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D t :E' i Kullanınız. 
D 1 r 1 ile Slcara İçmek 

Hakiki Bir Zevktir. 
Kutıusu her 1'er\le lZ.50 mnıı,ı.1.ur. Toptan 

B&Lııt yeri: 
Gala.ta aıht.mıboru No. 33/Z Telefon: (0t9i> 

\. I 
Sene 12 - No. 4253 Yazı itleri tekfonu: 20203 P AZARTESI 8 HAZiRAN 1942 idare itleri telef onu: 20203 Fiatı 5 kunat 

Libya da 
şiddetli 
savaşlar 
devam 
edlJOI' 

!Diin Ankarada hava 
1 senlikleri yapıldı 

lngiliz -Alman 

Etimesğut fabrikasının ilk 
taggaresi halkın alkışları 

tebliğleri arasında havalandı 
fngilizlel'e göre bir Amerika.n ..Ja.pon dentı 'harbini g6sterlr 

Almanlar 4 bl·n esı·r _____ ıe_msili resim r································--······ .. , 
daha aldllar esir Basyada Amerik~~· göre 

Tayyare ile akrobasi, planör ve tayyare modellerinin gösterileri, 
paraıütle atlayış, filo ile uçuş takdirlerle karşılandı 

sayısı 10 bini buldu şiddetli Son deniz 
bar binin 
pllinçosa 

lngilizler: "0Uşmanı 
batıya püskürttük,, 

diyorlar 

Muharebe kör edici kum 
fırtınaları araıında cereyan 

ediyor 

savaşlar 
oluyor 

Sıvastopola karşı iki veya 3 uçak 

Dnnkn at 
yarışları 

. 
Millt Şef yarışları 

al8ka il• takib 
buyurdular hücumlar başladı gemisi t~ib edild" 

Kahire 7 (A.A.) - Ortaıark Ç k h 
lngilız telbliğinde deniliyor ki: S "içlerinde en az o eyecanlı olan 

Bütün cün devam eden çok ~d.. Çevrilmiş o/an ovyet 3 hl 4 varış/arı misli Muvaffakıyetle ver~ men oır pırr~-utçmıı.ıa 
Ankara 7 (A.A.) - Türk Hava timesğudda tayyare meydanınd 

Kurumunun sekizinci Kurultayı mü. hava şenlik:Jeri yapılmıştır. 
defü .ava,lar esnasında zırhlı bır - grupları etrafındaki üçü ağır zır 1 
Wterimizden birkaçı ~dce. 2.1 kruvazör de görülmemiş bir 
inci tümen tarafından i,gal ed ılmıt çember daraltıldı 
t>lan Harınat"a varmıolardır. Sabah hasara ug"' ra. tıldı,, 1 kalaba/ık seyretti 
leyin düıman başlıca zırhlı kuvvet. 
lerini Knig'htsbridge'deki mevzileri Leningrad 
tutan kı-t' alarımıza karfı harekete Belçika sahili açıklarında Ankara, 7 (Hususi) - İlkbahar 
geı;ilmi~ir. Piyademiz ve ndtopçumd uz Ceph8SİDd8 da Jngili:ıı • Alman halil 1 atı.:~ar;e~~:ıtm~ı~ı ~ui\inlsm. ya.t 
zı.rhh kuvvetlerimiz tarafı an es. • pıı:r~.ır. vuaınııurreısımız e 
lek.lcnmek ıuretile bu hücumu duT. kuvvetlerı çarpıştılar 1 lnönü de yarışları şereflendirmiş.. 
durmuşlardır.Öğ!eden ıonra fiddet- Berlin, 7 A.A.) - Doğu ccp'he. - • ler ve büyük bir •kkat ve Ulaka 

(Devamı B incl aayfada) sinin cenuıb lk.esiıminde düşmanın Pearl Harbour 7 (A.A.) - 1 ile takib ıbuyu:mı.uşlardır. 
o ııii.nıferid hücumları Alman dağ Midway muharebesi hakkında. Koşular çok heyecanlı olmuş ve • A / kıt'alarıı ve Macar te$cilleri tara- ki tebliğin tam metni apğıda - misli görülımero.iı bir knlabahk ta-

l •t • • man fı.ndan piiSkürtıü'Unilştür. dır: ramndan seyredim:ştlr. Bilhassa 
ngı lZ Doğu ~esinin merkez ve ş.i. Peaı'I Harb.our'un intikami Gazi !koşusu büyük bir alaka top.. 

d •• [ [ mal 'kesiminde cePhe hat.tı gerisin- (Devamı 5 inci sayfada) lamıŞtu. hava Ue OSU (Devamı S inci sayfada) ~ ............................................ .-/ Koşuların resımi net.iceleri şöy. 
ledir: 

nasebetile bugün öğleden evvel E- (Devamı 5 inci ıayfada) 

Tamnmış sporcular, spor teşkilatmm Maarife 
devri için ne diyorlar ? 

"-------------- -------------
"Bu işin yürümesi 
mütehassıslar elinde 

mümkün olabilir,, 
iaglllzle• 
Emden'e 

saldırdılar 

c: A k 1 • t ::J Birinci Koşu (Çankaya koşusu): s er vazıye 1 - Mustafa Bayramın Can'.ı:. ; = ~fdE~:ı~no;:ı:;;~n Hızır'ı Galatasaray kl~bü_ es~i ~.m~mi .~atibi prens 

Uzakdog ... o ve şı·mall tkinci. ~şu_ ~~tiıer koşu.su>: Haydarın ılerı surdugu mutalealar 

Almanlar da 
Kenderburg şehrini 

bombaladılar 

lngilizler Mesina 
şehrini tekrar 

bombardıman ettiler 

1 - Alı Saıd ın Ro~ıans 1. • . Beden tctbiyesi te§lc:ilatının Ma -ı 
2 - A~ed A~an ın Öroe,mırı. arif Vek.Hliğine devrl münaaehetilc • 

Afrl.kadakı· hareketlere a-=- :ı;:kret ~nının umacısı. tanınmı, çorcuıanmJzın bu yolda- Suallerımiz Üçuncu koşu (Gazı koşusu): •-· f"k' ·ı · · ı· '-
1 Sa

w T 1. Ç ba k "Ki ı ır ve temenni ennı te.oıt ma~ ı - Sp0r t.eşJıib\t.uım maarif• ......___. 
- g eme ın o n ızı. d'' v ,_ "l · _....... 

2 F -11..-· s· ğl D aa ue açtıglmlz an~et •POr a emı. h•lı1rmda ne 4U$üoli.Jorsıına.a'l 
- c.ıuııı ımsaro unun e. · d lb"' "k b" a)A'- nd" d.ı ı 

b 
f mız. e uyu ır a~a uya ır . - Teşltllatın Aka.t Wa.fla.r. nelerdk 

Umumi ı•r bakış me3 ı, İlh . A·.rı.. ' H . .ıı...~ı·•. Bu a.lakanın gün geçtikçe de geniJ- bucünkü teşkilattan neler hktt - amı ,, .... açın e_v•ut: ısı. 1 d'V• . .. .. A k t'ı · b Dö dü'Il " koş (B' . · t .. .. e ıgını goruyoruz. n e nuze u.. yonnanmT 
r . cu u ırıncı nonu gün de tanınmı~ sporcularımızdan 1 - MeMebler1e kliibler aru.nauıı 

Yazan: Emekli General K. D koşusu)(Devamı s inci .. fada) Galatasaray kl~bün~n .eski umumi miinasebetJer ta.\Tl~e ıni ... 
• Y lkaptaru ve cakı ıe•lerınden prenı lfdlr, 7ob& ...ıa.rutı biWti&I 

. ..........-...-.....-.. ...................................................... ...,.._. -' b . 
1 - U~ak.doğuda: tişar eaen ve AfaSka sahasındaki ~ Haydar Be.11&1 ceva ve~ıyor., • ~malı mı:rısT 
Japonlar. BLı1eşik Amerika ha- Rutdı. Harbur liıma.nının Hazira. ..... ___ ......................................... e Haydar Barıal ın lıkır • ' - Te,tldli.b klmlenıen Dtir ... • • 

va lruıvvetlerinin geçen Moyısın 7 mn ü~ü.ncii .günü sabahı 15 av tay 150 bı·n Fransız leri: dUmeıtlnl latl;rorsannT 
sinde nereden ne suretle gelerek yaresının hıımayesinde uçan 4 Ja.. (Devamı 6 ncı ıayfada) 
Tokyıo üe l.ctıvarını bombardrman pon bomfbardııman tayyarcsir.den • • • Al ------------------------, 
edebilmiş olduklamnı hala _araştır. ~:.ek!keb lbir Japon hava teşek.- iŞÇiSi manyaya G 1 t d .. 

Londra 7 (A.A·) _Hava nazır- maltla meşguldürler. 4 Hazıran !a- külu tarafından 15 dakikalık bır • • a a asaray un 
ğı teblığİ: . . .. ri:hi ajans telgrafları arasında ın- (Devamı s inci sayfada) gıdıyOr 

r~:~u~Jr~~~;tı~ncıı:;: Galatasarayın ananevı· Stokholm, 
7 

(A.A.) - Viıiden Admı·raya 3. o y ·ıd· te /P zartes: gecesı ~m~en:e taar Afiten Bladet gazetesine gelen bir enı l 
ruz etm ştlr. Hava musaıd tdı. Ve telgrafa göre 150.000 Fransız işçi. 

tayarelerım·z hedeften ayrı1dılkla- pı•1avı . neş' e ı•le yendı• si pek yakında ALmanyaya gön.. rı z man büyük yangınlar hfil~ derileceıkıt.ir. Bu hususta Laval 
Yan.makta bulunuyordu. hü'ko.meti ile Fransız ve Alınan sa 

Bo ha ve av servıslerine men- nayi adamları . arasında görüşme. 
mıh u aldar geceleyin düşman~ ler yapılmaktadır. 
Rollanda'daki hava alanlarına hü.. İleride daha başka işçi kafileleri 
cum ct.m.işlerdir. nin de Almany.aya gönderileceği 

Bu hareketlerden 9 bamba ve bildirilmektedir. 
av uçağım.uz dönmemiştır. -----------

Londra, 7 (A.A.) - Hava ne- r " zaret:.nin tebliği: . 
A.11! t:ıyıyarelerinden müre1dceb 

bitı\'Qk Spitfıre'in refakatinde ha
(Devamı 5 ind ıayfada) 

lsveçte bakılan Fin
landiyalı çocukların 
sayısı 22 bini buldu 
Stıdk!holm. 7 (A.A.) Fmlandi~-

dan gelen bir İsveç vapuru yent
den 598 çoculk getirmiştir. Bunlnr
ia lberaber İsveç!te baitılnn Finlan
diyalı çocukların yekılmı 22 0000 
butnUGW.r. 

GrJ.•W•J'l&lar Taktim lbideslne çelenk koyarlarken 
'· ~ .(Yu111 2 ncl aayfamızcla). 

Türk köylüsü 
tereyağı değil 
baklava börek 
yemiye layıktır 

Yazan: Burhan Cahid 
Y a.zııı Sabahtan Sabaha 

aütunumu.zda 

Maç Admiranın hakimiyeti ve çok güzel 
oyunu ile geçti, Galatasaray ise tutuk ve 

heyecanlı bir şekilde hareket etti 

Dünkü L~--1• maçtan _,__.. bir iafha (Yazııı 6 4\cl aaytaCS.l 
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2 Sayfa 

r Hergün 
-····-

Alman taarruzunun 
Başlamamasınclc 
Bianmigen bir 
Sebeb mi var? 
~·--- Ekrem Up]dıs 

TAKVİM • Haziran 
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Menıucat tevziab 
Sümeıbanlt Yerli Mallar Pazarla~ 

Tİ tarafından _!alka ikinci parti men 
--=at -.ttıına bugünden itibaren 
bq)amu:aktır. Bu tevzia.tın sonun. 

