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Loı dr , (•.~)-Tas j nsı 
Bey z Ruıyaoı Alm ul r 

~ 111111, E1ateraHyoaa~ F•arı lıapiadı, fakat lzmirin 
; l••ı•ı clban111 dört kCSıe ve bucaiına yayan bu 

' ••rııa ber yal açıldıiı litif ve caıip Kültllrpark sre· 
ltlilerhı ve lımire ayak baHnlarıa ber zaman ko· 

, ........ -~ " ıtria bir ıezlntl ve temiz bava alma yeri olarak 
lldır. 

t•r fıc.d o ı tılftya uğuy 
yorlericde ç telerle mub re 
beler devam ettiğini, 620 
Alm D subay v ri imh 
edildiği gibi külliyetli mü
himmat, 6 tob, 64 molör ik· 
let ve saire iğtinam edildiği 
gipi iki mühimm t deposu· 
Duoda beıhav edildiğini 
bildirmektedir. Ayrıc bir 
Alm n n kliye ofu kuvvetli 
bir çet nin pususy uğra· 
mıı ve 40 Almın a keri öl· 
dürülmü§tür. 

'-'-it ba Kalt&rparlumııı ıUsliyen sevgili Milli Şef~· 
bterern aile efradı ile birlikte glhteren ıerefh bır 

'"•trnektedir. 

~ AÇIK 

tlteıin me
~-·- tt•"'. " e 121 
tlokta? 

1 '--o,-
~ , l.t il Ordular~· ~Stedea· 
~ ~I ı&yledıjimiı ıi· 

Amerikanın 
haberi yokmuş 

--uo----
Vııi•ıtonr (a.a) - D.N. 

B. ajınııaına 16re Sovyet· 
lerden ıelea endişeli haber· 
ler hakkında hariciye nızırı 
B. Hail raıetecilcre demiıtir 
ki: Bolıevik vaıiyeti h kknı· 
da l>uraya gelen rapor! rı 
henllı almadım v okum • 

--o--
lngi ·z 
kı __ _ 

~ ••beblerden do· 
k..~•lldirmeje mec· 
lıL~rı b&cgm ye taı· 

'• ıoa kertealae dım. 
~ klyefe ıirmit ve 
•duiae 16re Ruı

tl "1•111 ealr ve ı•· 
~ . de etmiı buluDa· 

Londra (a.a.) - Eylülün 
17 inci gün ve ge~ si Hım- · 
burga 70 inci kın yapılmış· 
tır. Bu akın 276 t yyare 
iştirak ctmi tir.Gece hücum· 
ları Frrankfurt d teşmil 
edilmiştir. Bu h cumlarda 
300 Brit y t yy r ıi rol J .. 
mıştar.18 eylülde Ruen elek
trik sıntratleriac, deniz de"'· 
tegiblarıaa Havr doklarına 
hOcumlar y pılmıştır. Bntna 
bu hücuml rda 54 Alman 

t._t\ 
"-' l>11rının kaya•iı 

bı, Amerikan ha
~~g,, J•ponyada Sov· 
~ he harp haline 

111auyor. 

~••111 bu hareketi, 
~~1

1• bliyGk deniıler· 
t, •• karar verdiii 
'"~lddetli ıiya1ete ve 

~it, ' Sovyetler bftll-
1•rdım etmek için 

l: ,:&hım teıebbliılere 
;\t 01•• r•rektir. 

~ h&ktımeti bu 111· 

~ '- Ötedenberi Moı· 
"'-lı.Uetmek istediği 
~ •leleri halli faal 

~ikide etmiı ve hem 
~ l Almanyaya kar· 

1 bir J•rdımda ba· 
llıkinını kııanmıı 

l_ ~:· Bununla berıber 
~t ••kert harelletln s· kadar lakiıaf 
t.. ~,1 •I burUndea keı· 
C"'c.t'' bir ıey deiil· 
\ lllıı, Jıpon sly11eti· 

~'ti •te11 kolay av· 
, ••dıtı mılilm ol· 

h .. le 
~I •rıııklıklar ve 

•••r: ..... ~ .. ,tdıa IODrl ber
t •ttltl bir aıok· 

~ 1•ılltere buıG• 
Qaıv\14, bulua· 

---o------
Muvaff akiyet -
siz! bir hücum 

Londra (a.a) - Manş de· 
nizindeki bir iaıe kafileıine 
diımon hücum botları taar
ruı tmiı ise de hava kuv
vetlerimiıin mildafaası neti· 
ceainde botların ikiıi hısara 
11tratalmııt11. 

tayyare1i diltürülmüştür. 46 
logiliz tayy re i k ybolmuş-

tur. Bun) ın 14 dü bombar
dım n 32 ıi de vcıdar. hıgi· 

liz tayyarelerindea altı pilot 
kurtarılmıştır. -··-------• Iran ay 

Çemberı y r- • 
• Dl -

mak istem· şler b 0 v 
Berlia (ı.a) - Aıkeri kay- Şahın r 

ski 

aaklarıa bildirdiğine göre, Tabr o,( .a) -Pari 
Bolıe•lkler diia Kiy f çe:ı· ıoın bildirdiğine ör 
berini yarmak için kuvvetli liye a ıuı Ahi 
bir taarruzda bulunmuo iı · yeoid 0 t ş knl 
ler de kltalarımıııu mu bll blldirmi tir. Y ni kabine 
taarruıu karııııoda bu yar• gine Furubi Hın ıiyasetiad 
ma hareketi akim bırakıl· kurulacaktır. 
mııtır. Eski şah it menkul v 

--•-- gıyri menkul m lf r tesbit 

Amerikalılar olunacak, eski' h z m nııı· 
d zarar görmüş ol 1 na. 

hücuma haz r zararı rı öd n c tir. 

Nevyork (a.a) - 8. Hu11 
ve amiral lştr 1 mUıav r de 
bulunmuılar ve Afrika do
nanmasının Mihvere karşı 
yeniden bııı hareket geç· 
meaine karar vermişlerdir. 

dutu laklr edilemiyen Moı· 
kovaya naaıl ea cezrt ve ne· 
tice verici bir ıurette lmdıd 
yetlıtirebilıcektlr? .. 

llRRI SANL.1 

----o~ ... 
JAPU 

Ruslara 
mi ba 

be 
ad? 

Nevyork (a.a) r- Çfnden 
aluıan hıberl r g6r Rus
larla Jıpunlar r rnda b ı· 
Jıyan muharebeler devam 
ediyor. 

J n Tik 7,Slira 
y/rk 4 ,, 

,AYISI (100) PAR 

.. 

