
Alman askCTlcri hücuma kalkmada.n evvel tarassutta ... 

Medeni k n n 
• a eki 

leı-

as nı 
eJıt>ir •• 

tcdeni kımun haricinde cvlenmeğc 
knm nlınncak bir çok tedbirler '•ardır .. 
Bunlur ikti ndi idari, adli olabilir. Fa· 
kat hence bunl;rın <lıo:ında cferbcr edi
lece]t miiphem. hnrikuliıde bir kuvveti
miz vardır: Ahl"lô müeyyide .• 

L AN • RUS HARBi 

1 

d 

-*-
Moskovn, 19 (A.A) - Pravda yazı-

yor: 
Barenç denizinde bir kafileye karşı 

ynpılan Alman hücumu üzer"ne yapı
lan hava muharebesine 400 Rus tayya
resi iştirnk etmişlerdir. 

(Sonu Sahife 4, Siltun 5 tc) 

l Almaııılara göre j 
(!lr-·-·-·-· ·-·-·- -·· ·· ·-·-··· 

• vam 
---+·---

Rusların Maryapola 
asker çıkarmak te
şebbüsü hoşa gitti 

-*
İlmende muuaffalıı~et• 
siz Rus hücumları Jıesil· 
medi. Alman uçalıları 
darbeler indiriyor ue 
lıayıplar uer iriyor •• 
Berlin, 19 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Doğuda Don bölgesinde düşmanın taki
bi devam ediyor. Hava birliklerimiz 
Voroşilof Grada çek.ilmekte olan Rus 
kıtalarını, demir yollannı ve taşıtlcri şid 
dctle bombalaımıtır. 

(Sonu Sahife 2, Siitun 3 te) 

a ı? • fodc.-ni lmnun haricindeki edenmeler, 
l><'rnher 'ac-nmnlar hakkında gösterilen 
oksiiliımclleri biz cemiyetin sıhhati na
mına faydalı te15kki ediyoruz. 

:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.ı.: -*--
§ A ERIKADA HEYECAN ~ Nevyork, 19 (A.A) - Ncvyork Tay-
§ ~ mis gazetesi uzak şarkta iyi rnenbalarAdli, idari tedbirler insnnlar orasında 

vicdnnlarda ynşıynn muazzam nhlıik kıy
PlCtinin ynrdımınn mnzhar olmazlarsa : 
elde edilecek netice pek mahdut olur. -
Binnennlcyh .medeni kanun hüJ..-ümlcri
nin bizim cemiyetimiz içinde miieyyide-

kinci cephe artık 
açılınalı diyorlar 

- dan gelen bazı haberlere temas ederek 
_ diyor ki: 

si Yicdnn olnn bir ablak knidcsi halini al-
ması gerektir. = Vaşington, 19 (A.A) - Don rnuha-:: 

Bunu nnsıl temin etmelidir? E\'lcnm" § rebeleri bütün Amerikada dikkat ve ~ 
ve itan kocn gibi ynşamalar hususunda §heyecanla takip edilmektedir. Ame-:: 
miibalilik jki afha nrzediyor: E riknhlara göre Don muharebeleri E 

~henüz bir başlangıçtır. İkinci ceP!\e- ~ 
l - Köylerde.. - k ld"ğ" Aın "k n _ Büyiik şehirlerde = nin artı zamanı ge : nne en a- : 

•- • t •tib · J k E lılar kani bulunuyor. :: Köylerdeki "'eınmıye J arıy e co :ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııım: 

•Jnponlar §İmnl istikametinde Mnnçu
ko _ Sibirya hudutlnrınn hnrp görmüş 
askerler scvketmcktedirler. Rostof ve 
belki de Stalingradın Almanların eline 
geçmesini müteakip Japonların da hare
kete geçecekleri hakkındaki şayin bu 
haberlerle teyit edilmiş oluyor. Japon
ların Alutien ndnlarından üç hfili adayı 
hrua ellerinde tutmaları da Sibirya veya 
Knmçatkaya karşı saldınnak için bir 
hazırlıktır.• 

olmakla beraber bunun sebepleri nüfuc:;, 
sıhhat ve medeni kanunun hakkiyle tnt
biki için istediği amme miiesc:;cselerinin 
iyi i lcmcmcsidir. 

« YENi ASIR)) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR 
Eğer bu müesseseler kurulursa. ya

hut bu miicssec;elcrin göreceği vazi(eleri 
daha kolayca yapabilen organlar vücu~n 
retirilecek olursa köyün hayatında bır 
alznınsızlık olmıyacaktır. 

Köyün muhiti içinde medeni knnunun 
tntbik imkfinlnn tahakkuk ettiği ve bil
ba a evlenme miiesscsesi köyün sosyal, 
e onomik sartlannn tamamen intibak 

~ B . 
ettiği gün mesele kalmıyacaktır.. u ~n-
f!öak i i için köyün hukuki, ahluki, ık· 
lisadi ve bunların yarattığı bir sentez 
olnn psikolojik hüviyeti yüzde yüz miis· 
bet ilimle tetkik edilecek olursa ortada 
l>ir aksaklık knlmnz:. Evlenmenin ikti· 
&adi ~rtlnr dolayısiylc tarlaya ucuz is~i 

(Sonu Sahire 2, Siitun 6 da) 

A ı .. anların zafer için üç 
R s or sunu da in ha 

et el eri lizı dır ••. 

DOOU CEPHESİNDE : Bu cephenin I hareketler devanı etmektedir. Mihver 
cenup kesiminde çok önemli ve kbti orduları, Sovyet Rus müdafaa ccpbesi
mahiyetli görülen bilyilk muharebe \"e nin Kursk - Harkof kısmını bütün ~c

nişliğince yardıktan sonra 250 - 200 kilo
metre ötede şimalden cenuba akan Don 
nehrine varmış ve Voronej batısında ır
mağı geçerek bir köprü başı kurınağa 
muvaffak olmuşlardı. Bu köprü bnşı tu
tularak ve Don nehri üzerinde daha bir 
kaç tanesi kurulnrak asıl yarma cenup 
ve cenup doğu istikametinde genişletil
di. Cenup ve merkez Sovyet ordu grup
lan arasına girmiş olan muazzam :ınih· 
ver ordularının ilk hedefi Timoçcnko
nun idares!ndeki cenup Sovyet orduları 
grubuydu. Bu grubu doğuya ynni Donk 
nclırinin gerisine ricatten men edere 
Don ile Doncz arasında imha etmek 
Kursk _ Hnrkof yarmasının gayesi idi. 

Muazzam yarmayı başaran Alman ve 
n Uttefik ordular, işte bu umumi plan 
dairesinde hareket ederek Donez ve Don 
nehirleri arasındaki ge~ alanda doğuya 
cior:nı ricat eden Sovyet tilmenlcrini bır 
taraftan kısmen sanp imhaya çalışırken 
diğer cihetten cenup doğu istikametin
de kaçanları takibe koyulmuşlardı. 

Rostofun batısından şimale Kupjan.c;ka 
giden Sovyet müstahkem mevzii bu su
retle şimal yaniyle geriden tehdit olu
nuyordu .. Bununla beraber Sovyct kuv
vetleri, Kupjanskı müdafaada devam et
tiklerinden burada şiddetli muharebefor 
oldu. Fakat şimalden ve İzywndan iler
liyen mihver kuvvetleri nihayet bu mev
kii aldılar. Don nclıri iboyunca ilcrliyen 
mihver kuvvetleri de :bir takını çetin s:ı
\raşlardan sonra Ronşu zaptettiler. 

Almanlara göre artık ııarnuık ynltınu tuttuktan hedefl.erden. 
petrol k uvulan 

Donez nehri boyunca cenuba ilcrliyen 
mihver kuvvetlerinin tazyiki ile bura
daki Sovyet muharebe mevziinin sağ 

(Sonu Sahife %, Sütun 1 ele) 

ı·-M-ı-sı-ı-·d_a_d_ı_ıı-·u-nı-f" 
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Te eler için 
çarpış a
lar o uyor 

---+·---
Yapılan karşılıklı 

Mısıra naJ.:.lcdilen orta §ark lngiliz kuvvetleri kumandanlarından general Lcısh 
Maverayı Erdün gencrailanndan Faruk Glup paşa ile beraber 

hücumlarda ağır 
darbeler indiriliyor 

-+
Almanlar Auustralya ı· 
ların batıya doğru iler· 
le)Jifin! güç urdurdu· RUSL RA GORE 
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Moskova, 19 (AA) - Gece yartSJ 
r.eşrolunnn Sovyel tebHği: 

18 te.mmuzdn Voronej bo1gesinde Mi
lorovonun cenubunda düşmanla muha
rebeler devam etmiştir. 
Diğer kesimlerde değisiklik olmamış

tır. 
Bı:ıltıl- deniz.inde 8 bin tonillltoluk bir 

Alman Uışıt gemisi batırılmıştır. 
(Sonu Snlıife 4, Siitun 2 de) 

••••••••••• 

SOVYETLERE GORE 
---*·---
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" -*-Moskova, 19 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyeı tebliğine ektir: 

Rus tank birlikleri Voronej cephesin
de Almanların şiddetli mukavemetleri
ne rağmen ilk müdafaa hatlnnmin bir 
gedik açmıştır. Bnşka bir kesimde ismı 
vc:rilmiyen rnesk<ln bir şehirde sokak sa
vaşları olmaktadır. 
~µerovonun cenup cephesinde muha

reuc.ıcr olmaktadır. Ruslar Rostokun do 
b:Usunda taarruzlnrını L>iirntlc inkişaf et.
tınnek istiyorlnr. Burada düşmanın 19 
tankı ve 23 kamyonu tahrip edilmiştir. 