SON POST~ 

~Fransız sözü, Amerikan tavsiyesi::= 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Haziran 8 

r 1 

PAZARTESİ 8/6/M2 

• 7.30: Saa4 ayan, '1.33: Radyo salon er 
kestrası, 7 .45: AJa.ns habeırl«'l, 8: Rıutye 
ea.lon oıtrestrası, 8.15: Erin ısa.ati, 12.301 
SaM ayan, ız.33: Karışık IU'kı "" tür. 
lııülıer l:u.s: Ajans haberleri, 13: Şa.r1U 

ve tüt«tülcr :ıııroırııaanının deva.mı, 18 ı 

SiM ayan, 18.0S: B.adlfo tlans oı1testra.
sı, 18.50: Fası.1 hnycıtllı. 19.30: Sııaı a.ran 
ft a,Ju9 habeıttri, 19.45: (YK4ımse?eD 
Ser oemi.refıl adm.a.), 19.55: Şarkllıu\ 

20.15: Radyo gazetesi, !Q.45: .. ha.]llıl 
tılirtdi9Ü öirenbrorus • ha.rtuwı tüı1disil, 
!1: Zk'aM ~ ıı.ıo: Şarkı ve *• 
lıılUer, ıı.so CGüınön llle9elekrl>. ıus: 

o _...~zuo: sut 



=tt 8 Haziran & 

Telgraf, eı'elef'on Ve Telsiz Baberleri 
B u. sa.ba.hkl 1 Japonlar şimdiye 1 Hindistanın 1 RusJada şiddetli 1 C Askeri vaztret ::J 
--~ler kad~ 3d42

1 
bin müdafaası savaşlar Oluyor <......-. 1 inci •rfMla) rerek İngiliz zniılı lruvvetlerlle 

k J 
asır ai 1 ar l\T h (~ı 1 Ülci MJfUa) dbou~rdJJ?8!18 ~ ~tul~uş ol - Akroma ve Elidem bölgelerinde Ameri an - apon ıve ru, şiarımız teslim de çewilmiş dÜfjman gru~ları et.. . gunu ~ldıır.en bır Bırleıık Ame. muharebeye başlamış 1 HaiTana 

h 
Ganiınetla tll"tuınJa 3163 top olmamaktzT dzg" OT rafmdalti çe'd>er, teksif edihJtlf rilka. tebliği de~ hususıaki delili k~ deVam eden ~Tebeler 

denlZ• mu areb8SI• hücumiarla birarz daha daraltılmış tefkıl eyJeme&tedjr. net~cesinde bu yolun İngiliz cep.. 244<! tanlı, 2~ asMı 31 - tır. Düşınanın ka~ı hiicumlan pı .~ H.arbıur, Ala•a gar\> sa - hesmi kateeıt.iği sabada. yani- a.z 

davam edl.JO bın otomo6ıl var Bombay 7 (AAJ _ Kongre de.Ui nıdulrebelerden S\lıı.ra püs.. hillerıJıe ~amça'tlul yanmadası kuvvetle müdafaa edilen mayinli r ~. 7 (AA.) - Japon lmpa. lideri Mandid Ndnu; Britanya a _ .kürtülmüş ve ağır kayııplar verdi. ~ mhıHeıt «nlSlllda bulunup ~ada iki gedik a~ ve 4 Ha.. 
r~~l~ -.numi brargihı ·~ı:azar;.... maM.nıirine ...Wıdaki demeç.. rümiftir. Bırle§ik Aıner.~a~a aıd olan ve zırana kadar ~lan muhare. 
gwıu agleden sonra neşrettıgı res- te buluımnuştur: Voıkof cephesinde Ruslar bir- ~emek denızını cenubdan çev. belerde de bu gedikleri geniş'lete.. •apOD mi bir ~. Japon ordusunun Hindistanın müdafaası hakkın çc* yerlerde hücumlarını tekrar. f:~en cem'an 12500 nüfuslu A- rek hem gedikler, hem de ileri .. 

U h~ başlancıcı tarı.hl olan 8 İlk. daki müıtaleern., or:luda yüz miiyOZ: lamıştr. Bu hü~lar, pike uçak . ut sıra adalarmm Ala*8 ıtahı _ deki ~~ver zı~~ı k~etleri ara. 

doDaanı•sı kanun 1941 den 31 Mayıs 1942 ye Jarca iman bulunması merkezi cM... lannm destekledigı çctm müdafa 1ine ~ Y~ olaın.ı ii~i'lllidıe bulu. smda ııttısal tesısı suret:le o saha.. 
---•- kadar ya.ı:muıJ olduğu harSıetlerin dir Yalnız •dunun çalışması nkafi amıza çarpmış ve neticesiz kılmı~ 1:1a.1bır limandır ve Birleşik Ame- da mühimce bir ceb vücuda ge. 

bir hül8sasım bildirmektedir. d:etildir Her erk k h k dı tır. Yine ağır kayı.plara uğraım~ıT. r ıl~nn. '.l'bkylonun takriben tirmeRt! muvaftaık oimoştur. 

Çeklll,or Bu hülasaya ,Pre, alınan esirle. lıarfb içlı. bir §e'Y'l:r ve ~~ a 
11 

Bu kayıplar arasında 18 tank var- 500l! ~ ~ doğ.usunda, 3 Haziran tar.illi Londra habef
rin 342.000 i bulmaktadır. Bu esir d'u muharelb d yap;a v\or- dır. yam şıma1 Amerik8SJ garb sahil _ leri Boo:mıel lcuvvet1erinin İngiliz 
ler arasımıda 2.5.000 Amerikalı, müdafaay ba.:İey ~nın a yenı l~ Moı*ova, 7 (A.A.) - Gece yatı lerile Japon Mlavatan adalan a - hatlannın de-.ramlılıpu bormap 

ma f9 64.000 tn,giliz ve 24.006 Hallandalı d.iı'ler. Şi;ımı ~~var:; vet~e J - sı neşredilen Sovyet tıebli.\jıi: rasmdak:i en daT Pasifik sahastnın nlWnlffak oıı&*larmı kabul et • 
1 vardır. O zamarıdan bu zamana tid!detli ve~ 0 u~ a ar 6 Huiranıda bazı kesimlerde şark .kenaı;ncJa bufonan bu liman. me4rle beraber gediklerin şimal ye 

_ kadar 100.000 ~nezyalı serbest :tim ohnamaktır. savaşma ve tee mevzii ~ çarpışmalar da~ .denız ve haıva üssü vücuda ce.nub yanlanndw müstahkem 

A 
. • ı • bırakılmıŞhr. Çin'i!t tn11htelif cep. · ç· . · kefil ve bava faaliyetleri olmuf- gıet~ ol.duklan tahmin ~di~ • mevzileroe bulunan İngiliz kuv • 

merıkan amJr8il helerinde ayrıca Çan Kay Çek • ====zetın~ ~tıkça . ba tur. ~edir. Puiıfiğ'in bu en şbnal- vederirıin M·bver kuvvetlerinin 
K · · n1·., · • h t 312.000 ölü verımiFı"· . a~ ~ı•!a.. Stnatopo1a hiemı detti en dar sabası, bu limandan ya™arını te'hdid etmekte oldukla.. 

1 g ,n ve ıgı ıza a 3 Malrıemeye gelince Japonlar na ku,ı bir J?on teca'YUZ11~ akım ~va 7 (AA.) - s.vastopol ı.tlt evvel Aleut Sl!'a adalannm ce- rmı bqdinnelctedir. 
L<>ndra 8 (A.A.) - Havai ada- 3.763 top, 2440 ölü veımtştir. Fazla r.:ık~-ta1'ega._ne ıare 01tf ~ak- ü.z.ennde KaradenürJki bu Rus de- nutı kara ~ulan boyunca~ .dıoğ 4 Haziran tadili Londra .haber. 

larıın:a 2000 lafilbmetre r.aesafede otomobil, 240 uçak 21.000 den faz.. 1 a ~ .uıvve~ ~ .ta.. niz üssüne karşı Almanlar tarafın.. ru l500 k lornet:re kadar bınnisbe leti .ise General Rammelin _gedik • 
bufonan Midway adalarına. karşı la mitralyô'L ~ kıülliyetli miktar- dır.~ Üemılti:il, de .~1 ~ dan yapılan yeni bir hücum ema.. mahfuz tir SUTetlte gıdılmesi ve leri birleştin!rek cep haline getir • 
.Japonların yapnuş olıdukları taar- da vagon ganimet alnuflanhr· ~ a ye ta . .e~fÜI'· smda geçen ~n \'e İlkkl- ondan 90M'8 K~d~a kara ~ - meılde öne-m!i bir muvaffakiyet 
rmJdan sonra başlamış olan deniz • ---• dıstand~ ~u kanaatin vucud bul • nun aylarmda olduğu derecede lar~ atlarıabilmesi dolayısıle lkazanıchğım: itiıraf e1tbikten sonra 
ve hava muharebeleri iıık.işaf et. - A e ·kanın Rusya mutnt ı~nız. ~ddet!i hava muharebeleri cere. Hav~ı adala.ı:man Jaoon adalcırı- t~ilideritı de kendi hatlannm 50 
Dlektedir. Japon dıonanmasıı çekıL. m rı - yanetmekıtedir. Alıman bmnba tay na gıde!ı ~ıf~. ~a:flna nazaran kılometre fkıadar batısında bulu " 
rnelkıt.editr.' ~ A •k ı ~ .. yareleri, her taraftan gelerek kara daha emnıyetlıdir. Öyfo anlaşıl - nan bir Mlnrer müatahlı:em ınev. 

V~lnıgıtonıda harb harekitı reis; ya yardım Qarttan merı 8 ı,ara gora ve deniz üzerinde gıözükmedikçe maktadıır, ki Japonlar Tokyoyu kiini ele geçirmfş olmalarındaki 
Aımiral Kiınıg tarafından neşredL Y . . ve Sovyet a~larile uçaksavar bomıba~an eden Amerikan tay. e~ıyeti 1ıel?ariiz etıtirme-kte • 
len bir teblilğde muharebenin ~ : Madrid, 7 (A.A.) - Vaşirı.gıton. . . (Batt.arafı 1 mcı sayfada) toplan tarafından şiddeUe karı~- Y~~l:nnı ~~ olan ta~are ge. dırler. 
Dıcrikalılar lelhine devam ettıği dan bildiriliyor: Jimd'i kısmen alınmış bulunmakta. lanırnaikıtadır. Ruslanın Stomeviın mısınm Bırleşiik Amerikalıların General Rıoınaı:rel .. .md.i 1r..gil~ •e . Aımerlkan zıayiatLDın .Japon Birleşillc Aımeriıka hükômet mer- c:ilr. Ş~ ~daılarımı~ ~idw~J" p~ ~a taY'Ym-eleri de her gün bu l~nd~ tahrik .;~iş old~ - h~ın?1 cenub kanadınhki B·ruı 
Z8J111atına nisbetle ehemımıyetsız kezinin dip]omatilk mahfillerinde .,.~'ki. ku.vvetler~ ehlı.- muteaddid defalar muhasara altın ları bır denırz te~lu. ar~da hSimi ele geçirmeğe ~lc:makta. 
olduğu bildirimnek*edir. _ .. beyan edill:liığıne göre, Birleşik A. )'etl'erı sayesınde ç.ok ıbuyuk hır d~. !kalelere doğru yıol alan mo- bu~u ~iıt etını ~erdir ve d!f'. Eğer, t~ eden C"'İ:>e ilL 

Amiral Kinıg şunları cıa sıöyie - merlca Soıv:YeUer Birli~ine ancak' zafer.in kazaoılmak üzere olmasın - rorlu .A.knan kollanna saldırıyor- belki de Birleşik Amerikalıların. veten bunda da muvaffak olabUir 
~: . bu n~eket. Jao.nıpyaya 1aarşı mü ~ d0olayt aevinebilrler. lar. Tukyxm.u.n •. booibarıciııı;ıanını tek : se o 7mnB.ll Elgazale ile B"rülhekim 

Midwayda vukua ~elen şeyler cadelesinde ~ hük6meti- Tam 6 ay önce bir Pazar cönü Kızılyıldlz gazetesıiaıe gelen bir rarlamak uzere bu lımanda yer:ıı arasıın.dak.i ~iz cephesi ~alnrz 
nıösaid bir surette pnü.ne ge - ne yardım etımeği taah.hüd ettiğ· Japonlar barl§ z.aınaııında olduiu. habere g&re Sivasbopol müdafileri 1 hazırlıklar yapbklan h~~da. bır sarSllmış o1mekla lta.lmıyacak,# 
~e deıvam ediymı1~. Bu ~k takdirde geniş ölçüde bir yardım.. JILUZ halde .fllomuzcl v.e ordumu~ iyi de.yamnaktaduiar. haber a~alaın ci<?layısıled?r, ki a. fab.t ayni zamaınds. çok tehlikeH 
ae.. ve haıva muiıarebeal buyük da bulunacak\ır. hücum etmi,lerdL O tarıhte çok J:>ii.- Su ve elektrik tevzii servislerle rasmda bJT muavm tayyare ~mL bir vezıi-yete düşecel'ıtt\r 
bir rol oyınıyacak mahi~btedir.> - • ,.._ ..._ ..... MMb oliakJarı doi- nakil vsııtaları el' an hiç.bir zarar Sinm ~~ ~~ğu bir Japon deniz hıgilizleıill. timaU Am'kada mu 

Libyada mu~arebe 
en şidd~i bir 
~~fh=-v;l nirdi 

UDJada şiddetli savaşlar nıd-. f.kat 1:>11 ~nıketle;i ~rddat gönneımiştir . .ve. <;>nemli asked he7 teşelkküloo11 J?uıtıdh Harbur yak.n- harebe ede-n sekizinci ordularını 
devam edİJO , larımızm bu ıhJnetin ıntıkamını deflerden h~ı:ristne sabet vaki l~ı~ ~ ıl~terb. ek heırn ke • takvıi'Ye için Filimin ve Suriyeden 

a!hnak için saraılmaz azmini iota; olmamıştır. ~h., em e yenı ır ~bardı - miiStacelen talkViyeler celtet. 
(a.,taıafA 1 incl ,.y1.-) etmit ve muıhariblerimizin manevi. 3 gtirndenıber devam eden .şddet: man ha~ırlığı V~!"Sa bunu onlemek mekıte oldulld.arına şüphe yot. 