Alman Donanmasından bir gorünüı 

anburgud 
almışlar 

Berlin ( .a) - Resmi teb· 
liğ: K ra, deniz ve bav 
kuvvetlerimizin mfiştereken 
b r ketler! neticesinde Ar1a· 
burg şehri elimize geçmiş· 
tir. Mon adal rı zaten eli
mizdedit. 

Tay are değil 
radyo taarru· 

zu imiş? 
Moıkova (a.a) - Taı. 
D. N. B. ajan11, Almaa 

tıyyarelerinia 17-18 ve 18· 
19 eyini gecelerinde Moıko• 
vayı bombardıman ettial •• 

·~"""'"""'-"'-"'~"""" yangınlar çıkardığını bildir· 
rO Ş ad mittir. Bu teblii, Ahnaalar 

Hu .. cumu için yalanlana artık &lçlal 
olmadığını bir kerre daha 
ispat etmiıtir, Herkeaçe mı· Berlio (a.a) - S l"hiyet· 

tar mahfeli rden öğrenildi· 
ğine göre, dün Alm n tay· 
yar leri Kronştad müstıh-

em kale ve limın y ptak-
1 rı bir t rruz d muk bil 
tı rruz ile k rşılaşmış ise

ler de düşmanı dığıtmığa 
muv ffak olmuşlardır. _ .. __ 

lumdur ki, bu tarihlerde 
Moıkova bombal nmımıı •• 
yıııgında çıkmamııtır. 

Zikredilen gecelerde Moı· 
kov daki askeri hedeflere 
muvaffakiyetle tarrruı edea 
Alman tayyareleri deill, fa· 
kat D. N. 8. ajınııdır. 

Himaye gemi. 
Tort• 

dat 
sa istir- leri dolaşıyor 
ol n u 

Londra ( . ) - Moskovı· 
dan bildirilmiştir: Bir kcç 
ayd nberi Almanlarıa işgali 
lhnd ki Torti k dası kızıl 

ordu tar fuıdan dfia istird t 
edilmiştir. 

-- -
Ze z 

Ank r (a. ) - Bu ı b h 
Eı iş bir, Küt hy , Afyon 
v Emek t yenide hareketi 
arz olmu tur. H sar yo tur. 

Vaşington (a.a) - Ne•·I 
york Poıt gazetui yaıdıia 

m k lesind Amerikan ı•· 
milerinin Atlantikte yalms 
müttefik gemilerini detll, 
mihvere ait olmıyan her 
h ngi bir nakliye ıemiaial 
himaye edeceiini tebuls 
ettirmiıtir. Harbiye aaun 
8. Knokı himaye ıemlleri· 
nin yola çıktıklarını, Almaa-
ların habH almasın diye bua· 
lann hıugi ıularda dolat· 
mttkta oldıklarını aaklamak 
mecburiyetiode olduiuna i&J 
1 miştir. 

Y d n it•b r n ( ALKIN 
SESi) nd 

1 - Kudr tli bir kalemin e ki r1m zanları cıalındıraa 
boş, Jitif, ğlenceli e m r kh kouuşmılarn11, 

2 - Eski K ragöz ve H civadın yeni ve aarl muhave• 
relerini zevk ve lezz tlc okuyacak ve bunlardan bir çok 
ibret dersleri ~lacak11aız. 

Y1rınkl Halkın Sesinde ramazanın bir aylak im11kl111lıl 
kırllerimlıo takdim ıdiyoruı. 



~ahramanlar Kahramanı 
_,_. SOBUT y 

Olaa Hatua yine it baıın
da-Bayraiı altında top· 
ladıfı aıkerl~ Çin hudu
claDa yetiıti ve düıma
DI pDık OıttD. • • • • . 
Cenriıin bu feci hali pay

tahta çok derin tesirler uyan· 
aırdı. 

CeDıizin aa .. ı Olun Ha
tan deliye döndü. Fakat iÜn 

' ilrm&ı ve çok akıllı olan bu 
Jlce Ttırk anaaı tee11ürden 
siyade iı görmenin zamanı 
•ldajııau dOtOnerek hemen 
••atayı davet etti, bu kadar 
Ahmet ve meıakkatle kuru
lan devleti kurtarmak için 
Kmult•yda çok beyecınlı 
alıler ı&yledt. Blltiin millet 
elektriklendi, herkes olduğu 
ferde tirtir titriyordu. Kah
nmaa ve ulu Hatun kurul
ta1dan çıkar çıkmaz eve 
koıta, harp elbiselerini giy· 
ili. Olan Hatan de•ldin ilk 
t•ıelık&lleriade biızat pek 
pk NY8flara rirmİf YC H• 

••• kamanda ederek cid
••• laaıikalar yaratmıı bir 
tıık ••ıı idi- Eline sıök 
.. Jr•fı alarak ıehrin dıflll• 
Ükl meydanlığa dikti. 

24 ıaat içinde ıehirde ve 
lua kaıabarda ne kadar 
•• bir çokta diıi aulau• 
•araa koıarak bayuğın 

91bada toplandtlaJ. 
la orda ilçe aynldı. Sat 

ceula Sobataya, ıol ceaa b 
C.heye •erildi; kendiıi de 
•tada olarak hareket edil-

•L 
Oıdu hareket etmeden da-

laa o ıabab, Çin hududunda 
Jaarhetmekte d vam eden 

kerlere ve lrnmandanlara 
~aclerilen öncüler, arkadan 
dlffyetli imdat gelmekte ol 
htaaa ıöyledilt.r. 

Hemen hemen bozulmak 
re bulunan kıtalar yeni-

t.. canlandı. bulun 
l•ldarı yerleri inat ve ae· 

tla muhafaza ettiler; ar
larından yetiıen kardeşle· 

rlal ıöıliace ve bilhassa 
laa Hatunun da geldiği işi· 

ce bepıl klikremiş aıla· 
a d6adll. DDşmını püskürt
Uu. 
SOIHıtay lutaları beı metro 
.,ı.; dGımını kovaladılar. 
,... ıoara munhzamaa 
arl çekildiler. 
Cenıizin babası öldüğü 
saman kabile halkı ve 
Jteyleri 13 yaıında bir 
~cak biıi nHıl idire 
-.ıebilir?I Diye dığıldık· 
.. n halde .O lun Hatun 
t•lari bir bayrak altına 

pbyarak devleti iDhi· 
llldea kurtamııtır. 