Kalenin cephesinde mevz.it mahiyette 
muharebeler oluyor. Akim kalan bu ta
nrruz.larında Almanlar 12 tank kaybet
mişlerdir. 

Leningraddn "taarruz eden Rus kuv
vetleri 300 esir almıslardır. 

GEml IHTIY cı 

* Za • er emı 
• 

aatına 

ha" lı gibi! 
-*

ıar, ngiliz uçaJılmeı bii· 
yüfı faaliyet gösterdi 

. Londra, 19 (A.A) - Snlfıhiyetli mah
fillerden bildirildiğine göre şimal kesi-
minde şiddetli nıuharebeler olmuş ve 
Almnnlnrm Rüveytak tepesini almak 
için ynptıklan gayret bu tepenin en mü
~ bir nokta teşkil ettiğini göstermiş
tır. 

ltalynnlnrm dün tebliğlerinde bahset
tikleri lgiliz hUcumlannın RUveytak 
mevkiinde yapıldığı anlaşılıyor. 

erifıalılar günde üç liiiiiiim-iiiiiiiii;;;;;:::;;;:;;;;;;;;=~= 
e ~ me ur u ort» ta 

(Sonu Snhi(c 3, Siitun 3 te) 

her C! e tay are 
yapaca ar.-

Birmingham, 19 (AA) - Cumartesi 
gilnü bir nutuk söyliyen Lord Halüaks 
harp istihsalôtının ehemmiyetinden ve 
muvaffakıyetli seyrinden bahsederek 
demiştir ki: 

• - Ameriknhlar geçen ay 57 gemi 
yapmışlardır. Bu hemen hemen günde 
ild gemi demektir ve Amerikalıların 
yakında gUndc Uç gemi inşasını tabak· 
kuk ettireceklerine kuvvetli bir delildir. 

Ford, Ditroittc yeni kurduğu bir uçnk 
fabrikasında saatte bir uçak yapabile
cektir. 

Gemi işini hallettiğimiz giln harbin 
neticesine bUyUk bir emniyotle bakabi
leceğiz .. • 
GEMİ İNŞAATI VE ALMANLAR 

Bcrlin, 19 (AA) - Salahiyetli blr 
(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

MISIR HARBi VE MiHVER 
---*---

1 n g iliz hücu-
mu akim 
diyorlar 

Mtır<?Şal. Göring Rus ceph.erinde 
bir tefti§ una.tında 

DOGRU iSE ÇOK MÜHiM ••• 
---*---
are a.I 

''G·· . or ı g,, 
az edi m·ş 

-*- ---*-----
ingi_lizlere göre Alman· Hintler hava başlı an· 
ıar Jnglliz malzemesinin danı olmuş, mares ı Gö· 

üstünlüğünü itiraf ring Rus cep e -ne 
ediyorlar- gönderlli~ormu •• 

Berlin, 19 (A.A) - Mısırda İngiliz- Zurih, 19 {A.A) - Bcrlinden gelen 
lerin mevzii mahiyette müteaddit hü- bir habere göre mareşal Göring Alman 
cumlan ağır kayıplar verdirilerek püs- hava kuvvetleri başkumandanlığındı.m 
kUrtülmüştür. nlınmış yerine Gestapo reisi Himler ta-

ALMAN HAVA HÜCUMLARI yin edilmiştir. Göring bir Alman hava 
Berlin, 19 (A.A) - Alman savaş ve birliğine kumanda etmek üzere Rusya

ştuka tayyareleri Elalcmeynin bir kesi- ya gönderilecektir. 
(Sonu Sahife 4, Sütun fı da) 



"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

.. 
TENJ A•IR 20 2'enunuz Pazanesl 1942 

-*- Deniz teşvik mrsabakalai 1 MISIRDA DURUM 
(Jlaştarafı 1 tnei Sahifede) 

Hava faaliyetleri gerilerde ve tank D • • K k d 1 
:ı~~=-karşı çok şiddetli ve devamlı un arşıya a a yapı -

Medeni kanun 
Haricindeki 
Evlenmeler 

(Uaştarafı ı ind Sahifede) 1 Alınan başkumandanlığı, şimdilik ~ ~rin Elale- dı, iyi neticeler alındı AUe nlz_a __ nı_.:.·-.. -.-ç-e sayan 
yanı Voroşilofgrad üzerine geriye kırıl- Moskovaya karşı Voronejde müdafaada meyn babsuıda bir yerde bulunan hu- ı laftlJalUIOf tildft,.,,.elldll'. 
IDJI ve burası mUdafaa haline konmuş- kalarak evvela Timoçenko ordular gru- susi muhabiri bildiriyor : 
tu. Diğer yandan Don nehri boyunca ve bunu imhaya uğraşmaktadır. Bu mak- Şimal batıdaki muharebelere « tepe ŞGPpl yaf'lfına gfPen" telıneden ,,,,., 1Jtdtı, ,,,,.. de Balo ile llaloza, aile mu• 
bu nehirle Donez arasında ilerliyen mih- satla mihver orduları ccrıupta aşağı Don, muharebeleri > demek doğru olur. Bu ı-ııettı... Jaiti De 1lar safcuan 

1 Rostof ve belki de Krosnodor ve Stav- muharebelerde mihver ve Avustralya ndlsalHIJı~ ~·-
ver seri kol an önünde mütemadiyen k tl -.1· "'"'ll'lfllllı gerefıttp 
cenuba ricat eden Sovyet kuvvetleri ropol bölgelerine kadar ilerliyebilecek- ~vve eri birbirlerine ağır darbeler in- •19 temmuz federasyon teşvik müsaba- Türkiye ikincisi olm~u. Bu sene de- -ı .. 
Svoboda, Ronos, Lisişansk, Kantemirov- !erdir. Diğer cihetten bunlann Vo1ganın dirmektedi~; ~ bÜ h~lged:a ~al- kalan dün Karşıyakada yapılnu§tır. recesi yine jyidir .• ) (Baştarah 1 inci Sahifede) 
ka mevkilerinde artçı muharebeleri ver- batısında Stalingrada kadar uzanmaları nız cuma gunu ı şı et uc~ u- Müsabakaları idare eden heyet Deniz İkinci Recai, üçüncü Fuat. tedariki teklinde mfitalia ecliJdiğl bir 
mişlerse de nihayet bozularak geriye da mUmkündür. Sovyetter burasını bel- ~~~~!ardır. Alpdm:l~ _bu hucumlklan ajanı albay Cevdet Ültanerin reisliğinde KULE AT.LAMALARI sosyetede, bdmm ve erlı:eiin bayat se-
Kitmeğe mecbur olmuşlardır. ki Volgarun bir köprü başı olmak Uzere me ha:~t za e e ıçın yaptı an şu şekilde teşekkül etmişti: Üçü mecburi, ikisi ihtiyart olan bet viyesi yükselmedikçe bazı noksanlıklar 

Voronej _ Rostof demiryolu üzerinde tutup şiddetle müdafaa edeceklerdir. u a ır. Start hakemi Fethi Alpdoğan, hakem- atlama neticesinde puan itibariyle: daima ıöze çarpacaktır. 
bulunen JlillerovODun mı"hver takip Eski şimal Sovyet ordulan grubu ku- ALMANLAR POSK"ORTOLD'O ler Cezmi, Şerif, İzzet. Birinci M. Ali, ikinci Niyazi, UçUncU Fakir bir rlzal Mlnyeye ubip olaa 
kanetleri tarafından zaptedilmesi Uze- mandanı mareo::al Voro.şilof galiba Volga Di.in sabah ilerliyen kollann ilk hede- Müsabakalar yapıldıktan sonra fede- İbrahim.. köylerde İsviçre medeni lmmnmun br-
rine Voroşilofgrada tazyik daha ziyade ile Stalinogradı müdafaaya memur ola- fi Marahat tepesi olmuştur. Marahat te- rssyon müfettişlerinden Bedri Yıldırım 4X200 Bayrak .,.Jaşacağı engelleri aı.c.ımuz fedbirler.. 
artmış ve nihayet 220 bin amele nUfusu c:aktır. pesi cepheye sahilden 6 kilometre uzak- müsabıklarla kısa bir konuşma yaparak Fuat, Necmi, Recai ve Cemilden mtl- le yenmek mUmlı:tindBr. 
olan ha yeni 've bUyük Sovyet sanayi Bu suretle cenup işleri bittikten son- tadır ve c harabeler tepesi> denilen te- bilhassa disiplin meselelerine temas et- teşekkil takım birinci olmuştur. Şehirlere gelince, şehirlerde llOD leDe
şehri zaptedilmekle Donez Sovyet mü- ra mihver ordularının Voronejde tacir- peden de bir buçuk kilometre doğuda- miştir. BUtün bu müsabakalarda kazananla- lerde aile nb.ammı hi(e sayan hfr Jatlba-
dafaası şimalde en kuvvetli bir temE'l ruza geçerek buradan şimale doğru yü- dır. Avustralyalılar şiddetli muharebe- Sabah saat 10 da yapılan yüzme mü- nn hepsi (K. S. K.) m gençleridir. liBlı: saman zaman rifıse ~ 
noktaSJnd.aa ınahnım kalmıştı. Bu şeh- rüyerek Moskovaya karşı büyük taar- lerden sonra Almanları buradan püs- sabakalannın teknik neüceleri aşağıda· İKİNCİ MOsABAKALAR V81aa benim tesadüf ettijim bldiseler 
rin ntifasu 19l8 de sadece 45 bin idi. ruza geçmeleri icap etmektedir. Takı i- kürtmüşler:lir_ Mihver kuvvetleri, Avus dır: Öğleden sonra saat 16 da mıntaka mfinferit vablardır. J'abt ba mlnferit 