1 aavaşla! d:V~m .~~ittir. Düş~an lyatıa• ~ak: şöyle dursun, ~ilak!s 1i akı~~~ .~~ı~d~ 38 ALınan tay mabad~~e bu lıınana .ba~ tar. - tur. Almanlıın-ın doğu cep ~ 
baby~ pwtkürtülmuştur. 5 Hazıran kamçıTam.ıştır. Pear1 Harbour un ın yarcsı duşuru1müştür. zıınıda hücum etıınEk :s'temtşlenhr. hesinin mer'kez m t lka 
geceısı Harmat batısındaki du.ntan tikamı ~mdi 'kısmen ahnm'!t'lr. Bu Leningrad cephesinde . ,~apo~~--~~ _!l~b~~-!~~~- sında lkuşatrnıı~ o1ruk1arı b:ıa mü~ 
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ma'l 

Baberleri 
Japonlar şimdiye Hindistanm l Rusyada şiddetli 1 C Askeri vaziret :::J 
kad~ 3d42

1 
bin müdafaası savaşlar oluyor <8-"" 1 • ...-ı """" İ!lfliliz .,,.,1, kuvveııer11a 

esır a 1 ar AT h (S..afı 1 Ülci ..,fada) =~~ dA:' ~tu~uş ol - Akroma ve Ellıdem bölgelerinde 
ıve ru, şiarımız teslim de ~wı~ş dÜfJman gru:t>ları et. : ~ bır Bırleı~ Am~: mıuharebt;ye başlamış, 1 Haiıraoa 

G __ .!........._d _____ .J olmam ··kt d" rafmdaki çember, teksif ediJmiı . te-Wği de~ h'UBUsıakı deüli ka~ devam eden muharebeler 
.... unsa un&RRUG 3163 lop ~ lT ıgor hıüc:~rla birarı daha daraltılmış tefkil e~. net~~e ~u yolun İngiliz cep.. 

J44'! tanlı, 2~ flS'İk, 31 ıır. Düşmanın karşı hücumlan pı . ~ Haıbır, Alaska gar\> sa - hesmı b~ği sahada. yani- a.z 
bın otomobıl var Bomba7 1 (AA.) _ Kongra detli ırdıareıbelerden soura püs.. hiüerüe ~~a11ta yanmadcısı kuvvetle müdafaa edilen may"nli 

Tokıyo, 7 (A.A.) - Japon İmpa.. lideri Mandid Nelnıı; Britanya a _ kürtülmiş ve ağır kay:14>lar veıdi. f.rk sahılieıt ~a bulunup ~ada iki gedik a\'l!Ulla ve 4 Ha. 
r~~~l~ 11111umi karargüu . v~ jmM Dbllhanıiriae ...Sıdaki demeç- rilırUftir. ırleşik Amer.~~· aıd olan ve zırana kadar vuk~lan muhare
gwnu ogleden sonra neşrettıgı reS- te bulunmuştur: Volrof ~sinde Ruslar bir. Behemek denı:ıını cenubdan çev. beleme de bu gedikleri genişllete.. 
mi bir tebliığıde. Ja~n ordusunun Hindistanın müdafaası hakkın • çc* yerler~ hücmnlarmı tekTar. r:~en cem'an 12500 nüfuslu A- rek .~ gedlder, hem de ileri .. 
Jı~ bqlalJ8.ıcı tanhi olan 8 İlk. d'aki mitaJeam. or:luda yüz milyon lam1$br. Bu hü~ar, pike uçak . ut sıra adalanınm Ala*8 ı.w _ dekı ~~ver zı1!1~ı k~etlerı araı. 
kinu.rı 1941 den 31 Mayıs 1942 ye Jan:a iman balıınmas· merk zi de.. lannıın deste'lcledigı çctm müdafa hne ~ Y~ olanı ii~i'ıınde bulu- smda ııttısal tesısı suret;.ıe o saha.. 
kadar ya.ımu1 olduğu hareketlerin dir y.auz ordunun ç•alışmas~ nklfi amıa çarpmış ve neticesiz kıtmı§- 'n~ 1bır limandır ve Birleşik Am.e. da DW'himce bir ceb viicuda ge_ 
bir hülSsasmı bildirmektedir. d:elildir Her k k h k dı tır. Yine ağır kayıplara uğrarmşt1r. r-.a ıla.nn. 'lbkyonun takriben tinrM!~ muvidlaık <*nuştur. 

Bu hülasaya ~re. alınan esı.!rle. harb içlı, bir ~ı:r :e ~~ a n Bu kayıplar arasında 18 tank var- ~ ~metre ~al doğuwnda, 3 Haziran ıtadıli Londra habef-
rin 342.000 i bulmaıktachr. Bu esir cfu muhareb d Y 

1 
p:;ıa v~/r- dır. yan:ıı şımal Amerikası gaTb sahil • leri R.:ımmel kuvvetlerinin İngiliz 

ler arasında 25.000 Amerikalı, müdafaaya ~Y ;n n a yenı )~ Mask.ova, 7 (A.A.) - Gece yan lerile Ja:poın mıavatan adalan a - hatlarmın devamJıhP:u bomıap 
64.000 İn,giliz ve 24..006 Hallandah clider. Şiarımız ~va11;; .. et~~~ • sı neşredılen Sovyet t-ebli-iti: rasmdaki en daı- Pasifik sahasının nıv.yıaffaJk olıduklannı kabul et • 
vardır· O zamaodan bu zamana tiddetli ve devamlı 0 u~ atar 6 Haziranda bazı 'kesımlerde şark _kenarında bufonan bu liman.. mt*Ie beraber «erliklerin şimal ve 
kadar 100.000 Endonezyalı :serbest 1im olmamaktır. eavaşma ve • me-vzii ~ çarpıpnalar da~ .deniz ve haıva üssü vücuda cenub yanlanndaki müstahkem 

Amerl
.kan amı·rali bırakıtıruşhr. Çin'm muhtelif cep.. Çin m'lık • • ~ k ha keşif ve hava faaliyetltti olmUJ- ~l~ old~I~ tahmin ıc~ii: .. mevzi~e~e bulunan İngiliz kuv • 

helerinde ayrıca Çan Kay Çek teelm cıa.m::-etıa-: . ~·.:ı. tur. ~r. Pasiıfığin bu en şıınal- vetierltlın y·ıwer kuvvetlerinin 

K • · rd . ., · • h t 312.000 ölü verımiF· . ama~ . 18!._ Stnltopola hlcmn detti en dar sahası, bu limandan yanlarım tetıdid etmekte olduk.la-
l 'g D ve ıgı ıza a 3 Malrzeme-ye gelince Japonlar na katı Mr J?on teca'riizBnıii a1uia Maskıova 7 (A.A.) _ $vastopol ilk e'V'Vel .Aleut sın adalannın ce. rım bqdinneldtedir. 

Londra 8 (A.A.) - Havai ada- 3 763 top 244-0 ölü vermiitir. Fazla ~1:'d~-t.yeg~e ı•re 0~ımlak- fu:enn.de Karade.ıidcı bu Rus de- mıb kara ~lan boyunca ıp.ıka dol 4 Haziran tar.lıli Londm haber. 
lar.ıına 2000 Jaı?JOmetı-e ı.oesafede oiomohn: 240 uçak 21.000 den faz.. 1 a ~ .""~ . .ta- nız üssüne karşı Almanlar tarafın.. ru 1'500 kılomet:re kadar binnisbe leri ise General Rommelin gedik: 
bulunan Midway adaılarına. karşı la mitTalyı(iz ve kıülliyetli miıktal'- dır. ~ ti mıHi:il, de .•~ı il: dan yapılan yeni bir hücum esna.. mahfuz ti.r surette gıdtlmesi ve Ieri birleştirerek cep haline getir .. 
Japonlann yapmış olıdukları taar- da vagon prrjmet al:ruşlanhr. ~ a ye e ta e~. sında geçen j!kıine'i!tefrin \Te İlkkL ondan smra Kamça1ıka kara su - meılde önemili bir muvaff kıyet 
rm.ıdan sonra başlamış olan deniz • -- dıetand~ ~u 'kanaatın vucud bul • nun aylarmıda olduğu dere~de lar~ atlmabilmesi dolayısHe lkazam:hğım itiıraf etttıikten sonra 
ve .hava muharebeleri inkişaf et_. Amer·ıkanın Rusya- meatnl l~1"UZ,, §ltidet!i hava. muharebeleri cere. Ha~~~·l._~an Jaoon adaları- İ~i1İtl:lerin de kendi hatlannın 50 
lllıeGttedir. Japon donatımaS) çekıl. yanetıtıtfttedır. Alıman bornba tay na gtUt:"rı ~<'l\'Sl~. safl~na nazaran kılometre Gmdar ba~ısında bulu .. 
Dıelkıtediır.' ., A •k ı • .. yareleri, her taraftan gelerek kara daha emnıyetlıdir. ÖVle anlaşıl • na11 bir Mlwer .müstahkem nıev .. 
v~:n®torrda harb hattkah r~: ya yardım şartjan merı a J;ara gora V'e deniz üzerinde gıözükmedikçe ~tadıır, ki Japonlar Tokyoyu kiini ele geçimq olınalarındatt 

Aımiral Kiıng tarafından neşredi- • . ve Sovyet a~larile uçaksavar bomba~an ~n Amerikan tay. e~ıyeti tıel?ariz etıtinr..e-kte .. 
len bir teblf.lğde muharebenin A ~ Madrid, 7 (A.A.) - Vaşin.gıton- . (Battanfı 1 mcı sayfada) toplan tarafından şiddetle karşı. y~el~l"lıl'lı ~~ olan taJ'.'Yare ge. dırler. 
nııerikalılar lelhine devam ettiği dan bildiriliyor: ıi..mdl kısmen alınını~ bulunmakta- lanmaıkıtadır. R_uslarmı Storneviıiı mısI~ Bırleşiık. Arne:iıkaiıların General Bommel ~ıımdi. fr.gmıı 
'9e . .Aımerlkan zıayiatmın .Japon Birleşllk Aırneriıka hükQmet mer- dır. Ş~ ~rddaşları~ı~ ~dw~7 piı~ ~a tayıyıareleri de her gün bu ~nd~ tahrık .~f:?1ış old~ - h~ın~n cenub kanadnıl1.alri B"rül 
zayıpatına nisbetle ehe-mım.ıyetsız kezi.Din diplomatilk mahfillerinde bqlg~. ku.vvetler~ ehli.· mutea<Utid defalar muhasara altm ları bır ~en12 te~lu . ar~da hSimi ele geçinneğe çalı makta
olduğu bildirihnekıtıedir. .. beyan edild~e göre, Birleşik A- yetlerı eayesınde çok ıbuyuk bır dakıi blelere doğru yol alan mo. bu~'CI ~iıt etım ~erdir ve dtt. :Eğer, teşeklW! eden C"Oe ilL 