..,,.•ıiaia anaaı Ôlun beye 
rk tar1bleriade b&yük şöb
•• aam kaHnmıt bir ha· 

11 •• 
h•letla ilk karuluıu ıa· 
alaraacla da bu yüce ka

l•••klrhi• tarih ıay· 

Ya.zan~ H n. T. 

falarını yaldızlamaktadn. 
Cengiz henüı kliçük yaıta 

iken babesı ölmüştü. O va
lntlarda Olun Hatun obanın 
idaresini eline aldı. Pek ida
reli olan bu kadın clevleUn 
temellerini kurarken, bir ta
raftan da oğlu T emoçinio 
ter biye Ye tahsili ile uğraıı· 
yor, onu hm ve mükemmel 
bir devlet reiıi olarak yctiı· 
tirıyordu. 

C ngiz 13 yııında b•buı
nın yerine geçince 30 bin 
aiJedan ibaret bulun•n Oba 
hılkı ve beylHi 11 bu kad.r 
yaşta bir çocuk n11ıl if gö· 
rür? 11 diye dığılmığa bııla· 
mııtı. işte bunlara bir araya 
toplayan Ye buı beylerin de 
ıa,tanat davalarına k•lkma
luıaı men'e muvaffak olan 
bu yüce kadındı. 

Onun pek y&kıek olan 
dirayet ve ce1aretine binaen 
binaen keadiı1ae lge likbabı 
verildi. 

( ( lge yahut Ege ) s bip 
manasınadır J Yani devle:te 
sahip çıktı; o kutar ı. 

Olun Hatuıı bu itlerle uğ 
rl§ırkea hiç •ıağıya inme
mek ıartile bir eliode oba
nın bayrağı olduğu halde at• 
tiıeriade dolaıtıği ve b•ıka 
kabilelere iltihak etmtğA gi· 
deni ri yoldan çevırdif i ta
rih aayfalannd• y zdıdır. Bir 
çokları kendi kabile reisle
rinıa kar111 at üıt&ude ve 
matem elbiseleri r asında 
olduğu halde göıdükleıi za· 
man d•y•namanuılar Ye ağ 
ley• ağlara af dil yerek lfl • 
ri dönmüş1er (Olun Yol11k) 
denilen yerde dikili olan 
b yr ğın altında toplımıılar 
ve ölüne ye kadar :yurtların-
d n ayrılmayıcaklunıa ye
min etmıılerdir. 

-Sonu var-

Istanbu•da 
maçlar 

latanbul - Burada lik 
maçlarına bualio baılanmıı 
k roılaımalar ıeref ve fener 
•tadlarıuda yıpılmıetır. 
Bugünkü maçların ndiceleri 
şöyledir: 

Fener 5-4Altıntuğı, Gala
tasaray 7·0 Takıim Gençter 
Bi hğiue, Beşiktaı 8 O Be
yoğluspora ralip gelmiıler
dır. 

lstaobu'spor • Vefa 1· l; 
Beykoz • Süleymaniye 2 · 2 
berabere kalmıılardır. 

Ankara da 
Ankara (a.a)- Burna lik 

maçlarına 19 mayıı ıtadyo
muoda baılanmıf, milaaba· 
k•lar çok alakall frt< Ç<nİf
tir. 

Hırbiye idman yurdu 6-l 
Kmkkalcsporu, Ankara QÜCll 

5-3 Mulceıporu, G nçler 
Birliii 2· l Dominporu mai· 
IQp etmltlerdlr. 

Turistik Y ollar1 

Vali Fuad Tulcıal, dün 
sa ~ah erkenden Meraioli • 
rakh turiıtik yol inıaahnı 
teftiı etmiı. bu kııımdaki 
ioıaatın bir an evvel bitiril· 
me1i için alikadarlara direk· 
tıfler vermiıtir. 

Mersialide sabahleyin iti 
bııında bulunmayan turistik 
yollar Sürveyyanınıa viliyet
çe Yaıifeaine nihaye\ veril· 
miıtir. 
Luııyakda B ıhnh istika· 

metinden baılanao beton yol 
inıaatata için mütu hbit ta· 
rafaudan lııifi miktarda çi
mento tedarik edilmedıği ve 
bu yib.den inıaatıa yavıı 

gittiği aalııılmııtır. 
Bu yolu da tetkik eden 

vali, Jizım gelen çimentola· 
undan doirudan doğruya 
f•brikalar1adan retitila1t1i 
huıuıuada teıebbilse geç· 
miıtir. _ _. __ 
Avukatlıkkan
ununda tad lat 

Aokara, - Adhye Ve· 
hileti a~·uk lhk kavuııunda 
l•dilit yap n bir kanun p•e· 
jeai hazırlam t•dır. Haıioe 

avukatlarırın başk vazıf 
a)abilm~leri bekk111d11ld müd 
det bırinci kiuuuu nib11ye
tinde ıoaa er ektedir. Bu 
iyih ile bu mil det uza· 

blma tadır 

Fuar var-ur 
ve tren eri 
Aok a, - lımu funı n Ü· 

0111ebttıylt: ihdas tdılmıı o
lao vapur ve tren seferleri 
ay ıouuod hnıilath bilet 
ıabf&)le beraber kaldmla-
caktır. __ .. __ 
Ziraat, bautar ve 
orman f akültaıori 
Z11aat Vt'kalt:Uoe bağlı 

olan ziraat, bayht, orman 
fakültelerinin de maarıfe 

11pb etrafıoda teklifler ya
pılmaktadır. 

KOltOr Lisesi MOdOr
IOğOnden: 

1 - Okula kayıtlı bilu 
mum leyli ve nehari talebe 
tasdiknamelerini abcaklar 
ve bu tasdiknamelerini İzmir 
Maarif mlidürlüğ6ne taadik 
ettireceklerdir. 

2 - Bu ıekilde okulu
muzdan ayrılmıı talebe ile 
rcımi ve huıuıi Uae ve Or· 
ta mektl'plerden taıdikna

meli ve diplomalı ve yahud 
bt'lıeli talebenin kayıd işle· 
rine b• tlanmııtar. 

3 - Ôolimilzdeki deu yı· 
hada okulumuzun intizam ve 
inzıbat ve ders bakımları 

emsaline faik bir ıekil arz 
edecektir. Liseye iter srDa 
•6racııt oluaıbillr. d. 5 4 

Buaın ıımanca ıarıı ınaHızca, •• 
(2) inci der1ten mabat 

(lader Wirta chafit Lokaatada 
Kellner, bitte die karte Gınon Lltfea llıt•e., 
Geben Sie mir beutire Ba,aakl raıete,t 
Zeituaı riDİI 

Kommit den die Suppe Bir çorba daha ıel....,., 
uocb nicht 
Dieaea FJeiıch iıt ıehr 

ıut ıebrateD 
Waı flr ela weia binken 
Sıe? 