Almanlar, ayni zamanda Donez neh- ben 100 tilmen kuvvetindeki Timo<;enko tıalyalıların tekrar batıya doğru yü- 100 METRE SERBEST ikinci teşvik müsabakalan da yaınJmıt- vabJar insanı diişiindtlrmele WfMUr. 
Ord\11 .. _ umum Rwı ku etl · · u te rümelerine mani olmak için bu··yu .. k gay- B ~ -L-1--..:ıı-- L-L_. lı: rinin doğusundan cenuba, yani aşağı cu• vv ermın ~ 1 inci Cemil, ikinci Affan, üçüncü M. tır. u mu.ua...-n v....-nA111 .....ccleee 

Dona doğru ilerlemekte olan seıi ku\'- '1iri kadardır. Moskova etrafındaki mer- retler sarletmişlcrdir. Ali. . Olimpiyat rotasına göre yapılan şarpi değiUm, yalım lifiballUiia hududunu 
vetlerin Stalinograd - Rostof demiryolu- kez Sovyet ordu1an grubu da takriben ° ALMANLARIN G.A YRETLERl 100 METRE SffiTÜSTÜ yarışının etices!nde Haldun Akbulut tayin humsmıda çolı: clikbtU ~ da 
nu geçmiş olduklarını haber verdile:-. kadardır. O halde Ahnanlar bunu da Bu tepeden Rommelin son gayretini 1 inciFuat, ikinci Hasan, üçüncü Kü- (K. S. K.) birinci, Muhittin (K. S. K) zaruri ıör&yorum. 
Bu suretle T"ımoçenko ordular grubu- mağlO.p edebilirlerse onlar için son bir seyrettim : Almanlar sahilden yavaş çük İbrahim.. ikinci olmuslardır. Bu müsabakaya dört Ben, barem ve selimlık hayatnu tek 
nun Donez bölges"ndeki kuvvetlerinin iş olarak kalacak olan Leniı?radın ?.aptı yavaş ilerlemişlerdir. Bir müddet bu ,,. tekne iştirak etmişti. Biri batmış, diğer rar geriye retirmelı: istiyen 1m adam ola. 
if~ya gitmelerine artık madcil imk2.n ile etrafındaki Sovyet orduları grubu- ilerlemelere sükutla mukabele eden 

200 
METRE KURBAuLAMA biri de yelkenleri bozulduğundan yarıp mam. Batta m118SU' lll8dealJeda mlllet-

kalmamıştır. Bu kuvvetler, ancak Ros- nun imhası artık kolaylasın~ olur. Bü- topçumuz ve hava kuvvetleri birden fa. Birinci Erol, ikinci Haydar, üçüncü terketmiştir. ler ve fertler için kabul ettifi müşterek 
tol üzerine çekilerek burasını da kab!l tiln bunların kışt.an evvel olması laz1m- aliyete geçerek Almanları ahr kayıpla- Mehmet. Yole müsabakasında Th?mirspor birin- ah1Ak htirriyetini fazla bulmam. İnsanm 
olabildiği kadar mUdafaadan sonra büs- dır. Aksi takdirde Almanlar Rusvayı ra uğratmıştır. Bu muharebedeki topçu 1500 METRE SERBEST ci olmustur. htlrriyetini ~niş manaya kadar tefsir 
bUttln cenuba kaçabileceklerdir .. Buna rr.aifüı.p edemezler. baraj ateşi, çöl muharebelerind~ki top- Birinci M. Ali. (Bu genç, geçen yıl f. t. BAŞÇI etmek isterim. Fakat bir rf1n hürrf7et 
mAni olılrak bu kuvvetleri esir edebil- Almanlar. kıştan evvel, müttefikleriy- çu atesinin en şiddetlisi olmuştur. Buna diye ~ann habalanm dövmelerini, 
tnek için Almanların Taganrogdan Ro~ le beraber, her ile Rus ordulan s;ınıbu- rağmen hUcum devam etmistir. Fakat Eğf4menler Pe Beden KtJ'Ç'OK BİR KJZ kanlann koealannı aldatmalarmı "ai-
tofa taarruza başladıklan haber verildi nu imha ederek Moskova ve Leningraı:!ı Baston tipi bvmbardıman tayyareleri ve f IJf i 1 rnaJ le muhitlerinin bpdanm medeni bnun 
ise de henUz teyit ol~. E~er bu z~pt.a .~uvnflak olurlArsa Rnsyn harbi- avcıl:mn şiddetli hücum ve ateşleri ilze- ep yes ~G lf arı 2'PantfHll1 altında ökffj icaplan haricinde yaşıyanlara tıpkı bn 
taarruz vaki olur ve Rostof bugün ya- nın ;-uzde doksanını kazanmış olurJar.. rine Alınan ileri hareketi bilsbütiln dur- Eğitmenlerin bölge beden terbiyesi Dün gece saat 10 da Asansor önünde koca imişler gibi açmalanm ..ıa mBsa-
rın mihver kuvvetleri tarabndan işgal On~ !IOTl!'Ulnı Ja'(>Onya ha11edebi1e- muştur. bürolannda çalışmaları tabii olmakla feci bir kaza olmustur. Bohor kızı 3 ya- maha ile ıa.ı.lamak nrilmkfln değiLllr 
olunursa ehemmiyetli bir mikdar Sov- cektir. MİHVER CEPHEStNDE beraber, bun1ann esas vazifelerine ha- şmda Jülyet caddenin bir tarafından Çünkü bu htirriyet değil. başlı başına 
yet kuvvetinin bu bölgede çevrilmesi MISffiDA : Elalemeyn mevziinde he; G!RfNT!LER le) verecek şekilde bürolarda vazife al- d:ğer tarafına geçmek .isterken tranıva- anarşidir. 
mUmkün olur. b!r kac; günde bir kerre iki taraf k.?c;i Londra 19 (A.A) _Mısırda Alman- malarına meydan veribnemesi }Uzumu yın altında kalmış, bafm,dan ve kanun- Şehir hayatında mflnferit olmakla he-

Don - Donez nehirleri arasında cenuo piyade ve zırhlı yerli muharebeler ol- Iann Elal'enıeyne yaptıkları taarruzlar Ma?~. vekaleti tarafından 1;>e<fen .ter~i- dan ağır yara alark ölmüştür. raber ı&e ~ hadise alle lll1lhitt. 
· "t! cenup doğuya doğru şiddetli takip makta ise de yeni kati muharebeler he- püskürtülmüş ve düşman cephesinin Y~. ~l~e ~kanlıkla.nna hır tamim de Hadiseye mUddeiumumt muavinlerin- rinia ıiisterdiği bir ~. Btdm 
hareketlerinde bulunan mihver sert kol- nüz başlamaıpıştır. Bununla beraber f n- bazı yerlerinde önemli girintiler hasıl bı.ldırilnl'ştır. den bay Sabri vazıyet etmiftir. temiz, içine girildiii zamaa ytbde yfb 
lıtn arasında kaJnu4 olan ve geriden ~e- gilizler veya mihverciler tarafından her olmuştur. • 0

-- --o-- itaat iman i(in borç olan aile nnıhitiml 
len mihver piyade tümenlerinin tazyik gün bUyUk bir muharebenin ba~laması -•- Dq lıaııçalılarına DVHK'O YAlfGllf ~~~ ~;~::!!.'!"'"', ._ ~~.!-
Ye taarruzlarma uinYan bir çok Sovyet mümkündUr. ~LM~~lftR' GORE El fıonuluyol'.. ~ "'~ ....... ~ ..... uu ... ........,. ... 
kuvvetlerinin Akibeti henUz malOm de- • ;t fs Dün saat 17.18 de Uiur mahallesinde cnu veremez. 
iiJdir. BunJarm Don nehrinin dolusu- İKİNCİ CEP.HE MESELESİ : Rus ce- -*- tanbuldaki iki diş deposu namına 91'1 inci sokakta Musa Kiznn ftldmd.an Balo ile balozu, aile muhiti ile 1Mır .. 
na aec:mek hnkAnJan pek az wya hiç nup cephesiyle T~o ordulan gru- (~tarah 1 lnd Sahifede) Türkiyeye ithal edilmiş bulunan diş ka- olup halen Alanyalı Cevdetln lı:irama fasmı ayırmak ,erektir. Bu hHı ılyet 
yok olduluna g&e çolunun imha ve bunun mağlup olması üzerine İngiltere RUS HOCUMLARI uçuklarfua değer fiyatla el komnası ka- buhmduiu ı numanb ahşap pelamat cemiyetimizin llhhati namına IAmndlr. 
edr edilmeleri ve yahut dalılank kaç- v~ Amerika basmmda. !kinci hir cPnhe Ma.-gopol doğaaunda Rusların yap- rarkı:lştırılmış ve bu maksatla Sıhhiye deposundan ateş ~ve bliylmeıdne SADRİ J5B"l'BM 
inÜm mflmkOn olabJJeeektir. Yalnız ~ılması me9ele.<ıi. yenidf"!'l alevlenmistir. mak ist~clikleri bir asker çıbrma hare- ve ~i ~mrine bin liraya kadar kredi meydan verilmeden yetişen itfaiye ta-
cenuba dolru yol ahmş olan bazı Sov- gilterede büyük öl~de piyade, zıriı- ketini Romen kttaJarı ikim bırabqbr. verı ştir. rafından söndürülmüştür. KlılACA 
- L---.&ı__. r-L~ ..ı..Jıı... ....; h ve uçak kuvvetleri vardır. B\DJ1an do- D tak y ~ haJind ._,.__ __ pala 
, .. &UYYWU8n --T~• 'UU5& .. •-· on nehri iplerinde 25 tank A M E İ angının, muı e uu•UIUUI • • • • • • • • 
~. ğu atlas sahillerinden birine çıkarm:ık tahrip edilmit veya lml!anılm:ız bir ha- R it A mutlarm Uzerine her hanıi 'bir şahıs ta-