Amiral King şunları da söYle - merka Soıvıyetler Birli~ıne ancak zaferin ka.zaoılmak üzere olmasın .. Wrlü Adanan lrollanna saldırıyor- be!Gti de Bırleşiık Aımerikalıtarın, veten bunda da muvaffak olab\li'l' 
lllıi•: . bu memleket, .Taonpyaya 'kıarşı .mü dlan d'olayı tıerinebi'lrler. lar. Tukyonuaı _bomb~ı tek : se o zıaman Elgazale ile B'rülhekim 

Midwayda wlkua Rele~ şeyler cadelesiade ~DC bilkOnıeti- Tun 6 ay önce bir Pazar sünu Kmlyıldız gazetesine gelen bir rarlamak uzere bu lımanda yer_ıı arasındaki İalgiliz cephesi }alnız 
llllisaid bir surette gözönune _ge • ne yardım e1ımeii taahhüd ettiğ· Japonlar baı}f .zamanında olduiu. habere gıöıre Sivutıopol müdafileri 1 hazıdıklar yapbklan h:"~da bır sarsı1m1Ş olmakla kabnıyaeak,.i 
tirmefe deıvam@diyo~. Bu büyük takdirde geniş ölçüde bir yardım.. ına% halde fllomuzd ve ordumun iyi dayanmaktadırlar. haber a~lan ~layısıledıır, ki ~· fakat ayni zamanch çok tehlikeli 
.ıer. ve haıva mubarebe&ı bü:yök da bulunacakbr. 1mı:uin etm.iflerdi. O tarihte çok hü. Su ve elektrik tevzii servislerle rasında bır muavın tayyare J?eml .. bir veZ'i,.ete daşeee".ırttr 
bir rol 0yın1yacalk mahi~ttedir.> - • ~ a.-ılua eeıbeb olclukları doğ.. nakil vsııtaları el' an hiç.bir zarat' mnm ~ ~~ğu bir Japon deniz İngilizleriın. timaıt An-ikada mu 

UDJada şiddetli savaflar n,ıclur. Wtat b• hareketleri yurddq gıörmemaştir. ,Ve. ~emli askeri he7 teşelkkülınnı J?uıtıdh Hamur yak.ın- haırebe eden sekizinci ordularım 

L•ıbyada mu~areba devam edİJO, Jarımızm bu Jh'1netin intikamını deflerden h~ırisine sa.bet vaki ı~;ı~ ~ ıl~b. K h-.n ke • takviye için Filistin ve Suriyeden 
a'tmak için sarsılmaz azmini inta; olmanuştıx. ..şı..ı.., em e yenı ır ~bardı • müStacelen talkviyeler cel'bet. 

idd~· bir (Ba,tarafı 1 incl ,.y1.-) etmit ve muhariblerımizin manevi.. 3 gü;ndenıber devam ed~m .şddet- man ha~ırlığı v~n;a bunu onlemek me'lde ol.dulldarına şüphe yo\'.. en ş :ad 1 MVaş!a.!' d:v~m .~t~İttir. Düıı_nıtn yatlDl ~k şöyle dursun, ~ilakiı 1i akı~~~ .~~ 38 Alman tay ma&sad~~e bu lııınana .basıo:n tar. - tUT· Almanları.n doğu cep • 

f
• . .I• baby~ p'Wtkürtülmuştur. 5 Hazıran \kamçılamıştır. Pearl Harbour un in yaresı diişurulmÜ§tur. zmda hücum etımEk ·stemtşl~rdır. hesinin merkez m t 1ta 

~~ h=-V~ nırnl geceısı Hannat batısındaki d'İ.İlfman ti~amı şimdi 1cısmen ahnml!ttr. Bu Leningrad cephesinde Japonlaıtın ~ Harbur~ Y~P- sıooa ~atmış olruk1arı b:Zıamü~ 
------------------ Fld:ı1'1 h.11 hı:ıvı:ı h11rnnu1 nPtict>sın- .t' - -!.1 C'-·---.l --··~ı ..... .,.., ~-"" .., 
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• SON POSTA _ 8 Haziran 

,-~~~~~~~-------------------------------------------------------~---~~~:=;;::::::,~ 
Telgra~, Telef'on Ve Telsiz Haberleri 

Japonlar şimdiye Hindistanın Rusyada şiddetli I Askeri vazlret :J 
kadar 342 bin müdafaası savaşlar oluyor (Bqtarafı 1 inci sayfada) rerek İngiliz zutılı kUVV<!tlerlle 

Bu sabahki 

Haberler 

Amerikan -Japon 
deniz muharebesi 

devam ediyor 

esir aidllar (Baftarafı l inci aayfada) bombardınıana taıbii ıutuımu.ş ol • Akroma ve Elaoem bölgelerinde 
___ Nehru, şiarımız teslim de çevrı.lın.llş düşman p,rntıları et. ~-uğuoo J:l~~iren bir Birleşi~ Am.e~ muharelM:ye baŞlamış, 1 Hairana 

G • l ol kt d. rafındaki Ç<:mber, teksiİ ed:ım:ş t ilkai tebıl.ıgı de b~ hususıakı delılı kadar devam eden muhaTcbeler 
anımet er arasında 3163 top mam.ı ır zgor hücumlarla biraz daha daraltılmış etJk l eylemekıtedı.r. net~c:sinde bu )olun İngiliz cep. 

2440 tank, 240 u~ak, 31 tır. Dü.şrnanm karşı hücumları şid h.Du~ Harbur, Ala~a garlı sa • hesını katetıtiğı sahada, yani az 
bin otomobil var . . Bombay 7 (AA) _ Kongre detli muharebelerden soııra püs- ıllerıle !Camçatka yarımadası kuvvetl~ :ımdafaa ~dilen maytnli 

Tıokıyo, 7 (A.A.) - Japon lmpa- 1ıderi Mandid Nehru; Britanya a _ kürtülmüş ve ağır kayıplar veıdi. frk . sahıllerl.i arasında bulunup s:ıhada 1k1 gedı'U< açmağa ve 4 Ha. 
ratorluık vmumi karargfilıı .Pazar jamı muharririne ataiıdaki demeç. rilımiştir. ırleşık Aımerl.ikaya aıd olan ve zırana kadar vukubulan muhare. 
günü öğleden sonra neşrettiği res. te bulunmuştur: Vollkof cephesinde Ruslar bir- BeJ:ıernek d~nizini cenubdan çev. beleroe de bu gedikleri genişlete-

Japon 
donanması 
çekiliyor 

mu? 

mi bir tebliğde. Japon ordusu~un Hindistanın müdafaası hakkı ~ok yerlerde hücumlarım tekrar- relııyen cem an 12500 nüfuslu A- rek ıhem ıgedilcler, hem de ileri • 
h~r!b ba§lanıgıcı tarıhl olan 8 I!k- daki mütalearn, oduda yüz mil;o~ lamıştM". Bu hücumlar, pike uçak l~ut sıra adalarmın Alaska ~ahi _ deki Mihver zırhlı kuvvetlerı ara
k.anun 1941 den 31 _Mayıs 1942 ~e la~a insan bulunmıtsı merkezinde- lannın desteklediği çetm müdafa lıne ~ Y~ikın olanı üz~nnde bulu- sında ittisal tesisi suretJe o saha. 
k~d.a~. ~apnl.1§ o~d~gu hare:~etlerın dir. Yalnız ordunun çalışması kafi am.ıza ç.arpımış ve neticesiz kılmış.. n_an hır limandır ve Birleşik Ame. da mühimce bir ceb vücuda ge. 
bır hulasasını bıldırmektedrr. değildir. Her erkek h k dı tır. Yime ağır kayıplara uğram1ştır. :ılkalıl~rın. Tokyıonun takriben tirmeRe muvaf1faık olmuştur . 

. Bu hülas~ya ~re, alınan esir!~- harb jçİn bir şeyler Y::ma~~ vea 0~ Bu kayıplar arasında 18 tanik var- 50~ k_llonıetre ~ımal d\>ğusunda, 3 Haziran ıtar..iihli Londra haber-
rm 342.000 ı bulmaktadır. Bu. esır du muharebe meydanında yenilirse dlT. yanı şımal Amerıikası garb sahil • leri Rommel .kuvvetlerinin İngiliz 
ler arasında 25.000 Amerıkalı, müdafaaya b 

1 
d t I' Mos'kova, 7 (A.A.) - Gece yarı lerile Japan B·navata.n. adalan a • hatlarının devamlılığını bo:mnağa 

64.000 İngiliz ve 24.000 Hallandalı <lirler. Şiarım~n i~ka:v:l~uP.: ~:Ja~ sı neşredılen Sovyet tebfüği: rasındaki en dar Pas1fık sah~sımn rnuvıaffaık olduıklarını kabul et _ 
vardır. O zamaından bu zamana şiddetli ve devamlı savaşmak ve ıee 6 Haziranda bazı 'kesimlerde şarik 'kenann<la bulunan bu lıman- mclrle -beraber J?ediklerin ~imal ve 
kadar 100.000 ,Endon~zyalı serbest Hm olmamaktır mevzii e4hemmiyette çarpışmalar da riır .deniz ve hava üs~ü vü~ucfa cenub vanlarmdak~ müstahkem 

A 
! • 1" bırakılm~ır. Çin'in muhtelif cep-ı· Çi tık • f b k k b ikeşif ve hava faaliyetleri olmuş.. get.rırn~ olduk.lan tahmın ıcdı: - mevzHerıde bulunan İngili.z !kuv _ 

merİ.ian amıra 1 helerinde a)Tıca Çan Kay Çek tesli n ~ avakeme ın': . a 1H' _çad. u tur. mekıtedır. Pas.fığfo bu en şimal- vetlP.rinin M·mer kuvvefü,rinin 

K 
. h 

00 
.. 
1
.. . t• · ı· m oıamın azmırun ın ısta. Sıvastopola hücum deki en dar sahası, bu limandan yanlarım t~hdid etmekte oldukla.. 

1• ·g·n verdı"g .. ~ ıza at 312.0 o u vermış ır. na ka""ı bi Ja t .. .. .. ,_. ,,,_ 1 A:ı • 3 Malzemeye gelince Japonlar b k .,. k. r _pon eca-.lzu~u ıtı.:ım MoS'h."'Ova 7 (A.A.) - Sivastopol 1u evve ııeut Sll'a adalannın ce- rmı bqd'rnıe'kıted·r. 
Londra 8 (A.A.) - Havai ada. 3 763 to 244-0 ölü veım:ştir Fazla ıra aca yegane çare 0 dugu bak. üzermde Karadeni2Jki bu Rus de. nub 'kara ~lan boyun-t:a ~arka cJoğ 4 Haziran tari!hli Londra haber-

. p, · kındaki kanaatim ıkuvvet bulma'kta.. ru 15-00 ıkıl eix k d b' · ~ 1 larmıa 2000 Joiilb.metre mesafede otomobil 240 uçak 21.000 den faz.. dı S t ili t' d . . . niz üssüne karşı Almanlar tarafın,. om e a ar 1~\SL•e er~ is~ ae:ıeral R<mımelin gedik • 
bulunan Midway adalarına karşı la m'traİyöz ~ krülliyetli miktar. r. f~1~ Jm 'iuıb e .a'Y?ı H:u1 dan yapılan yeni bir hücum esna. mahfuz !l)ir surette gıdılmesı ve lerı bırleşhrerek cep haline getir-
Japcınların yapmış oldukları taar- da v~gon ganimet almışlardır. :f.u:a da ~et~ ta . et~ış.t~r. b ~n... sın<la geçen ı!cinciteyrin ve Ilkka- ondan sonra Ka~a1ı~a kara sı~ - melkle önem~i bir muvaffakiyet 
ruıx:iaın sonra başlamış olan deniz ~ ---• ıs an ~ . u anaatm vucu u - nun aylarında olduğu derecede iarı~~ atlanabı~sı dolayısıle (kazand:ğmn itiıraf etıbikten sonra 
Ve hava muharebeleri iııkişaf -et - A •k R masını JSlt'iylOruz. şiddetli hava muharebeleri cere. Ha\:~ı adalar:n<lan Japon aduları. Inıgiliızlerin de kendi hatlımnın 50 
nı.ektedı.·r._ Japon donanması çekil. merı anın usya- . .o y~tme!kıtedir. Alnnan bonıba tay na g:den ~asıf~. saha~ına nazaran kilometre ~ıadar batısında bulu -
meıkıt dıil A k ı ~ •• yareleri, her taraftan gelerek karn dalha e-mmıyetlıd r. Öyl.:> anlaşıl - naııı bir Mitwer müstahkem mev. 