Ba et pek çolr kı 

Naıal ıarap lçeniaiı 

(Varıorana Gıaenstandı - ıaubolmuı 
leh hıbe meine Handti- El çantamı kaybetti• 
ıcbe verlorea 
leh habe ıha Yerıe11ea 
in wefcben Zuı? 
Hier ilt meine Adruıe 
Sind Sie bel der Zollre
viıion dabei ırweaen 
Weı bit m in ıcbirm ıe
fundeb? 

1 H TAR: 

Oaa anattam 
Haaıi trende? 
lıte adreıim 
GDmrlk muayeae•I•~ 
zır buluadanaz mu? ? 
Şemaiyemi kim buldll 

(v) baıfıuin (f) gi~i o\cand~fuou, (o, 6. ~· 1) al• 
Türkçed~ olduğu gıbı ve (i) aıa de (e) ııbı teli~ 
dukluını uı utmayınız. 

Dünyada Neler Oluyor? 25 Milyo 
Bulgaristanda ikinci tasa 
Ekmek iuileştlrlligor bonol rı 

Abk•ra - Taaarrof 
larınıa ıördlil rajbel 
rine 25 milyon lirabll 
bir ıuıım tHarraf 
ihracuıa aalibiyet • 
hakkında Maliye •ellA 
ku un projıoıi besarl I 

_., __ 
Bulg riıtaoda, harp vaıi· 

y~b dol yı iyle çıkuılmıkta 
ol o karıtı kara ekmek lra· 
liteaı ıın iyılcş ırmui için ai· 
r Nnı ı Kuş f'ın emriyle 

ir b yet top ıanııthr içti · 
ada, hububat mtldllr llğii 

ı fi, degirım ncileı birlıii 

müm 11ili, ziraat nllmuue 
nstitft erindt!n murahb11l11 

ekm<"k ve uo mıit• b111111lar1 
ve ibrac r oıüolirlüğiinden 

bırer 1-:ıtı bulunarak Bulga· 
rııhnda yeııen bugünkli ek· 
m ğıo terkibi ve kalitesini 
müukere etmiştir. 

E w• ğ' 1111 b mak11diyle 
"f köul eden bu komiıyon 
buğd•yl .. karışık yeoi ekmek 

tıpi balıtalattnın bnırlanma-

1101, Zıraat mekt• p ve eoı 
titülui liboratu"arlarına ve 

ayrıca Ruıçukla Sofyada 
bulunan 1>ümune ziraat iı· 

taayoalarına tevdi etmiıtir. 

Tıcart.t naıuı Dr. Si. Zı· 
garovua da yeni bir emriyle 

Bulgariatanda: Buğday, çav· 
dar ve m111r ekm .. ği olmak 

üzere üç tip ekmek sabla
caktır. 3 numaralı ve 850 
gramdan ibaret buğday ek
mejinin fiatı S,S leva. 800 

gramlık ve ııf1r numarala 
bC>y z ekmek ise 8 leva, 850 
grımdan ibaret çavdar ek
meği 5 levaya Hblacaktır, 

Zayi 
Tilkilik orta okulundan 

aldıjım 941 Hneıi temmaı 
tarihli taıdiknameml sayi 
ettim. Yeniı•nl alacı tımdaa 
eaki11iaia hllkmll yoktur. 

1199 No. Ju 
•ıpt•ldı 

Liyihı111a &olmlıdek 
lerde mecliste mll• 
muhtemeldir. 
Miılt mldafaa 

tahsiı edilmek llKer• 
yon liralık bir fe•lr•ll .. 
ıiaat kanun llylba11ıı• 
lanmakta oldaia da 
verilmektedir. ~ 

Yırtılmak 
re olanSOOI 

30 •iudoı sefer bt 
miloaıebttiyle teıtip ti 
milli p yanro ketid• , 
bir balet alan bede• t•.,a 
ai umum mld&r aı••' 
Cemal Gö•daj. bir ı•f 
madığı zanaiyle pir•"'
ı~ tıni yırtmak Dıer• 
bir ar kadı tının ikall 
ne, biletini odaCI il•_., 
ıo ıiıesiae ıladelP'!. 
biraz ıonra odaCI k•• 
5000 lira çıktıi• b• 
vermiıtir. ... 

Millt piyanıo ldar 
nitthir ıubeıl bilet ..., 
tını der bal mumail•1·
mi1tlr. 

Müzik yof 
Maarif veklletiai• ~ 

ile açdmıtbr. Orta ok 
birinci, ilk okalları• 
(S) inci 11aıflaraa• ~ 
eden talebeleri ıayıt 
riıli tlcretlerle kab•1 

lsabat almak v• k• 
malı lçla S lcl B•J!i! 
tında (38) aamarı 
idareılae mlr1caıt 0

1
_...J 

hclır. 
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1 
tllD& Çar ODUD reril· 

' dofq çarmıhın &n Un
~'Çli. Kinlal elin çar· 
~ •e bayatta ı&rdli. Ki· 

ta ı&rlace affını Ye 
111 birine çekilerek 

'cli~llll)'a olmaııaa m6ta· 
'1 llltıini yal•ardı. Çar 

_ 
11
Sa11un kafasını ke-

~llati11I Yerdi. Kafa1ı 
t dl •e bu kafayı bir 
~ 1•p1attı. 
,1 ~tll kurban aabık Ça· 
~ lllllrıidi oıup kebdi
•1,•ıı GlebofJa taaı-
~t 8 Q P•puıa da canı 
1 : alındıktan ıonra ,,l •••ia takıldı, vncu
~ ·•ldı, 

:•
11c&a6 Çarın oğluaa 
lllabrunı ettıği için 

ili L•ı· b ld •ı ııede mua eze 
4- i bir kltiptir. Ooun 
~aub emri Yerildi. . ... • ı 
1ı V•e çara f•yet 

'' it ifta•tta buıuaa• 
•&1ledi. Çarmıbtaa 

t, ,.. 
4aı,, li..-•rın huıuruoa 

' · eyecaa Ye kor
•t~, ~lyeceğioi toplı
• •çıa tedaviıi buıu
~~tora te•di olundu. 
' •lcıyJe aldıa. ı kaç11· 
ı-. •61leaıek kabilıye· 
•'diii11den kafaııaı 
'~ lr•fa da bir ka· 
~-..~•dırıldı. Vilcadu 

lt , llıttıode teıbir 
t~, ~ •• bası riyayet· 
dıa i ht• bası ifıaatta ., d 
~ • yiae kendini 
ltı111daa kurtara-

ltrıo burunları 
taıııdı 
'" .. ~ btııka bir çok 
tııd ~lllçı ceıuile ce
"-·~~•r. Bazdan da 
L.~. 10Pa ile dövlll· 
1"U, il ba11ların baran· t'lr .. 

r, Sibiryaya nef-

~ 'il 
•
1 tılerden bir ka • 'l'lli 
d' ol•rak kamçı 

,._. BtıttıQ bu icra· 

Ilı ~•ray men11up· 
i lıyır maliyeci 

~-~ "•rı11 Pıeobra· 
•çi1ai11 nefyedildl. 