&mh :AJmnJar, Kunk - Harkof yar- ic;in Ufi vapur bulunah:Jdi~ takdirde lo sokulmuştur. İstfhlHıl'cd llÜJIOSU rafından atılan yanık bir sigaradan çık-
IDMlyle '.l'hnncıenknnun cenup Sovyet böy1e bir cephenin açılması tabiatile ka- llmen gölünün cenubunda Ruslar tığı tesbit edilmiştir. 
c.duJan srubunu lloekova çıevıeeiNleki bildir. Fakat Anglo - Saksonlar vapur muvaffakıyetaiz kalmakta olan hücum- Loftdf'Gda IJIP 
IDıl!lka orc1u1an pubanc1an tmnamly]e cihetiyle c:ok ınkışak bir halde olduktan lanna devam etmi,tır. IJüpo ~I' .. Sfnlrlfllk btr zamanlar moda idi. <Bela 

sinirli adamım> demek bazı ahvalde 
yaptıiunn hesabını vermekte bir nevi 

~ l.eka cenuptaki Sovyet kuv- başka onlar şimdiki halde M!Slra seri 
'fttlerinba eh.ııımlyetli bir lasnnm olsun vardımlarda bnhınma~ J'T'ecbu•durlar .. 
imhaya mımdfak olabOecekleri .m,.ıı- Aşn1 zamanda, Rusyaya, Çine, Hindista 
.,.. Thno091..\ornm, ordularım apa na ve Avustralyaya kuvvet ve malzetne 
...... rteat ettlrme+w imkAn yoktur. yetiştirmek mecburiyetinde bulunan 
C8nJdl ba mduJum bmulduldanna ve milttefikler i~in !lörülüyor ki ikinci bir 
bir eok tlmeJerin ricat yo11armm ke- cephe açmak. bahis mevzuu olmıyacak 
sddlline flphe J'C)ktur. Gelen haberlfte kadar gilç bir meseledir. 

.......... hanlar Don ile Donez ~....-,- ,....,_._ ~ ~~~ 
-..ıe Dcınes mevzderinde mihftrin /; • k · R ...ı r, 
~ 1ç1ne d8"eekıene. bir 1mmn ~ ~ n ara a 11 VOliilU ~ 
kav vetler her halde aşab Donu aşarak ~ - i. 
~~=~: Kafkasyaya dotnı gi- ~ BUGCNKO NESRIYAT ~ 

$ovyet başkumandanh~ Timoeenko 
oıdulan grubunu muhakkak ve pek hn-
yilk tehlikeden kurtarmak için merkez 
ordu1an grubu ile Voronejdeki mihvar 
köprü başıM çok blly1lk ve şiddetli zırh
b, piyade ve uc;ak taarruzlarmda bulun
muş ve hAIA bulunmaktadU". Sovyet or
Clulan, burasını alarak mifıver kuvvet
lerini buradan cenuba doğru silrebildik
leri takdirde bunların muvaffakıyetleri
ni suya dUşUnneleri pek tabiidir. Bu
nun ic:in, yarma hareketini yaparak Don 
nehrine kadar ilerliyen mihver ordula
rının bir kısmı Sovyet kuvvetlerini ce
nuba doiru sürerken diğer kısmı da Vo
ıcnej köprO başı ne civarını Sovyet ta
arruzlanna karşı müdafaa ve muhafaza 
lçm orada bırakılmıştır. Almanlar, bu
raya &ıemli zırhlı kuvvetler getirerek 
fimdiye kadarki Sovyet taamızlarını 
akim bıraktıklan gibi daha da akiın bı
nU.mağa uğraşacaklardır. Çünkü bura
sını tutmak onlar için ı>ek lüzumludur. 

7.30 Program ve memleket saat tıyan, 
7.32 Vilcudumuzun çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 Müzik : Radyo sa
lon odtutruı 8.20 - 8.35 Erin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Şarkılar 12.45 Ajans haberleri, 
13.00 - 13.30 MUzik : Şarkı ve türküler. 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Milzik : Radyo dans orkestrası 

18.50 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memle
ket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika. 19.55 Müzik : Rast 
ve Suzinak makamları 20.15 Radyo ga
zetesi 20.45 Müzik : Bir halk türkiisii 21 
Ziraat takvimi 21.10 Miizik : Peşref, Se
mai ve prktlar 21.SO Konuşma Günün 
meseleleri..) 2L45 Milzik pL 22.30 Mem
leket saat ayan, Ajans haberleri ve bor
salar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanış .• 

·-· ·-·- -·- - ·-·- -·-·- . -·- - -·-·-·-· ,_ .. f 1 f BÜYÜK HiKA YE j 1 
1 - -·- - - 1 ·-·- - -·- - ·- ·- - -·- -·-·-·- - - _,_. 

Kızıl Bakire 
Se.. Rlder Baygarddan nalıleden: F .Ş. Benlloğlu _,_ 
Nihayet mwdele başladı. Genç K1a- re düştü, HUgo da üzerine atıldı. 

vering hep hlıcum ediyor, HUgo ise mil- HUgo bir ayağmı kuzeninin göğsüne 
defı:a halinde kalıyor ve hatta biraz da bastı ve hançerini havaya kaldırarak : 
geriliyordu. - Teslim oluyor musun?. diye ba-

Seyircilerden birisi kahkahalarla gül- gırdı. 
ÜU ve : Fakat diieri, inat ve kinle. 

- Tacir parçası korkuyor! Hertfin - Hayır_ Seni gebertmeyince hım-
eline demir bir endaze verelim, belki mı alamıyacağun! dedi 
öaha iyi 1§ görür! dedi. Bu söz Uzerine Hilgo, ayağının altm-

Tahkir, tahammül edilmiyecek dere- daki diipnanı öldllrmedi; ve: 
cede alır idL - Seni bir domuz gibi öldllrmüyo-

Eva endifeye dilştü ve Dike yavaşça: rum işte! dedi. 
- Yoksa, dedi, bu söyledikleri doğru Seyircilerden birisi : 

pıudur?- - Var ol! diye baiırdL 
Bu sırada, Hilgo y~ vatan Kugu Sir Edmond Akur iae, 

kutunun cesedine çarptı ve fiddetle - Budala! dedi. 
IUSlldı. Genç Klavering bu fırsattan Muhakkak bir ölilmden affedilmiş ol-
lstifade için Hügonun üzerine atıldı; fa.. muma ralmen genç Xlavering muhua
kat Hilgoowı ~:lvÜt bir hareke~ ile ye- maya tekrar başladı; fakat bu defa mı,ı.. 

ALMAN PLANI DEGtŞTt 
Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. nin a&

ker? muharriri bildiriyor: 
Alman ordusunun Rua lımoçenko 

ordulan için haznladıiı genit plinm 
umumi hatlan muvaffabyetlerle daha 
ziyade beliriyor. Almanlar Harkof ta
amızundan elde ettikleri tecriibelere gö
re hareket etmektedirler. Öyle görünü
yor ki Alman ve müttefik ordulan ge
niş hir cephe üzerinden cenup istikame
tinde qağı Dona sarktıktan ve Voro
nejde köprü batılan korduktan aonra 
plinlannı değiıtirmittir. 

Sonuna kadar mukavemet karannı al-
11Uf ve btalanna bu emri •ennit olan 
Timoçenkonun ricati Almanlar için bir 
ıürpiriz olmuttur. Fakat bu Biirpiriz an
cak ild buçuk .ut Mirmiiftür. lunoçen
ko Doneç bölgesinde hareketlerinde ser
best bulunduğunu MDJDalcla bütün Tazi
yeti gözden uzak tutmut oluyor. luno
çenlto en iyi kıtalannı Almanlann yolu 
üzerinde bıraktmfbl'. Fakat Rua ordula
n .için Donda bir felAket başlamıştır. Bu 
feJAket, Timoçenko ordulannın uğradı
ğı felAketlerin en bilyUğUdUr. 

VOROSİLOFGRADIN 
F.HEMMİYETt 
Alınan tebliğlerinde yalnız sona eren 

olaylar z:kredildiğine göre Voroşilofgra
dın zaptı ehemmiyetli bir hadise teşkil 
ediyor. Bu mühim merkezin çeliğine ve 
kurşunlarına muhtaç olan Moskova en
düstri bölgesi bunlardan mahrum ka!
mıs demektir. Bunlardan daha kıymetli 

hc;.cim vaziyetinde olan Hügo idi. Genç 
Klavering, mütemadiyen geriliyor ve 
nehrin kıyısına doğru gidiyordu! 

Bu sırada Dik Evaya : 
- Laydi dedi, başınızı geriye döndli

rünüz, çünkü şu anda iki muhasımdan 
birisi muhakkak ölecektir! 

Genç bir kız olmasına rağmen Eva, 
Kızıl bakire tahakkuk etmek üzere bu
lunan faciadan korkmadı ve başını ge
riye çevirmedi! 

