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10 Jluru,tvr 8 ,__ • So\YISI 2 KURUŞTUR_• . 

,,,~lgur j iatları Bir Ru~ Ma- /~~!f.ı.~~!~,~~!il ~~:.~~~~~s:~~-
lllt.~fh " reşo/ı dıqorkl beplere istinad ettiremi· 1 ZA1\l ME'tD\\ MUHA· 
l\ y 'I 1. e ae baş la dı " FA~ts:_n..EHJ BlH ~U- yen A.ın:ıanhırı hudu\ . ha· . HEBESI OLUYOR 
u~ 6 1 >UZ K< >PEK GIBI OL- rıcıne ç .karacak TOrk Bulilar hududund• 

il Sab h . DÜHO~OZ ! ,, Londm 1 A. A. -:-::-. daki tahtidat hdberi teyıd 
Çfl'- 11 kı/osu 22 bu ioskova 1 A. A. _ Höytcı'İn haber verd1gınc etmedi 

1( k U Tass Ajansı l>"ldiriyor : göre lrana başlıyan Alman Londra 2 A.A.- Röy 
li.t ı_ ,.Uşa şa/ı/aıı bu/- Cenubu ş::ırki urd~ları seyya~.1 _:ıkın~ h.akkınua ter ajansının askeri muhar 
-~ Q 1( Ş Q ba~kumandanı ı\larcşal Bu lran hukunıetı tetkıkal yap riri yazıyor: 

, \'~hti 1 • tna 18 e d Üşm İlŞ f ll r diyeni, Alınaıı işgali altın maya ha~l~mıştır. Bu h_u - Smolensk meydan nuıha 
Rt 1 l.ııe nı .. h • da ki Hus şehirleri halkına susta tedbırler alınmal .. ta reh t.!sİ ok ıdar nıuuzı1ııı bir 

'll~ğe b u ım n iktarda bulgur 1 't l b. b <lır. lrandaki ikametini .~.··.ı, 1· ı<lc devaln edivor. ki 
1~ t<\

1 
aşlad .. . . f ıı a >en ıı· eyanname 1 , J 

1' ll·· ·daha d·· ıgı ıçı l ıatların b1 ııe~relmiştir. Bu beyanım haldı gösterecek sebep l>u 1 bunun ili'inihaye süriiJ 
ı u11 u ş . 1 1 · ı · 1 · larıııyan Alınanlar lıudut I · · · k:l kt · ı ~l\ ~ •• h s. aha•ı L~ . nesı bıt: kJ ~ n m ektedir mcde czciiın e < ern ıyor n: J gıtcnesıııe ım ·~ln yo uı. 

L~ rın • l'\.•trar
1 

·• - Eli silah tutan haricine 'ıflkanlac.ıklır · 1 muharip lurafluı·dan hi\ · 
lt) 11~. ıan- 1 .. . 1 • . .• VAZ YETi TAVZiH EO YO ~ g:ı gı.u-u11 · ·.gelen ~:ekil te gore ~ lt~ıııız tuccar \ara lıilap ediyorum : Düş ' 1 

• 1 birisi iı;in biı· daha L>u ku 
't • "nk k.iı tııyas.ıya . . a:mdan lıırı:oguna Lrfa. m.mı imha içiıı ı;clclcı-d Tahran 1 ı\. A. - dur geniş bir ~mha üzerin 
ti/ ~ rıat.ı1 ? u 22 0 

ç.ıka- Dıyarbakır, Konya v~ Ka iltihak ediniz. \ c Fa~islle Pars Ajansı tebliğ ediyor: de tutuşmak mümkün o· 
~ 11\ıŞtı1'~ğu başlun~~uk ramandaıı telgmfla müra· ri bir köpek gibi imha !randa bulunan ecnebi laınaz. 
. 1 <t~l gııu caallar yapılarak Bulgur ediniz D ü ş m a n a lecin gittik~e ~oğaldığı Alman kttal..tnnın Smo 
ııfl ~lıYt.li t UUıı ı>'y ı gfüıtlerilınek istenmektedir bir tek buğday tan .!si bı· hakkımı.t yabancı ka~·mtlr lenskin ~rkın<la 1.mlun· 