~ Çıpı,ıc •oyularak 
\,1 '»t•talırak ıopa· 
~61 t~'aııblındıktan 
~ Q

1
tr b•lde koca· 

Lı '"~ uıadu, Koca11 
~ d l:ılcıbut etmedi. 

' ' ' rörülmedi. 

~ıa azap 
~ ıı .. 

'"• '• 1, ••dı, t•hrin 
~.,, ~ ldını "• it. 
lııt '"•1tı11 tatbik 
~ "~ "11 meydanlık· 

' t•ttıa, bıyaı 

bi ı&tan yapıldı. Bo sütua 
dört metre yükıek idi. Her 
tarafına çelenkler yerleıti· 
rildi. Ba çelenklerin her bi· 
rine keıilen kafalar aııldı. 
Bu sfituaun tepeıiodc beyaz 
bir teı vardı. Murabba ıe· 
kilde Ye bir metre yüksek· 
liğinde olan bu btın ibtüne 
Gıebofaa Difı yerJeıtirildi. 

BEKLENMIYEN 
BiR HADiSE ... 

Çarın eline sıkıştırtlan 
kağıtta neler vardı? 

M11bencilerden biri tara• 
fıodan yapılmakta olan ve 
devam ettirilen iıtintaklar 

ndiceaiade Çar Petro oğlu 
Çareviçin miltaas11p halk 
araıında pek çok taraftar· 
lan oldaiunu anladı vo ic· 
raata bııladı. 

Martın ikinci güali idi. 
Çar kiliıeye gitmışti. Dua· 
dan ıonra meçhul bir adam 
çıta Jaklaıtı ve eline bir 
kiiat aıkııtırdı. 

du kiğıtta ne vardı? 

Kiğatta : Raı halkının 

1 
tahttan mıhrum edilen, fa· 
kat tahta . oturmak hakkını 

·r biiz olan Çare•iç için ya
pılma11 iıtent>n sadakat ye· 
minjn ıureti yazılı idi. Bu 
yazı matba idi. Bu kağıtlar
dan gizlice kilisede bulunan· 
ların bepıine verilmiıti. Her 
keı gözlerini Ç1ra çevirmiş 
bakıyorlar, kliıdı imza edip 
etmiyeceiini tara1sat edi
yorlardı. 

Bu esnadı bir rahip elini 
kaldırdı ve şunları okudu : 

"Madam ki c~nabıhık ta· 
rafından bimıye edilen Pd· 
ro oğlu Aleksi Çarev!ç taht· 
tan mağdurane mahracn edi· 
liyor. ISuaa ortada bir ae· 
bep te göate,iJmiyor. Ben 
iaaaın lsöleai Laryon Doku· 
kin, bıriıtiyan olan Yicdıaım 
itibariyle Allıbın huıurunda 
ıayri meıru bir hii ümdara 
sadakat yemini vermeği red· 
dediyorum. Boa mu addeı 
incile el vurmıyorum. Bu 
sebeple de bıçı öpmlyorum. 
Gerçi ba h•reketimle Çarın 
hiddetini mucip oluyorum .. 
Fakat c~nabıhakkın arıuıu· 
na yerine 2ethiyorum.. Bu 
uğurda her iıkenceye huır 
bulunuyorum. Ali h Rus mil
letini ve hunhar Çarın elin
den kurtarsın Amin, amin 
amfa.,, 

Buoa topçu dair si ihti· 
yar mlldlirünOıı ıeai takip 
etti. O da ıuoları bıiırdı: 

uBen kDçOk prenı Petroyu 
tıbba mlrHÇlll olarak tanı· 
yamam. Zira aa111 Ruı d • 
tildir. Çarın vefatından ıon· 
ra bu kıdıa bırlatlyaalık 

- De,amı •ar -

(iitliN S!!I) 

K vaklıpın r c ddesiude 
Ali oğlu şöför R cep b r 
şahıs t r fıbd n sol böğıün· 
den yaral dığını şik yet et· 
miş v yar h ha t n ye kal· 
darılmıştır. 

Yapıl n tahlsilıatt bu 
ıabsıa ziy desile s rboş ol 
duğu ve kendisini kaza eıe~ 
ri olarak yar 1 dığı k aa tı
na v rılmıştır. 

Karşıy k d Ahmet oğlu 
Şaban oturduğu evin b lko· 
nuna çı up korkuluk!demir· 
lerin O:r:eriade oturduğu sı· 
rada müv zene ini gaip e· 
derek 6 metre yilkseklikten 
dGıerek yar 1 nmış ve has· 
t•neye k ldmlmışbr. 

-----o---
iHTiKAR 

Gıziler c ddeıinde Hasan 
oğlu gülbek farununda imal 

için verilen undan 10 kilo 

hamuru börekçi İbrahime 
satmak auretile ihtikar yıp· 
bj'ındaa yak lanmıştır. 

§ lkiç~şmelik ~c ddesiade 
Bobor oğlu ltalyan tabasın· 

dan Penc m tre l 30 ku
ruşa satılan pazenlerin met· 

resini 80 kuruıa s tm k au· 
retile ibtikfir yephğı ihbar 
edilmiı suçlu y k 1 umıştır. 

--.. ----
Yaral maya 

sebebiyet 
G ziler caddesinde Abdul· 

halim oğlu Hamdi id resin· 
deki ı otobüsü Şevket oğlu 
Vedala çarptırarak yaralan· 
maaına sebebiyet verdiğin-

den yakalanmıştır. 

--ms--
K z k çı mak 

Gaziler caddesinde Hilmi 
oilu Riza Muı kızı Hedi
yeyi kaçırdığınd n yakalan· 
mışhr. 

