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Taarruz· 

harekitin
kişaf ediyor 
Ultraynacla ve Kara. 
denis adacıklarında 
yeniden eair alındı 

lngilterede tay yare 
imalah g6riilmemiı 

derecede arttı 
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Zayıflamak için yarı aç 
kalmak doğru wudur? 

Avrupada bir açlılı rejimi va~dır, falıa~ b~ bir 
çoğumuzun sandığı ve yaptıgı gibi değıldır-

Y AZAN : SEL1M smaı TARCAN 

YENi ASIR 6 Dlrtesrin PazArtesl 

ŞEHİR HABERLERİ 
ln~iliz - Sovyet 
ittifakının mi· 

Tahrire tabi na
kil 'asıtalarını 

elden çıka
ranlar 

t • 
ııası ve ~ayesı 

nedir? 
Kızılay namına getirilecek malzeme 

Gümrük resminden mu- İttifaııtan başlıca malı• 
d 

sat harbi uzatmalı ,,e 

kardeş bu ne hal, çok semirmişsin> di-
yorlar, diye zavallı genç fazla yağlardan --o- ı 

afiyet esaSJ genişi etil i Amerilıanın hazırlan-
masına me]ldan Tanıdığını ba:u '1'::nç hanıml..1 güzel

liklerine pek dilşkiindürlcr ve kendi ka
nr.atlerine gö~ cfu elliğin birloıci şartı 
zayıftır. Bunu temin için acaba ne ya
parlar? Her ~Un s. .. '-ı-hlan c:ı · •i c:Lıki
kn vUcut ekz•~zle· l mi? At, tenis, kil
rck, yüzücülük, dığcılık sporlan mı? 

kurtulmak için açlık rejimine başladı ve bildir ı. ff i ı 1 L _ _.. it etı~-ln 1 altı ayda tam 15kilo attı. Fakat vücudu- HüJıümete meH ar ç en ge ece" ya..uım ey w:=ruı evazımı - BA$TARAFJ ] iNCİ sAHtFED& . 
nun birden böyle r.ayıflaması hastalığın meclJıırfyeti ıo gün oıa- da gl.tnwillı resminden muaf oıacalı- harp nihayet bulduğu zaman Ja~ 

vePmelıtir .. 

Du.ş, firiksiyon m3..<'aj mı? Evet, b ~kabil 
idmanlann \•ücudı n .. hPnk ve tena..cı•
t .. r.e, aynı zanıa'lda fazla ya!:lar.mruna
ısına hizmc-t edeceği muhakkaktır. Fakat 
böyle bir progrnr Uıhtında jimna.;tfr 
veya spor yapmak harkı:sin işine gelraez. 
Zurnan ister, 'lilgi 5ı;tcr, vasıta f.s+..cr, sa
bır ister, sebat ister. nihayet büylik nz.im 
ister. Bir çok hanımlar kendilerine da
ha kolay görllnen bir vasıtaya .niir ,_~ 
ediyorlar: Açlık! A .. yemek yiyorlar, az 
su içiyo-lnr, hamur işlc;rini ağ..:lanna 
:koymuyorlar, ta:liliı.ra iltifat etnJyorJar, 
sabah kahvcaltılar•'lla şekersiz çay içi-
yorlar, ekmek yemiyorlar. tereyağına 
-el sOnnUyorlar. hUIAsa sofradan yarı aç 
kalkıyorlar. Gıdasızlıktan yavaş. yavaş 

eriyorlar. Hiç farkına varmadan sıhat
lerinl de kaybediyorlar ve bir müd
det sonra karaciğer, böbrek, mide 
bağırsaklar vazifelerini iyi görmez olu
yor. sinirler bozuluyor, yarım baş a~rı
ları Arız. oluyor. Filhakika yağlar eriyor 
ema. kamız. cansıı. hale geliyorlar. 

yiiksetmesine sebep oldu. O benim vak- aJı _._dit dlldL art.ık Amerikanın rakibi haline gi~ 
tiyle bir Venüs kadar güzel tanıdığım I' tun C Kızılay cemiyeti ile harp ve afet vu- getirilecek bu gibi malzemenin gümrük başlamıştı. Harpten sonraki seneler bO 
hanımcağız tanınmıyacak bir hale geldi Milli müdafaa mükellefiyeti kanunu- kuundn onunla birlikte çalışmak üzere resminden muaflığı kabul edilmiı bu- rekabete daha bilyük" bir hız verdi. ;so-

nun 27 inci maddesi mucibince tahrhe hükümetin müsaadesiyle gdccek bu lunmnktadır. * tabi nakil vasıtalarını başkalarına satan- türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri Ancalc. cemiyet tarafından sipariş ve gUn Japonya - Amerika tezadı çok ~ 
Avnıpada bir açlık rejiml vardır ve lar veya her hangi bir sebeple elden çı- namına getirilecek olan eşyanın güm- celbedilmeyip her hangi bir afet ve vetli b!r mahiyet arzetmektedir. 

durmadan lş]iyen mide ve bağırsak1ann karanlar, köylerde ihtiyar meclislerine. riik resminden mUBf tutulması e.sası musibet vukuunda felaketzedelere yar- III. - Amerikanın tezat halinde bd" 
da dinlendirilmesi lazımdır. Fakat bu- kasabalarda milli müdafaa mükellefi- karntlaştınlmıştır. dım için ve yahut aslcerlcrimize hediye lunduğu bir teşekkül de Nazi Alrnall" 
nun bir yolu vardır. Pariste çıknn (Re- yeti komisyonlanna biJdirmeğe mec- Malum olduğu üzere Erzincan ve ha- olarak yabancı memleketlerdeki vatan- yasıdır. Nazi Almnnyasının hedefi /..,. 
vus medicale) de okudum. tngilterede burdurlar. Bu mecburiyeti yapmıyan- valisi yer sarsıntısını müteakip yabancı daşlarla diğer hayırsever şahıslar ve cc- rupa birliğini yapmak, bu birlik içiJJd' 
(New Health Soc!ety) meclisinin reisi lar hakkında mezkur kanunun 67 inci memleketlerden getirilen yardım leva- miyetler tarafından kızılay namına ve- Yeni N:zamı tatbik etmek, Afrikayı bll 
doktor (Sir William Arbuthnot Lane) madedsl mucibince cex.a hükmedilir. zımının gümrük resminden muaflıi?ına va felaketzedelere yardım mabadiylc kıtanın hrun madde menbaı telakki ,.._ 
açlık rejimi hakkında şunlan söylüyor: Ancak kanunun 27 inci maddesinin dair ve meriyeti muayyen müddete kurulan teşekküller namına gönderilen mek, Amerikayı buralardan ~-,...t 

cBir çok kimseler senede bir veya iki tatbikatında şu zorlukla kat'Ş11aşılmıştır. münha.sır hususi bir kanun yapılmıştı. mıı.lzeme ve cşva ile kızılay tarabndan karmaktadır. Diğer taraftan üçlü paa,.... 
defa tam bir perhiz yapmak. yani sudan Balıkesir vllayetlncc bu madde hükmü- 1332 tzırihli bir kanunla da Kızılay ce- işlctllmel:te bulunan veya bu cemiyet Almanyaya tabi olan Japonya da ııııJI' 
başka ağzına bir §e'Y koymadan aç otur- ne riayet etmiyenler mahkemeye veril- mlyeti namına sulh umanında yabancı tarafından ilerde kurulacak olan mücs- hede hükümlerine göre Asyanın ınd' 
mak doğru bir şey midir? Muvafık mı- miı ve mahkemece, nakll vıwtalannı sa- memleketlerden tıbbi aletler, ilaçlar, scselcrin tesis malzcmc3i. ~letme leva- kaddcrntına hfıkiı;n olacaktır_ tlç)tf 
dır? Sıhht bir faydası var mıdır, diye geo- tan veya elden çıkaranlann ne kadar sıhhi ve fenni levazımla harp ve sair z.ı:ını ve iptidai maddelerinin gÜmrük Paktı muhteviyabnın tahakkuku hıl' 
lip benden sorarlar. Ben de kendilerine müddet zarfında bu değişikliği bildire- Afetler vukuunda bu cemiyet namına ve resminden muaflıkları bu kanunun §Ü- seyden evvel Amerikanın açık deni7J~ 
ekseri ahvalde böyle bir perhizin çok ceği kanunda mukayyet bulunmadığı onunla birlikte hizm~t etmek üzere hü- mulünc ~irmc.mektcdir. den, kıtnlardan kovulması demektiJ't 
fayda!ı vardır. Yalnız yolivle yapılması icin bcraet ettirilmitılerdir. Kanunun kümctin müsaadesly]e gelecek olan, Yeni karar ile bütün hu cihetler de Amerika artık nazari olarak Arnerfkr 
şarttır, şöyle ki, vücut makinesini din- 2 7 inci maddesinin tatbikatında görülen Kızılay ve klZılhaç heyetleri namına temin edilnıi§ bulunmaktadır. nın içindedir. Hak!katte Amerika dn-' 
lendirmek isteyen bir kimse önce bir bu mahzuru önlemek için mevzuu hahs ~.o::ıcocr..r..QOCIOCCCl!l~J"~..r..'~>:r..0-~~~~.4: ya haritası mikyasında bir taşma hare' 
müshil alıp bağırsakları boşaltmalı. öy- mecburiyetin ı:amanla tahdidi lünımlu D u·· D ku •. n.m 1 keti hnlindcdir. 
le olmaua büyük ba~ırsaklardaki zehir- görülmüş ve bu vaziyette olanların 1 O lt18f; ar Diğer taraftan Amerika dünya aJttf 
leri kan tekrar belgeder. Ondan sonra gün irinde haber vermeleri mecburiyeti ki d k · sah' tit• 

k bl ıı... • • t ı ·· L· " "..... sto arının yüz e se senıne ıp .. sıcn r yata&a gınp ya ma ı, çunau kabul olunmu§tur. .. .... " ta•• 
açlık vilcudun tabiatiyle hareketini azal- Na7l prensipleri muvaffak olduğu tÔ 
tır, onun için vücudun hareket derecesi- ---- Alt d . 1 Ait ay ra- diroe Amerikanın altınlan bir fanti< .. * ni dOşürmcmiye bakmalı, sudan başka Bulnurun aza· ınor u l e haline girecektir. Binaenaleyh Americııt 

Memleketin maruf ailelerine mensup hiç bir şey içmemeli. Böyle yapılırsa iki ~ Japanyanın ve Almanyı.ının mevzi" 
Qç hanım tanıyorum. Bunlann Uçil de günlük - hattA scıvlam bilnyeler için - A f • t t k • 1 • • d • ı nlUnlara göre inkişaflarmdan auımi 
bundan on sene evvel boylu boslu. mil~ üç günlük bir peıhizin sihhata çok fay- mı ıya 1 es- ıp erını yen ı er ynn göreceğine kanidir. 
tenasip endamlı ve tam manasiyle gilzel dası vardır, dt'rlm. • * 

B.. 1 b" h" 1 rd b · bol • t d • ı • İngiltcrcye gclince·, f nnı1terenfn !-' insanlardı. B irinciclni Uk tanıdıi!ım za- oy e ır per ız sene e en en pl e 1 IVOr ,.,. 
· · · · l la L•---'J · · _.,,, sonrasından itibaren halletmek mecbd' ınan yirmi yaşındı:ı henüz evli idi yaz- yıyıp ıçmıye a 1ŞIU1§ o n = er ıçın 

ları Büyükadada cturuyor ve otomobil- lazımdır. Ticaret vekiıleti iaşe müstetıaTlığı Altınordu Göztepel'e O •• ı, ~tay da Deınirspora riyet:ndc oldu~u iki problem vardır : 
den inmiyordu. Tabii semirmeğe başla- Olgun yaşlnrda bu yolda bir perhizi 1 bulgurun azamt fiııtinın tesbit edilme- J - L naJin. ttfleld fer... I. - Komünizm. 

uzun ömre hizmet ettiği muhakkaktı~. sini vilt.vctlerc blldirmiatir, Müstesarlık V :1' F.' :;.ı II. - Revizyonistlerin talepleri! aı. Benden jimnastik yoprnak irin bir k f kki B rd Sh ..,, oy k d d d k h k ,_ t l l l 1 .. !!lı 
- ' BUyü mUte e r erna • ow, bul,.urun azami fiatının tesbit edilme- Dün Alsancn .,....a yomun a yapılan yete üştü ten sonra are ete gecl"reK ngi tere revizyonist er e an asın"" program i!';tedi, fakat vakti yokmuş' Ya- Lord B lf t v-1 b i · G "' 1 1 d 1 rd d ki b" h"' 1 'lk d h Hıı' ı a our, sveç n.nı ı ~ ncı us- mi• olmasından bazı istihsal mıntnkala- şi d maç ann a A tın o u Göztept>yi ~ağ nn ynptı nn ır urum a ı ve uzun zıımnn sivnsetinin mE'sne i a Pamadı, nçlık rejimine başvurdu ğne taf d b d f b ı k ·· · · v ı ka d tf k ld ı .. ,.. 

