kanununa daya· 
narak yardıma. de~am 

etm"si laz1 rn geldiğini 

beyan etmi,lerdir. 

HALL'IN 
Beuanatı ve Berlin 

BerJin 30 ( a. a. ) -
Fin lao.diyanın c e va b ı 
hakkında Hall'in beya.· 
natı Berlinde eyi karşı· 

!anmamıştır. Finllndiya 
içiu ya. muharebeye de · 
Tam etmek yalıot mah
volmaktan başka yol ol . 
ma.dığını Amerika halkı 
artık öğrt:nmelidir. 

Habeşistan 
imparatorluğu ve 

İtalya 
Londra 30 ( a . a, ) -

Goadar'ın diişmesi le (10) 
bin esir alıuını~ Te İtalya 
doğu imparatorlu~ un a 
son veriJmiştir. Habt,is
tan imparatoru şimdi ye
niden topraklarının üz• · 
rinde hükümrandır. 

Cenubi Af rikahlır 
Loııdra. 80 ( a . a. ) -

Martşal Fnut cenubi af
rikaya lı ı taben neşL·edilen 

ve Londra da dinlenilen 
nutkunda ~öyle demiştir: 
Con np .Afrika. li'nsı döş

manı n · batıya doğru 91-
kış gedigiui pazar günti 
öyleden sonraya kadar 
müdllfıu. etmiştir. Soydi 
rezza.ktaki Afrikalıların 

zayıatı ölü ve yRralı ve 
kayp olarak ( 1201 ) ki· 

~ ~idir. 
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Hastalıklar hakkında 

yeni 18 eski i .. a .. çlar 
;,ızvelti ı 

BEYANA il 
s~-vyork: 30 ( a.a ) 

Kıiçiik H · k~, ... : - . 

:ı: .etçi Kız 

Sayın okuyncubı-ımıı! 

Bu ıahalar,ia, lıuı:>uile 

tedavi kı-ınnle.ı ınd~ daba 
binbir ~eıpt keşif ve bu· 
luşlar varrlır. ile~eHL: 

Aşılar , ıerıuıılar ve 
benzerlerı ile c~rrlllıi, lıi
kemi, mibırniki şifa. u
sulleri gibi. 

Babııimizin en önemlı 
taraflarını aydıudiltan bu 
kıda. kılavuzlara gi>re: 

İşte lıakıuız hastıılık

lar nenulen gel yormuş 
ve bunları kimler yapı-

yormuş! 

Yokarda yazdığımız 

keşif ve hulu~lar üzerin
nden "aı r lar, aeııoler g-e9· 
tigi lı tılde kat'iyet ve hü
kümlerini el'an muha.fa· 
faza. etmektadirler. 

Biitün haya.ti ~adisoler 
içinde ağır Ye derin bir 
mera la çalışmakta ve 
ara~tırm dar yapmakta 
olan hinlorce alimlel·d~n 

lıenüs dnl.ıa bir teki lnle 
bo ke~ıf ve buluşlarır 
aksi8ini ispat edcHat-miş

lerdir. 

Bizo, ilim ialıipleri ~Rğ 
Te ıaglaınliğıınızı 1101,aıı 

bu ki.i9iioük ha) nu.ıcık 

hrı göıiimüzle gölteri
yoriar. lhıulareu yaptık· 

ları lustalık ları, tegayy
ürlMi, t6f1:ııı:ıühleri v~ u
funetleri; tav~aalar, hint 
domuzları , mayınuolar 

ve ku,ıard" •e inr!aular 
gihi leessiir kalıiliyutirıe 

wüstaıt lıir çok h"y•an
lar üı;erindö do ııemelrr 

yapaı-ak: ıspst ediyorlar. 

İnsanlardan h \yva.nlara 
haatlilık geçinn"k ve on

ların tedavileri ıçiıı ila9 

tecribeler·i yapın"k sure· 
tile ınn vaffakiyetler elde 
ediyorlar. 

Haıtalıkl&r hakkında 

bukade.r a'ik&r ve bes

belli gerçeklik karşışıada 

hala e1:5ki itikatları mn
bafıtzl\ya ~:tlışm:\k sakat 

ve gö.lıinç bir ınatçılık 

almazmıl 

Asırlardan beri, eskile
rin bilgisizlikleri .,ıeri 

ve Hrmayeleri o l a n 

Yazan: Dr. Şadi OIRA Y 

5 -

yanlış inançlara devam 
etmeuaiz kadar çiirük ve 

hozak seciye ohırmt:' 

Bukadar terakki ve 
bıdq,het, bizim e~ki ve 
manasız itıkadımızı de· 

yi~ti rmeye, tllzelemeye ve 
düzeltmeye kafı gelmez. 

mi' 

R azvoltin he yan atı üze· 
rine gazeteler ,Japon - A
merikan müııaaebetlerinin 
valıimll"Ştigiui yaııyorlar. 

B ı r Amerika gazeteıine 

gi>re Ru1,nlt nzl şma im
ka!.ıla rllıl ortadar.ı kaldır

mı~tır. 