ı~ı~ttı~rtıı:ıJktarua~i;~s~~'n Evvelce de haber ver- rakmamak üzere lıüli.in lar lamfıııdaıı \ıkanlaıı dukları dğru olabilir \'e 
1 

._ fif{itı,ı. b u ll gar '111 diğimiz. gihi, Orta Anado <lcı>oları t hriı) ediııi1 •. Za ve. bazı lh~vletleri end lşe· burada bir kısım ~ovyct 
111 ,., ~ıı ·· u r 1 ı l d J t ""Uilt . Uğleu. uda mahsul arlık id rfik fcı· saati "-'akındır. Duşınan ye < u~uren Ş;\yı..ı ar 0 

t • askerinin ih.tta edilmiş ol 
ıe/ ~ hır.ı eıı Sou. . . ,, · - l. u 1 l ı l· 

5' '\ı e huşı \tl.!nlıire dli • edılınış olJuğuııdan huğ- la düğii~rn ek i<:inin her yısıle vaz.ıye 1 ay 111 a 11 a \. ması da muhtemeldir. Fa 

1
, ~ftelar ~llıış ve 

18 
ş llay ve bulgur sıkıntısı di [ırs.ıtlan ıstifadc ediniz. " ıı;.n şurasıııı tuvııh .. etmek kat hu ihata neticı~simie 

1 ~,ttil~r. ııırııişlir. ku ye birşey kalmamıştır. ~ı·:\ll3~H. t;trrı.c~:E ıslcrız ki : Hus askerlerinin kapana 
ltıı ı il tlııi v \l{ \Ll) Ol\ Bu ~ayıaları ortaya ata.ı girdik.eri anlaşılm..lmalıdır. 

iltv ıı ı. t.., .d 6ırııız..l gl··>r.. ı · i tı. t 
1 

YU\~·'l!ll erutı . ... • iat miirakal·c koınis Berlin 1 A.A .- Alman lar lra . ı lniktiınctıııuı eş Diğ<::t' taraftan Türk-
o e IJ11

1 
lir dul u 1 kı va yonu bu sah.ıh toplana· aJ·aıısı bııdirivor: lölfttıııı ve lram tanıma - Bulgar hududunda geniş 

'ıC· ~1,·11..,.~1ar ·'u ıa.· geı"""'k k f d J ·
1 ı 1 t >ral· 

1 
'\ı.ı ~kr"' l>ıy· "'"""' ra • ıallannı le kik elmiş ::>molesk civarıııda iha makl,ıuır ar. ran °1 · \.- mikyasta herlungilıir ha· 

,.~~ 1l g1:1ll1k1t:ııHu il~ı r~~~lg~r11 ve ~>;ekılmemiş bulgurun w delmiş olan Hus ordusu l em i<;iııde ist .!r lranıı, is- zırlık olduğun ı dair em· 
~ııı ,,_ J1ı11~ soııru r· \ 1 kilosunun 18 kuruşa 11uıı c;cıııl>t~ri yeniden vo ter yatuncı olsun herkes mareleı· de mevcut değil· 

"'luh
1
h· U!•hu ıutıa satılııı~ısıııı rılu\•,·ıfık g0•• 1·• <l 1 ,,, ,,. sılu bir kuntrola tabidir. ıı ·1 ., k " u giltıkc.:e aralma nauır . .>tr dir. 

'1. 11 I.! t\."1•1 llŞınc"·ı ınrıştu·· r. l'ııııd·--ıı fıız.lr• lı·..ııı huklımetıııiıı '-'e!!fıne -- -amn-=a 
1
• 117-0 ·~ r. 0 

.) u .. piyade hrkdllll:t. <liiıı har· J ~ --~------
........._ lı&IJer \ fiala satanlar nmlıkcnrnye he<lefı tLthil<le st.ikfmu mu ııeıı memnu herhangi lJir 

"'-..~eriluiği· verilcccktır. bl-'lierck lSOO llus askeri hafaza ve l>itaraflığını k.a- h:.ırckcli yaptıkları tc.lkdıı-
~.~ n k..--- .. esir almıştır. li surette ıdamo elmt!klir. d~ IJuııluruı lrunda işleri 