sene e ir c a u açı reıımını ya- randa daha yük~elc fiat verdikleri için 1 - O, Altrıy da Demir sporu 6 - 1 yen- rnn sayı nrını y a muva. a o u ar. koymuc:tur. Muhafazakar partinin s:,,:, ipliğe döndü. B!ı tnide rahatsızlığına 1 d d 3 Al ı hin b" · 11• 
pan ar ır. bu~dayın bulgura tahvil edilerek satıl- dilı:!r. Birinri e-vre 1 - tay e e ıtti. seti, bilhassa Çcmberlaymn politikası .... ı. uğradı, on senedir doktorların peşinde. Kanantirnce çok yaşamak ve afiyetli dığı ve el konma hükümlerinden istHa- Dün tahmin ettiğimiz gibi Altm or- tK1NCt DEVRE eı::as dayanıyordu. Nitekim Dörtler lllT 

Viyanaya gitti olmadı, Semerin~de sa- yaşamak icın gldaya çok dikkat etmPk de tarafına gidildiğini anlamıı; ve bu du Göztepc karşısında çok çetin anlar Bu devred de vaziyet ilk devredeki fakını vücuda getiı-mek emeli bunun " 
natoryoma gitti olmadı. $imdi hazan f:!Ö- lazımdır. Çünkü yemek yeni bir ilim maksatla da bulgur Hatlarının tcsbitini geçirdikten sonnı mlisabııkayı kazanma- şe ·tini muhafa1.a etti. Altay hücum edi- güzel ve tipik uilmunesi idi. •'-
riiyorum. tanınmıyncak bir hale gelmiş! haline gelmiştir. Daima vilcuda hararet gerekli görmüştür. ğa muvaffak oldu Bilhassa maçrn ha- ~ or, Demir spor ca kalesini müdafaaya İ Dikknt edilecek olursa Amerika ~ 

İkincisini tanıdığım zaman o otuz yaş- ve enerji veren gıdaları tercih etmelı, __ _ _ kemi Fehmi ilk devrede Altın ordunun çalıc;ıyordu. Biri penaltıdan olmnk üze- ngi]tcre arasındaki açıklık ta sırf -
larında genç bir çocuk anası idi. tnt'i gi- itidal Ue yemeli ve ycdi~ini öğütml"li. BİR 'l' AYİN attığı ikinci golii, ekseriya ofsayt vazi- re daha üç gol atan Altay müsabakadan ~örüş farkından ileri geliyordu_ 19! 
bl beyaz dişleri, iri siyah gözleri. sevim- Ondan b~ka işlemek için halkedümiş Tavas hazine avukatı B. F'~ Ce- velinde duran Muammeri eline doladı- l> - l jtibi çok farklı bir gaJihivetle çıktı. harbi başladlğJ zaman bile Amerika 
li çehresi ve mUtenasip vücudu ile Türk olan vUcut makinesini atalette bırak- ~ı için, ofsayt uınneder.'.'k ~ol saymadı. ALTIN ORDU - GÖZTEPE MAÇI fng!Jtere siyaseti bu zeminler ~ 
nesline şeref verecek kadar güı.eldi O maktan sakmma1L ren. Denizli hazine avukathğına. tayin Sonra mac;ı sık sık müc.ıahalelerle adPtll Bundan sonra gUnün en heyecanlı idi. İngilterede de llpkı Hess gibi d~ 
öa ekseri hanımlar g:l,i otuzundan son- Hayatı uzntan 6miller: Neşe, dirilik. edilmiştir. körletti. En kücUk harekPte karsı dü- müsabakası yapıldı. Bir hafta evvel ra- nen muhafazakarlar mevcut idL FaP" 
ra ya~lanmağa başladı ve on seneye ya- cr.nlılık, sllk<'lnet! Hayatı kısaltan MAH.,.r•a. .,ADJUWAR dük çalnı-ken Göztepeli bir oyun~unun kiplerini mağl<ip eden Göztepe ve Altın İngiltere Amerika yardımına ihtiyaç dtr 
kın bir zamandan beri a~hk rejimine amiller ise: Hiddet, keder, yorgunll:k, n.Uıq lf' nAI kasten te..'une vuruşlarına hemen hemen ordu takımları finale kalmak için son yunca s!yaseünde de bir tahavvül bit' 
kendini Terdi. Bir taraftan ~ıdasını a:ıalt- ifrattır.> FalJrllıalarda göz yumdu. Hakemin ilk devrede biri- f,ayrctlerinl sarfedeceklerdi. Bu sebep.. ~ 
tı, di~er taraffan hemen her gün Sişli- İngiliz tabibinin tavsiyeleri çok yaşa- birlerine tekme vuran iki oyuncuyu sa- le iki takım da en kuvvetli kadrolariyle sule geldi. Zaten ~ tahavvUl ~ W 
Öen BUyilkdereye taban atmağa başladı. mak ve sihatte olmak isteyen her in"lan f«lfl.$flPlllVOP- hadan atması ne kadar yerinde olmu~ sahnya cıkmış bulunuyordu. Yalnız Göz- gelmemiş olsaydı, ·tere - A ~--
0 da tabii bu fazla rejimle tAkatten düş- için bir düstur mahiyetindedir. Sbenede Klcayse

1
rt bkezd fabrikha~1_!'da1 dçalıştırılk- bu hareketi de o derecede aksi olmuştur. tepe Halitten mahrum bulunuyordu. ~~;l~~ yh~l~yuz7!'t !:~übak bl' 

ıttl, yüzUnOn hatlan derinlt"Şti, boynun- iki veya Uç gUn sudan başka hiç lr şey ma ta o an a ın ma ıı;um ar an ço Yani demek istiyoruz ki hakem milıa- Müsabaka başlar başlamaz iki tarafın &• ~ -
da buruşuklar çoi?aldı, sa.ylan ağardı. ;ığzına koymadan kuvvetli bir per- iyi nndıml'ln alındığını göz önüde bu- baka;,. daha dUrbinane bir görüşle ida- da çok seri oyun çıkardığı görülüyordu. line koymuştur, 
:yaşı henUz kırkı bulmadığı halde (çün- biz yapmak çok faydalı olduğunu lunduran Adliye vekaleti diğer fabrl- re edebllirdi- Bilhassa bu devrede rüzgar altınll düş<'n * ~ 
kU kırk bP151 kapalıdır) ellisinde gös- nefsimde tecrlibe ile öğrendim. Fa- kalarımızda da kadın mahkum çalıştınl- Altay _ Demir spor maçının hakemi Altın ordu güzel anlaşmalarla Göztep'! Sovyet Rusyaya gelince; maun ;_,; 
ilıeriyor. kat jimnastikle, sporla açık hava- ması işini tetkik etmektedir. VekaJet bu Ali\etlln de çok uyıftL Verdiği karar. kale.o;ine iniyordu Fakat Göztepe mil- siyaseti, yani devlet olarak diğer 

'OçUncilsUne geiince, bu hanımı her da, dağlarda, kırlarda dolaşmakla a~ada Kays;cı:I bez fabrlka1J1ntn mah: tarda daima mntereddittl. dafnası yerinde müdahalelı>rJe ve uzun .retlerle münasebeti •Dünya ihtilili ~ 
gördilkçe yill'f'ğim sıilar. Bu da çok g{l- fazla yağlan yakmak mOmkiln oldu- kum adedını arttırmak huausundakı LAysrnenler de kıyafet bakımından hiç vuruşlarla bu inişleri kolaylıkla kesi- mak• gayesine bağlı idi. Bunun 
zel. .sevimli. tftıasüp endama malik mib- r.u halde açlık ~kencesine katlanarak !eklifiyle Na~illi fabrikasının talebini de iyi bir intiba bırakmadılar. Bir hafta ev- vordu. DördUncü dakikada satdan VcllJl- iki prensip mevcuttu: 
te.ma bir insandı. Evlendikten sonra uv- zayıflamıya çalışmak hiç doğru bir ıncelernektedır. vel de sahada düz iskarpinli. beyaz don- İan bir Altm ordu hilcumu çok mllkem- Ya NAz.ilerle anl~rak kapitalist tr 
lru hastalığına tutuldu, en mahir dok- şey değiJdir. $işman1ık gilzel bir şey - lu, le fanllAlı ve kısa çoraplı lAysmfl'ne mel tamamlandıi!ı için golle neticclenrl . ı.atlan kuvvetlendirmek, yahut ta :: 
torlar kendisiyle m~gul oldular. ~k delildir, anladık Ya sıskallk? Bazı hapishanelere vazife verildiğine şahit olmuştuk. Te- Bu gol oyunun ilk ve son ~olü oldu, Bu rakki ve teklmnl mefhummıa daha~ 
itinalı bakıldı, nihayet lyilt"Şti. Yalnız HUlha vücuda bakmalı, onun yemek lliiveleP ~tapıfl'-'Or.. menni ederiz ki bu gibi llübali vaziyet- devrede Göz.tepeye nazaran Altın ordu vade yer verdiği söylenen demo. _..4 
hasta olmadan boyu 1,67, !ikleti 57 kilo gibi hareket gıdasını da muntazaman ·" .7 lere bundan sonra meydan verilmesin daha zlvade muvaffnk oldu ve devre lerle b:rleşerck geri teşekküllere JCJP.-
n.. L. hasta] A d knlktı• h .. 1' 1 ]'I Yed"-"" · k Adliye nk&letinden verilen malu- · d l k ~en. uyııı;u •ı;m an gı :ıaman er gun yo ıy e verme ı. ıı;ını ya - E B bldm bildiğimize göre mllsabakaya işti- 1 - O bitti. milca e e etme · _ .. 
tam 75 kilo olmuştu.~ dost akrabalar, malı! Zayıflamak çarelt>rlnl aramaktan mata "öre Bolu, lazı~. Konya, alı- ıak ettirilen futbolcular ne kadar mun- tKtNCt DEVRE Sovyetlerin harfe! siyasetinde Z8JP""'"" 

kendisini yakından taruyanlar, caman ise semirmemlye bakmalı! k~sir, Denizli, Mıı.nisa, Cümüşane, Van taum giylnmei?e mecbur bulunuyorlar- !kinci devrede rüzgan lehine alan Al- zaman bu iki esas ta tatbik edihntştlt' 
N1ıı:ıaııauaar:111ı:ıaıı:ııu:ııı:ıcaı:ıc:ııı:ıaaı:ıcccccc==cıı:ıcccıccııı:ıı:ııı:ıccıu:ır.:ıcıacıccccaaı:ıwı. Ağn, Dalaman. Muı. Sıvas ceza evleri sn hakem ve liysmenler de aynı esasa tın ordunun ı:ayı adedini arttırması bek- Sovyetlerle Almanya arasında im~~ 
A k J Son hava hücumları inşaatiyle Ankara mahkllm çocuklar tAbldirler. leniyordu. Fakat GöztepPliler ilk daki- nan ademi tecavUz muahedesi birı11"" 

merr O Ve apon VO ~=ttad~~. ilave inıaatına devam olun- ALTAY - DEMtRSPOR MAÇI kadan itibaren hiicum inisyatifini elleri- telakkiye dayandığı gibi Milletler c~ 
• BASTA RAFI l INcf SAHIFF.llE • - BAŞTA RAFI 1 fNcf SAHiFEDE • Bu müsabaka daha ziyade Altaylıla- ne alarak Altın orduya t.clılikeli anlar vati politikası ve bugünkü f ngiliz itU r 

tir. Bu notanın Japon - Amerikan - rın tazyiki altında cereyan etmiştir. yaşattılar. ikinci devrede Altın ordu kJ da ikinci e..cınsa davmımaktadır. ..._ 
ihzari müzakereleriyle alakalı olduğu mitralyöz ateşine tutulmuştur. Cenubi ZARITAOA Kuvvet derc<'r~inın Altny lehinde bariz forvetleri Göztepc kalesine yaklaşmak Bu~nkü dünya sartl::ın iç:nde frıy 

Afrika tayyareleri gündüz Bardiyaya f b 1 d ı B ı fl!lll 
zannPdilmektedir. 1 cluşu, mUsabakanın sert cereyan etme- icin fazla ırsat u ama ı ar azan e - liz _ Sovyet ittifola bir emri vakidir. ~ 