Her iki muha.•nmm kılıneı havada bir 
daha parıldadı. Fakat Hügonun lulmcı 
bir daha kalkmadı; genç Klavering de 
ellerini uzatarak yerE: devrildi. 

Facia tamam olmuştu artık! 
Silahşörler bir ağızda:ı : 
- Ne duruyoruz, katili parçalayalım! 

dediler ve ileriye atıldılar; fakat Hilgo, 
harmını yere serdikten sonra ileriye 
atılmış çok uzaklaşmış idi. 

Eva ve Dik. Hügoya ulaşmağa muvaf-
fak oldular; Eva arka"daşlanna sordu : 

- Şimdi ne yapacağız?.. dedi. 
Dik : 
- Nehire atılınız. Ben geride sızın 

kaçmanızı müdafaa için kalacağım. dedi. 
Ve dilşmana doğru bir de ok atb. 
Eva, bir an için cevap vermedi, hare

ket te etmedi. Fakat kararını vermek 
için çok vakit kaybetmedi, evvelA kır
mızı elbise~ine baktı. 

Hügo: 
- Eva, iyi d~ün. dedi, kardeşiniD 

Vaşington, 19 (A.A) - Amerika is
tihbarat dairesinin verdiği bir habere 
röre Amerika hülribneti İngiliz mmeti
ni Amerikadald işler hakkında daha iyi 
tenvir etmek )(in Londrada bir Mlro 
a(1Daia karar vermi~. Bu bilro bllhas
sa enfl&syon, harp ishmalitı ve baltala
ma hadiseleri fi.zerinde duracaktır. 

---o 

Cenubi Afrllıa yeni· 
efen aslıer toplıyoP .. 
Pretorya, 19 (A.A) - Mareşal Smutz 

Tohrukta kaybolan cenup Afrika tilme
ninin yerini doldurmak iç!n asker top
landığını bildirmiştir. - -o--
Hariçte bulunan Balıar· 

lar için bbo .. 
Sofya, 19 (A.A) - Yan resmi mahfil

kre göre Bulgar hükümeti hariçte bu
lunan Bulgarlar lç1n hariciye nezaretin
de bir büro ihdas etmiştir. 

olan petrol da daha şimdiden getirile
memeğe başJıyacak.tır. 

Bazı tAli demiryollan, Moskova - V o
ronej demiryolunun kesilmesi ile ihtiya
ca kifayet edemiyeceklerdir. Bunun 
içindir ki ikinci cephenin açılması hak
Jondaki Rus isteklerinin manası şimdi 
daha iyi anlaşılıyor. Fakat genel kur
mayıınız, bıından çok taman evvel ha
zırladığı harp makinesini harekete ge
ı:rrnek için saatini bekliyor. 

katiliyim ben .. 
- Biliyorum, Onu sen öldürmemiş 

olsaydm, o seni öldürecekti. 
Eva kendini suya attı; ve bu Anda 

da. nehrin sulan üzerinde maktul kar-
desinin başı .,.;{ ·· dil' =-- k rd · · .,. e;~nın .. .rNa, a eşının 

başına bakmağa vakit bulamadı, sular 
cesedi aldılar ve bir daha geriye verme
mek üzere götUrdüler! 

HUgo, genç kızın yanı başında yilzil
yordu. Az. sonra, iki .sevdalı nehrin kar
şı tarafına - bin bir güçlük mukabilin
de - çıktılar. 

Hügo: 
- Eva.. Hemen manastıra gidelim, 

çabuk ol, yoksa donmak muhakkaktır!.. 
Dedi. 

- Merak etme Hügo, içimde fazla el
bise vardır, bu sayede donmak korku
su yoktur. 

Ve, Dikin samimt, fakat gilr sesi: 
- Efendim, sola, sola doğru!.. Diye 

duyuldu. 
-3-

MANASTIRDA 
Uç dostun Nayç Timpler manastırı

nın kapısının iri tokmağını vurdukları 
bu korkunç ~ gecesinde Davniç yolla
rında hiç bir kimse yoktu. 

ORNOVA SVYVNDA 
llİLE Y APJLl'l'OR 
Küc;ük filelerde satılan Bomova su- muafiyet bile kazandırabilir gibi bir te

lanndan bir kımnnın başka sularla ka- lAkkiye uğ'raınağa bqlamıştı. Mektep 
rışık olduğu görülmektedir. Sifası ve irfan, hAdisat ve realite sinirlllilfn bir 
sıhht hassalan büyük olan Bornova su- ~:n =.:~uf::t ~m~a!: 
lannın halka halis olarak içirilmesini te.. disine çektireceğini gösterdi. Hiddetle 
min için en lwıa yol, bu küçük şi.eelerin kalkanın zararla oturacağını dedeleri 
de Bomovada belediyenin sıkı kontrolO miz söylemiflerdi Sinlrlililı: bam hUIU
altmda doldurulması ve bandrollanına- satta, biJhasaa kadınlık Aleminde yerine 
sıdır. göre naza, yerine göre de setimlilile ... 

İzm.irle Bom.ova arasında mnteaddit pazı birer telakki işi gibi ~ 
yollar vardır ve bunlar gayet mükem- Sinir, insanı idare eden vuıflarmı yara
meldir. Suculara fazla bir gUçlUk ver- tan, bilhassa JıuıanlılJnı belirten en bO
miyecek, fakat halka halis Bornova suyu yük bir teahürdilr. Amerikanın maruf 
temin edecek olan bu tedbirin alınmas müelliflerinden prof88Ör Berbert Gu-

. . . son dnaanısı en büyük V"Dgk>UAi makul 
~d~ Bom~va beledıyesm.ın nazarı ve mantıklı bir kafası obıfUdun diycır 
dikkatini çekerız. Evet, akıllı bir baştan huzur, nete. pa-
~- ra, sıhhat. istikbal gibi bütün bqat vu 

llallıelllndelıl teınsfl lıklan çıkar. 

Evvelki alqam Halkev.incle Halkevi 
temsil kolu tarafından üç perdelikcHim
metin oğlu> komedisi Vali B. Sabri 
öney ile Parti mUfettişl B. Galip Bahti
yar Gökerin de bulunduğu bir çok gü
zide davetli önünde temsil edilmiıtir. 

r Al.EBE ue r Al.EBE 
VELİl.ERJlfE-

Allaneakta 'ilı:lnei Kordonda Z84 
numarada DEVRiM OKULUNDA 
1-temmmda açım 1KMAı. DBllSA
NELERINDE denlenı ""- edil
meldedir. 

n.. stln byd mı• ıdesi ,.............. .. 
14 • tt - 1s -zo • zz • zc - ze - Z8-30 

Sinir hıfzı.ssıhha.sını, ainirieıe bak,. 
masını bilmek gerek. Sinirlilik mantık
sızlık oldukça, .sinirsiz olmak gerek.. 

HAdisata, vekayie sinirlerle karşı ko
yacağız. Sinirin tek illcı itidal. sükOnet 
ve mantıktır. 

Evet, Bfke baldan tatlıdır amma, ağa.
da uzun süren müthif bir zehir acıJ.ı1ı 
bıralana.sa .... 

·-- -- ----~ - ........... , -- -
Tecrübeli Ebe 

/ Seniye Pekel : 
~ fstanW tip fütilteliae ......... 

pbesinden dlpL h 
. Hasta1armı Karşıyaka Fahrettbıpa
~ şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 1 

? ~er. _ .:._ _ _ _ ~ 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

S~ .DJK GüRTUNCA 
VE 

MEHMET IXŞüNüR 
Memlebt ..., ..... MIJtik bir -- olan fabrilnmm, - ttlrtl ---
telmlkle ......... ederek bliJtik ihti~ c:evap ••aaei• ... }--aqttr. 

SiPARiŞ KA8l L EDiLiR 
Manastınn kapısı çabuk açıldı ve ka

pıda uzun boylu bir keşiş göründü. 
- Kimdir o?_ Yoksa beni bir mevta : Limba, Limllla .... S6nhl. Knmos Ql7 " S. ........ ..,. Wltııawa 

için mi çağırıyorsunuz?_ Diye sordu. , ı:üccaciye-ADBES: hmir Gadler eaddesi No. Z1Z Telefnn 3'13Z.. 
-BiTMgDi- ~'9 .............. _. .. _._._._._._._. .. _._._, 
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Türkçe Radyo 

Neşriyatı 
erikadaki Radyo Şirketleri 

Türkiyedeki. Dinleyicilere 
Türkçe eşriyat saatlarını 
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EŞRI A Ti 
Beden terbl,.esl umum müdiirliiil tanı.elan n...,.dilen Jrita larcl 

iıclakiln bq.lanndaki becWla •bla ~ tat.yenler P an .... 
.. kitapnlnd.n ........ Muallim Ahmet Halit dnlırntp ... ~ Alıı
lerinden Kuata Mehmet Tiirkeld- Doluda Zafer kitapeyinden ~tal:.:: 
bul bmir Di7anbakır Afyon Antal7a Adana Antakya Sina ErZurum Trah 
$aımma ..... ..ıwJiit Y11J1ftev]erinc:le11 .... -1-'-~-- ZOll 

KaNt ---.r. 
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Harp meselelePI 

Tayyare ı{emi
lerinin bu harp

teki rolü 
----·*---

Bir tayyare gemisi llaflf 
toplarla mücehhez bir 

diqmanla bile boy 
ölcüşemez .. 