Bir Jopon gazetesi 
Di\701~ Ki 

T4ı lı yo 30 ( a a. ) 
A ruerıkan · J. poı . nr •ı 

mn eırl'fındıı mtiplı,ımi

yet d~T&ru ediyor. Ri· 

Yaz3n: Sabri ERL.!Çt~ 

Buraya geleli hen öz h•• bir filmi sırf onn görmek 
ay kadar olmüştu. ı,ıe- için iki üç defa görü7ot• 
rımin çokluğundan ille dam. Gti.olf\r geçtik91 ... 
bir ay zarfı :.da hı r bi r f • ı a.lıgımı• dıtlıa 21i1J• b 
ytH'tı çı ... 11uy11r ve ıece ilMIİyor, ben daha kapı· Q 
gündü• daireı ile evim " d"n g·nr g•rmıı, o hJıf 
raıt1111dıt. · nuk ı k ıto u.\or- bır baş .,~tQeıule htıni ,e· 
ıiıuu. 1 U.mhyor ve dudaklarıod•O 

B .ı . llaıı a 111 riö t ay 

tWVtıl bır g ııı arka.llaşl•

ı•ıo ftıvk.ı lfLı..1- ıı; ı arltt.rı ve 
o g .... ce 'mır oy1ıa.yacak 

1 

o •lk göukd tebeııeümd• 
sik olmuyordu. İsmini d• 

' ögrenmiştim. 
Fatıoa .• idi. 

lşte 
larım! 

aayın oknyuca · 
J poıı g 7.etesi httşınak ı l tı

Kinde rliyo r ki: 

h r fil 1111 ı o h.·twtt ieri Artık kendi sile adaoJ 
k ~ ll,·,· ı zr.1 ıu 11 k~· d lt-r"hi kıra- a ıllı ahbap olmuştu~· 

mad ı. y,1 l'_].U .. mli)k g; r. v~ bt>yle olmakla ber•" hıı 
ııı~ac" .ıı-u.r "6• ditc Ak- 1 ber gö.u llüı keadiıil*' htl <l, 
~ıw t-.;ıat 7.5 tn gıst! önün· 1 hangi bir yMde konllf l, 
da duı ıluğuııaız zauıa n l ıuak içiu raptııım tek .. lı.i} 
ufılcık hılet gi ~~ıiud~n kı- 1 lıfıeri Te ııua.rJarı dailll1 19 
zıl s••çlı yoşıi g<)~lü mini 

1 
DbZrketle reel Jediyordu. de 

Bu ALE~, hu DÜl\
y A, durmadan, dinleu-

meden döne döne kflşarak: 
ilerlemekte ve bcnye:-ini 

teşkil eden Cal)Jı, caoaız 

bötüo meYcutıarın d•yi' 
meleri, yenilt1şın0leri ve 

güzeli .. şmeleıri önüııdb bi
ıım h~ıa eııki itikat n j 
yaulış bilğilerimizi mu

hafaza ve himaye ye ça.
ıı,mamızı durdurmak ve 
9111virmek · ıçin daha n" 

bekliyor az~ 

Eıt"fltt giirüyoruz ki sa
yın halkımız a.1·11. ında 

lıirbideriııt-; hastalık ilaç
ları, çarelerı, tedavi u

sulleri t•vıiye ,.. bir ta

kım gizli ve yanlı' te
Juvi y:ıpan yerlerı, k :m. 
s&lel'İ brif, ouları bu 
yola te~•ık etınektedirıer, 

Şurası şüplıe götürmes 

bir lıakikattır .ki: 

\ ~iııgtıııı gUrii~ııı .. ler 

il4~ar ııdicı· ~nııiıı, i srot . e 

rnuvı.ff'akıyetsiıli~e nğı ... 

1111 Hi miıın yolunu tıılı· 
rip el ınflliyiz 

Frc ıısanın mini se-inıli hır başın Bövle kor·no a ·mki-' ~011 
Anıerikadaki deniz u,.;arıınk~ i lo bir r.rd& •ıv lı olma1ırıca oııuııla sıkı••• 27 

bir ii ı perti ile ttlrt·cıiı.,.iıııi m11ktııplat1T•ftğa baolaıDtf dii 
ateşe muavini 
va~r gto :30 ( a.I\ ) 

ı~ı·ıo ı -1:ı111n J.-niz ateş~ nıu · 

fl vııı ı ~ ioe:-ıoi k KJtı. :t dı.t. 

h,, a k ın vM!tı .. İrıf. hil l!Jöt 
ı t ~ ,_; · · ü>, re isdf t o~ rnit 

t J'. F'"Rfl'llZ hüh uoıeti 
1 tıadı ... ıoi Fran~•Y" çıtğ •· 
ıoı' a. da. Nioesoik i111 ta
lob; rcridetmi.tır. Hu z:• 
uıükt•mmel bir pilot oıa 
ralı: tamnmıştır. 