\. ."I. Estooyadu dün kıtala lrandaki ecnebiler, kanu - olamaz. c an u rnnız 13olşevikleri şimal<.~ . .]!1----------~--
F An ~tJ. i n Um UZ doğru piiskiirtmüş ve hü· ,_~ 

11ıı1 ~t4 ş ta d /" l tün mukabil hiicucumları !:>UN UA"1~' Ruslar 
.~' .,'.,,.-~ _;:~dl~· v ckn~ a . 1 lJ a p ti a c u k. Jıcr tarafla tardeyleıııişler· -A 1 m an La r ZA YIATLı\ IU \ l \ FE\' -

•• 1\ ~· .•ı ~~U!it ıtııunuııu.t ş~ aınış. olacak ve Jıl~r fır· dir. Bu surelle Bolşevik YEi\IUEN ÇOK ~tOlllM Kı\LADE OLULGL~U 
11l l!tıl bir a ludiiut Salta l>.r maddesini duh·ı lerin Al:nan ilerleyişini SÜ) L · )'. ÖRL.\l{ 

) P ... 1 lı! ... 1 ku Yu- llt•<ri~r. ~ . ' 0· EV HAK ELE CE<.ı:llt\11~ A' ~ıtıa ~ tlct 1ltııı ın~, b " ıı mege lüz.um kal- bu mıntakada durdura ı· Londra 2 A. ı\. -
l trı1 ,111u"11t tııukluuır. ı- ınıyacaktır · \ bkiilcl de lıu ll->ceklel"i hakkındaki iimit LEl{ ~lüstakil Fransız Ajansı 
ıı1 ı . ktı.ı 1.ıl· Sık Sık ti .. ?n ınuksatıa teşekkül e<l<'n leri tamamen suva <liiş Bertin 2 A. \ - D.i\.B. l>ı'ldı·ı·'.voı·u.· 

ı. "'lt t urı c•. . ügış- 1 kor · · ' J • 1··1d· · .,, •ıtj~u .tdi.nı '-\!Zıt kut - l" nısyon, yapılacak tadi- miiş bulunmaktadır. aJaıısı uı ırıyor: Smolcn~k mıntakasında-
~ Vı.ı ~~ ~ lıugu 1 1k~~ 1 a~ın nel"'r<leıı ibaret ula- Almar.lor 112 Rus t .. y)a- Diyalisloka yakın hulu ki harı>ler hakkmda Alnıun 

1 Ul·etı ı u c.ıgııu t· .· 1 d- · d. ı nan Zoloııun işQ:aliıı<le şeh 

ıS uı·i k· ı "~ ın e me~gul bulun resi uşur u er ~ propagumlusı bu meydan 

l
\d ~ ar. ınaktauır. l'cı·ıı· 11 ı 1\ .ı\ .- Alman re yaİm1 hir yerde hl'niiz 
1 

> ıı uharcbesinin harbin ka • 
e 9 

.. llavıı ku"vellcl'İ 3 ı tem· kazılmış ve bir kısmı örtü ğ' 
Q 

- - • U neticesini temin dioce ı 
h....., g /t• {/ 111 uz, ·1 ·.ı v ,1 ptı!!ı lı.·ııekfıl ~c !ehilmiş ulan bir ~ukur k tl ''<l l Q J J • ~ "" hal<kmda olan anaa ar -\ 'lQdd. arının aza- nasında havada57 Sovyel bulunmuştur. Merak ÜZ(.,'- tlan arlık bahsctmemektc:-

lı tll~llta l l t e sb ·ı d tayyaresi düşürmüşlerdir. riııe <;ukur arandığında lm <lir. 
ı~ \ l.lknlet~' A. - 1 e i I d i Ayrıca yerde de 55 Hus ra<la ka<;~rkcn Sovycl as · il uslar zayıatlnrıııın 

t "i\tı Yılı ~1.111~Ue ı : lleke ı ı · tayyar~i tahribcdilmiştir. kcrlorinin gömmüş olduk- fevkalfidc biiyük clduğumı 

'