Tokyo, 5 (A.A) _ Japon Hariciye hücum etmişlerdir. Avcı tayyarelerimiz ALIŞ VER Ş sine ve go11t>rin fasılalarla yapılmış ol- lerine geçen fırsaltan da, tekme yeme- emri ımkii dikte eden de Amerikadıt· 
de faaliyete geçmişlerdir. .... k f d d d 1 G 

Nezaretinin organı olan Revü Diploma- Cenubi Afrikal· pilotlar tarafından Sırasında hlPSIZll.K masına rağmen heyecan vermedi. Al~y me için, isti a e e heme i er. özdtednl' * ~ 
tik mecmuası şöyle yazıyor: idare edilen Komahavk sistemindeki Mczarlıkbaşında bakkal Mehmet To- ilk golii yirminci dakikndn tlyasın aya- bütün gayretlerine, at•A eopi mü et İngiliz _ Rus itt:fakının ameli ga~' 

Amerika hakikaten adaletin ve insa- tayyareler Sidi Bnrrani böl~esinde ya- palın dükkanından alış veriş behanesile ğiyle kaydeftti. Bunu fasılalarla aynı Altın ordu kalesini çed~~er ediçine alma- ne olacaktır? .. 
niyetin müdafii ise Avrupa harbine ni- pılan bir hava muharebesinde bir çok krem ve tuvalet sl'lbunu çaldığı ,ıkayet oyunl"U tara ındar. atılan iki ı:?ol takip sına rağmen sayı kay PUem i ve mnç Bu ittifakın nmeJi ~y~i. harbi ~ 
hayet vermek için mildnhale etmelidir. Messerşmit 109 tayyaresi hasara uğrat- edilen Ali kızı Aliye Yazgan zabıtaca Etti. Demir sporlular 3 - O mağlılp vazi- da 1 - O Altın ordunun galibiyetiyle bitti. mak, ve uzıyan müddet içinde Amcrııc; 
Amerika Birleşik dPv)etJl"ri vakit çok mışlardır. Yalnız do··rı tayy-~-1- do""n· vAknlanmı .. tır. ~..---::.7"..f.r'~~...r~~A""~öe ... ...,..,.,...,._ ... ,_,,,_,. ... ~_,- " .. ~,,..,...~ nın harp ~nayiini daha rentabl bir Jı•.., 
ıeçmeden bu vazifeyi başarabilecek ye- memiştir. •n:ıua Bir lıöfe Patlıcan çalf'-llŞ Rumenler in za viatı ' r·AMKAR~ l!~!ii!osu .. E koymak. bilhassa Almanva Sovyet it'';. 
gAne memlekettir. Amerikan şerefi bu- Kahire, 5 (A.A) _ Bn"tanyanm Ort K d R'f wl M V • - " yada mes~ul iken Amcr:kan ha\•a )tt.lt• 
ııu icap ettirmektedir. Amerika harbe a emer e ı at og u urtaza. ev- • BAŞTA RAFI l iNCİ SAHİFEDE • : H t ı G 0 N K 0 r R O G R A M ' l d k f k kB 1 
girerse harp beşeriyetin ıstıraplarını şark hava kumandanlığı tebliği: selin bahçesinden bir köfc patlıcan çal- :-......... _ _ __ ......... vet erini Avrupa a te si etıne ve tit• 
arttıran ve bütiln dünyayı snran bir sa- 3 flkteşrinde Britanya hava kuvvet- dığı iddinsiyle tutulmuştur. ordusu 60 bin f'Sir almıştır. Bizim kn- neticeyi garp cephesinde eMe etme~~ 
vaş mahiyetinJ alacaktır. !erine mensup bombardıman tayyarele:ı PEN#'!ERE"8N yıhımız 15 hindir. Bunların 7 - 8 bini ;:;~ ~[~;r:mpl.vŞ.4~e~jı::~a:~~er~~~~~O SADRİ ER~ 

Am rika k nd. · tehdit tm ri 1talynnın Marina Di Kantangarodak fJfRS .. IZ GİRMİS ölü ve geri kalanı c.11ir olması muhtc- .-A 
e e ını e even 9'e ,~ M"' ·• 1 830 845 E · ti 1230 l'~DDL Kil"'" kendisine faydalar verecek olan yeni ni- demiryolları birleşme noktalanna, meldir. Ordumuzun blitiin muharı-be- uzıı. P. . - . vın saa ..• . o 

7.amın tesisine muhalefet etmemelidir. elektrik suntralına ve mühimmat fabn- Cüzclyalıda Hüseyin kızı Giizin Ka- lerde ölü miktarı 20 bin. yaralı mikta- Program ve memleket saat nyan .. 12.3:; § 3,. 7 J • ı 
Uzak şarkta kurır.ak istedij?imiz nizamı kasına muvaffakıyetle hücum etmişler- meralp. zeminden bir metre yükseklik- rı yüzde sekseni hafif olarak 76 bindir. Müzik : Suz:nak ve kı:trcıgar makamla- 8 :J ) er 
tanımnlı ve japonyaya muhalefetinden dir. te bulunan pençeredf'n evine hırsız ~ir- Düşman kıtnlıın bizimle muharebe- rından şarkılar .• 12.45 Ajans haberleri.. § k 
vazgeçmelidir. Akın alçaktan uçmak surPtiyle yapı]- dii"iııi ve bir takım ev eşynııının bu meç- !erinde 70 bin ölü. 100 bin yaralı ver- J3.00 Müzik : Muhtelif şarkılar .. l~t3U 8 sev edı•ıece 

mış ve hedt'flC'rin hepsine tam isabetler hul hırsız tnrafından calındıV,ını iddia mi,..lerdir. 503 düşml!ln tayyaresi tahrip 14 00 Müzik pi. 18.00 Program ve mem- 8 
~==•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:_- kaydedilerek bi..ıyük hasara sebebiyet etmiıtir. Zabıtaca tahkikata başlanmış- ettik. Knyıbımız 120 tayynredir. Düş- tek.et saat ayarı_ 18.03 Müzik pi. 183G 8 İzmir Yerli Askerlik Şubesinderı: 

VeTilmiştir. bT. mnndan çok fo7.1n mühimmnt ve haTp k K § 33 7 doğumlulnr ve hunlarla ınuıı· Hilal eczanesinden bildiriliyor: D · il b" l kt d d Müzik : Fasıl heyeti.. 19.15 Müzi : a- h' emıryo arı ır eşme no asın a u- mnlzemesl ic;tinnm ettik. Bizim harp 1 k §neleve tubi olanlnrln muvazzaf u;· - b" i t · d ki li f k tJ d K b h'l' ı ..1•· "' rışık .snrklıar. 19.30 Mem c et saat nya-
1
• ~AYIN ı·z .. ;nrjLER: -: ran ır a-şe renı e ma ne· tü e ate- a er e 1 r.s sa 1 ın geçen ousm;ır, malzemesi kayıbımız nisbeten daha az- · S metlerini yapmamış yoklama ,.:ıı~ 

.,. ıq na,, · tutulmuştur tayyareleri bazı noktalar iizerine hom rı \'e ajans haberleri 19.45 Serbest 10 u T 
1 = = ~ıne 4 tik . . . . . k dır. Dakika .. 19.55 Mu"z.ik : Oda musikisi : o cağı, bakayahu ve hava tepti ıBn = Al .. di 1 w k = 3 - teşnn gecesı ve ertesi gü- balar atmışlardır. Ha.sar ve uı.yıat yo - Gerilerimi2:de hareket eden para .. üt- § bitirenler sevk edileceklerdir. J.i~ E tın ruya a Ye yaptısomız o-= B d' 1· f d .. l\ OZART 20 15 R d t . 20 •c. 

; lonyanın kokusundaki zevk ve aan- E r.ü ar ıya ımanına ve etra ın a tur. çülerin ve tethişçilP.rin yüzde sekseni ı ··· · 8 yo gnze esı ·"*" R erat 10/ 10/941 cumn günü yer 
E atı bilmiycn İzmirli kabul etmiyo- ~ bulunan askeri hedeflere ağır bir hü- Roma. 5 (A.A) - ftalvnn tebliği: Si- tevkif edilmiştir. Tayyare bombalarile Müz!k : Bir halk türküsü öğreniyoruz... ~ askerlik şubesinde hazır bulun•-
- - cum yapılmıştır. Cenubi Afrika kuv- mal ve şarki Afrikada lehimizde cereyan tahrip edilen tren, mühimmat deposu Haftanın türkUsU : Çaya indim .. 21.00 ~ caklardır. 
~ ruS~n zamanlarda altın rüya yerine~ vetlerine mensup bir tayyc1re filosu bu edrn mahalli çarpıc:malnr olmustur. ve fabrikalar yoktur. Ploestideki hasar Ziraat takvimi.. 21.10 Müzik : Piyasa § Toplanma gününde hazır bulull-' 
§ baı.ka lcolonyalar verildi~i öğreni- :; mücs..cıir hücumlara ~rak etmiş bulu- Tayyarelerimiz Marsamatruhta diiş- 300 bin Ley kıymetine varmamıştır. şfil"kılan 21.30 Temsil : Kimgil ailesi .. lmaynnlar haklanndn bakaya rnuıı· 
E voruz. Altın rüyayı yalnıı: f':czacı g nuyordu. man mevzilerini, rıhtım lan askert tesi- - ?.1.45 Müzik : Radyo senfoni orkestrası melesi tatbik olunacaktır. 
:'<,.mal Akta" yapar. Rilirsı'nı"z bu'"tün =- Sollum yanında bir dilşman kampına s.ıtı barakaları bombalamışlardır. Yan- U L Ş k . t 

0 
M 

1 
k . h \ ll----- -6> 

., da hücum edilmiştir. Avcı tayyareleri- gınlar ve infilakl&r olmuştur. DU~ma- ZOR ar fO Vaz' }' e 22.3 cm c et saat ayan, aJans 8 >er- ·~~.h"'~:::;ııopıı 
E Türkivenin her tarafında ••vilerek ; - 1 · borsalar f"atler:· 22 45 Cazbant pl l .. e - .... miz bir çok kı>cif himaye devri.vesi uçııc:.. nın Bingaziye yaptığı yeni bir akında ~ en. · 1 ••• • A ınanlara gor 
; lcııllan•lmaktadır. : . I --r d b h k~ -ıc 'k" rest •ı l .. d 0 .. ü ül .. • BAŞTARAFJ l tNct SAHii' r.uE - 22.55 _ 23.00 Yarınki program ve kapa-
§ Simdlvc kndnr zevkinizi oksamış E ıan yapmı.ş arsa a u are ett esnasın- ı ı tavva u ev er ıcın e ıs r mu,_ - RA~TARAH 1 fNf'f ·;.'\;tJFf:l)f,;ıı 
- k ku 1 da dücmanla çarpışmalar az olmuş ve bu tür. Alman avcılan da bir dü""'an tay- ladivostok yoliyle Rı.ısyaya petrol gönde- nış.. ..tte'" --- o tanıvonıanız a tın rüya koku-= "t -:r-· ti" d k" hü h k•t d rnu .l. ~.arpıcmaların hiç biri kafi bir mahiyet yaresi düşilrmüclcrdir. riJmesini japonyanın dostane bir hare- ıne n e ı cum nre n ın a tter" : 1ivle bir defa kn.,...ılaşhnnız. E "f .. k 1 b'" ··k ··1 ··d t t ··k hedcı• - ·" - alamamıctır. Hava kuvvetlerimiz Malhtyı mO~r ket telakki etmeyPCeği hakkında japon demiştir. ıta ar uyu o çu e s rn <'lı dJt' = O zaman HiJal eczanesini bir da- E ,.. 1 be M h b rf B ı S ]...-! ]" h t d h · d akl crn-'-tB - Bütün harrkattan yalnız bir tayyare- surette bombardıman etmislerdir. Baş- sözcUsil İşi tarafından vuku bu an - u a i n c u mese e ovyet t"rı a a- ne er saa a a zıya e Y a.,. .. ~ S ha takdir todecek sanatın taklit ka- E ' l" Lo k" ı 
:bul P.tmediğini bir daha gönnüş ola-§ miz üs.<>ilnc dönmemiştir. ka tayYareler Kıbrısta Le.fkoşeyi ve Po- yanatı mUnasebetiyle Sovyet sözcüsü kadar etmez mi.• sua me, zovs ı ar. usıerl"' 
E cabınız. - Lefkoşe, 5 (A.Aı - Düşman tayya- pos 1imanını bombardıman etmişlerdir. Lozovskinin f.ikrinl sormuştur. Lozovs- •Bizi elbette alaJu..dar eder. Sovyetler Düşman nehri geçmek teşebb....,..~J 
E o. -4 Hilil ECzaaesi : releri arka arkaya üçilncil gece Kıo:-•sa Burada düşmanın bir ticaret gemisi ba- ki: ihtiyaçları olan malzemeyi alacaklar- de hiç bir yerde batı kıyısına ~ 
=ıımıu11111111111111111111111111111111111111111111111111E hücum etmişlerdir. Dün akşam aynı s.ı- tırılmıştır. cBu sualin cevabını !§iden sorunuz.> dın demiıtir. mıstır. 
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INGILIZCE 
. O~reten .._.._ __ _ Dersler 