Yazan: Amiral F. LOTZOW 
Birinci umumi harpte olduğu gibi bu 

harpte de yeni ve müessir bir silahın or
taya çıktığını gördük. Geçen harpte de
nizaltılar bir inkilap yaratmıglardı. Bu
günse tekamül gören denizaltı ve hava 
kuvveti son derece faal bir rol oynuyor. 

Birinci umumi harpte denizaltı henüz 
genç bir silahtı; bugünse faaliyete geçen 
tayyareler o derece genç ve tecrübesiz 
bir silah değildir. Bugün deniz harbin
de denizaltı ve tayyare biribirini ta
mamlıyan iki ailihtır. 

Geçen umumi harpte sahil hava ie
tasyonlannda kegif hareketleri için tay
yare kullanilirdı. Hatta o zaman bile 
tayyare gemileri, yani ana gemileri de
nen gemiler vardı. Bunlar muayyen sa
yıda tekerleksiz ve yüzme tertibatını ha
vi tayyareyi güvertelerinde taıırlardı. 
Tayyare bir vinç vasıtasile gemiden su
ya indirilir, suyun yüzünden havalanır, 
lr.egif uçuıundan sonra ana geminin yaki
nine iner ve tekrar vinç vaaıtasile güver
teye alınırdı. 9 16 da lngilizlerin Engadi
ne ana gemisinden hareke. ettirilen tay
yare yanm saat sonra motör arızasından 
Jnmeğe mecbur kalmasaydı Skajerak 
deniz muharebesinin aeyri üzerinde mü-
essir olabilirdi. Diğer taraftan Skajerak 
deniz harbinde ayni fCY Alman zeplin-
leri için söylenebilir. Havanın sisli ol
ması zeplinlerin görüş sahasını daralt
ml§ ve dügmanla temau elde etmek 
mümkün olamamıftı. 

* Tayyare tekemmül ettikçe deniz harp-
lerinde ehemmiyeti arttı. Bugün güver
tesinde tayyare taıımayan zırhlı veya 
kruvazör tasavvur edilemez. Büyük do
nAnmaya malik her devletin ana tayyare 
gemisi vardır. 

Tayyarenin deniz harbinde ehemmi
yetli bir rol oynaması, kendisine göste
rilen ihtiyacı arhrdı ve ana tayyare ge
mileriyle zırhlılarm güverteleri kifayet 
etmemeie b&Jladı. Düşman gemilerinin 
bombardıman edilmeleri için veya ka
ra üslerinden uzakta vukubulan bir de
niz muharebesine tayyare filolannan it
tirakini temin etmek için vinçlerle iJ gö
rülemezdi. Kara üslerinden tayyare fi
loları hareket ettiremiyen bazı devletler 
tayyare gemilerinin ekailkliğini hiaeetti
Jeı. 

itte bugünkü harp gemileri araaında 
tayyare ıemiai denilen dev, bu suretle 
meydana rreldi Dev diyoruz, zira tay
yare rremisi deniz üzerinde, mühim bir 
eüratle gidip gelen bir hava meydanın
dan bqb bir teY değildir. Hava mey
danı olan pverteainde, aüratli av tayya
reai bulunduğu gibi en ağır torpil tayya
resi de vardır. 

Kumanda .köprüsü, baca ve direkler, 
cliier gemilerde ortada bulunduğu hal
de. tayyare ıemiainde pek çok kenara 
alındı. Bir tayyarenin havalanması için 
en az 200 metre karada gitmesi lizım
dır ve bu sebepten dolayı güvertede hiç 
bir mania bulunmamalıdır. 

Tayyarelerin inmesi için daha az bir 
mesafe kafi gelir. Zira tayyare indiği za
man güvertede huausi tertibatla fren ya
pılmakta "e aürati kesmektedir. 

* Tayyare gemisinden bahsederken mi-
Al olarak Ark Royalı ele alalım. Böyle 
muazzam bir ıemi ne gibi zorluklarla 
inp ediliyor) 

Geminin deniz yüzünden yüksekliği 
18 metredir. Uzunluğu 220 metre, ge
nişliği 29 metredir ve tayyarelerin ha
valandığı güverte - ki buna havalanma 
damı - diyebiliriz, 240 metre uzunlu
ğundadır. 

Havalanma güvertesi altında hangar
lar vardır ve bunlar geminin iki katını 
İfgal ederler. Hangarlarda muhtelif tip
te ve çegitte 70 tayyare barınır. 

Hangarlar en sert denize mukavemet 
edecek tertibatı havidir. Cephane, bom
ba ve torpiller bu kısımdadır. 

Tayyareleri güverteye çıkaracak olan 
80 metre murabbaındaki asansörler sert 
havada, gemi aallandığı zaman bile inip 
çıkabilecek vaziyettedir. 

Hangarlarda tamir atölyeleri ve ye
dek aksam deposu, yangın söndürme 
tertibatı vardır. 

Cephane odaları ve benzin depolan 
hangarlara yakın bulunmasalP.r ve gemi
nin ~ibine yerlegtirilmiı olsalar, hangar
larda tayyarelere benzin doldurmak için 
ayrıca benzin tesisatının bulunması el
zemdir ve ıuradn burada dökülecek olan 
benzilerin önüne geçilemez. Dökülen 
benzin ise infilak tehlikesi ve daimi bir 
yangın tehlikesi doğurur. Hatta en yeni 
tayyare gemilerinde. tayyarelerin uçuş
tan evvel motörlerinin hangarlarda ısı
tılmasına ait olan tasavvurlar hangarlar
da mühim hava• tertibatının kurulmasını 
istilzam eder. Bugün motörler güverte
de ısıtılmaktadır . .... 

Şimdiye kadar söylediklerimiz, tay
yare gemisinin bütün harp gemileri arn
eında en hassası olduğunu gösterir. Tay
yare gemisinin bagtan başa zırhla örtül
mesi mümkün değildir. Bir tek bomba 
iaabeti havalanma güvertesini ite yara
maz bir hale koyar ve hiç bir tayyare 
havalanamaz. Gemiye yapılacak diğer 
bomba isabetleri (geminin büyük olma
aı, isabeti aon derecede ltolaylqtırır.) 
Yangın ve infilaklar buaule getirir. 

Bir tayyare aemiei. hafif toplarla mü-

TENi AS'IR 20 2'enunaz Pazarte~I 

UZAK DOGUDA 14 TEMMUZDA 

---·*--- * 
Çinlil.er bir 
şehiri geri

ye aldı 

MiLLi §~f E SEVGi 

Ticaret ekili 
Ankara ya 

döndü _._.. 

Fransada 
sokak harp- D~:lgeler Araiı atletizm bir~cilikği 

ları oldu un yapı an müsa a a-
-*-

ŞiMALi ÇINDE 1 AYDA 1064 
MUHAREBE OLMUŞ 

-*Çungking, 19 (A.A) - Cumal'tesi 
günkü Çin tebliği: 

Siangsi - Şekyang dcmiryolunu kur
tarmak için çalışan Çinliler Şing-ki ~ch
rini geriye almışlardır. Başka Çin kuv
vetleri de Vensangın doğusuna hücum 
ediyorlar. 

1 AYDA 1064 HARP 
Pekin, 19 (A.A) - Şimal Çindeki Ja-

Dr. Behçet Uz Milli 
Şefimize Adana ue 
Herslnlilerln seugl 
ue saygdarını 
ibltiğ ettL 

Ankara, 19 (A.A) - Ticaret veki
li doktor Behçet Uz Adana tetkik 
seyahatinden bugün( dün) saat 20 
de tayyare ile dönmüştür. 
Reisicümhur tarafından kabul edi

len doktor Behçet Uz, Milli Şefe 
Adana ve Mersinlilerin sevgi ve say
gılarını iblağ etmiştir. 
••-•- - ••-••a• • •-•- _,_,_ -·:• 

pon kuvvetle:in.in tebliğine göre Japon Son hava ht··ıcumları 
orduları şimal Çinde ha~ran ayı içinde 
1064 muharebe vermiştir. Bu muhar~ 
belcrde 31530 Çinli öldürülmüştür. Ja- *--
ponlar 14531 esir, 31 da.fi top ve 81 ha- l •ı • l 
van topu ele ~-~dir. ngı ız1.er 

-*-
HALK EKr~EK VE SİLAH 
iSTERiZ D!YE BAGIRDI 

-*-Londra, 19 (A.A) - Londradaki hür 
Fransıilar umumi karargahına gelen ha
berlere göre 14 temmuz günü Fransada 
Grenoblede sokak muharebeleri olmur 
tur. Meydanlara dolan halk makineli 
tüfek kullanan polis ve asker tarafından 
dağıtılmıştır. Halk cYaşasın Peten, ya
şasın cümhuriyet, yaşasın Degol!> diye 
bağırmıştır. 

LlYONDA 
Liyonda 100,000 kişi sokaklarda nU

mayiş yapmış ve Korno meydanına geç
melerine mani olanlara karşı: cEkmek 
ve silah isteriz. Yaşasın Degol, kahrol
sun Laval!> Diye bağırmıştır. 

----~--~-
INGILIZLERE GORE FRANSIZLARA GORE • k 

* genış a ın- * 
Cenupta Sovyet l Ruslar iki yerde 
ordusunun vad- ar yaptılar ilerlemeie 

-*-yeti vahinı Şerburg, Rur hauzası ue başladılar 
şarlıi Prüsya bombalan· 
dı. Almanlar yalnız bir 
ıehre hücum ettiler .. 