•• \lıı •. , 1 ıı 1. ' e ıım nıasraflarile r d r k 1Ad • • ı o • \1 ' \ "ı ıv' ıneşı· 1 · 24 t 1 laı·ı ev ·u u e mu ıım ev ·· ı ı ı 1--·raber ı nıon \ıı-11 ı. ... lttı 1 . vtun. u dlr zanuncdilıııel· on saa zar ıı :ı soy eme { e ~ 
'ı -"'lı-.l ltıc· sur t'l \. 12 · · ı·ak oldugvu !!öı·iılınüı.;ıtür. l 1 nmiyelli ol r,. i . l'<l~ \ 

1 
,,,ı ınuu t! ·ı~e tespit olunur. Yi- Huslunn 1 layyurcsı ım ~ "' zıyıa mırı c ıeı · . -

1 lırı ~I:! l.lkuı .. t· ııe <lııreı· ·ıA ı <l"lı · l·r Burada bin:ok askeri duğuımda bil<lirrnektedırler . 
ıtrııı . lldt:ıl ~aı~ı . " ıııe " ~ vı ayetlerde smlt~ ıa e ı rn~ ı . ıJ «l ıı ıı •ı ııy ti •e rn lf ı ~:a&!t6Ji_ıml__ haritalar bul ıımuş hun ı\LMA:\LAlllN VAZlYE-
ıJııı ·ı 7. ıtı· lll: ''· - e ıı- l u a d k u gwrlaı·ııı fı'a ~ l · 11· Şt ı ı ., 1- ı l " laya yağ satan ar mı ı hırda alnıan rnerlwzleriııdmı '1'1 S< >N GÜNLERDE 

1 lr . ltttl ı.· g fiat (l·tı ı ~>u esas giiziinüıı<le lu -
1 Jıı. • 'il}'iı ~ ı ıı··ıi l korunma kanununa g<>rc <,•lıeıı1 mivdli g<>rülen '-'t~rler l)ÜZL'( l\ll' 

J&tlı 1 '-"' • ~ ~. espil edilec ·klir. .ı ,, ~ı:. ... ~ ';( 
t \'1,1 ( i.\kır ~ \'uğl . . ı·czal:ııulırıla<"aklardır. kırmızı çerı~t:'VC içerisiııe B~rlin 2 A. A. - A· 

;
1u1J 1~k-Jurıt~l•lur:ıu11 , Ur tandır .;~r ı<;ın hu fial lop Mısır kc. binesi te~ekkül etti ul • rrnıı:;lır. ı\lnzPlmıg<luki nndolu Ajansının hususi 

~~ l k· ı 1tllı 111ş Vıltıy<.·U tle l · optaııcı~ kftn yiiz Kahire 1 ı\. ı\. - 'ı e kil is l !l' ve küfüiı·pl hina muhahiri hildiriynr : 
ruştu 1 u u liacte ~· e <la ;:.ş, 

1 
tJerak,~ndcci karı ni kuhiııcyi tckrur llüsc lar ıh kırmızı işarı·li hu 'oıı 24 ~aaltenber.i his 

lı r. ct~.ı:llın U· l"ır. U~J e oııu gn1•miuecek yin ~ırı ı Paş.t lt~~kil evle · ı· "",•<l "ıl'ır bı" ı· ı·vı'lik Q'.0"·1 e '"'lrp ~ l ı ,r l3J ~-. J ~ J vi lnı1 uıımnkla u ı. "''· J ~ .. -.• 

~ıh Vi\ 1. . mi~lir. Kabine Veft, Sai( l'Lırı<l!tıı lıaşku hu '-'er maktadır'. l ler tarafta Le ... , r UYetı :.rıtilrn . ~ . ) - .1 llı.~.ı. erd h.·ııı~ . em ış yaglar nıa ve Liheı·allenlen ınurek · ı ·y t"ı \'e ·ıkl"ı ıı·ıııgı·.·ıtl.·ı Kı·vefııı •ll··ıştu··ğu· ·. 
""'"' ~··· · G bu ı şe l Jcrin ı ıY.t va~ı ~ · ., ' 'llYe, le liı·. raı e gUre lt-sbit edi kcptir ve parlflıncntocln nıi de tasrih edilmekte- ıın lıildire 1 fevkalfüle ten 

1, büyük bir eksPriyet kazan ligw l,,r beklenmektedir. 
esbit edHen fiattan faz nuıtır. dir. .. 