• -•-n-•-.,,...~ 

VÇVllCV DERS 
v· 
lfoltgUiden evvel yazılan sadalar çok dalıa kuvvetli okwıncaktır .. 
!f w are you? (Ha'u Jl'yQ) Nasılsınız? 
~do you do? (Hn'u du yu dO.') Merhaba, selfunlanm .. 
~ morning (Gud mô'nin "g"} Gün aydın .. 
~ afternoon (Gud liftınu'n) Gününüz hayırlı olsun . 
~ evening (Gud ivnın "g") Ak-;amlar hayırlı olsun .. 
~ night (Gud nayt) Geceler hayırlı olsun .. 
1fot • bye (Gud bay) AHahaısmnrlndık .. 
llai~ (Höute'l Otel Restaurant ( Re'shron) 
'1' \\Tay (Re'yluey) Trenyolu Station (Ste'yşın) 
tı':1 (Te'ksi) Taksi 'I'rnin (Treyn) 
'}\.,~~ (ıle'vın) On bir Twclve (Tue'lv) 
~ (Sitin) On üç Fourtcen (Fôtin) 
Se n (Fiftin) On beş Sixteen (Siksttn) 
~· \'enteen (Se'vintin} On yedi E:ghtcen (Eytin) 
'l\..lrıeteen (Nayntln) On dokuz Twenty (Tue'nti) 
'~tY-one (Tue'nli-ua'n) Yirmi bir 'I'wenty - two (Tue'ntl - tö') 

~ ls there a good hotel? (Ue'a iz zı gu'd höute'l) 
lıtı.. İyi bir otel nerede vardır? 
··~ Is the railway - station? (Ue'a ız zı re'yluey ste'yşın) 

lto\\1 Tren istasyonu nerededir? •• 
Jt la ~uch is thls? (Ha'u maç iz zis) Bunun fiati ne kadardır? 
~~ ve shillings (it iz fayv .şil'm"'g") Beş şilindir_ 

far Is to thc station? (Ha'u fa iz it tu zı ste'yşm) 
lt ta İstasyona De kadar uzaktır? 
~ ınile (it iz ı m.Ayl) Bir mil .. 

---------------------------~~-

''Yeni / .. sır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

~-----------------·..,,.,_,--~-----------------
.; ~$TARA.Fi 1 İNCi SAHiFEDE - miyor. Bu sebeple bu gibi haberlerin 
,.Palı, fakat sarih etimle ile haber kıymeti yoktur. 
..._ ltıı~Je~di : •Sark cephesınde hareka- 29 eylülde, Dinyeper Petrovskun şi
)l'lıl ~t net!cesi dolayısiyle büyük ve mal doğusunda 3 Sovyet tümeninin Al
dır, >ı.ır takım zaferler hazırlanmakta· man - İtalyan kıtnlnrının bir çevirme 
bti~Uk Yın 15 inde de •Sark cephesinde hareketi netiC<'Sincle hücuma uğnyarak 
'-ıekte laarn.ızi hareketlerinin inkisaf et- imha edildiği b'ldirildi. Müttefikler bu 
~i ~hl olduğunu• bildirmişlerdi. Sonra- muharebede yeniden 13 bin esir, 69 top 
'!ilin ,ı~~cr, yeni Alman taarruz hamle- ve bir cok sair silah ve malzeme almış
hit ku "~aynada görülmemiş muaz.znm !ardı. Bu csnndn şimnlde ~ningrad ct
llı.ı ~o;;et: şümul ve hızla vaki olduğu- rafında şiddetli muharebeler oluyor, 

Cllli :dı. Finler Ladoga - Onega gölleri arasında 
~Up PUr ki Sovyet ordulnrı şimal ve Karel'nin merkezi olan Petrosnvadsk 
Qıı~ lan Çevri)meğc maruz bulunurken şehrine yaklaşıyor, ve cenupta Alman 
~dı h~a Kiyefi mtidafa:ıya savaşıyor- ve İtalyan kuvvetleri Harkof ve Rosto\• 
loQ ~~oyle ki, bu müstahkem mevkiin mevkilerine yiirilmekle beraber Kırıma 
N;0rneıre cenup doğusunda yani ge- da yanaş:ıyorlardı. Ayni zamanda Fin
~ d~~lunan Poltava sehri 18 eylül- landiya körfezinin dibindeki meşhur 
\o~l'i \iş olduğu halae Sovyet kuv- Kronstadt adasındaki harp limnnlann
~tf • Dinyeperin garbinde bwunan daki Sovyet harp gemileri havadan ve 
~e ~lesini ancak ayın 19 unda tah- karadan bombardıman edilerek eheınS. ettiler. Tabiatiyle çok geç kalmış- miyetli hasara uğratılıyordu. 
~\'\feıTünko Alman zırhll ve motörlü Bir ilk teşrinde bildirildiğine göre 
~~ erı şimalden ve cenuptan ilerll- Dinyeper Petrovskun doğusWlda b:r 
~~· !Qyefin 200 kilometre gerilerinde Alınan zırhlı tümeni bir baskın netice
~~ler ve bu suretle Kiyefi bütün sinde düşmanın miiteaddit bataryaları· 
~ geri arazileriyle birlikte sarmış- nı iğtinam etmiş, daha şimalde diğer bir 
~ll zırhlı tUmen düşmanın zırhlı kuvvetle-
~l~ sonra. mahsur Sovyet ordu- riyle karşılaşarak 80 Sovyet tankından 
~ Alman muhasara kuşaklarını 45 ini tahrip etm!ştir. Lcningradın 9 ki
' ~kurtulmak için yaptıkları ümit- Jomctre kadar cenup batısındaki eski 
tı. Aı~ ~~ rnUthiş muharebeler başlamış- carların yazlığına Almanlar girmiş ol
~Iltlnlar, hem şuraya ve buraya ba, duklarından, şehir buradan ağır topçu 
~. h tlıahsur Sovyet gruplannı dağıta- vasıtnsivle bombardıman edilmele baş· 
~liUnların etrafında çenberl kuvvet- lanmıştır. 
~t ~ lllluştınyor, hem de bu gruplan Almanlar, bu esnada bazı harelita gi· 
~ l'ine top mermileri ve uçak bom- rişmiş bulunuyorlardı. Fakat bunların 
~ #ı}~~ırarak imhaya ealışıyorlardl. yer ve mahiyetini izah etmeksizin sade
W1ij ~ lar, Kiyef savasının sona erdi- ce (Doğu cephesinde harckAt plan mu
~ ey}ftlde b:ldirdiklerine göre bu cibince muvaffakıyetle devam etmekte
~ tTı ve emsalsiz savaş iki hafta dir) kabilinden tebliğler veriyorlardı. 
.\) SOnnu., bulunuyordu. ' Nihayet Hitlerin 4 birinci teşrin cu-
~~::n teblif!lerine göre 50 den fazla martesi günü Berlinde Sporpalasta siiy
i,'.ll'la ~ nıUl"ekkep beş düsman ordusu )ediği nutuktan anlıyoruz ki, 1 ilk teş
""ll~lae ilerek 665 bin esir alınmış, 8~4 rin carsamba gilnünden beri sark cephe
tlı~ b 3718 top ve ı;ayılamıyacak kadar sinde düsmanın bazı kuvvetlerinin im· 
~ :r neviden silfıh ve malzeme iğti- hasını istihdaf eden yeni ve muazzam 
~~eteya tahrip ed'lmis. vani tanınnns askeri harckctJcr baslamıştır. 
~dası stlvari maresnlı Budyeninin ku- Hitler bu münasebetle şunlan aynen 
~ 0lrn ndaki cenup Sovyet ordularının söylemiştir : 
~"l1 ~ dörtte üçü yok olmuş.. •Bu sefer benim buraya gelmem. bil 

~lllhış et. cephe>sinin cenup cenahında hns_-;a zor oldu. Cilnkü sark cephesınde 
'lltı hu hı_r gpdik açılclığına ~öre Alman- baslamış bulunan askeri harekut d?layı 
._~hil cıhette bir lahza tevakkufa uit- siyle bu saatlerde veni biiyük hfıdıseJer 
ta~ l> ~C'ek Yevftne sebep ve unsur nn- olmaktadır. 48 saatten beri orada muaz
:· ttıe 0 ı.arın, demirvolların diizeltilme- zam hareketler inkişaf halindedir. Bun
~tıla~~ıllerin uzatılarak tanzimi ve or- lar şark düsmanının dağılmasına yar-

~ıtrı l Yeni tnsarlarn ~Cire tertibi için dım ede<>t'klerdir.• 
~tıı)l'rl 0 an bir knc gilnliik zamanın ka- Bu söz.terden nnlıvabiliriz ki Alman
~1\-ıa.rı~ı olnbilircli. Bununla beraber lar, büyük Kiycf muharebesinden niha
~._llırıı :· Sovyctlcrc Stalino - Hnrkof yet üç gün sonra bilhassa Harkof ile ci
~ oJ hkim ederek verlec;mek için H\- varını müdafaa eden ve ayni 7.amandn 
l), ~~n zamanı vermemeli idiler. Yelniadan Sınolenske taarruz eden Sov
) liı ·uctler her halde cephen:n en son yet kuvvetlerini ihataya matuf büyük 
lııa f!iitı~rınl Rursk. Hnrkof ve Stalıno- b:r harekete girismişlcrdir. Almanların 

4
1 " , ·ı~rcceklerdi. CiinkU Almanlann daha cenuota Taganroga yaklaştıkları 

\· ıl tıi •1ler istikametinde ilerlemeleri veya girdikleri anlasılıvor. Rostovun 
~1• S<ı~ Sonrcıki haberle>rdc>n anlıyoruz zaptiylc Almanlar Don nehrine el koy· 
lllaı-da eller cenupta. imha ed:Jen or- muş ve Rafkasyanın yolunu nçmış olur
~ aleıan açılan büvük C\:phe ıtedikleri- lnr. Fnknt Harkofun, icindeki ve et:-a 
~bit\ rk)c celbcdilmic; hudut kıtalariy- fındoki Sovyet kuvvetleriyle birlikte 
~ \le h 1rn yeni tcskil edilmis kuvvet- düşüriilmesi Almanlara Kursk ile Vo· 

tı~lııı- <ıtut fabrik~ıclan henüz çıkmış ronesch'in zaptını kolaylaştırır. 
'~lıtıd sevketmislerdir. Brivam;kta bulunan Alman kuvvetle· 
) Qrıtn 8~ b~ska Soyyetler Smolensk rl Yelniada Sovvct kuvvetlerinin cenup
~ft~dırrı ~ istıkametlerinde de bir takını tan gerilerine düsebilirler. Elhasıl flitle
~ı.ı ~arru arru:ılarında bulunmuşlardır .. rin hnber verdiği yeni taarruz, Ilmen 
~ • hiJh~ zlar, Londra te!graflanna gö- gölünün cenup doğusunda veya doğu
~"e ltı a Yelnin mırıtaknsında siddel· sundaki Voroşilof ordularına karşı dl 
ttt ~tık Uvaffakıyetli olmuş. mareşal Ti· olabilir .. Bunun için ilk vaz:h haberleri 
~~ırıa~nun kumandasındaki ordular beklemek zaruridir. 
tııı İ\'Je rı . Ve tank kütlelerinin müda- Çörcilin nutku bu sefer hcdbinane ol · 
~d~ Al ~aPllan bu hmrruzlar netice- mamakla beraber Sovyet Rusyamn in
t'l \le ı~tnlnr mevz=Jeriııden geri atıl- hidamı ihtimalini hesaba aldı~ için pek 
dtıı-ııtıtrıış ac;aba Sovvet kıtnlarınca ge- dikkate dej'!er.. Çiinkil Almanyanm 
~ teı~ b Fakat hunları anlatan Lon · Rusyavı kat'i bir mağlQbivet ve inhiza
lı...~İiıl a • ne Almnnlann terkettikleri ma u~ratmnksızın Suriye. Filistin. Mısır . 
""~ni ve ne de geri alındıkları Afrika veva bizzat İngHtereye dönmesi 

ği kasabaların ismini ver- düsünillemez. 

YEHI A.IJR 

SIHRAr K0$E.ll ~oshova konl~ranıı ı·~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~ 
•••••••••••••• 

Saçlar neden 
kepeklenir? 