ıtalgan erkek ve kız 
mektepleri açıııuor 
it fy n rk k v Ayylldrz 

kız n bari ve leyli m tep· 
l ri 2? ylüt t rlhi de çıh
yor. İlk, liı n d rsleri v 
kadın işleri. Rayıt r h rgüa 
11at 9 dı 12 ye ve 17 den 
19 ı d r k bul edilir. 

19-20-21 

cmlekct h ltaneal 
Routkco ütchat.1111 

Rontktn H Ele trl tednhl 
ycpılır. De ne:~ ~ r So ak 

m ııııııııınnmmıııuıınmımııı ıırmı 11ııııım ıınıı, ımırn 
Cilt Zührevi H ıt hkları 

Mtit h ı ııı 
DOKTOR 

ih o d 
lkinil B yler So. No. 79 

• u 1 
•• •• • • •• o uu u 

--o---
K r bfo r, - 16 ğuato 

gec si kaz mızın ' bir s t 
uıağıodı, Bığlar mıntak ı

na d bil ol o lkioğul m•b 1-
leainden Laz Hü.eyio yol 
kenanodaki dere içinde ölü 
ol r k gö r ülmüşUir. 

Hüs yio y n gecede ka· 
rısı ile kr ba rndan kendi 
evine gideı g eo yolda bir 

d m r thyor. Bu d m 
endiıine: 
- Bu yol nereye gider? 
Diye soruyor. 
_ Aş ğıd gider, yuk rı 

da cev bını alınca: 
_ Öylemi? Diye ani bir 

cevapıa beraber tabancanın 
patlaması bir oluyor- Hlise· 
yiaia omuzunda taııdı~ı d~r~ 
y şmdaki erkek çocnga ıkı 
diziadea birden yaralanı) or. 

Hüıeyin çocuğu bırakıp_: 
dereye atlamaya vakit bul· 
mad n kurşunlar kendisine 
i abet ediyor ve oraya yıkı· 

lıyor. 
Hüseyin üç kurıunun te· 

ıbile derhal can veriyor· 
Hüıeyinin karııı bir çığlık 

kop rarak çocuğun Hrılı· 

yor. Vaziy t derhal adliyeye 
bildiriliyor Merkezden gelen 
j ndarma her tarafı sardığı 
b ide katil ele geçirileme· 
miştir. Hüseyio üç çocuk 
b bası, otu%, otuz bet yaş· 
farında bir gençti. Kendili 
bir kaç yıl evvel Rizeden 
gelerek bu' da yerleştifi 
için Liz oğlu adı verilmişti. 

Cinayetin sebebi benüı 

malum değildir. Ancak biç 
kimıedn de ıüphe edilme· 
mektedir. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

_ _.....o---

Fındıklar çu
va: la ihraç 

edilec k 
Ankara - Çuval ııkıntısı 

devam ettiği müddetçe fın
dık niz mu meıi hükümleri
n tevfik u ibr ç edil cek 
oJ o sağl m iç fındıkların 
2112 ve 2114 libreli çuval 
lerd ve g yri 11fi 70 kilo
gr m ğ'ırlığında olm. k .oz~re 
h h cuıa müu de edılmıotır. 

b 

..... --o---
h eki 1 n 

'rduk arı 
• bir ç e 

lata bul - Burada z ba
t ya ihb r edilecekl rini an
i yıp dü kinlarının k penk
lerini k payarak kaçaa mub· 
t kiri r te düf edilmekte 
dir. 

Bu gibi miıkial re cürmft· 
meıbut yapılma ta olduğun· 
dan bu dlikk nların d rhıl 
mübOrl nm ıi t dbiri dOtti· 
ntilm kt dlr. 

el 
Dl 

aç 

en~bez eri 
oplyan 
2"Özler 

Şehrimizdeki k11a •- de
niz na il Va11t larındaki ma
zot t hdidatı dolayıılyle ba· 
:zı motörleıla yelkenle HJ• 
rüıefer etmeıi düıtınülmlı· 
tür. Fakat bu vaziyeti ev•el
den hesaplayan bazı kimı•· 
fer piyasadan yelken bezle· 
rini toplamışlardır. Mot&r ••· 

hipJ ri yelken bezi bulama· 
dıklarından şikiyet etmekte 
ve bu işte suçlu g6r1Jeale· 
rin ceıalandırılmaaını iıte· 
mektedirler. Motörc&leria 
müşkiilit içicde [buluamala· 
1101 nazarı dikkate ahnmıı 
ve ihtiyaçlarının karıılaaa• 
bilmesi için alikadırlar aea· 
·dinde teıebbüılere giriıil· 
miştir. 

--.mı--

üniversite 
Mezunları 

Maarif vekilliii bu aeae 
orta okullarda öiretme11 ol· 
mak isteyen üniveuite me· 
zualarının muhakkak ıutelt• 
Aaadoladaki müDhıl 6iı•t· 
menliklere tayin edilmelerini • 
alikadarlara bildirmiıtlr. lı· 
tanbulda katmak iıteyealer 
yardımcı öğretmen olarak 
iıtihdım edileceklerdir. Ba 
suretle latanbuldaki orta 
okullara aııl öiretmen tayi• 
edilmiyecektir. 

Bu aene Yüksek öjretm•• 
okulile Gazi terbiye eaıti· 
tüsüDden mezun olan 250 
öğretmen namzedi muhtelif 
vilayetlere tayin edilecektir, 

---o--.-

10 Kilo karpuz uı-ı 
Lüleburzaı - Burada AH 

adıoda biri ile ardaclaıları 
araııada bir iddia olmuı. AU 
bir oturuşta ka bokları hariç 
10 kilo karbuzu tamam•• 
yemiı, bitirmiş, bı~tı el~ ka
zanmııtır. Aliye bıç bır l•J 
olmamııtır.' --

IEmir ikinci 1 cra memır-

luiu dıa: • 
Alaancakta 1392 ncı ıo· 

. k k 6 nolu evde~ iskiD mi· 
tekaidi Cemıl Yurda &I ta· 
r fana: 

lzmirde odun pazanncla 
12 no. da elbiseci lbrahim 
Karakışı olan 36 lira •• 
ayrıca masraf borcunuz ol· 
duğuodan bahiılc icraya mi· 
raca t olunmuş ve n~mıaı~a 
çı anlan ödeme emnae bıll 
tebliğ iade oluomuıtur. 

yedi güa içinde borcunu· 
zu tediye t:lmenb ve bu 
müddet içinde mal beyaaıa
da bulunmanız lizımdır. icra 
ve iffiı kanUDUCUD 21 •• 57 
ve 50 lncı maddeleri Ye bu· 
kuk usulu 01uhakemelerl kı· 
DDDUDUD 141 ve 152 Del 
mıdd l ri mucibince ödeme 
y rine kaim olmak a • .,. 
ilinın tıblii oluaur. 3902 



stanbulda bü- ADYO· 
yük bır yangın 
Aakara, (a.a) - Bu sabah &nii abnmııtır 

(d&a 1abab) 4,5 da lat nbul Jnıanca zayiat olm&mııtar. 