v_a::~~t~nda harıb harekatı rei~~ ya yardım şarUarı merı a ıilara gore V'e deniz üzerinde gözükmedikçe maktadıır, iki Japonlar Tokyoyu kiini ele geçirm'.ş olmalarındaki 
Aırnıral Kıınıg tarafınrl.an neşredı. . . ve Sovyet avcılarile uçak.savar b-ombaı:11:ma_:ı ~en Amerikan tay. eh~nnüyeti tefl;?arüz etıtirır.-t.>kt..'? • 
len b:r teıbWğde muharebenin A • Mad.rid 7 (A.A.) - Vaşington. (Ba,tarafı 1 ıncı sayfada) toplan tarafından şiddetle karşı- y~r~l:rını ~.mı~ olan ta~·are ge. dirler. 
nııcrikalılar lelhine devam ettiği dan bildi;iliyor: şimdi. kıs_men alınını~ bulunn:ıakıa. lanmakıtadır. Rusların Stornevfo mısmm Bırleşiık Amerikalıların General Rommel ş'dııdi 1ngifü; 
'Ve Aımedkan zıayiat1nın .Japon Birleşilk Aımer1ka hükumet mer. drr. Şı~dı ~urddaşlarıı~ı~ ~ıdw~y piıke bomlba ta~releri de her gün bu li~andan tahrik .;t:11iş oldu'k - hattının cenub kanadm<1akı B"riil 
zayııatına nisbctle ehemmıyets•z kezin.in diplaınatilk mahfillerinde 1 bö}g~de'kı. kuvvetlerı~~ı.~ ehlı.- müteaddid defalar muhasara altm ları bır denız teşekkulu arasında hekimi ele geçirmeğe ço.Jı .. Takta. 
oltlıığu bildirilımekıt€dir. • .. •beyan edildiğine göre, Birle~ik A- yetle~ı sayesınde ç.~k ıbuyuk bır daki !kalelere doğru yol a1an mo- bulu:ı1duğu!_'lu 1.~sbit etımi~lerdir ve dır. Eğer, t~1 eden c ... be na. 

Aımiral Kinıg şunları aa soyle - merlca Soıvyetler Birli~ine ancak zaferın kazanılmak uzı:re olmasın - rorlü Alıman kollarına saldırıyor- belkı de Bırleşik .Aımenkalıların, veten bunda da :muvaffak olabHir 
nıtlştt.!-: bu memileket, Jaonpyaya karşı mü ı de.n d'olayı sevinebilirler. lar. Toh.'JOnUıD .. oombaııdu~anını tek : se o Z'aman Elgazale ile B.rülhekim 

M:dwayıda vukua ~elen şeyler: cadelesfa'lde Çungfk:i~ hülktimeti- Tam 6 ay önce bir Pazar günü Klzılyıldız gazetesiın~ gelen bir rarlamak uzere hu lımanda yeı:ıı arasın.<la'ki İn...,ailiz cephesi ~ alnız 
rtııüsaid bir surette ~zönüne ge - ne yardı.m etımeği taahhüd ettiğ: Japonlar barı~ zamanında olduğu. habere gıöre Siva~opol müdafileri 1 hazı.rlıklar yaptıkları h~~nda. bır sarsılmış olmakla kalmıyacalk,. 
tinmeğe devam Ediyoruz. Bu büyük takdirde geni~ ölçüde bir yardım- muz halde fi'}o~uz..ı ve ordumuza iyi dayanmaktadırlar. haber a~aları d~laylfilledlı', kı ~- fakat ayni zamanda çok tehlikeli 
deme ve hava muharE."besı büyük da bulunacak\ır. h.ücum etmi~lerdi. O tarihte çok hü. Su ve elektrik tevzii servislerie r~s~nda hır mua:'ın. _taryare ~em.1- bir vaziyete dü.şece"~tir. 
bir rol oy;nıyacaık mahiyettedir.> ---o- yii!k buariara sebeb oldukları doğ. nakil vsıtaları el'an hi~bir zarar sının ~~ ?'1.:ındugu oır J-apon demz İngilizlerin. ~:mali Afrikada mu 

--- Libyada şiddetli savaşlar rudlli1. fakat bu hareketleri yurddaı görnnemlştir. Ve önemli askeri he- teşelkkülunu J?tıtıcıh H::ı.rbur yak.n- haırete eden sekizinci ordularını 

ll.byada mu~ ar ebe d d' Iarımızın bu Jhiinetin intikamını 1 
deflerden lhiç'birisine sabet vaki l~rına kadar :ıex:ıet~2k hem ke • takviye içiın Filis!in ve Suriyeden evam e ıyo. a~mak için sarsılmaz azmini inlaç olmam1~ır. .'?lıf., lhem dew) em bır .bon_:bardı - müstacelen ta•kviyeler c.elbet. "dd ıı· b ı· (lla§t.arafı 1 inci sayfada) etmiş ve mı.ııhariblerimlzin manevi_ 3 gündenber devam eden .şddet. man ha~ırhgı v~rsa bunu onlemck meıct.e oldulklarına şüphe yo'k. en ŞI ~ 1 r ti savaşlar devam etmiştir. Düşman yatını sarsmak şöyle dursun, bilakis 1i akınlar esınasmda 38 Alman tay m1'.llksadı.~e bu lımana bas!lruı tar ~ tur. Almanların doğu cep ~ 

d 
ıbatıy~ pü.skürti.11rnüştür. 5 Haziran kamçılamıştır. Pearl Harbour'un in ya~si di.işürü1nıüştür. zında fuucum etmek ~stemişl~rdir. hesinin merkez amntaka _ saf ıaya gir İ ge<:es~ ~armat batısındaki d'irşman tiıkamı şimdi kısmen alınmıştır. Bu Leningrad cephesinde Japonların Du~ Harbur~ Y~P- sında kuşatmış olruk1arı bazı mün 
~~ılorınin iç.ine yerleşmiş ıoJan ı~ intikam, Japon deniz kudreti hiçe BeTlin 7 (A.A.) - Ordu başku tıkl~rı bu hava hucumu neticesın- ferid Sovyeıt gruplarını imha ~ • 

• • _ •• gıliz ve Hindlı kıt' ala~ bütün gün ind'irilmecHkçe tamamlanmış olmı. mandanhğı: de ınsa:ı kayıibınl? Ye hasarm çok derek yeniden bir iki bin e~T al. 
Her ılıi taral Ja batan lıuv- aı~ı tutunmu,lardır. Bırihakem'de. yacalc.tır. Bu istikamette ibü.yük te. Or<!.u 'baıkumandanlığı bolşevik oınıadıgı.,: ç~a.~ b.~ç ~ang~nın da .dılk!larırru bildhımelerine rağmen 
Vetlerini kullanıyorlar, taar • kı hür Fra.ıwZolar, biitün tıün devam rakkiler kaydettik ve amacımıza gi lerin dün Leningrad çemberi cep _ çab~k rondü:uldıugu. B~rl.eşi.k A • bu cephenin renub m nta'k ıda 
1'11.z ve mukabil taarradar eden -~ hücmnu püekürterek düş - el.en yolun yarı yerine vardıiımızı he.inin ınüteaddid noktalannda ta. ~ıerıka b~ıye ™;~etim~ 4. ~a- sıoınunda K :fik ıİ a.s~k ' 

• • • • '.l..'b _.J· mana agır kayıblar verdirmişlerdir. eöyliycbı"lriz. bur böl" d · 711Tan tarihlı telb'lığinde bıldınl • . . a asya ve ran ıs a. 
bırbırını taRı eaıyor Hava kuıvvetılerimiz kara kuvvetleri MuLard>e bitm · ti ·· .. - ve ult mev~u wıa varan sı- me'ktediT. Fakat, kaylhlarla hasar met.lerırun açılmasına sebı>biyet 

Lon.dra 8 (A.A.) - Libyada'mizle sabahtan akşama kadar de _ por.lar henüz alı::~;;1~utB:n:~ !:1\11cu:Vetlerle b.~r çolt·:trr:ı~ ;~- df'recesin daha !konıirolb bir şekil. verebilecek olan büyük taarruz • 
hartb hafi.fçe ~l~ imparatorluk vam eden aavaılarda mükemmt! ı ıa beraber düımanın aşağıdaki ka..1 ~~ t1~~~ et;ı eımı ı - de anlıyabilmek. bilhassa Birl~~ik lann~ başlaO?-~ olmamaları do
kuvvetlerı .lehıne devam etmekte. neticeler a1m.ak SUTetile işbirliği yap yr.blarını muhııreh ... nı·n bu fha ı ,. 1 p'y d t r.f du ucuml ar to.~u vı~ Aımerilkalıla.rm Tokyoya karşı Hdn layısile ve bınlılk hava. teşekkül _ 
d1r J d.. k k hl .. sa ıı • ı a e ara ın ıan açı an mu;r-ere&. . b' h h" te bb.. .. le ll b t A.ı- eh. l .. 

. h be - mış ~r ':"e ·u?mana ço ayı ar çin tam bir güvenle ilan edebilirfa: ateş kartısuıda akim kalını ve Sov cı ır ava uc~u ~e usunde . r e a ı .tlJlllu~n~a ş. ır en uı.e-
Cephelerden alınan son a r ver<lınniş'lerdrr. 2 3 

k . . . 1 ~ 1 bulunacak veçlııle bu lLmanda ve rın€ devam ettird·kerı hava hü 
lıere nazaran muharebeler bugüne H t K - ht 'd' .. veya uça gemısı ve bu gemi. yet~ 'kanh kayıblara ugramıılar • . b' h ]·~- · 1- 1 -

1 
h b.cl arma nıg ıı.vrı ge ın cenu • d k' b- .. ki h "b d·ı . dır nı ır a7:1r l!ı\. yapııp vapmaır.ış o_ cum arınım lhıuısule getirdiği se 

lf:adar Y~:ı7 .;. anHmu .~\~~ ef bunda Kni~tsbridge ile Birihakem tie 1B u~un ~a ~ar 
1
ta rı ~ 1 m~şk · -·o duıklan ve bunun ne' ·lereceyı> kcı- vin-ç ve heyecanın <la inziman-Jl~ 

rın e11 ~!. e ~~ilm!r. k er 'tı 1.~ arasındaki yol üzerindedir. r .. ~Ilı an aş_, a 1 veya 'b uça• ı•ngı·ıı·z _ Alman dar öın1e:neb'1ıalği hak.kında daha t~lizlerin bu takviye teşebbüsü-
muhart:'UC'ye ~111 u~:. er sur Alınan tebliği g~ı ~sara ugrall 'm~' ve u ge. esaslı bir fikir edinebilmek K'ın nü daha büyük bir ener·i ve em.. 
mıekte ve sı·ra ıle teşcıbbüsu el~ ':1- Berlin 7 (AA) _ Resmi teb. ~~1e~d~'k::ı uça~lar~n çogu ta?~.ib .,e.. Japon1ann da bu hususta verecPk ni~e yapacaklarına d; muhak. 
mawktadırla:. M~ver kuvvetlerıı~.m !iğ: ciı.mıştı:. İçleınnde:ı en az hırı agır h d •• ıı· leri haberlere intizar edilmesi ıa.. kak nazarile bakmak lazımdır 
dQ~ya <logru ılerleme'k teşebbus. Şimal Afrikada Alman ve İtal - ~ak uzi~. 3 z~rh1ı hasara ~ğra. ava ue osu zım j!elf'<'P~İ rnevtl2ndadı~. K D 
lerı a'kamete uğratılmıştır._ . . yan zııhlı teıkiilerinin, büytik hava ~":: .. kı~ agır., olma~ uzer; (Batt.rafı 1 inci aayfada) 2 - Şimali Afrikada: . . 
bi Lo~dra 8 (A.~/d. ld~ğ~lahıyı;:tlı kuvvetlerıinin yardımı ile yaptığı naldiye 1J0r . ~a"ha ugrat~lm.~ır; reket eden Hurricaneler Norman. Bay Çörçil 2 Mayıs tarıhlı son Çini Rusyaya bagvhyan yol 

r a~a~~ ı ırı ' ıne gore karşı hücumlar muvaffakiyetli ne • br gemı.ı asara ugratı m ş • dia'da bir Alman k.a.mpına 'e di... nutkunda gerçi şimali AfTikada 27 
Cuma gunu Ulbya~a J'."~pılan Al ~ ticeTer vermiıtir. Düşma·n geri atıl. · v . ğer hedeflere taarruz etmişlerd•r. Mayıs sabahından!beri Geooral da kesil İJOr mu ? 
rna~ taarı;ız~nu b11r dıger taa~z m:JŞ ve bazı yerlerde çevrilerek im- Hasara ugratıl>in yukarıda~ ge. Alman tebllii Romnneli.n taarruzile başlamış o. 
t~ .~ e~,~~1r. Bu taarrnz.J..ar pus.. ha ed'ilm~tfr. Dü~man yeniden 30 ==~=·'ba~~laıı~ın ysJerine done • Berlin 7 (AA.) - Resmi teb. lan meydan muharebesi haklkında alı~:. ~a~~~e g6r~z~:,~gğ~~: 
küiulmu!'ftlü'.l": _ tank ve !bir ç.ok top, araha ve oto. ı mr~m~un.dur. • . . liğ: oldukça etraflı malumat ver.m~ J 