• BA,ŞTARAFI 1 İNd SAUİFFllE • 
ransta anlaşmazlık çıkacağını ve konfe
ransın uzun sürerek hiç bir netice Ter-
'11iyeceğini bildirmiştir. • 

Lozovski Rus zaylab hakkında B. 

M. Ş. ve R. O. harfll\rfYle gösterilen 
çifte imzalı bir mektup. Bunu yazanlar 
kendilerini bildirmek istemiyorlarsa da 
ikisinin de henüz pek genç delikanlı ol
duğu şikayetlerinden anlaşılıyor. 

Hitlerin söylediği sözleri gülünç telak
ki ettiğini bildinniı ve funlan ilive et
miştir: 

c- Almanların uğradıktan bozgun
ları gizlemek için başka hayali iddialar 

Saçların kepeklenmesi pek gençlik, 
büluğ yaşının henüz tamamlanmadığı za 
manın alametidir Kızlarda saçların ke
peklenmesi pek nadir görünür. Erkek 
çocuklarda dn dokuz, on yaşından önce 
saclar kepeklenmez. 

Kepekler, erkek çocuk on bir yaşına 
geldiği vakit ~örünmcğe başlar. On beş 
yaşına kadar kuru olduklarından dökü
lürler ve bu mektubu yazan gençlerin 
dedikleri gibi celbiselerini kirletirler> 
bu gençler de henüz on beş ynşını bitir
memiş olsalar gerektir. 

On beş yasındıın sonra kepekler artık 
dökülmez. çünkü yağlanırlar ve eacla
nn arasmda yapışık olarak kalırlar. Böv 
lece on sekiz yaşın:> kadar. tık zamanlar
da kepeklerden ~ikivet eden f{enç, on
lann artık dökülmediğni !?Ördükçe içi 
rahat eder. On sekiz yaşından sonra ke
oekJ,.rin yerine saclar dökülmiye baş
lar. Ve sarlar döküle dökül~ nihayet 
baıo dnz kalır. 

Bunlar. tabii. umumi kaide. lnsanla
nn her biri. ba:,kıılıınndım az veva çok 
farklı bir klmva laboratuvım oldui{un
dan. st1rlardaki kepeklerin de - O umu
mi kaiclı•nin i!ftİsnnsı 7,8nnedil .. n. fakat 
baska türlti kaide demek olan- tiirlii tUr
lü"'ü olm: bazılan"da kepekler kuru ola 
rak ba!iilar v,. bütün hayatta öylece de
vam eder. F.lhiselerinin vakaları kep,.k
li olan eadece gf'nçler deP.ildir. bu hal 
vaşlı erkekJ .. rde de olur. Anc"k kepek
li vaka ya~lı hir erk .. ktc göriilüncc onu 
vaka .. ını temizlemedi~lnden dolaVl ayıp 
l'!melda beraber. yaşland•kca saçlannırı 
dnkü]..t:ı(;l;.,den dolayı tebrik de f'tmı-
Jidir. Bu•lannda gençlikte kuru olarak 
bnıı]ıvnn kepekler sonradan büsbütün 
"kavbolur. 

Sarların keoekl,.nmcsi crkeklii?f' mah 
<ıus bir hal olmakla beraber, kadınlar~ 
d1'nda - nadir olmak!!\ bl"rab,.r - snrl'\n 
ılkin kuru, ronrn vaf<lı olarak keoekle
ncnler vardır. Bövlt'lerincle sonradan 
saclnrdn dökiilür. Fnknt hir kadın daz 
baslı olmaz. Ancak seyrek sat'lı olur. 

Yalnız hndıma~"lanndn ..,n,.lar ne ke
pPJ.-1 .. nir, ne d" ıoonrnd,.n dü'!t'r .•• 

~nC'lnrın kepC'klenmesi, sonradan d<i. 
lrii'"'""k J..,,,.n <ln7. kalmnc:ı bu ~ndar :"; 
tetkik edilcliifi halde. yakın va'k4c ka
rlar buna atriti-.:rl'll f.ııc;ti:ılıklarından biri 
denilir ve J!PCilirdi. Fı>knt sac kepeklen 

serdetmeleri de beklenır.> 

lo;;;;~;,a;;::.:;:;;~I En ucuz ,en temiz Kok, sömikok ve 
Rsair maden kömUrleri en ehven şarı. 

llarla bizden temin edilebilir. Kö- ~ 
mürler!niz, nakliye ve hamaliye de § 

N bize ait olmak üzere yazıhanenizin, 

I
~ evinizin deposuna kadar yerleştirilir. 

MUrac&at yeri : Fevki paşa Bul
van No. 7 .• Te]efon : 3304 

S Satış deposu : Kestane pazan 

1 Bardakçılar sokak No. 3 
ABiDİN OKTAY 

~_,..~~ 

4 ·~ .............. ~ 
KIRALIK ODALAR 

Bir!nci Kordonda kfiln bir evin bir 
vera iki odası kiralıktır. Taliplerin 
bir bayan ve yahut ana kız olması 
şarttır. İsteklilerin Tayyare sinema
sı sırasında bakkal Haydara mUra
caatlcri .. 

'8uzCM MA A ' 

ı~c=;~:;;;~ı 
S !'~ke~ hasta. nesi be\'liye mütehasSL'"I 

lkınrı Beyler - Başturak tnaliy" 
ırubesl kal'Şlsında No.5 

TELEFOS: 3453 

IOCCICCll::r~...cr~.r~i 
y.._"""' .................. ~~~~ 

Doktor ceıaı Yarkın 
tzMfR MF.MLEKfo:r' HASTANl'Sf 

IJAH1LIYE M0TEHASSISI 
MUA VENEHANE : İkinci Beyler 

gokak No. 25 
ft,~1-;FON 3956 .. 

~.......C..~'-"<"""-<.......,, .,, ....... ..., ... ~ ........... ~ 

4 - .. .. .,... 
Birinci sınıf miiıchassı;; Doktor 

Demir Ar ~am.çı~ g 
Cilt \'e 1'cnnsül hastnlıklnn ve 
m.EKTltİK TEDA \'İLEKI 

mrinci Beyler Soknğı No. 55 .. lzmir 
Elhamrıı Sim·mnsı arl:.nsnda sabah
fıın akşama kadar hastalnrıru kabuJ 
ecicrw 

m!'sinin, sonra da dökülmec::nin yal01:1•. TELl~PON : ::ı.ıw (469) , 
c>rkekJere mahsus olmaSl daha ince <lU. 'lıı~m•1mı •••eı·-· wwww c 
ı;ünmP.k istiyenlerin zihnini dalına kur-
cn lnrdı. kadının vücudunda, yüzünde fazla kıl-

Bu halin erkeklere mahsus olması ve lar çıkar, buna karşılık saçları seyrekle
harf'Til ağa1nrındn bulunamaması dn .. n- şlr .. Hadım nğalarmda da erkeklik hor
nülünce. tabii. ilk habTtı relen erkeklik monu hiç bulunmadığ':Jldan onun müva
hormonları olmustu. Onun iç:n kimfc;I zenesiz olmasına da imkJln kalmaz. 
~arlann ilkin ke>ncklcnerek sonradan Mektubu gönderen iki delikanlı, saç. 
dnkiilmesini erkeklik hormonunun faz. !arının kepeklenmcsine karşı gazeteden 
lalıi,.,na, lcimlsl de eksikli~ine atfetmiş- bir de ilaç soruyorlnr. Bu da pek gene 
ti. Fakat basları daz k31an erkeklerin olduklarının bir alameti, bu işin rnüte
heps:nde, erkeklik hormonunun ne faz. hassısı c'.lt hekimleri vardır. Onlarda.o 
la, ne de ekı;ik oldui!una saclardan baş- birine gitmek lAzıın •• 
ka ?ic ~ir alAmet bulunama~ıştı. Burada tavsiye edebileceğimiz şey, 

Sımdı. ha.sın daz kalma'll ısinde liste mütehassıs hekimi görünceye kadar 
~elen fikir, bunun erkeklik hormonu- saçları makine ile kısa kestirerek he; 
nun fazla veya eksik olmasından değil, sabah, alkolil çokca kolonya suyu ile 
o hormonun muvazenesiz olmasından: başı çokça ıslatmaktır. Arkasından sık 
dır : İoofiz guddesiyle erkekl:k guddC:ı bir tarak kepekleri tem!zler. 
arasında muvazene bozulur, erkeklik Bu tnvsiye delikanlıların acık baş ve 
hormonu ?.aman zaman ya fazla yahu• taranmış saçla gezmeleri modasına uy
ek.._c:ik olur. Bu fikir snc dökülmesi nadır gun olmazsa da baş temiz ve elbisenin 
oldum.mu ve hadım ablannın saçlan hiç yakası kepı>ksn kalır. Bir kaç yıl sonra 
dökUlmcdiqini de izah eder. Her kadın· daz başh kalmayı istemezseniz açık baş, 
da, normal halde yüzde on nlsbetinde taranmış saç modasından vaz geçmek 
bulunan erkckl:k hormonu fazla olunca zaruridir. G. A. 

--------- --~ -
IZMİR DEF'J'ERDARLIOINDAN : 

Satış No. 
Muhamm,.n B. 

899 ikinci karantina Alsancak sokak 5 71 ada 6 parsel 
70, 75 M2. 70 eski rııımaralı arsa 

900 Karşıynkn Rn•t,..olı 1808 inci Revnak sokak 1365 ada 
1 parsel 228 M2. 1 O tei numaralı arsa 

Ura Kurus 

21 30 

60 00 

35 00 901 Karşıyakad" R.o•taıılı 1809 uncu Seref sokak 1354 ada 
5 parsf'l 148 M2. 1 O taj No.hı arsa 

902 ikinci Sül,.vmPnive 4'i6 ıncı Kamil DB!a caddesi 219 ada 35 00 
6 pımıel 1 1 1 M2. 142 tai numaralı hane arsası ı 

903 ikinci Sülevmanive 466 ıncı birinri Kir,.mitri sokak 125 00 
160 ada 6 parsel 826 metre murabbaı 29, 31, 33 taj 
No.Iu hnne ve arsa 

904 ikinci Sülevmanive Mısırlı caddesi 154 ada 1 O parsel 
5 61 M2. 1 31/1 taj nı•maTalı ıusa 

905 1lcinci .$ii1 .. vmanive 45 7 inci ('orak sokak 219 ada 8 
parsel 173 metre murı>hbaı 11 tai numaralı hane arsası 

906 ikinci ~iilPymnniye 46Q uncu Corak Mkak 160 ada 12 
Parsel 235 metre mur~hbaı 6 vı- 8 tai num11rnlı heme 

200 00 

50 00 

120 00 

907 Kı>nnvaka Bostanlı 1795 ve 1790 ıncı Kf"IT'"l ve mektep 25 00 
aoknkları kösesinde 1347 ada l pıtrsel 58 M2. 1795 
sokaktan 4 tni numıtrasını alan arsa 

908 KımnvPl:n Bo<1tRnl1 Karakol sokak 1338 ada 11 parsel 
4 30. 75 M2. 17 / l 9 taj numaralı arsa 

909 ikinci Karrıntinn Arap Ha!!an çeşmesi yolu üzerinde 
900 M2. 29 taj numAmlı hane 

9 l O Karşıyaka Rostanlı 1809 uneu s~rif sokak 1354 ada 
6 parsel 131 metYc murabbaı 12 tni numaralı ar•n 

911 . Karsıvakn Bostanlı 1700. 1809 uncu s .. rf'f ve Yalı 
sokakları kösf'1'1inde 135 5 adR 1 parst"l 3 75 1 M2. Sere( 
sokağından 17 tai n11m<1rası alan arsa 

912 Karsıvaka Bostanı! 1700 üncü Yalı sokak 1359 ada 1 
par~el 71/1 taj numarnlı ars 

913 Krşıyaka Rostnnlı 1 794 üncü Mektep sokak 134 7 ada 
4 parsel 292 M2. 11 taj numaralı arsa 

914 Mersinli 1569 uncu Banyo sokak 1475 ada 3 panel 
170 M2. 14 tai numaralı hane 

915 Mı-rsinli 15 69 uncu Seref sokak 14 75 ada 4 panıel 
266 metre murabbaı 16 taj numaralı hane 

86 00 

50 00 

30 00 

937 75 

1500 00 

120 00 

400 00 

350 00 

916 Hasan hoca mahıtllesi Cuha bedes•t-ninde 337 ada 122 400 00 
parsel 15 M2. 128 tai numaralı dükkan 

Yukanda evsafı yazılı szavri menkul emvalin pesin nara ile mülki;etleri
nin satışı 1/I0/941 tarihirıden itibaren 16 $?Ün müddetle müzavı>rl,.vı> vaz 
edilnıistir. lhalelı-rl J 7/1 O /94 1 tarihine müsadif c:ııma günü saat 14 tedir. 