-*-
Alman yaz taarruza 

lldncl safhasına girdi, 
Almanlar paf'ıqütçü 

de ııuııan~or .. 
Stokholm, 19 (A.A) - Fransız ajan

sı Havasın muhabiri bildiriyor: 
Rusyadaki yaz taanıu.u ikinei safha

sına girmiş görünüyor. ~Alman tebliğine 
göre Almanlar çok geniş bir cephe üze
rinden Don nehrine varmışlardır. Mos
kova durumun vehametini küçümsemi
yor. Voroşilof Grad, Rostof, Don ve Do
neçtek.i üçgen içinde bulunan Rus kuv
veUeri çevrilmiştir. 

Rostofta şiddetJi bir mukavemet bek
lenebilir, neticede Ruslar Don nehri do
ğusuna çekilecek diyenler de vardır. 

STALlN GRADDA 
Rus haberleri Stalin Gradın duru

mundaki vehameti bildiriyor. Alman ta
arruzlan son Uç gUıı içinde hizlni art
tırml§tır. 
Alınan paraşütçüleri de görülmeğe 

başlamıştır. 
VORONEJDE 
Voronejde Ruslar nehri tekrar geç

meğe muvaffak olduklarını bidiriyorlar. 
Almanların Rus taarruz ve hücumlarına 
mukavemet ettikleri muhakkaktır. 

---o---
RUSLARA GORE 

( Baştarafı t inci Sahifede) 

ÜÇ TABUR DA(iITILDI 
Moskova, 19 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ek: 
Hava kuvvetlerimiz 18 temmuzda düş

manın üç taburunu dağıtmış ve kısmen 
yok etmiştir. 

VORONEJDE 
Kıtalarımız Voronejde bazı kesimler

de ilerlemiş ve bazı yerleri tekrar almış
tır. Almanlar elverişli bir yeri almak 
için bir çok hilcwnlar yapmışlar ve 1000 
den fazla subny ve er kaybetmişlerdir. 

Londra, 19 (A.A) - lngiliz hava na
zırlığının cumartesi günkü tebliği: 

Dün öğleden evvel Langaşair tipinde
ki bomba uçakları Rura hücum etmiş 
ve hiç bir kayıbe uğramam~tır. 

Daha sonra Hariken bomba tayyare
lcriy le avcılar Şerburga hücum etmiş ' J 

bir ilı.§e gemisini yanar ve batarken bı
rakmış, başka bir yerde de iki uçak sa
var gemisi ynkılm~tır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 19 (A.A) - Resmi tebliğ: Dün 

İngiliz hava kuvvetl~ri doğu Pnısyada 
izaç hücumları yapmıştır. 

Bir kaç düşman bomba uçağı Alman
ya üzerinde dolaşmış ve bilha~ Danis
burga bombalar atmıştır. Şehirde ve si
viller arasında kayıplar vardır. 

1ltl düşman tayyaresi dUşürülmüştUr. 

ALMAN HüCUMU 
Bcrlin, 19 (A.A) _ Alman savaş tay

yareleri dün sabah erkenden tngiltere
nin cenup sahilinde bir şehire şiddetli 
'surette hücumlar yapmışlardır. 

Lalington tayyare fabrikasına yapılan 
hUcumlarda alınan fotoğraflardan üç 
şantiyenin tamamiyle tahrip edildiği an
laşılmıştır. 

Londra, 19 (A.A) - Bir Alman tay
yaresi cenup lngilterede bir şehir üs
tünde uçmuş ve şehir mitralyöz ateşine 
tutmuştur. Hasar ve bir kaç insan kay1-
bı vardır. 

GECELEYİN FAALtYET OLMADI 
Londra, 19 (A.A) - Dahilt emniyet 

nazırlığınuı tebliğine göre dUn gece İn
giltere üzerinde düşmanın hiç bir hava 
faaliyeti olmamıştır. 

--~...,_.--~---~--
Müttefik - Japon me-
mur ve tebası müba

dele ediliyor 

-*-
Prauda da Almanların 
Yoronejde batıya siil'iil· 

melıte olduğunu 
söyHyor .. 

Londra, 19 (A.A) - Ruslar, birisi 
Milorovoda, diğeri de Rostofta olmak 
üzere iki yerde ilerlediklerini bildiri
yorlar. Bazı haberlere göre Alman iler
leyişi biraz ynvaşlamıştır. 

VORONEJ RUSLARDA 
Almanların Voronej şehrini aldıkları

nı bildirdikleri günden beri 11 gün geç
miştir ve şehir hfılA Rusların elinde bu
lunmaktadır. Ruslar cenupta bir mevkii 
almışlar ve çok şiddetli bir muharebe
de iki Alınan ve bir Macar tümeni imha 
edilmişt!r. 

RUS HÜCUMLARI 
General Zükof Almanlara şiddetle 

mukavemet ediyor. Riefte Almanlar çok 
ağır zayiata uğramışlardır. Nazi plftnla
rının bir kısmı, Voronejde beklenıniyen 
mukavemet ile bozulmuştur. 
ALMANLAR BATIYA SÜRÜLÜYOR 
Moskova. 19 (AA) - Pravda gaze

tesi bildiriyor: 
Beş günden beri kıtalanmız Voronej

de düşmanı durdurmuş ve müdafaaya 
mecbur bırakmıştır. Kıtalarımız dUşma
nı yavaş yavaş, fakat azimli şekilde ha
tıya sürüyor. 
DENİZDE HÜCUMLAR 
Başka bir telgrafa göre Rus uçakları 

tarafından iki Alman gemisi batırılmış, 
bir sahil muhafaza gemisi de ağır hasıl
ra uğratılmıştır. 8 bin tonluk bir düşman 
nakliye gemisi Pestamu limanına gider
ken yakılmıştır. 

~~----~~------Makin P ve 
,, erilirken 

Ç ı N TEBLIGI 

da Başvekil de bulundu 
Anlıaralılar 89 puuanla blrl~llğl, istanJJaJlaJGI' 
llılncUlğl, Esııı,eıarıuer ii~jğii Jıazanddar. 

Ankara, 19 (Husus!) - Bölgeler arası ve beşinci gelmişlerdir. 
atletizm birincilikleri .bugün neticelen- tSTANBULDA YOZME 
miştir. Müsabakalarda başvekil ŞükrU M'OSABAKALARI 
Saraçoğlu da bulunmuş ve müsabaka
ların sonuna kadar kalmıştır. Neticede 
Ankara 89 puvanla birinci, İstanbul 80 
puvanla ikinci, &k.işehir 33 puvanla 
üçüncü Bursa ve Zonguldak dördüncü 

İstanbul, 19 (Hususi) - Mükellefler 
ilk yüzme teşvik milaabakasmı Modada 
yapmışlardır. Birinciliği Eyyüp - Ra
mililer kazanml§ ve kupayı alnıl§tır. 

T rakyada mahsulün 
kaldırılması ilerliyor 

Edirne, 19 (Hususi) - Yeni yıl eki
minin hasadına Trakyanın her yerinde 
devam olunmaktadır. Mahsulün sürat
le kaldırılması için çiftçilerimiz dört el-

le işe sarılmışlardır. Bir çok ye:derda 
işleyen biçer ve biçer bağlar makineld 
orak işini kolaylaştırmaktadır .• 

Yeni ''Bertin,, ve "Kui
bişef ,, büyük elçilerimiz 
BERLIN ELÇILIGINE SAFFET ARIKANIN. KUIBIŞEF ELÇ~LI· 

GiNE DE CEVAT AÇIKALNI~ TAYiNLERi NATILEŞTI 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Berlin bü

yük elçiliğine, Erzincan mebusu Saffet 
Arıkanın, Kuibişcf büyilk elçiliğine de 
hariciye vekaleti umumi katip muavini 

Cevat Açıkalının tayinleri yüksek tas
dike iktiran etmiştir. 

Şehrimizde bulunan Saffet Arıkan 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Türkiye atıcılık birincilikleri 

Edirneden 1 O genç mü
sabakaya iştirak ediyor 

Edirne, 19 (Husus!) - lstanbulda, tkincillği Süleyman, UçUncülUğil de ,Ah. 
Edirne, Çanakkale, Kırklareli, lstanbul, met Hastürk kazanmıştır. 
Bursa. Tekirdağ ve Kocaeli bölgeleri Edirneyi temsil edecek gençler lstan-
arasında yapılacak olan Türkiye atıcı- bula gitmişlerdir. 
lık birincilillerinde Edirneyi temsil et- AD.ANADAKİ MUSAB.AKALAR 
mek üze.re 10 genç seçilmiştir. Müsaba- Adana, 19 (Huswıt) - Beden terbiıe-
ka şartlarına uyularak. bunlar arasında si umum müdürlUğU tarafından Aa.an... 
yapılan karşılaşmalarda merkez kulübün da tçıel, Hatay, Ka)'Mri ve Nijde bölP' 
den Salim Atıktıer 11Xl2Xl2X12X- leri arasında tertip edilen atıcılık gnJP. 
12=59 puvanla birinci olmuştur. Bu birincllikleri müsabakalan yapslımşbr. 
derece atış talimatnamesine nazaran bi- Atıcılık federasyonu birincilere mUJı:,I.. 
rinci sınıf muvaffaJı:ıyet sayılmaktadır. fallar vermiştir. 

Dahiliye Vekili "Ankara,, ya döndü 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehrimizde bulunan ve bir kaç gUndenberi tetkik
ler yapan Dahiliye vekili Doktor Fikri Tuzer bu akpmki trenle Ankaraya döıD
milştUr. 