RUS AR 
Ne Diyor? 

1 Göğüs gö2:üse 
ı dövüştüler 
\ Moıkova (• a) - Smolenık 

bölgeıiade Timoçeıı ko ordu· 
sunun bir piyade tümeni, 
garp istikametinde mukabil 
hücumlar yaparak 20 kilo
metre iler l emiş ve 14 k&yü 
istirdat eylemiştir. 2 Alman 
piy• de tume11i ıle hir Alman 
zıı hh al yı oa ağır :ıayıat ver· 
dirmiştır. 

ela Feneı patrikban ıioio 94 ev, iki cımi, bir meacid 
blro ikametgiha mabıus ah- ve patıik hıne evi yanmııtır. 
pp k11mında elektrik lcon- Belediye ve Kızılay yan· 
tağı neticesiııde bir yaıı gm gı felaketine uğnyanlara 
pkmııtır. Şidd tli rüzgarla büyük yardımlarda bulun· 
•erbal atlama yapuak 150 • muılardır. 
160 metre ilerideki evi tu Ebedi Subaıı camii n.;:üez· 
taıtarmut ve ıüratle büyll· zini 70 )•ıında M hm din 
mDıt&r. SöndBrme tedbiri • ı cesedi çıkarılmııtır. 
rl ahamııbr. 124 ailede 476 kişi açık. 

Saltan Selim camii idika· ta kalmııtır. metine dağru geniıliyen yan-
i'• dcht buçuk saat d vam· Muhtaçlar Belediye ve Kı-
daa ıonra daha fazla geniı- zılay taraıfındao himaye al-
lem11ine meydan veri lmeden bna alınmııtır. 

----------------------------
Fuar kapandı 

--o--
132,409 kişi ziuaret 

attı 
Oa birinci lımir Enter· 

:llMJO•al Fuarı, evvelki ge
C uat 2,5 fa kapanmııtır. 
:Kaı aatJala tatbik gllnlloOn 
l•ra• kapanma gOnOne te

cllf etmiı olması, Faarırı 

•at faıla açık bulun· 
maJmaııaa imkln vermiş-

tir. Faİana ıon geceki ıiya· 
elçileri, havanın biraz fazla 

rla balanmHına rağmen 
aJll faıla olmuıtur. 

Fur buroıundan aldığımız 
mal6mata naıaran, Fuarın 
•-. ••neki ı yuetçi 11y111, 
80D •okuz ıeneden çok da· 

laa fasla olarak 822,409 dur. 
Da. rece fu111 34025 kiti 
alJaret etmiıtir. G~çen aene-

.. FHr ziyaretçileri yelcünu 
J0029 kiti olduğuna göre 

.. aene arada 103380 kişi· 
IHr fulalık vardır. 

Far mlaaıebetiyle lımire 
ftluler ylı 1el11en binden 

dar. Maamafib bu rakam 
t eclllebUenlerdir. 

o 

uslar 
Sof yadan 
lJönüyorlar 

--o---
Ankara (a.a) - Sovyetle· 

rin Sofya elçiliii memurları 
ve Sovyet tebeHmdan 21 
kişi trenle Erzurum ıelmiı· 
lerdir . Burada bir•z ııtira
battaD ıonra Sarıkamııa ha· 
roket etmiılerdir. Sarıkamıı· 

tan yine trenle yollarina de· 

1 vam ed•~:::~:_-
Çif çiler elbir

liii ile . 
çal şacaklar 
Ankara - Ticaret ve zi

raat vekiletleri, mahsuliia 
ekim ve hasat ve nakit ve • 
mübayaaaı huıuıuada itbir-
liği yaparak bir pilin hazır-

lıyor. Toplama işınde iı mil· 
kellefiyeti ibdaı oluaac•ktır. 

K6ylllDOa mabıalü toprak 
ofiıi tarafından tarlada ıa· 
tın ahaıcaktır. 

Mayıs için 

Asri Sinemada 
Tiyatro 

Eti tiyatroıu ıan'tklrlan 
direktör& B.Adaaa Sert ida
reıinde dlla gece .. Bir ıen· 
lik 1feCHİn Damındaki 3 pc.r• 
delik •odvill temıil etmiıler· 
dir. Varyete programında• 
ıonra temıile baılıyaa ıaaat· 
klrlar çok alkıılanmııtır. 

---4c--
O.am1zc1.1ıı 19 Mayıı 

•idik bayramı habra11 ola· 
bir ıeri pal baıtmlmHı 

arlaıbrılaralr baıarbklara 
amııtır. Bu pallar 20 

----
Kiyefin etrafı 
Alman cesedle· 

rile doludur 
Moıkova, (a a.) - Sovyct 

ııtıhbarat bürosunun 20 ey 
UU akıamı teblığı: 

20 Eylül iÜDÜ kıt•larımıı 

bütün cephede ve biıhassa 
Kiyef civarında düşmana 

kuşı şiddt tle harp tmitler· 
dir. Tayyare kuvvetlerimiz 
düşmanın zırhh, piyade ve 
topçu kıtalarına darbeler in 
dirmİf, tayyare meydanla· 
rındaki tayyareleri bomba 
lamıı, b öp• ültri tabıip c.t 
mİ§lİr, 18 cy ıülde cert:yan 
eden bava mubarebeJeriode 
16 Alman tayyareai d6ıür81 
müıtür. Bizim aayiatımız 14 
tayyuedir. 

Bir remimiz Barenh deni· 
ıiudt: büyllk bir Alman nak
liy 2' nıııini batırn ııtır. ---
Tobruktan 
Odesaya 
Mesaj 

Loodra, 21 (a.a) - Beı 
aylık bir muka•eın tten ıon· 
ra T obruk erleri, kendile· 
riud n 1700 kilometre ötede 
ayni ıekilde dövOıcn Odua 
erlerine fU mesajı KÖader· 
mitlerdir: 

"Tobruk kumandanlığın· 
dan Odeaa kumandanh· 
ğına; 

Biz Tob uğun mahsur rar
Diıonu, ıizia azminiz;, cesa· 
retiniıi ve kahramanhğınızı 
aelimlanz. Biz Af ikada 
mabıur garaison, ıiıia mu· 
waffaluyetiniıio devamını ve 
dOımanı ezmeniıi temt:nni 
edıyoruz." 