Taliplerin mt1hamm,..n bt'rlelleri üzerinden % 7.5 depo7ito akeecıi yatıra
rak yevmi me7kurdt- Milli Emlak müdürlüğünde müteıekkil """'I knmievo-
nuna müracaatları ili.n olunur. 4062 (2177) 

Yeniden büyük bir parti 
• Smptı « Mibtahzarları 

GeJmlştlP. J~inde PRON'J'O.llL DE VARDUL 
41...-=.~ --- ·----• -s""'•-- ---------

Bütün 

» 23~cc &ıtma ve frengi lltiçları 

KızıJaydan yenid~n tedarik edilebilir 
» Smptıcc Dlf telHllJeti müstahzarıaı 

ve bil' ~oJı 

,.f!J.clı!tJnqnJe~« SePum ve tıfıları da 

telıPar gelmlştll' .. 

ilaçlar 
Bütün eczaneltırdeo 

tedarik edilebilir 

''Z.evcim Gözlerine 
inana-mryor~, 

".10 YAŞ DAHA GENÇ .(GÖ· 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLIYOll,, 

Bayan WA~NER, Montreuil, (Seine.) 
bunu ve sebebini, şöyle anlatıyor: 

Bay•n WaOner'ln .. Biocel" il 
1yenl clld unwrunu kullan. 

mHd•fl evvelki fotoOr•fı 

z-CVcım "bu c~den bir harika .. 
' dır" diyor. Ancak, iki ay kadar 

r.vveı ılnanda ve 'IÖ:der!ır'le aıu
ımm e\rafında çilfCiler ve buruısuk· 
lllftlaran vardı. Hakikaten yaslı gö
rünüyordum. Bugün ise. bulun çiz

'cllerim silindi ve arkada$1anrn, bir 
ıenı: kızm cildi gibi saf ve yum11$ak 
olan cıldime takdir nazarlarile bakı-
1yorlar. Onlara, benim yaplığnn gibi, 
cıld unsuru olan .. Biocel., ll Toka
lan kremini 1<ullnnmalannı tavsiye 
ettim. Evveli onların bil'\"Otu bana 
gülmüşlerdi, Fakat daha sonra biz.. 
ut tecrilbe ettiklerinde, gôrdüklerl 
f8yanı hayret, semeresinden cid
den benim kadar memnun kaldı-

&ay•n W•Oner'in blrk89 rı.fa.. 
artındakl py.,ıı h•yret ;•Ol• 

flkliAI Qöstıren fotoOrafı 

İar. Cild gıdan olan pembe renkteki 
:'n>kalon kremini her ak.pm 71t., 
maz.dan evvd kullanmaz. Terkibin
de Viyana Üniversitesi Profe.Orı.., 
rlnden biri tarafından keşif ve ~ 
kı cildimian tabU bale:ykl unsur-f 
lanna benzeyen ve pnç hayvan.,. 
lann cildinden istlhr.ç edile~ 

fCll(lltln kıymetli ce\.flerl ~··~ 
"Bıocel" vardır, GOndilzlerl de D!"f 
yaz renkteki Tokalan kremini kul
lanınız. Bu dyode clld1nh: • beyaq 
yumuşak, ve bütün siyah nd<t.alar., 
dan ve ıçılmq mesamaltan kur1' 
tulmu$ bir hal kesbedcr. Tok31o 
kremlerınde m!isımir \'e şayanı mem . 
nuneyct netic-cler tcminaUıdır. 
takdirde paranız. iade olunur, · 

.. 

Devlet Limanları isletme umum müdürlüğü 
lzmir ıubesi MüdürJ•!ğitnden : 

lzmir mendireğinin tamiri için muhtelif cb"at ve evsafta 2700 metre mi
kabı tnş pazarlıkla mübayaa edilecektir . 

Talıp olanların 2 teşrinievvel 941 tarihinden itibaren 1-ir Jıafta zarfında 
bu iş için tanzim edilmiş olan şartnameyi görmek üzere müdü:iyete müra• 
caat eylemeleri ilim olunur. 2 4 6 4064 ( 4145) 

Doyçe Oryent 
D ll :E S il N E R B A K 

t Z M 1 R. 
Ml'rkezı : ırnm.IN 

bank 
ŞU IJ ESi 

Almanyada ı 7S subesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ıhliyal ak1;esi 

171.soo.ooo Ra"hsmarlı 
TiirkivPctt- şubeleri : ISTANHl 11 ve IZMIH 

Mııııırdn ımht•ll•ri : K.AltllU<. \il' ISKl~Nltt-:KIVE 
Her tilrlü b11nka nıunmclatını ıla ve kabul eder. 

tZMtR BELEDIYEStNDEN : molo1ların kaldırılma'iı ve bu sokaklar
- Münhal bulunan b .. Jediye zabıfa dnn 1361 ve 1372 sayılı sokaklara kes

memurlukları için 7110/ 9.tl günü mü- me kordon cckilrr.esi. fen i5leri müclür
saba kaimtihanı yapıJacaktır. lüğündt>ki keşif ve 'iartnamcsi veçhile 

Orta mektep veya muadili derece tah- açık eksiltmeye kıınulmuştur Keşif be
sil görmiiş ve askerliğini yanmıs bulu- deli 7544 lira 85 kuruş muvakkat temi
nan isteklilerin Uihsil ve sskcrlik \•esi- natı 565 lira 80 kuru,.tur. Taliplerin te
kalariyle birlikte imtihnn günü zabıta minatı iş bankasına vatırarak makbuz-
mUdürliiğUnc müracaatları . lariyle ihale tarih: olan 8110/941 Çar-

ı, 3, 6 4068 (2141) samba giinü !'aat 16 da em:Umene müra-* caatları. Parası mil7.ayedeove çıkarılacak 
- İmar sahasında 1361, 1362, 1':!66 trsa mukabilinde ödenecektir. 

1368, 1369 ve 1372 sayılı sokaklardaki ı 23, 27, 1, 6 (2078) 



bugünkü tayyarecilik B. Hitlerin son nutka 
ne vaziyette? ve Amerika 

En çok sür'atli 
veen çoksilahlı 

tavvareler 

8. Hull bu kabil 
" 

nutukları oku-
yacak vaktim 

-0---

Şimdililı sürat a1e sııar. yok diyor 
haddi muayyendil'. Sa· --<>-

att':. 'J.~O hilometre siirat Amerika hariciye nazırı! 
oieıme 31alılaşmalı yeni bir vapurun torpil· 

demel:tlr- lenerek batırılması 
YAZAN : A. AHISKAL münasebetiyle şiddefil 

Gcx:cn büyük 1ıarp havacılığın istik- beyanatta bulundu 
bali üzerinde hüyllk ümitler geniş öl- . 
çüdc kanaatler bırakarak k~pnnınıştı.. Vnşmgton: 5 (~.A) --:- 27 eylülde ce-
Gu"venı·ı· b' iJ"L 1 ak uh b nubi Atlantikte bır dcn:zalb tarafından 

ır ır s an o ar m arc e b l f hl · · · 
hatlarında · .. b.lm · · · dalı hızlı atın an ev tc petrol gemısı harbın 
U"""ası· dahış g~~~ ıkl esı ıçınıkma a b başından beri batan Amerikan malı ge. 
. -:~· •. . a yuı-:.sc ere ç sı ve u mil erin sekizincisid' 
iki mezıyetin artışı yanında ateş kudre- B ır. . 
tin. d ~-ı tl · dı · Kordcl Hull gazetecilerle yaptığı 

ın c anuu ması znrure en var . .. U d be 
Daha hızlı uçması istenilen tayyare- gor ~c e yaruıtının aşağıdaki cüm-

. _,,_ ti Ukselm · bekl ·ı irti! lelennı aynen neşretmek üzere gazctc-
nın .:)ura , y esı enı en n- .1 f 

YENi AS'IR 
ıc:ıı:ıı:ıı:ıaa=ı:ı=ı:ı=aooa======ooı:ıacooc 

/ngilizlere göre 
--... ·-·-----

Alman zayiah 
büyük, fakat 
harp kudreti 

yine baki 

ltalya pek büyük 
müılıiJ.lat içind~ 

Almanya hesa
bına Italya ar
tık bir yük 
halini aldı! 

YALlilZ LlMANLARIN TAY-
YARELERi ÇOK AZALDI 

-·-
Londrn, 5 (AA) - Sunday 

Tayınla gazetesi yazıyor: 

Esir dük Daustun Koma
ya gitmek üzere İngiliz· 

! ferden bir ay izin aldığı 
haberi de İtalyadaki 
sıkıntmm bir misali-Almanların Rusyada verdikleri 

bilyük knyıp]ara rağmen Alman ~ 
harp makinesi kınlm!f değildir. :\ 
Y nlnız tayvare noksanlığı hisıedil- § 
mektedir. Bu noklllnlık ta Alman- § 
lann Rusyada verdikleri kayıplar- ı 
dan ileri gelmektedir. tnırlliz ordu-
su bütün istikametlere doğru nö
bet bcldemektcdir. 

ıccıccaco=occOCO""~J9~Cccccx. 

m metresi ve ateş kudretinin kıymeti ~ ':c cvkalftde olarak salahiyet venniş-
acaba ne olmalıydı? İşte bu vasıfların • 1 . Mih v·er de harbin uza-
ölçUsünu de ortaya koymak icap ediyor- . • - cvhiU:yi. batırmak, kanun dışı 
du.. ~arm ~em bır korsanlık hareketi ve 

Londra, 5 (AA) - Opserver gaze
tesi muhabirinin bildirdiğine göre Dük 
Daustanın tekrar döneceği hakkında 
namusu üzerine söz vererek bir ay müd
detle serbest bırakıldığı ve Romaya 
gittiği hakkındaki şayialan aydınlatacak 
hiçbir haber diplomatik mahfillerden 
sızmamamıştır, Sanıldığına göre bu ha
berler büyük müşkülat karşısında olan 
ltalyada Dük Daustanın idaresinde yeni 
bir hükümet kurulacağını düşünen bazı 
ııafdillerin mütalealan neticesidir. Fa
kat bu saf diller düşünmüyorlar ki ltal
ya da diğer bir çok memleketlel' gibi 
Alman işgali altındadır. Ve bugünkü 
rejime muhalefet bir hükümet teşkil et
mek niyetini besliyen her hangi bir şa
hıs karaya ayak basar basmaz Gestapo 
tarafından tevkif edilerek kuJ'fUDa dizi

Aerodinamik evsafın mlisaade ettiği, dunynrun. on planında bulunan insanla
ve bugünkü inşaat tekniğinin sonu ola- nt' 1At1aı~1~iltdarten b~ovm;~: umumi .hareke
rak hesaplar.an, saatte sekiz yüz kilo- ıy e a. <ıAa ır teuu!Ş teşebbüsU olsa 
metre süraü aşacak bir tayyare henüz gerektir .. ~ 
· d'lmi d ğild' V b h bula Muhtelif sunlJere cevap veren B. Hull 
ın.şa e ı ş e ır. e u ızı - d ;,.. . ki 
ak ta . h be k bil" ti aynca em~.ır : c yyarenın mu are a ıye ne f h't h . b u + ............. 

derece yUksek olursa olsun, insan bün- • - ev .ı e ~n~. ?yragı ~i>Q taşı-
yesinin taham.mUlU dışında kalacağın- sın ve genu kafıle:ı ıçındı; bulunup bu
dan başarısı u bet ı caktır S _ lunmasın, her mıllet dilnyanın fethi 
atte dl yüzm,_,

5

1 treo aınıh yla · b~ teşebbüsüyle alakalı olan bu hücumlar 
ye KJ ome ız a uçan ır kn d k d' · · ildaf k 

tayyarenin doksan derecelik b!r sert . l"ŞlBJn 8 en :nrı.ı m aa etme . ta-

vacağını sö y/i yor 

Sovvetleı e 2öııe 
B. Bitler Alman
ları aldatmak-

tadır! 

lec,.ktir. 
Bu hayali faylalar münasebetiyle tu

nu teyit etmek lcabildir ki ltalyada halk 
arasında hoşnutsuzluk artmaktadıJ". 
Maneviyat çok düşmüotür. Her türlü 
iaşe maddeleriyle ham madde nohanı 
şiddetle hissedilmektedir. ltalya Al
manyaya yardım eden bir müttefik ola
cağı yerde bir yük halini almıtbr. 