Trakyada koza i stihsalitı 
Milorovoda şiddetli hava muharebele

ri olmuş, düşman piyadesine ağır zayiat 
verdirilmiştir. ---'*·---

MÜBADELEYE ISVEÇ TE· 

Çunking, 19 (A.A) - Bu akşam neş- Edirne, 19 (Husus!) - Bu yıl Trakyada ipek kozası istihsal ye~unun 25 
redilen Çin tebliği : Çekiang viliyetin- bin kiloyu bulacağı tahmin olunmaktadır. KALENİNDE 

Kaleninde düşmanların mevzilerimize 
girme teşebbüsü akim bıraktınlmıştır. ---o---

GEMI IHTIYACI 

VASSUT ETTi 

de önemU bir liman olan Neneel Çinli
ler tarafından geri alınmıştır. Uenceu
nun on kilometre kadar cenubunda bu- AtMAN • RUS HARBi MISIR HARBi VE MiHVER 

--*-- lunan Juian da geri alınmıştır. Çek.i-
Londra, 19 (A.A) - Royterin siyasi ang _ Kiargsi demiryolu üzerinde Çin (Baştarafı 1 inci Sahifede) (Ba§tarafı 1 inci Sahlfede) 

muhabiri bildiriyor: Japonlar nezdinde kuvvetleri Herafong ile Liyangı geri al- Alınanlar bomba ve torpil uçakları ve minde İngiliz motörlü birliklerine ve ta-: 
(Baştarah 1 inci sahifede) bulunan 1800 kadar İngiliz ve müttefik m.Şardır. denizaltılarla birden kafileye ayni za- şıt topluluklarına taarruz ederek çok 

mahfilden bildiıriliyor: devletler memur ve tabaasiyle müttefik- ___ 0 ___ manda hücum etmişlerdir. Almanlar hiç ağır kayıplara sebep olmuş ve 4 tank ile 
Amerika bahriye nazırlığının fikrine ler nezdinde-ki Japon memur ve tabaası ÇEK GOMHURRElSININ b!r isabet kaydedememişler ve hava mu- 20 kamyon tahrip edilmiştir. 

göre müttefiklerin kayıplarını karşıla- değiştirilecektir. Bunların 550 si İngiliz harebe'sinde 30 uçak kaybetmişlerdir. Hava muharebelerinde üç İngiliz ıay• 
malt üzere 942 senesinde 8 milyon ton 200 de müttefik devleUer tabaasıdır. TEFTiŞi VORONEJDE ALMAN YAVAŞLA- yaresi düşürülmü.ştilr. 
gemi inşası icap edecektir. Amerikalıla- Kamara Kura Maro ve Katoka Maro MASI VE SEBEBİ MALZEME BAHSİNDE İNGİLİZ 
nn iddiasına göre daha şimdiden 4 mil- vapurları bu esirleri getirecektir. Londra, 19 (A.A) - Çekoslovak cum- Londra, 19 (A.A) _ Analist yazıyor: VE ALMANLAR 
yon tonilato gemi servise girmiştir. Fa- Mübadele İsveç hilkUmetinin tavassu- hur reisi M. Beneş bugün orta tngilte- Fon Bock'un Voronejdeki ileri yürU- Londra, 19 (A.A) - Şimal Afrikad• 
kat İngiliz kaynaklarının bildirdiğine tiyle yapılmaktadır. rede bir ıhava meydanını ziyaretinde muharebe bölgesinde Alınanların elinde 

• Çek pilotlarını teftış" ederken ikinci cep- yüşü muvakkaten yavaşlamıştır. Duru-
göre Liberty tipinde 87 gemi yapılmıştır. - - b" · ·ı · lm Alın 1 14 gun·· -cır· kaldıktan sonra ka,...,a~a 

1 
heye telmih etm4ltir. M. Beneş tayyare- mun ıraz ıyı eşmış o ası, an arın .,... ...... ~ 

Bunların yekfuı tonajı Amerikalıların HARP" MUKAVEMET cilere hitaben yaptığı bir demeçte gele- hazırlık devresine girmiş olmasındandır. muvaffak olan bir İngiliz binbaşısı 3: 
iddia P.ttikleri tonajın yansından bile az- * cek defa kendilerini Avrupa kıtasında Rusların Bozkırda dümdar muharebele- pusluk İngiliz uçak savarlannın 8 mi • 
dır. B teftiş edeceği ümidinde olduğunu söyle- ri yapmaktan başka yapacağı bir iş yok- metrelik Alman toplarına Ustün olduğıı• 

0S0801n Şimal höl- miştir. tur. Bunlar, Ruslann yeni hatlarında nu bildirmiştir. Alman topunun biraJI 
cehhez bir muhasımla bile boy ölçüşe- tutunmalarına kadar Alınan hızını ya- daha hafif olması gibi küçük ôbir avao-
mez. Tayyare gemisi, ağır toplarla değil gesi temizlenmiş AMERIK-A H-ARo-BIYE NAZiRi· vaşlatmış olacaktır. tajı vardır. 
de icabında gemilere karşı kullanılabi- Sidi Ömerdeki Alınan komutanı birt" 
len hafif ve ağır tayyare dafi toplariyle --*-- NIN DE J~ECI la köprüler kurmaya çalışıyorlar. başıya ele geçen İngiliz malzeme ve si-
teçhiz edilmiıtir. Clç binden fazla ~eted ı. Pravda gazet~inin harp muhabiri Al- !ahlarının Alınanlarınkine Ustün oldıl"' 

Tayyare gemisi kendini ancak yüksek ••ıct Vaşington, 19 (A.A) - Harbiye nazır- manlann şimdi hareketi Voronejin öte- ğunu söylemiştir. 
süratiyle muharebe sahasından kurtara- O Ül'üJmü.f, yedi bini de lığ haziranda Emden limanına yap1lan sine nakle ç.'.IU§tıklannı fakat şimalde --o---
bilir. teslim olmuş.. büyük İngiliz akını hakkında bugUn bir şaşırtma harekeli yapmak uğrunda- Bulgaristan • Flnlandl" 

Yüksek sürati ile muharebe sahasın- neşrettiği bir demeçte liman üzerine ki teşebbüslerinin cuma günü ak.im kal-
dan uzakla~an tayyare gemisi, tayyare- Budapeşte, 19 (AA) - Bosnanın şi- 355 ton tahrip bombası ile 30,000 yangın dığıru bildiriyor. ya arasında tfcard 
!erini hardccte getirebilir ve bu süratle mal bölgesinde Kozar dağlannda çetele- bombası atıldığını bildirmektedir. De- ' \ iZ HAV AKtlll Helsinki, 19 (A.A) - Bulgaristanls 
muhasımına karşı cevheri kuvvetini se- rin temizlenmesine son verilmiştir. A~- meçte cıoklarla petrol depolarının alev- ftG L ~ n Finlandiya arasında btr anlaşma imz& .. 
ferber edebilir. Havalanan tayyareler manların yardımiyle Hırvat kuvvetleri }er içinde tahrip edildiği ilave ediliyor. Londla,19 (A.A) - Dün Ohesbourg lanmıştır. Bu mukavele mucibince Fiıl'" 
İster keşif ister bomba veya torpil taar- tarafından 3000 den fazla asi öldürülmüş vonorıeJDE VAZIYET yarımadası açıklarında bir dü,şman ka- landiya 7,5 milyon kutu kibrit verece~ 
ruzunda bulunur, yahut kendi donanma- 7000 asi de teslim olmuştur. n ıW filesine hücum eden İngiliz uçaklan ve mukabilinde Bulgaristandan tütUJJ 
larını imdada çağınrlar. ---o--- Moskova, 19 (A.A) - Royterin Mos- düşman ticaret vapurları ile bir himaye alacaktır. 

Modem tayyare gemisinde kegif ve Bir Amerllıan gemisi kovadaki muhabiri bildiriyor : Cephe- gemisini pek ziyade hasar görmüş, baş- o--.--
muharebe tayyareleri bulunduğu gibi av den gelen en son haberler Voronej ya- kabir ticaret vapurunu ikinci bir uçak- Baride flddetll lllP 
tayyareleri de vardır. Av tayyareleri dalla llafll'lldı.. kınında ve şehrin cenubunda Alman savar gemisini hasara uğramış olarak 
kendilerini ta11yan gemiyi himaye ettik- Vaşington, 19 (AA) - Bahriye nazır- ilerleyişinin durdurulmuş olduğu ve bırakmışlardır. Bomba uçakları bir va- zelzele Olda.. 
leri gibi muharebe tayyarelerini düıman lığı orta hacimde bir Amer~ vapuru- düşmanın müdafruıya çekildiğini bildi- punın direklerine kadar inmiş ve vapur Bari, 19 (A.A) - DUn saat 18.46 * 
tayyarelerine karşı himaye eder veya nun bir kaç yüz kilometre açıkta top riyor. Don nehrinin dotu 1oyısmda1d bir iınfilaki mUtaaldp alevler içinde kal- oldukça §iddetli bir yer sarsıntısı obll~ 
havadan tehdit altında bulunan kendi ve mitralyöz ateşiyle batırıldığını bildir- Alman kuvvetleri Voronej kesiminde mq ve yana yatmıştır. Hücumu Spitii- tur. Sarsıntı merkez.inin &rinin 10 • r 
dorummaaına memup zırblılan himaye melr:tedir. Mürettebat Amerikanın dolu doğu kıyısında tok du§tı.rılmq ola rele takip w ild vapura daha isabet Jı:ilometre Pmal dolusunda eldutu ~ 
eder. abilleıiDe cıkımlbr. zırhlı lutalanm korumak için vapurlar-~. min ~. 