. 
Vapngt.ona gore . moibi kay'betmiş, 4 bin esir vermiş.. Uçak gemılen.mızd.en bırınev ısa_ Manş çev.resinde Alman av uçak. tir ve Mhlwer ordusunun bütün aponlar Çin Ne Rusya arasındaki 

V 
,. 8 (AA ) Lıbyadan bet olmuşt B k ım 1 yula doğru iler1emektcdırler. Çine 

aşmı.;,.on · . · - . . . tir. Bu sUTetle, diişmanın Marma • le. bd 1ur. ır mı tar ~ç~g ız arı, hiçbir kayıb vermeden 13 İn- ga)'Tetine rağımen İngıl\z ve müt- mahieme gönderilme& için ka!.an 
gelen haıberler, , şımaMe Ingı.b~ rik. muh.ardbsinin başladığı 26 Ma. ayı lr. nııan kayıbı hafıftır. gilıiz uçağı düşürmüıtür. tefiJkleri ordusunun azimli mfüla-
ku":·eıtlerinin Mı!h.v.er kuıvvetlennı yııs tarihind'nbri kııvıbı 5?0 tanık, İşte, 'bu çevre~eı .h:ılunan ordu, K.enıteııbury tehri ve dolay)arı; faaları icalb eden yerlerde ve za en son deımcyoluobudur. 
~ır'!1~ h~.reketlerme .devam et ~ 200 top, yüzlerce otomobıl ve on donanma ve cfenız sılahen.dazlatl - dün gece Alman aava, uçakları teş.. manlarda şiddetli kar:şı taarruzlar Dünkü at yarışları tllt.ıerını göetermekıt:dır. bin eısire varını~tır. ~ b~i~f'b~h .~emleketlerıne tak ~ kılleri tarafından lnHlak. ve yangın yapma'k !kudret ve meharetini gös 

Vlılye gore _ ----o e en bılanço budur. e bom'baları atılmak auretıle bombar. tenrneleri ve lbi!hasısa İngiliz hava 
Vi'Şi 8 (A.A) - Liıbyaaa muba- Dün Ankarada ·hava Bir Japon derıizaltııi Lataraldi dıman edibniştir. kuvvetlerinin pek müessir ve pek 

rebe ~ ne bü+un şiddelıle ~aşl~ - ı·kl . ld Londra, 7 (A.A.) _ Avu!ftralya :lngiliz bomba uçakları dün ge.. fedakarane bir tarzda çalışmaları 
;:;:~ T. Va ( ha'k'km~a şımcliye şen 1 erı ~a~ı 1 adasının şimal kıyısında bir mü'L ce Emden şehrine hücum elmittir. sayesinde General Rommel~n El. 

dar s r h malumat a mamamış. (&ftaı:ah ı ıncı aayfada) tefik uçağı bir Japon denizalhsınt Sivil halk arasında ıkayıblar vardır. gazale ile Birülhekim ansındaki 
tır. alkl 

13 
~ d Saat ı O da istiklal martı ile açı- daha bat.mımıŞtır Böylelikle bu Billhassa ikametgah semtlerinde bir İnıgiliz cephesini yarclıkıtan sonr.a 

• A k vn d·~ an .. 
1 

gu~ee lan :bu ien.lik.lerde Baıvekil Dr. Re. bölıgede baıtırıl~ Jaopn denizaltı.. çok binalar yıkılmış veya hasara gerileriıni 1kesmek suretile d~r • 
10,1)()() a ın '6 nı SCJY eme • ft'lt Saydam adına Milli Müdafaa larm"l'l savısı 8 i bulmuştur. uğramıştır. 6 uçak düıürülmüıtür. meilctffi iibaret olan planında mu. 
d ler 

0 
Vekili General Al.~ Rıza Artunkal, Belçika sahili a 

1
v da denia hami kalyan tebliği vaffaık oiamadlğını ·zah eylemiş-

R 
•k yanında hava musteşarı general ç gm Roma 7 (A.A.) - İtalıy:tn or. tir. Fakat, bugi.in yani Haziranın 

U('ya Amerı aya Zeki Doğan ile Türk H~va K.'.-"'u.~ Lond·ra 7 {AA.) - Amiralık du2arı umumi karnrgahının 737 JllU dördünde şi.mali Afrika me ~an 
::t mu başkanı Erzurum meb usu Şukru da.irıesinin bugı.inkü Pazar sabahı ~r- mar~~ı tebliği: muharebesinin durumu biraz baş.. 

S•b• d u u Koçak oıMu.ğu halde gonç tayyare - ken saatte neşrettiği tebliğde deni. Yüksekten uçan 'bomba tayyare. ka türlüdür. 1 ırya a S m cileri teftiş eylemiş, bunu t:ı.kib:n liyor ki: !erile pike bomba uçaklarınjn MsJ. Mihver ordusunun bu defaki ta. 

(Battarafı l inci sayfada) 
1 - Halim Said':n Hümayun'u. 
2 - Suad Kara Osman'ın Li. 

no'su. 
3 - Gene Suad Kara Osm:ın'ın 

Ren'i. 
Beşinci koşu (Çöl koşusu): • 
1 - İm1ail Hadck.ı Tekçen'iıı Sa. 

va'sı. 
2 - Nuri Sümerin Ceylfıntek'i 
3 - Niyazi Kurtayın Boz\urdu. 
Birinei ve ilkiru!i koşularda çiflte 

bahis 124 1ira vermiş.tir. 

Verece'(
". Etimesğud fahrikasında yapılan ılk Teğmen Lbyd'un emrindeki lıa. tadaki askeri tesislere yaptıkları ve aırruz üssünden, yani Bomba • 
r tayyare alkışlar arıiSlnda havalan - ~f kuvve.tlerimiz.e. men~~ub bir dev. gece gündü.z de~·am. ettikleri .bom- Timmi - M-ekili um.,umi hattından 1"'•• 

mı~tır. . _nye .. B~~çıka sahıl, a~ıgında sayıca hau!ıman1~r ne.tıc~sındc 7 d'İıjman Mısır hududuna dogru ve bu 'k•ı. SES-.. 
V işi 8 (A..A.) - ~evv?rk Sun Şenli~lerin pervane durarak ı • ç?k ustun ".'e. e~ ~. ıki modern tor uçagl tahrıb e?ılın;~. ve daha bır • rak mevsimde. QÖ1ün hemen he!' 

gau.>t , Rusıya ile B rleşik Ame. . lanörle akrobasi; beden ter • p do mlihrıbını ıhtıva eden Alman çok uçaklar mıtrnlyoz ateşine ıtutul. tarafmd.a bulunan diğer vollar ha
r-·ka arasın<ia, b rleşmiş mılletlere ~~ş, ~ t yare ile akrobasi: mini. deniz kuvvet:leriie temasa gelml§ - muştur. Uçaklarımızdan 5 i üsleri. riç olma.:k üzere ~ıı· ba.şlı şu üc 
~ h ryada elven 1i üsler verilmesi 1~«:sı' ~lardan başhyarak lise tn- tir. Bu teması takib eden kısa bir ne dönmemiştir. Bunlar aras nda h · r volun giIDıekıtl' olduğu malumdur· 
~~a .. mı.izalker~leri.n devam ==nden mürekkeıb Lir gençlik çarpışma e~as~nd:ı 60~ t~nluk Al. }'·:rciımcı d'en.~z .tayyaresi laarr~za 1 - Derne • Bomba • Elgaznle _ 

ett nı soyllemelkltcdiT. ,_ ... tl . . k di yaptıkları planör man rnu'hnblerınden bırının orta<ıı. ugramış ve uzerınde Kız lhaç ışa. Tobruk • Bardi:Y9 _ Sollum sahil 
.ır.u esırun en . b. ·ı . b . . B b . b. d 1 

S hl
•..,. ve tayyare modellerinin gösteTıle _ n~ı· ır torpı ı~qa et Nt1

1 
ştır. . u to~: retı a~ ır .surbettc 1Je~cu o mn- )'olu veva şosesi. • 

ovyet te ıgı Ti; paraşütle at'laytş ve filo ile uçn. pı 1 ~atan asthe~b~en. .e:ıd emrındde' ı 8 nô r:ıgı;.ld ıs~ dt l~ myfştır'. 2 - Timmi - A'kroona - Elfıde -
Lo dr silro d ·ht. d program· büyük mu tcnıp o mu r• erımız en biri ır. ogu · en.z e a a cıvar n. S'di Rezzar-{ • Kapuzzo ımer t-

g~ nı a 8 (A.A.) - Mo .~-:.ı a:ı şu f~ ~;a tf e~aşarıhnlştl~. Vekiller. Alman gemisinin. battığına hemen da torpil uçakluımız orta tonajda kez yolu. 
Vastıo Y~~ısı neşredilen teıblıg~ Sı- ~a a b1!e 1 e lmızın ve kalabalık bir hemen muhakkak nazarile bakılı • bir petro1 gemisini batlnnıılar<lır. 3 -· Mek'li _ Birülhek'rn _ Bir el 
dev po ;.w ~n.ud~nı; çarpış,rı;aıarm he ~\·~J~in büyiilc. bir alaka ile yor. Şiddetli bir çarpışmadan son. İngiliz tayyareleri dün gece Me. P'Obi • Sidi Ö~r cenub yolu. 
~<! nıgını bı1dın_;ı.e-kıted~r. ak'lb ~h'lkl İ bu hava ıen!iklerinde ra kı:ııvvetlerimizin hepsi üslerine eina üz.erinde bhhirini takib eden ~l. yanna hareketini bu 

dtrilırnicia_ııa ~dal agı~ ~ay~at ver ta 1 e 
1 
~emen her safhası hazır clömni}fteue ı:le hafif bir1i'klerimi:z- müteadd'id dalgalar halinde uçarak orta yol ü1.eriınden yapmış bir kı

'teder~~~·ırK. rnnıda~-~r aı~yıtl 7~P~ıpbrolgra~_nı l-ı.dir ve alkı~1arını den bir tanesi az hua.r almı§tır. İki tehri tekrar bombalamıflardır. Bir. o::ınn xırlılı ku'ıve-tllıi ilk ham.lede 
<:.:U\. ı i:W\.l va:mye er.nı u unamar n aA. _..L •- • ·ı b. b ~ 1 · · .........a.-· 9iilel+!...x.!.. ;..ı. ........ ...ıı.ıt..A· • • l---u ölü vanu. ço~ .-ıvı ma asıua U51amı1tır. ngilız -..r-inin doğusuna gtrL 
~ ~_......,u:ıer. ~~ r. .. 

S~El\IA ve TİYATROSUNDA 
Clna.yeıt mi ilaw!
Bu geceden I~ 

ZATiSUNGUR 
Baştanbaşa llJl'Og'ramuu deiişt,inll 

İNANILMAZ 

Sf:Jhilertıı g07ii ®ünde bir lnsanı 
deslere ile bhr kıhr kestyor: Dlk. 
üt: SES sTh'EMASI ve TİYAT 
ROSUN'da. ZATİ SUNOUU'u; 

SON PROGlı.\l\U 
Geceleri ua.t 21 de. Cu.ma.rtesl ve 

PUAI' matme -..t l& ı1a 



8 Sayfa 

Galatasaray dün 
Admiraya 3-0 yenildi 

SON POSTl4 

Havdcılık 
\.t.K&t..--• _, ~ ue) 

Bu tayyare ilk uçuş tecı·..ıbcsını 
474 k.ııomct.re olan ı.ı.'tllano ile Ro
mada kilın tccrube ve :yeni ar* 
tıranalar mü~esi olan Gu!do -
rua meydanı arasında yaµmıştır. 

.. 