DiJ.n lıtanbulda yapılan maçlar 

Fener, Galatasaray ve 
Beşiktaş galip ge idil et 
Süleymaniye, Beykoz, Taksim, tstanbulspoı 

Beyoğluspor takımları yenildi 
~~~~~-~-~~-

lstanbul, 5 ( Husuai) - latan bul lik devrede daha 6 gol. yaparak 8 - O 
maçlanna Fenerbahçe ve Şeref ıtadla- gelmişlerdir. Maçın sonuna doft1' 
nnda devam edilmiştir. Fenerbahçe kem her iki takımdan Adnanla 
stadında birinc.i maç Altıntuğ ve Bey- ni oyundan çıkarmışbr. 
oğlu spor arasında yapılmıştır. Altmtuğ Şeref stadında Vefa ve Talulrn 
maçı 4 - 1 kazanmıştır. lan arasında yapılan maçı Ve 

ikinci mnç Fenerbahçe - Süleyman!- 3 - O kazanmışlardır. 
ye arasında yapılmıştır. FenerlilCT za- Beşiktaş - lstanbul spor maC?,_t d 
yıf bir lcadro ile sahaya çıkmışlar ve ha-, tik taşlılar olduk~ zayıf bir ~ .. lro 
talı bir oyun oynam~lardır. Jlk anlarda sahaya çıkmışlnraır. De,•rc enı al 
F . . la başlamıştır. Beşiktaşlılaı lwlaııbıl 

cnerhahçc tehlıkelı akınlar yapmışbr. 1 la ıi k d bir 
Bir çok fırsatlar kaçınlmışbr. Fen erli- det nb~c~am~;h:~chr ~ ~irinci 
ler m~çı: • f galibiyetle bitirmişlerdir. taymı J _ O galibi;etle bitirrn 

Oçuncu maç Galatasaray • Beykoz ikinci devrede lstanbul eporlular 
arası~d~ Y~~ılmıştır. <>_yun bidayette berlik eay1sını çıkarmışlarsa da 
canlı ıdı. Bmncl devreyı GalatasaraylılaJ" taşlılar ikinci bir gol daha yap•,a) 
2 - O galibiyetle bitimıişlerdir. ikinci galip gelmişlerdir. 
~~~~~cıoıoooıoo~~-~:x:ııı::ıoı::ıcııı:~~IOClıooooooı~ 

Berlin sefirimiz B. Hüs 
rev Ankaraya gitti 

Milli Şele tAzimatuu arzettikten sonra v---·,.
başma dönecek... 

dönüşü sırasında anilır.erkez kuvvet te- bil hakkına malıktır. Bu .sartlar i~ındo 
slri insan dimağını kafa tasının bir tara- enternasyonal hukuka hürmet edilme
fına ve dönüşün dışına doğru yapıştıra- mest keyfiyeti insanın kendi kendis!ni 
cak tazyiki meydana getirmekte v öl". mUdafaa etmesi zaruretini ortaya ~ar
rne sebep olmaktadır. e u maktadır. Korsanlar da ona göre mua· 

Bundan başka tayyare kanatlannın ıncleye t5bi tutulmalıdır .. • 

D. N. B. Ajansına naza· 
ran B. Bitler harbin 

uzun sürecetını Alman· 
lara blldirdL 

B. MUN1olinlnln So?Yetlere gönder- -~ 
diği az miktarda tümenler bile Alman- İstan1?uJ, 5 (I'elefonla) - Berlin bü-ızimatmı arzedecek ve hilkümet 

mı · b ... n... i · tt kiz .. B. HİTLERİN NUTKUNA DAİR 
prk'~ ~- süu!' .... t' çmk dsaa e ~e y~ Kordel Hull, Bitlerin son nutku mU-
!Jomeı.ı-.? ra e a ar muvazenesını 'L-ti J du..:: du~· hakkında 

muhafaza etmekte, tnyyare sikletini ta- nnscuc Y e ne ;ıun ,;•ı . . so- . 
~akta, fakat bu hızdan sonra bütün rulan suale su CC\•abı vermişti~: . Bcrlın, 5 (A:~> - D. ~:. B. ajansı 
taşı ak vasfı b. d b' "kücil d"' .. _ • - Bu nutku okumadnn. Cünkil mu- Tokyodan b!ldınyor : Hancıye nezare
cll ;:;r mahiyet ıraı:a~ı~ Bun' ;:~t tadım dışında alaka uyandıracak her ti mahfillerinde beyan edildiğine göre 
şekilde izah edebiliriz. ıfu. ip u uC: hangi bir şeyi ihtiva ettil'ini zannetml-1 Hitlerin yüksek hedefi A vrupada yem 
bağlı dUz satıhlı bir tahta parcaın ya~ yonn~. Bu ~man1a.rda bu kabil nutuk-ı niı.amı .kurmak için S~vyetl~r birliğin! 

bf thı d kild'x.; tak hın dınlemege voktım yoktur.• I ve lngıltereyl yenmektır. Bınaenaleyh 
vaş yavaş r su sa n a ce ıfSA • h b" sü si b"d. H" 1 d 

lar tarafından teçhiz edilmiştir. Bunla- yük elçimiz Huarev Gerede bu akşam Je temas ettikten sonra teki-ar 
nn ia~lerine de Almanlu bakmakta- ki trenle Ankaraya hareket ebniştir. başına dönecektir. Ayni tren1e 
dır. Bilyük elçi Ankarada reis:cUmhura tA- holnı sefirimiz de Ankaraya gi 

halyada Nazi tahakkümüne karşı 
bÜyÜk bir memnuniyetsizlik vardll'. 
Fakat hu memlekette Mussolinlnin yeri
ni tutacak bir tef olmadığı gibl Alman 
ordusu da faal nüfuzunu idame etmek
tedir. 

_ _,,.._wv""" --dirde sekerek ilerler. Bu sürükleyiş sU- ---- ar ın uzun ;me, ta . u .ır. . ~ter e 
rati arttmldıkça hareket değişir ve ili- nı82"v dat kabı.ne- buönuld'Alm~ndmıllet:ne ~ildırmıştir. Cek fabrı·kaları 
h t tahtanın d ] k "sted•w• D ilrlicU arbeyi yıyen yalnız Sov-
L~~e d f l suya alatmdaa ~l liıgı vke yet ordusu değildir. Ağır Sovyet sana-

Tenis birinciliği müsa" 
bakaları sona erdi 

htanbal blrinciUğl, Ankara ik.'!lc:ıneı, badi' 
tlçtinc:tilaetl kazandılar. 

u.z.ı e a ar ~ ın ı er yere il d b d be ı 
kendisine ba~ı lpiri kaldmlış!yle suyun Si• 1•stı•fa ett•ı yb de ub_ lark alantındadır. Ruslarlın 

thma -''--:ıh .. ··ınr ... '-'bet kta un an oy e ayıp nı telafi etme e-sa 'W"'-llo• gonı • 111<.1 DO • • d"sU UJ 
çalışmıyor 

d blrb. · be • 'L- t f'li n u n emez. sın an ınne nuyen 111.ana :pro ı -
nın bava fileleri içindeki da1ısiyle, tan- Yeni kabineyi Nuri Salt •ALMAN MİLLETİ ALDATILIYOR• Möhlnunat labrlkala• Mımra, 5 (Husust) - 19 Mayıs stad-ılan ~kin bir aeyird kiltlesi taklP 
ta parçaşının suyn dnl.ı$l hakikatte çok yamunda Ankara, İstanbul, İzmir te- ~. lstanbul elli puvanla btrin4ıL 
kaba bir benzetiş ise de netice itibariyle P8$811111 karacap Moskova. 5 (A.A) - Tas ajansı bil- rında lnlilAklar da nisçlleri arasında üç şehir birincl1iği kara, 48 puvanla ikinci, lmıir 18 
demek oluyor ki. sUratin bir hududu sanıbyor diriyor : Sovyet istihbarat bürosu şefi vaka balda.. mUsabakaları sona ermiştir. MUsabaka- la üçtıncü gelrniştiİ'. 
vardır ve ondan ötesi muharebe kablli- . - Çerbakof •Hitler Alman m!lletinl alda- ıoı::u:ıı:ıı:ıcııaı:ıı:ıcu:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ııuu:ıı:ıı:ıı:ıucunıı:ıac 
yeti ilzer:inde müessir olmaktadır Kahire, 5 (A.A) - Beyruttan gelen lıyor• baŞlıitJ a1bnda neşrettiği bir ya- Moskova, 5 (A.A) - Bir çok Çek fab- /af an bu/un kurfU10f ba vramı bua.ı:.fl 

· bir habere göre Irak başvekili Cemil ız1da sunlan söyliyor : rikalannda grevler ~. T a U * Matfai istifa etmiştir. Bağdada çağın- Hitler 3 tesrinievvelde radyoda bir Prag civarmda Ariya ve Valter tay- M 
Ateş kudretinin ço~altılması ııamU- lan !rakın Kahire eJçim Nuri Sait paşa nutuk irat etmiştir. Bu nutka ves11e oln- yare ve motör fabrikalan işçileri grev İstanbul, 5 (Huswd) - Yarın (bugU n) İstanbul 1rurlulU§ baynmııııı ~ 

nahiye kadar anu edilen bir muhari- bugilıı tayyare ile buradan hareket ede· rak kış yardımını seemiştir. Halbuki kış halindedir. yacaktır. Bu mUnasebetle Taksim mey danında büyük resmi geçit 7a~ 
yettir. Avrupa havalarında çarınsan cektir. Cemil Matfal 3 mayısta yani Ra- yardımının Almanyada b!r ay evvel Trenler yoldan çıkım~ mUhimmat ve ıece vali tarafuadan ordu şerefine bir ziyafet verilecektir. 
tayyareler arumda sekiz m

1 
akifnek11i' tö- ~t Aliye karşı yapılan İngiliz seferi es- Hit

1
1de?n ha1~1da.rca Bevvebl~ hitabestkiyle fabrikalannda infi1War olmuştur. 1. 

fekli ve hattA altı makine i tU e ı ve nasında ha ekil olm .. ..+ur. açı ıgı ma um ur. una maen nu un -fe!'t 1D İLDİ M k• R I 1. b 'l f' dört toplu olan avcılar vardır. Kanatlar şv "'i~ kış yardımiyle alAkası yoktur. Onu bu PRAGDA., IU~& AM m a ıne" e uı arın mURG ' 
Uzerine yerleştirilen maldneli tüfekJerin --- hitabede bulunmağa sevkeden sebepler Prag, 5 (AA) - Resmt bir tebliğe / • Jı • J 
nyısmı arttırmak pek fizUcü bir" de- Portekiz b8$Vekill • tn- Faşist ordusunun sark muharebelerinde göre, ihanet. il:tısadl sabotaj ve yasak Veri!irken orroz arı ın ,, 
ğildir .. E,,as mesele her tüfeğe verilen glllz seliri konuştular fevkal5de büyük zaviata uğramasıdır .. sllAh taşımak suçundan 1 k:şi ölUme etmektedir 
~ ~ merm!nin tayyare kin t~l et- Bu zayiat Alman halkında derin infial mahköm edilmiş ve bu ceza bugün in-
tiğı yüktilr. Mermi sayısı arttıkça kanat- Lizbon, 5 (A.A) - Portekiz başvekili ve teessür uyandırmıştır. faz olunm~. J • ı• b h • 
lar üzerindeki ağırlık ta artacak ve do- diln Britanya büyük elçisini kabul et- Alman halkı emSS\lsız ı.aferler hakkın- Mahkeme eski ordu kumandanı . ft Dili iZ a rı,~e Rumenlerin k=-1 
Jayısiyle tayyare oynaklığından kaybe- mişti.r. daki yalanlara inanmamakta ve harbin eski Moravya valisi general Kadleyi be- h eti öldürllliatM~ 
deeektir. Onun iç:ndir ki tüfek say~ını ----- neticesi hakkındaki güvenini gittikçe raet ettinnlştir. nazırının be- ey 
tahdit etmek mecburiyeti doğmaktadır. J • ı • kaybetmektedir. Hitlerin hedefi ayni za- Londra. 5 (A.A) - Pravda . ~ 
tmkAn ve teknik müsait olup da. dural naı . z t tcaret manda emperyalist siyasetini şu veya ..... - muhabirinin verdiği ta!silita gör'~ 
1ane1er yapmak kolaylığı bulunursa ~ bu surede Alman milletine haklı gös- R d b• Ç yana tı yet cephl inin bazı cenup batısı Sd'~ 
m~ ağırlıktan yedi defa daha fa~]~ k termektir. Hitler nutkunda Sovyetler USya a Jr e• !erinde v&Ziyet eskisine nazaran ~ 
hafıruyece~ ve ozaman ateş kudretını orp oras \'OD• birliğine hucum tçın de~il. bir taarruzu --- kıtaıarının çok lehindedir. Sovye:ıı '-1. 
Elll\h sayısıyle de arttırmak kabil ola- önlemek ve güya Avrupavı Sovyetler koslovak ordu- Londra, 5 (A.A) - Bahriye nazın B. lan bir sıra muvaffakıyetli mukaJl~ 
<'aktır. larJ 