hiaset ı im. tık . t-ktceri ııkşa. lıları bir tııc 

O 1 
·ı t k . h• ri ·u izi gö• diiğıimüK b,lı lerı 

" Ç lJ r Ç 1 Zllı go~· 
le i!~ göv.' , 1 ., 1 r ,. 11 l{:lr- 1 Jo ko ıı··•ııuııt•lı~ıwıadof ~I 
~ıla~tı. \' tı 0 , •• 11 ,JtH.lak· 1 gula · ıı un mektupları.dl-' -

l '·• anlarıynrrluk. , 
Jarı ııda. h ıl:a ii ·,g'if::..rı ı k. .. k ar 

ı ı <;11 a şam onu ı , 
gı >• h ırıt' h .:ii ii oıeme meı .. m ~abalılar& kacl,ı ~'11 
g ·l .ı . cı ı;tı. r a ' "~l ur ı:,öztorimA uyku girllli" .ı 
b·Jct•tm ~1~11.~lı. yukını ı :ordn. Nihayt1t Mr ,;' ~111 
ı; kJyoıl~rdı Hcui i J;,tz dö ünüp tatındıktan ~ tıı 

ı otırıt.:tıiı;ı olulıu:dı bilrn~m ra ke1Jdııine haTat ar~ ~iy 
or.,da dalın. ae kadar du- d~l ıgı için el~i ua•*"' 'ııı 
r .c·d,tım. . b .. ıt a 

ğı mı ildi rfn Jnıa iP' 'i 

S. Hıı alinıd" ya111yaı Q m"ktnp yaadım ve göocl•" ltr 
tt gapurdan Ame- l • d. ı 

ıninı ıoini haııı n Rt h 1 ıın. J ı, 

Litvinof 

rikaya gitti lt<beı;ı~iime )< .. r.Jiwi Okf\dar ! Her geçen güa bü1• ~f), 
~· ııgapor SO ( tt a) -· hir sı..bırırzlıkha. · o .d'' lir1 

· · l kaptırmışt"' 1 
i 

0 ak•'"" ' g~Jecek ce .. abı bekfiY,t' , ... 
:-ıovyet IJııyük elçıeı "i t- ki filıııın utt olduğunu 1 I' '" 
viııof taynre il" ..Ameı i- 1 duru. Ve bir gün be~ 'lt 

Hi9 etrafıoı "Ye dünya- blltır h.uıi \'O ıı ın Va bo kay" hareırnt etmiştir. diğim o benp geldi. ı, 
~ını görmeyen ıuadaıı bir f,ıtvı· ıı<)f h .. va n ;!iin ı.._, c hı•,\. I dHa.ıu etti. 1 ~lij 

... 1 "n·ırı ı · · Dtı vam 41 k _.,, 
kör, köıoıı: .. iu<len tıAarıva ı 1 Çok ı lı fa ar bırc) diıltfün • ece l't 

. ., " l " i e giiriişmö~tiir. , " J 
ı-~-.;.._..;._--=~-=-- -..,,_.._~ ,,,,,,/ ~ .. 

ı;ıkamayao anadan bir - - --· - · " 

topal bil~, kafaa•ıı ia ta- ZiUa Sökeli GBldi "' 
biatın az çok lıaalon<lur- T E S E ""l l İ ~'r 
dwga tahmin kadretite, Sdyuı müşterileri-
lıer hangi bir lianatta, ni memnun etnıek ~l . ~ 
i~de on bet sene müte- için lsta~ı bulda bir ı Ağlama deli gönlüm her kışın baharı var 

1 
ı~i 

madiyeo Vt; Lı' a1rılma- nıüd<letteıı beri va- zaman gelir seni dt bir avutan bulunur ~,~ 
dan ve en tıyi üıtaılar k "' ptığı boyacılı sta- Bu çektiğin acılar sürer mi haşre lıadar ~'" 
önünde, eu müıaiı, o san· ı1·t' 

J·ını bı'tı·reıı Ziya Her uecenin sonunda bir Tan hu/nur. 
at v.e iş için. bazırlanmı' 0

• ı- 111 
bir saha i~inde çalışını,, Sökeli y U r d U n a , 
emek vermit bir kimıe· döndü. 'l '~ıı 

~r nin e.~de edtce~i mal~m~t I Rn mazan Paşa 
"Ye mumareıenın, gorgu- r . . k A l . , ... ~v11\s1 a · asın .. ~a <ı 
nfüt Dedun ibaret oluca-

! esi< i ate l yesin u e 
gını anlamakb ve anla

dığını da anlat m a k t a 

müşkilU çekm.,yecPktir. 

m üşteril rini IJek-

Jivor. ., 

n. ~ - ı [ , _____ _ 
Üzülme, kurtulursun kederinden, yasından 

Yü.zii11ıle urre kalmaz bu se/alet pasından 

Şöyle durup bakarken mazinin arkasından 

Seni de güldürecek tatlı bir arı bulunur. 

'~.~ ~tı 
~, .. 
~I 