Huiraa 8 

K~ŞELERi 

Mısafir Admira takımı dün Ü-J m1yacağa benzeymdu. Nitekim on Bu m~feyı 2,15,17 sattc kateden 
çuncü maçını FeneI1bahçe stadında beş;i.nci dakikadan ıtibaren AdmL ta,>~yare saatıt:e \"asati olarak 20!:.1,451 
Galatasarayla yaptı. Pek büyük rahlar rahaıt bir oyunla Gnlatasa- kılometıre sürat yapınış oluyor. 
bir kala1bahğın 9eyrettiği maçta ray müdafaası önillne ~deştiler. HUıgüınün tayyare si.ıratleri yanın
Vali ve :Belediye Reısi Doktor Gla.taısaırayın uf~k tefek mürdaha.. da pek düşıiık olaın bu süratı kü _ 
Lö1ıfı Kırdar ve Alman sefareti lesine rağmen Admirarun oyunun çüımoomemel.İK1ır ve dü$j:nmelidır 
erkfını d.a hazrır bulunmuştu. da bariz bir ha!kimiyet vardı. Yir. kı tamamen yep~ni bır prensip ile 
Şehrimizde bulunıdukları müd- mi beşin<:ı dak.fıkada W.r Galatasa. ınşa edılmiş ola.n bir alet saatte 

det zarfı.nda her yaptığı maçtan ray hiicu:ınunda Ad.mira kalı:cisl 200 ıkik>met:re süra.Ue uçuyor. ~·en.. 
sonra biraz daJha dıü'2%gil:ı oynıyan kalesini boş bınkıtığt halde en bü- n.n bu tkadar ileri bulunduğu bır 
AıdmiralıJ.ar dü'n!kü ma~a da ra - yük fıxsatı ytııkalayan G::ızanfeı to devırde bu süratin çok lkısa bir 
kıiblerinden her husu&t.a üstün hır pu boş kaleden dışarı attı. Galata- zamanda mevcu.d tayyare sürat _ 
oyı.m .gösterımclc suretiJ..e Galatasa- saray müdafaasım fırsat buldukça lerini geçebileceğini ve gayeye 
cayı 3-0 mağllıı'b etırneğe muvaf:fok gafil aıvlayan Admira sol açrğ: doğru ilerliyeceğini Ull'lltmanıalı _ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin n.ıhaatını haizdir. icabında rfuıde 3 kate alınabilir. 

TESİRİ KAT' 1 
Qtdular. 28 inci daık'.iOOada güzel bir şütle dır. • TAZE MEYV AL.ARDAN lSTlHSAL EDIL\11Ş 

Admira taıktmı dünkü maQta ikinci golü de yaptı. Galatasaray Bu tay.yare inkişaf etıtıiği ta.kıd:ir-
&cendisi.nden lbeklenen oyunu gös. bu sayıda.n SO?ll'a maçı artık kay. de ne faytlala.r temın edebilir? 
'termi.ş, müdafaadaı'ki muvafiakı- betmş olmasına rağmen çalışma.. En büyük fayda bu tayya-renin 
yeti.n.i rriilhacim. haıttı yaptığı ~ sını arttırdı Fakaıt oyunu hJç de kadına sebeıb oJan faydadır ki bu 
sayile tam.aımlamıştır. Buna mu- ~m'idli değildi. Neticesiz bir mü- da çıok yükıselkılerdıe CJJk yüksek 
kab'l Galatasaray takımı bu maç- cadele içinde kwra.nan Gaıatasa. sü.rat elde etmekıtia:'. 

idris Müshil 
ta bazı mühim fı1"9attları kaçırmış r~y bu arada mühim denebilecek İJkıinci bir fayda da, .bHhassa tay 
ve mwvaffa:kı.ıyeOi bir oyun da gös bırlca~ fı:.sat d:ıt1a kaçırd~ . yarenin !baskın tesirini azaltan mo 
terememiştir. Galatasaray takımı- .~ uncu d.akıkada ):er.;den bı~ tör gürüıtiisünün azalmasıdır. 
nm oyununda mutl.ak bir durgun- hucuma ~n. ~~ıru:.alılar sag Tayıyare moıörlerini.n bu.gün bir _ 
hık l!fR.e çaıpı.yordu. açıklarının şüıtile uçıuru:u sayıları- ka.ç bin beygir lwvvet.i.nde olma-

Bu hal oyunun sonuna kadar nı da yapıtıb.r. Top .Faru~un aY,a· sı ve bazaın bu moıtıöclerin bir tay_ 
devam e1ltiği içmdir ki Galatasa.. ğ~a. ça.rpmak suretıle ka.eye gır- yare üze-rme çoğa.lıması yüksekte 
my dfuikü maçta tatmin edici bir mişti. k ,. t' . uçan tayyaa-eyi bu mot.ör ve mü-
oyun oyımyamadı denebili.r. Art~ oyunN' ukimn. a.t.Admı W: ıce:ıkıan.. teaddid pervanelednin ç.ıkarm:.ş 

• • • laşıJım.~.... .ı.te ıra a mı ol<lU!klan güriillltü ile seçımıek ım. 
Bınncı devre üçüncü v~ so~. ~çı~a Galat~a.. kanını vermelotedir. Bi.cl bile çok 

Galatasaray oyuna rüzgarla be- ra~ ~-O ,gibi buhim btr say) f:a~le defa fa:zla yülkseıkten uçan bir 
raber baŞladı. İtk beş dakika pek mağlu~ ederek seh~an çekildi. tayıyaıreıniın güriiltüsün.ü duyduğu_ 
mu111tazam paslı oyruyan Galata- Aıdmıra. taık,rıxu a:yru kad:oyu mu muz halde kendisini gi)remey~ Şu 
saray :kısa süren bir hakimiyetten haıfaza edıyordu. k halde ikısrnen bu güıiiltii mah2't.ı
sonr.a bir müddet tazyik altınd:ı. ~.alatasaray: . Osman - Faru ' runuın da önüne geçrni.ş oluyor dc
kald.ıı. Galatasarayın oyununda bir S~lım .- ~ıl, ~ver.~ ~ak - meıkltir. 
heyecan vardı. Bu seb<?ble yapmış Hi!mnet; Arii; Cernıl, Günduz, Ga.. Diğer ~r fayda da; mayi mah. 
olduğu hücumJ.arda bir isabet gö- zanie-r. . ruk milkıtacm111 daha az ollmasıı ve 
rü:J.mü~rdu. Admira t'lıkımı, Ga. Hakem: $a2A Te7JCan. bu sure-tle bugüın tayyarelerin cla-
latasarayın yeniden başlayan hü. Ömer Bealm ha çdk bom'ba )"Ükley~ Q.">k uzak. 

(GAZOZLU) 

LİMONATASI 
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiatı 60 kurut. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veltiletinin ruhsatını haizdir. 

• 
:inhisarlar 

Umum Müdürlüğünden: 
cwnu k.arşısıncHı sıkı bir müdafaa Misafir takım ıerefine lara gitmeleni hududunun da da-
yapmağa medbur oldu. On sekizin verilen ziyafet ha. geınişliyebileceği ihtimalidır. 1. - Çay ve kahve fiatlarının arttırılması hakkındaki 18.3.1942 günlü ve 2/17555 
ci daki'kada Admiranın b~r hücu- Buna rağmen henüz prototip aayılı kararname hükümlerine göre Ziraat Bankalarına, Mal Sandıklarına ve güm-
mun.da boş kaleye girmek üzere Admira taıkimı şerefine dün ak. ~ hi7Jlnete girmem~ ::>lan bu tay-
olan tıopu: Faruk eıa.,ti.ki bir hare- şanı Talksim Belediye Gazinosun.. yarenin ileride ne derece bi!r in- rüklere yatırılması lizımgelen paralardan henüz ödenmemit olanlar 1 Haziranda yü-
ketle kurtarmasa idi, Galatasaray da bir ziyafet verilmiştir. Admira kişaf ptereceğini zamanla göre • rürlüğe giren 4223 aayılı kanunun muvakkat (4) üncü maddesi mucibince 1.6.1942 ta-
mut'lak surette ilk golü yemiş ola talacmı bu a'kşam Alman.yaya hare bileceğiz. H. u. rihinden itibaren on bet gün içinde İnhisarlar idaresince ödenmesi lazımdır. 
ca!kih. Galatasara.y yirminci dakL ket e<ieookıtir· 
b.da:rı sonra tehlikeli hücumlar Dün yapılan at'etizm Sporcular ne diyorlar? il. - Ellerinde mevcut malı olanlar bu malların ıatınalınarak bedellerinden borç-
yaptl F- 1•At tıopu mk havalandır larının mahsubunu isteyebilirler. 

~ r- - mUsabakaf arl (Bqtarafı 1 inci aayfada) 
dıklan içi.n aıyanctan ziyade kafa _ .. .. « t - Beden terbiyesi teşkilatı.. 111. - Müddeti içinde borçlannı ödemiyen veya malmıa ıahn · alınmasıni yazı ile 
ile oyımnak medburiyetinde kaldı. Dun Fenerbahçe stadıında UÇ'llll.. cıın Maarif Vekaletine bağlanması 
lar. Bundan dolayıdır ki yaklaşan - ..ı::_..ı.. .. •-a+onor· atletler . . . • B talep ve malına ait veaaiki ibraz etmeyenlerin borçları o/o 10 zamla ve tahsili emval 

t
, l rd b' ....:: .1:: :#•ifade ede cu ve u.vnıu~cu A "'-& ı .. b. k eeaa ıtiharıle dogrudur. undan 

ne 1ce e en ır ·ı.uı.ııuı .ı.D\. arasında cGulkupası> musa a a.. kanununa göre iıtifa olunacaktır. 
mediler. İki ~a9ta o~~ ha;alı lan yapı.lnn$1!r. ıue:2n~% tetldlatta kabul edi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nvnıyan Ad:mıil'a kalecısın.n Gö.la.. Almon del'ecelcr "unlardır- 1 _,_ . .,,,_ · k.lüıbl · . ._ -
"J •• A l"kl ,. · , ec~ ıu. prcnaıp en m.eaaı'"' -
tasara:y maçı~a. fevkalade 1 er Üçüncü k~ri: 200 - Merlh rinde aeıı'best bırakmak olmalıdır. 
yapması da mısafir tak~ hesabı- 24.1, Benbasat. Sonra sporu propaganda aleti ola.. 
na bir a:vıı:ntaj t~şkil edıY?r?u. Ga 400 - Adnan 54.9, To~ri. . . rak d~ kUilanmamalıdır. Spor ken-
latasaraıy işt~ '1böyle~e ~akim 0 Y- 800 - Adnan 2.10.7, Kısenakıli. di kendine inkişaf etmeli, bunun te .. 
narlten Admiranın bır hucumunda Gülle - Kisenaadli 12,57, Ste- . . . . 1 1 t ·1. tın li 
sol •açık tX>pu ortaladı. Direğe fan nunı UÇU\ sporcu ar e§Vl'A- e e , 