Odesa, bet haftadaaberl 
tecrid edilmiı bulunmaıına 

rağmen AtmaD ve Rumea 
kıtalarınıa en kuvvetli bam• 
lelerini durdurdutandan ve 
mildafaa iıtlbklmlarınıa ıek· 
li de beaıediiiadea Ruıya· 
DID Tobrui11 lımini almııtır, 

alık, 3 kuruıluk, 6 ku· 
ak, 12 karuıluk olmak 

e cllrt Çtfİt rea' te bH· 
111'111Ulr, ı••çlik bayramını 
limılll .. •c•k reıimleri ha· 

•..amr. 12 kuraıluk 

keri•d• seçen 19 
Jllta Samaa•daa Ankara· 

ı•tlrillp Milll Ş f irniıe 

Almanlar 
iLanınarad karıııın. 

da alpırdı 

Bilha11a tiyatroaun direk· ' 
töril 8. Adaaa Sartoilu. B. 
Ata Akandere, Mebmecl 
Ozan, Şikrll ve bayan akor• 
diyoalıt Saadet Nazikcaa 
Safiye ve Nermin rollerlade 
bllyilk muvaffakl1etler ka
zanmıılar ve çok alkıılaa· 
mıılardır. 

Odesa cinrıoda Sovyet 
mnd f aa hatları civarın de 
bir uç teşkiline muvaffak 
olan Alman ve Rumen kıt· 
alanna kar ıl mukabil bBcum· 
lar y p ao Sovyet bahriyeli 
lerl, göğü 11 göğüse ceı eyan 
eden muh• rebclerden ıonra 
düşmauı püuürtmeğe ve bu 
ucu ber taraf e 1erck nılida 
f aa mt:vziıeri11i ııl• ha m\:Y• f · 
fak oımuılardır, 

Leningrad mlldafa81ıaın 
parolası ıudur: 

Gcrıye bir adim at-lmıya· 
caktu. Aımanlar bizim ıeb· 
ıimiıın ıı n11btarlarını timdiye 
kadar alamamııl.rdır. Hal• 
buki 18 ir cı uard• Ruılar 
8erlioi zaph:ltilıleri uman 
bu ıehrin anahtarlarını al· 
uıai• muvaffak olmutlard11 
ve bu anahtarlar hlli Ruı
yadadır. 

Cesetten 
Siperler 
Moıkova (•.•)-Sovyet sr•· 

zetelerine göre Kiyef içiia 
cereyan eden baı bin ıiddeti 
artmaktadır. 

Alm•nlar, kahramıaca mil· 
cadele eden So•yet kıtaları
oın kar,ısına yeni tilmealer 
atmaktadular. 

Kiyefio etrafı Alman ••· 
kerlerıoin cesedleri ile 6rUU
mDı tahrip edilmtı tanklar 
kamyonlar •• otomobillerle 
dolmuıtur. 

19 Eyl61de, cenupta Kl1ef 
bölgesinde ıiddetU mubare· 
beler oımuıtur. 

Almanlar kat"I bir h11be 
teıebbill etmıılerae de, ıebri 
ıaptetmete ma•affak olma· 
mıılardır. 

ADcak mlldafaa hattanda 
bir ıedik açılma11 netice1i 
olarak ıebrin varoılarıada 
bir noktaya kadar ıirmete 
muvaffak olmaılardır. Dia
ye perdeld Sovyet filoıa, Ki· 
yefia mldaa11 barblae itti· 
rlk etmektedlrr. 

Almanlar bu hlcamları oa 
ıuhlı fırka toplayarak 7ap· 
mışlardır. 

ALMANLI\ 
Ne diyor? -- o 

çem her içind, 
150 bin e,JI 

almışlar~ 
Bertin, 21 ( •·•) -

teblıği: d I 
Şark cepheainia c•• , 

nahıoda Almaa kıtala'1 

zak denizine varmııtaı·;. 
Kiyefin ıarlnada .. 1 

bu ıarkiıinde çevrUIOlf 
dilımanın imha11aa 

' olunmaktadır. 
Garpten Kiyef• 

olan Alman teıekls~ 
ıark iltikametlnd• Dal 
ri ıeçerek tim•lcl•• 
ruı. eden ka•vetlerl 
lef mitlerdir. Dıım• ... 
detli yarma t• .. 
akim kalmııbr. 

Harp filolanmıı • 
ba•ajlarını kuvveti .. 
Finlandiya klrfeıl ... 
liklerine kadar tir 

Hava kanetleıl .... 
civarıoda bir devri,. fi, 
ıiai, bir top çekeri 
bin tonluk 3 iat• 
batırmıılardır. l d 
bomba dllımDıtlr, 

Berlin, (a.a) -
fevkalade tebhii: 

Kiyefia ıarkı•da 
etmekte ola11 imh• 
beıinde mareıal i 0~ 
au orduları ve ı•• 
Klayıt ile ıeaeral 
nın ıu hlı orduları ~ 
bulunan dlımaD k• 
nın m6him k111111I~ 
ederek ıimdiye k• " 
binden fasla etir -
tank, 602 top ye 

miktarda eliler laaff 
meıi almıılarcbr.• 

Dji•r kavvetlerl• 
na de•am edllm•k 
alden mDbim mill 
eıiri ve ıaaailll 

edilen ıembolik bay-

• teıliml a•ını ı~hteren 

Bu ak ı m .. Yıldırım" .aa· 
mıadakl 3 perdelik piyea 
temıil edilecektir. Hallumııa 
tavılye ederiı. 

Londra (a.a) - Moıkova· 
daa blldirildijiae ı&re LeaİD• 
srracl cepheıinde Almanların 
bitin taarruzlara akim bıra· 
lrılmaktadar. DBımaa burada 
f aıla telefat vermekle bera· 
ber bir adım bile ilerJiyeme· 
mektedirler. 

Pravda ıueteıl, Almaa• 
laruı Kiyef • karıı fbcuma 
oabeı t8mendea faıla bir 
kuvvetle ve havada11 •• ta· 
arraı ederek) 7aptıklarıaı, 

m6dPfaa hatbada bir l»alıe· Hlllll 
yl yarmaları llıeıiae vaıl1etla Mlk•f•t 

Waaacakhr. ı&çleıtiiinl 1aımaktacbr. '-----~ 
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aıyan20 __________________ ~----:......~---k-•~~----~-·-·-l64 ___ "_ ... __ ._,_._ ..... ___ o_MD_ı_• ______ __ 