1
• rtı• nal birliq:ne karsı müdafaa etmek kin mU· Aleksandr Sovyetler birliğine yapılacak cumlar yapmış ve üç gün içinde dl'~ * ~ a.u. cadeleye atıldığını temin etmektedir. yardımın müstacel olduğunu beyanen ve Almanlardan 30 kamun istir er., 

Fakat Hitler Çekoslovakyaya, Polonya- 5r.• kuruluyor şunlan ilave etmiştir : Ruslara yardım mişlerdir. Cephede şimdi vaziy~t 
Avrupa harbinin ç..,...evesi içı'nde sa- U · · ı kn d hil' d lan h dah · d B har bed .6 -· ~ ya D • k N e H 11 d ıçın m an a ın e o er şeyin ya- a ıyi ir. u mu e e .. ıt " 

vaşan memleketler, tayyareciliklerin- Mt_MLEKETIMIZIJEKI MU.• • anımar aya, orv çe. o an aya, p-J ;/ 
den memnun olduklannı ve umduklan Belçikaya. Yunanistana. Yugos1avya)"3, pılmasına çalışacağız.. Ve yapacağız. .. doğru bir hat üzerinde istikrarlı ~/ 
neticeleri elde edebildiklerini söylemek- MESS!l DE «KUDÜS)) TEKi ~~ştc~~ tuer:enmfe~eati:iın· şe~~mriansoy·yalye~ TEŞKiLAT 1 NGIL TEREDDKI ~i~.zafere kadar Ruslarla beraber ola- ~~~ı~.o~ru~~~ :ı:ı7uı-r!~ !J 
tedirler. Bu izahatın pek te gönUl kan- ~ 
dırıcı olmadığı muhakkaktır üzerinde \ÇTIMAA GiTTi karşı bir tehdit ve hücum iç!n bir ağ ÇEK ORDUSU~ UNK.NE - lar ve sair yerlerdeki bütün~'"' 
sekiz makineJi tüfoği bulunan ve saatte teşkil ettiklerini iddia etmiştir. Hitlerin I O / r '-~ muharebe cephesinin hakilô ihti! f",J 
beş yilz elli kilometre sürat yapan bir -<>- bu sözleri ne kadar komik idi ise Al- BENZETiLECEK JQ(j n ~ ıJang~anın n? tamamiylc ~ar~ edecek. ~~ 
Britanyalı av tayyarecisinin, saatte yedi Londra, 5 (A.A) Royter ajansı bil- manyamn g\Jya Sovyetler birliğinin ta- ftma/ınde hezımet d.:.r. ~umenl~nn nUfuz ~tik)erı 
yilz elli kilometre uçan bir Mihver tay- diriyor: lngilterenin yakın şarktaki ti- arruzunu önlemek için harekete geçti~ şımdı tamamıyle temiz.lenmış bul ~ 
yarecisini kıskanmıyacağı iddia edile- caret korprasynlan mümessillerinden hakkındaki iddia da onlardan daha ko- Londra, 5 (A.A) _ Sovyet1er birli- uğradılar ~d~r .. R~en tUme~inin .k~~!e 
mez. Türkiye, Mısır, Irak, Suriye ve Filistin miktir. Z!ra Sovyetler birliği Almanya- ğinde vUcuda getirilen Çekoslovak or- --·- oldürülmUş veya esır edilmiş ~ 

Bunun gibi, aürati aaatte yedi yüz mümessilleri Kudüse gelmişlel' ve bura- nın muharip bulunduğu devletlerden dusunun teşkilitı mümkün olduğu ka- 4 
"' • malzemesi iğtinam edilm~~r. it. 1',i_ 

kl"lmetrevi bulan mihver •-ısının. üz-- da bir toplantı yapmışıardrr. Ticaret tii" bı·rtnı·n mUttefı'ki 1 d ktan ha k .. Londra, ?S (A.A) - Londranın salAhı- le üade edilen köy crkad.m ve~ 
n .. ...- ... o ma ı ş a dar Buyil. k Britanyada. ki c.ek ordusu- vetli mahfillerinden ~nildiXrı-e go"re, yapılan A-ı' bır' hücumla rinde sekiz makineJi tilfcngi ve bir d.e korporasyonlan Britanya hükümetinin Almanya iJe bir ademi tecavüz paku teşkilAtına benzeti) kür ., ven• &"' aıı Vıt 

topu bulunan bir Britanya avcısını ha- himayesinde kurulmuş bir müeaaeeedir. yanmıştı. Öyle bir pakt ki iyi net!celeri nun ece • Çinin Hunan eyaletinde bir kaç gUn ev- geri alınmıştır. M. Köyünün 'il ~ 
setle kar~lamryacağı ileri aürülemez. ---- Hitler ve Ribbentropun resmt beyanat- - vel Japonlann ağır bir hezimetine sa!ıne esnasında bir çok Rumenler ~mr.J 
Daima bir parça daha eüratli ve her za- Sc v vet .. ere oö re larında mükerreren ifade edilmişti. s . . F ·ı · t. ·ı olan Sangsanın şimalinde Keltao ve Li- mişt!r. Diğer çevrelerde bazı it~ 
man hasmından daha bol bir ateş kud- ' ,_ Hitler. Molotofun Bertin seyahatinde UTl yerun 1 IS tn l e uyang ırmaklan arasında şiddetli muha- Macar alaylanna karşı muvaff 1 ~ 
retine malikiyet arzusu yürekleri lı:avu- • BAŞTARAFJ t fNCI SAHb'EDE - Çanakkale bol?nzını ve Bulı:taristanın is- b · / • d rebeler cereyan etmektedir. Liuyang ır- tutulmuşlar ve iki Macar bö]Üğd So'1J 
ran. gözleri karartan bir hırııtrr. tilasını istediğini söylemekle evvelki ır ef meırn en mağı Sangsanm 25 kilomE:tre doğusun- edilmiştir. Başka bir çevrede ise ~ 

Bu1?Ün ;çin tayyareciliğin en son hız- ALMANLAR LEN1NGRADDA l 1 nil · lA F b h / dadır. Japonlar geçen hafta Sangsayı kıtalan 36 saat iclnde 32 )ri}oınett',,~ 
la çalışmakta ve kendisinden beklenen GERlLlYOR ~=t~:r:la~~a~ er~~~~b:e =~rh~ O 10 UnU yor zaptetmek üzere yapılan ve akamete uğ- lemislerdir. Şimdi Almanlar to~ ~ 
kabiliyetlerin vadettiği başanlara ka- Moskova,5 (A.A) - Kızıl baç gazete- var mı? .. Vaziyet böyle idiyse Berlin Londra, 5 (A.A) - Ofi bildiriyor : rıyan t~şebbüsten .so~ m~7.k!kr ırmak- akınlan yapmak suretiyle So'l/Y•(lt;J 
vuşmakta olduğunu kabul edeceğiz. Fa- ı,ine göre Leningrsd cephc?Sine Orgene- müzakerelerinden sonra neşredilen res- Suriye istiklMi hakkında general Kat- ların cıvanna çek:lmişlerdi. kabil hftcumunu yavas]atma~a t.,,.-
lcat tayyarenin daha geniş mlkvaııta mu- ral Stokofun kıtalan mukabil hUcum- mi teblij?dc müzakerelerin b:r itimat ha- runun beyannamesi münasebetiyle Tay- ---- yorlarsa da Sovyet kıtaları ılt 
hareb,.nin inkişafı üzerinde müessir ola- Jarında 3 - 5 kilometre ileriemişler cW> vacn içinde yapıldığı ve bütün mesele- mis gazetesi şunları yazıyor : J•ngı·ı1·.., fO""OTe/erı'nı·n devam ediyorlar. 1 
bilecek evsafla karŞlmıza çıkması da · 1 · t __:ı · ı w k ~ ~ T 
b k rumuzıy c ışare t.>Ul en ırmagı geçere lerdc müsterek bir anlayış müsahedc •Suriyenin komşulariyle münasebet- ---- • .... 

e Jenir. Bu istjkbal uzaklarda değil- - 1 t T d 1 · 1 a· f f k ı · k ÜMd jd d ırmngın so saııı L"l e yer eşmış er ır. cdiMiği beyan edilmesi nasıl izah edl- leri bu memleketin Filistinle birleşmesi- muvcı a ıvet ı a ını Alman hava h ~ .. ., 
lr. Birinciteşrinin ilk gününde kat'i bir ile- Icbilir!.. . t k d B }"- F ı· te 

b k 1 Al ne emas etme te ir. u müta Cilt i ıs- ---- hakkında resmi : 
ri hareketi yapan u UVV<'t er nıan- Hitler Almnnvanın ve Sovyetler bir- uıı -

Manilla İ'ltgWz • Ameri · 
ka~ ı on~e 2nsma Cm ete 

isfu~::11k edivor •• 
Tokvo. 5 <AA} - Nisi N=şi Simbuıı 

J?:>Zdesinr ~öre mnresal Çan Kav ~el': 
Çin hüvük erktnıharbive reisi Ha'('gin
sini ?ı ivnillfivn gördPrn1; tir Mumnılevu 
ManilluCla tonlanncak olan İnJYıl :z.Am<' 
rikan konfennc;ma istirak edecekOr 
Çin ~nerali Hmı{! T<nnınan hareket et ... ;..-..; .. ~~-r. 

lnrı «Ü> rumuziyle ifade edilen şehirden 1 ı:,!inin ka~ıınlar~ hakkında da Alman tin~e büyilk alfilca uy~ndırmıştır. Muh- Kahire, 5 (A.A) - 3 ilkteşrin cuma Berlin, 5 (A.A) - Alman te~ıte~~ 
kovmuşlnrdrr. milletini nldatmae!a çnlısmıstır .. Bunun tel:~ unsurla~n .kanaat~. ne .olursa olsun günü Britanya hava kuvvetlerine men- İn~iltereye karşı snvasta İn~ ~,I 

---- sebebi Alman milletine hakikati söyle- Surf ı~e velFilı~.ınde mkuutteftlı~d'ordulann sup bombardıman tayyareleri Marina di cenubunda ve cenup cloi{usu11dB tW"' 
mdcten korkmasıdır .. • za erme 0 an ~tiınat vve 1 ır.• Cantnnzarodnki demir fabrikasına mu- hedefler snvaş tavyarcJcr!nıiı ti 

İSVe~ a acır• arana ·----"-'- TaYJ?lisin ~~iy~ "::. komşuları. aı·~- vaffakıyetle hücum etmişlt!rdir. Hedef- dan bombalRnmıştır. ft{ll~ 
geçeıtı S~s! r mevkul Şi Q'e.4 m-~ ıı e eler sında U..-tısadı ıs. bırl:gı hakkı~d~ki mü- lerin hepsine tam isabetler kaydedile- Afrlkadn Tobruk ve Mars:ı f{'P . 

talfiası n.azan dikk~ti ~elbetı:ııştir. ?rta rek büyük hnsara sebebivct vermistir.. nhbmlar ve nntl'('nolar ınuva · ~ 
Stokholm. 5 (A.A) - fsvec ajansına devam ediVO!'.. şarkın ıktısadcn ınkişafı iktısadı bir 3/4 ilkteşrin gecesi \'e ertesi günü Bar- bombaroımnn cdilmistir. ,_.~ 

Pöre askeri makamlar Gotland adasımn Moskova, 5 (A.A) - Sovvet bürosu- merkC'z.leşme plumnın tatbikine, işçi. diya limanına ve etrafta bulunan askeri Hava muhar.cb<-lerinde iki ~fi I 
doi'u k,smındnki adacıklc1rda 60 Rus mm bu sabahki tebliği : 415 ilk tesrin toprak ve fptidai maddeler hususunda hedeflere ağır bir hUcum yapılmıştır. Bn tayyaresi dii.süroük. Dnsmat111 tof' 
tevkif edildi~n: bilditmi<-tir Bunlarınlgcc-cs! kıtalarımız bütün ~enhede dilş biltün kaynaklann birlPstirilme.<rine lıağ- harekattan yalnız bir tayyaremiz üssil· ~Undüz. ne de gecelevjn .1\1~_! .... 
arasında asker ve siviller de vardır. manla muharebe etmişlerdir. lıdır. ne dönmeınŞir. lan.na hiç bir akın yapmam~--