' 1ıo iksi Wşeden 31 inci ·. f ?O 07 Ş il. fakat ıcm?arın çahımalarına karış -
~~~ d p ~ ye girerek A.drrJra. D~ - Ste ancd .. '1 00 ~ . mamalıdır. Spor aerthest bırakıhn.. 

b
. a. a . el.. kazandırdı Yülkseftt - Ne et ' ' useyın ca yeıvav yıwaş amatörlükten pro • 

ya ırıncı go U • 160 f _ıııtw d w 'd kti V Ad.m' takımı bu ~ayıdan sonra . . G" 6 64 N d t. eııyoncu ıge ogru gı ece r. e 
ıra "d f ..., ·· k Uzun - uner · • ec ~ esasen bunun böyle olması lazım • A . . 

Galatasaraıy mu a aasmı uzece Sın.k _ Patinas 2.85, Fendun. d' k t' d . M fh za.. edla: po}o ekıplen teşkil etmek gi.. 
krldar düıgün ve çabuık oynamağa 4X100 Aıtletilk Yıldız 47,5, Be- iT, a~aa l•n ~r.:m. d ~am~·1 ~idiş bi. Daha bu gibi işlerin zamanı geL 
başladL. San kmmıulılar telaşlı yoğlusıpor. ten ~ ~syone .~g~ ogruil ır memiştir. Denızcillk. de; bizde biraz 
oyunları yıüızünd~. ~alamka~akr Dördıü'DCÜ kategori: 100 - Tail- va.ry ru'. t~ı~~ttoaneunp:r gı.:d::ıe:~ıı. ihma:l edilmiş bir spordur. Onu da 
,,.;..,.A bir haydi mu~ulat çe tı - · N d e «i'"" lil • ·k lazı d ~ .... e . vlUb b' Sllil ıı.7, evza . yan müteha.ı.ların i§i ele almaları tefY'll m U', 

ten sonra devreyı 1-0 ~ 1
- 110 - Samim 17, Nurullah. ve maaşlı memurla.rın dahi bunlaT Maarif Velı.a.Ietinin teşld1at ken. 

tiroiler. G~lle - Levend 13.66, Konu'k. arasından 5 ..,.ilrncsi şaı:ttır, Sonra. disine bağlandıktan sonra yapaca.-
lkinci devre Di.Sk Muhrteşeırn 34.03 "'Y • .. ,_,.,,. S l'd' 1' 55 

M·ı~. ihmal edi~en bazı apor ıubelerine ğı en gü:z:el bır İt; müteaddid kül • 
G 1 t t -1•• ı·ık altı da. Yu~ - ame 1 ıs · • Ir4 Y· d ı_ ,_ lA d ı·ı ı· .. L!-'k ktebl · k a a asaray öA:ml K k Ud' 6 07 Et e nlz vermeA- azım tr. er ıyen tur-ıu;l me en açma tır.> 

lcii<:a içinde Aıdrnı!ra ınüdafaası için Uzun - a u ts · ' em. çor .kendi kendine Herler: FutboJ u3 - Mcıktebler ayiı; klühler 
pek tehliikeli lbir şe'kilde oyJıama- KlZlarar: . 

30 6 
S fi e gibi. Fut!boll esasen sportif bir oyun a.yrl •ml>eet ~ir halde çalışmalıdır_ 

ta başladı. Adın.rayı sıkı bir feda- 200 - ~a~ı~~ 
5

' Ad'~ -Y • duır ve etrafında o kadar geniş bir lar. Talebelerin kl~blere girebilme-
karlığa sevtkeden bu tazyik netice 8~ - ~ · .· '

9 33 
ı ~ale alaka vardır ki, geriliyemez. Fakat, terine müaaade edilmelidir. Ne çı-

Ji değ'iştirmroen devam etti dur. Gulle - ~~ın 4 4İ Safi· e. buna muk.a'bil atletizm bizde ıo«duk.. 4'a.r; bir genç avukat olmasın da; 
eu. Kuvv~i ratciblerl karşısında u .. un k - ;:, 1~~ • 13

0 
N ~n ça geri !kalmıştır. Bu spora bız ver. fut'bolcu ol.un. Madem bir profes.. 

le ~açında oynar gib~. ha~ket Yukse - r~ıya 
1 

· 'H elltevi mek, can!aaıdırmak ?azımdır. Fut.. ~elltiğe doğru bir gidio var.» 
~ Galatasm'ay için böyle bır o. 4X100 rtul yoğ u a bolda 0 kadar fazla uğraşmamalı; «4 - Yeni te~k.il'atın idarecileri 
yunla netice almak müm!kün ola- 59.5, Ku uş. çünltü o, zaten hergün teraıkki ~ - 30 • 35 een~cnb~ri bu işde çalış.. 
-;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;;-;::;::;;::;;::;::;;...---~:-~~--ı:-:----, diyor, Daha ziyade kendi kendıne mı§ oian Al! Samı; Büıiıao Felek 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUğü 

işletme Umum yürüycmi.yocek olanları rorlama1ı, gibi tanınmıı sporcular araaından 
onlarla mcwul olmali'. aeıçihne'llidir. Bu iıin yürümeej an -

ilanları Fakat, şimdiden yapamıyaıcaği - cak miJtehassıslar elinde mümkün 
m'iz şeylere de k.alkıftllamalıyız. Me oı1abilir.ı> G. O. 

Yürükali Plaj Ve Adalar - Maltepe -
Bostancı Seferleri 

Pli.j n --.ıı: •daderinlıı 'J /llAZtıtAN/9U ~ JW):vesa Wblldııe 
ba.şb.ıısoaMll'. 

8'IDl\ .-a proiıram ıstelelere uı\mıştır. 

ADAIAB lllATTININ (113) No. tu &eferierinct«*I clei\ılk)lk 

Sabahlan saat 9 da Büyüka.daidlan ve A84 9,13 41e DeybeMre DUaııaJda 

cıllG (113) No. tu 9efer 8/i/94-2 tarıllıtncle.n lttbaren: 
He)'beJİden ıaa.t 8.35 de 
BüyUbdadaG > 8.50 dıe 
Kalkacak d'olnı töprti,fe > 9.50 cJe varacaktır. 

(113) Noo. ila sderln BUROAZ .e ltlSALI ISkıelesiodeıı kaUuıs ıra.aUerlnde 

deliş~ J'Qlı,ltur.~_<6_2_56_1~~-~-~-

1) - Dcyt,el'ı$b, Haydarpaşa, Kadıkıöy, Bü~ Ye Ca&lebo!Ptıa.nı iske • 
teıerlnde 1aııılaoak ta.cıillt ve tamlra~ l!,ılerj kaa.plı zarf usulMe ek.>.:ıtıneye ko • 

rıuım~. 
C?) - EkSiltme 11/Haılra.n/194.2 Perşembe rünU ı;:ınt (15) ele İdare ~e. 

dndetd Al.mı Sa.trm komlSJonunda 1a.ııdacült1r. 
S) - Keşi'l (9'740,4.2) lira ve muvakka.t tem.hıat ('730,53) liradır. iBa Jşe ald 

evrak kom?u'oııda herı:iiıı güriilcbilir. 
-4) _ TaUl>ler ihale briblndeı ııTaUl pnlert bariçıı en as üç gün evvel ba 

işe ~ on az on bin Jlralık bir Jşl başardıkları.na d:ı.lr evrakı mtisbitelerHe 
birlUıııe Umum Miil1ürlilie ~tlıcla Ue müracaat eitıcre1c aJacaJdar'I ehl.!y~ vesi • 
kasını kanıuna VYC'GD olarak huırlıyacaJcları teMU mek:~larını ihale güntiı 
na.t (1') • aa.r lromla;ron riJasetine m3*m: ndtabtliııde vettcelıtetdk. 

r.-... .... cecıik•eler kabul edilmes. (5795). 

lzmit deniz sabn alma komisyonundan: 
Claıd Kllosa Talnnlnl t'iata Tutarı Temhıatı 

mnııt Sn. lira Ura Kr. 

t~ hak!a 11.00I 1t ıoot 

Sıulıtuıl ~ 5.000 1'1 811 
Aralı:a 6.00t 17 "' Semfaota lUOI ıs IOOI 
Fuuiye ..,.. ıuot '5 aıot 

Taze kabQ 10.000 15 1501 

PaUlcao 11.000 15 ı'7H 

BamJ'A 1.000 tıs 1509 

Pırasa H.009 15 4.501 

İspanak . 30.000 l! 61 3'751 

Kuru sot- 32.000 20 6400 

Salça 10.000 80 8000 

K.~ 2.000 60 1209 

Dom:wt.e. 20.000 15 3000 

Pa.tatıee 32.000 30 9600 

Lfilia.na 32.000 ıo 3200 

591'75 4208.'15 
1 - Yulranda mftııtuı n c:hıslerl yazılı oın altl blom &ebu k:ıa>alı mı'f usu_ 

lilıc ek!;ıltmeye k:onulmuş!ımr. EksHtmesl 15.Ba:dran.942 ~rlıes1 cünü saaı 

16 da iznıtıtıe tersane k::ı.ı>wndaki :tomlsyon biııasmdıa yGt>ıla('aldır, 

2 - Bu * 8'd p.rtname 3 nra bedel mubıbllinde kıomisyondan alınabilir. 
s _ Ela;tllt.m~ye işlıtra.k edecek talihlerin bu ~ ltı1Ii <MWıtanoa dalr ti. 

oattıt Vddkatamn 1'e ~ 1aeılı temb:ı.a.1Sa.rllle birlikte tanzbn edecekleri 
teiıflf meld.ublamıı hem aiia vıe aaatf.eıı tun bl:r 8aM evveltaıe bda.r kom:ls7ooa 
nınneleıri. ( 5891) 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Aaerl liselere, Kon1a askeri eda cıkalmıa Te cC'dikll hıuı.rlama or4a 
akuUarma ta&ebe alıwyor. 

1 - l.Eyliıl.9U de b.aşbJaeak :reni den ~Yf'MI loln Konyada Kuleli, 
Aqehlrde Maltepe n Bursa askeri ıtseledlıe Konya askeri or+a okulunun 
Ye Kayseri cedikli er1>a.ş haıD'lama ol'l:a. olallmıun her Uo ıınıhoa, Merzl • 
fon ~dlkli okulunun birinci, ildnıel, tk:iinoü aııfla.rma, Kırıkkale aan'&t 
okulu Ye Ankaı'a musllı.i cecUk.IJ okalunan yalnız btrtncl suııflarma maarif 
liseleıüıden, ~r o:ta okullanndan Ye Hk okul memuılarmcl:uı talebe 
almacaki.D'. 

2 - Alınacak talebenın Türk ırkıncl&D otm.ası. Sthhl mua.yeM<le Aflam 
l!Jlımam- ve ISte&ll ackdl lhtl1a.ofan ta&la .-ıutu ta:kdinle 1a11ılacak secme 
ınnıwmda ta.ıanma,, şarttır. 

3 - Tahsili ~denlcr, her ne ıebeble olarsa olsm:ı 1aşmı bil1litmüş 
'feYa lrliçü.ltmdş o1ania.!", bulmıclukları olmllann &On sınavlarında sınıfta 

veya büt.ilnlemeye blmı.t olanlar, ;rqbzı, boylan ve atı.rlıklArı askeri 11.tt. 

ler talJmatmdaki hadlere un-un olm173nlar kaba! olmunazlar. Yalııı:ı ce. 
aıı erbaş Jıazırlaıu orta okullarına bir U1 üo .ene ı.a.ııstu tıerıtet.nds olaD. 
1ar aluıAhlllr. 

' - Bu .,art.lan taşıyan lstekHledıı bıılanc11*Jarl yerletlıı aakttllk eube. 
terinden c!lier 1'2.Jdl kabul eartlarmı öCrmmeled ft obıllarca lllekWer 
balıtrmd.a yapıbnak.'"' olan tahkikat mıüceleriolın ~ aına.vlanna bd&r 
tamamle.n.arak lstek.\Llc:rn bu aına:dara cirebl.bnelerlıııt temln ioln 15.lla. 
ya9~ deın 1tı!baren birer dilekçe Ue te acık ikamet adreslerlnl n nllfua 
byıdh buhmctu.kları yerlttı cllldıeelerinde söstennek tber" clerhal cinnet 
~eri okul müdllrlilkleTlne miiraoaat etmekl'ı n maarif okullaruıda 

sllllf c~ auıavları btttlkten sonra ela diler ~dl iımoul kitıdlarmı ha. 
nrtıyarü anerllk şubeleri 70111 ile en ceıı 10.Ata&toıt.H2 tarihine kadıar 

okul müdürliitlerine cöndermelerl lli.n olunur. .SZ6'7 .5538o 

r MAJ iif0S A0Ç Seü.Yu 
'- Kullanınız. Her Eczanede bulunur. 

' 
KUŞ TÜYÜNDEN-~ 

YASTIK. YORGAN, YATAK onanmak llem tesenbe n hem M 

ınhhaUnise 
taycla1ıdır. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 

Yatak. yorga.nlan d3 pek ucuzdur. adlree: fstnnbuı cıa.ıan.a.tcılar. San. 
d.alYacılar &okatt Ömer BalıoRlu Kuş Tüyü fabrikası. Tclelon: 23027 

Polis Kollejine Talebe Alınacaktır. 
ı. - Geçen yıllar olduğu gbl bu yıl ela ~ cl'erooesmıl~ Ankı.J'a polis ko

lejinin bijıincl ı;mı1ına ~ mik't.ar talebe als:nac.'.:ıktır. 

2. - Kayıd Te bbUl ş:w-tları her maballhı emıdyet mlldilr ve1a lmtrlikle., 
rf:odıe mevcudd.111'. 

Tallb ob.nb.rm bu şartbrı ötrenmek ve om göre mü.rac:ııı.tta buhınm:ık D-
:rıere 11ı1eyrı,yetten bilgt ~nmdl'rt ilan ohm.ur. «4025» «622G• --·--···-····-···-··········· ... ··--·············· .. ········ .. ········-···--·················--
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