/zmir F21arına Amerikan- '.Havalar 

G 
Rus qakınlığı' 

Bakıp gördDzçe 

Hepsi on beş 
idecek yolculara kolaylık srAuı~ HuzvELTE Bın ı 

Sabahları sekiz l>u~·uğa \ııkara 1 A. A. - Ilabcr memleketlerden gelecek ~lF'""'AJ YULLAlH ı 
dakika 

<loğru elpktrik ı~ereyanı verildiğiı e gUre müııaka yolc:ulnra da bir aylık ti ı\loskova 1 A.A.-
kesiJiyor ve öğle 12 den liit Vekfilcti yakında açıla· <·arct hileli aldıkları takdir lluzveltin hu::;uSı mümessili 

ı\anri l Iopkins bugün tek j 
rar Stalinle göriişmüştür. 
İki saatlan fa:lla devam e
den görii~rne esnasında 
..ı\merıkanııı llusyaya yar· 
dınıı işi ü:r.crinde konu ul 
muş ve bu yardımın şek 

biraz sonra açılıyor. Bu Cl. ıl-ın lzmir Fuarına de yüzJc · 50 tenıilfi yapı· 
hesaba göre giinde 4 saat ' gıdecck ) Jlcularm ist!ra· la<·aktır. Yalnız aylık tica· 
bile tutrnavan bir zenıan t . hulırıı lemin iı;in mühim ret biletini almak i<;in pa 
it;in şehir ;creyunsır. kah) Pdhirler almıştır. llu ted· saport ibraz etmek şaı'lır. 
Bn, mııhaldrnk ki insan. ....du arasmıia Fuarın a<;ıl· 1 Bu biletler yalnız Adana 
lıir hoşluk, lılr nok~aıı his masından beş giin evel llaydarpnşa, Edirne, Uzun 
si veriyor. haşlayarak 30 eylulc kadar küprü, Sil'kcci ve Erzurum 
~u lıirkaç saat:ik Ziıman devanı etmek üzere bütun istasyonıarmdan verilecek 
zarfında her halde sarfiyat hatlarda lzmir İ<.~in fazla tir. 
masrafı karşılasa gerektir. ve doğru trenlerle vagonlar Fu~rda c~ya teşhir c· 
Çiinkü, bir defa ankanı ratl tahsisi vardır· uecck tuc~ll'h.trın götürecek 
yosıı 8 de11 8.45 e kndar Ankara 2- Devlet de leri eşy.ının.ten1.iliitlı.tarife 
çalışıyoı·. on daıı sonra t;a· rn!ry• >ilan idaresi bu sene den istifade edebilmesi için 
lışnıı nıerkt.ler de var. Bun· ki lzmır fuan için yeni Milli iktisat ve tasarruf ce 
du:ı lıaşka fotoarafc;ılar lıir tarife kaimi etmiştir. rniyeli merkezi larafındaıı 
cernyan ızlık yiiziiı.dcıı Bu tarifeye nazaran mem bir vesika a ı 1 n a c u k 
öğleye kr.dar hi~bir Şt:y leketin belli başlı istns-
yaparnıyurlaı-. yonlaıından hususi trenler 
eğer lıu llürl sual zm fıııda kaldırılacak ve bun'ar ak 

cereyanın ıııulıakk:.ık surette tarnıa yapmadaıı doğruca 
1\( silmesi Jfizırnı;:a hi~ o~- ızrnire gideceklerdir. Ala· 
nrnzsa An kara re: dyosu şehir, Menemen, Ankaru, 
neşriynlının sonuna kadar ~lanisu Konya V.J Eskişe 
devam elnıt lidir. 1 lepsi uıı hir<len Fuara gitmek isti-
bcş dakika !\adar birşeydlr. yenlere gidiş ve döniiş bi· 

F. G; !elleri İ\İll umumi tarife 
----------- i.iıcrindcn yiikde 27,71 
Dün akşam ni:shctinde tenzilat yapııa-
IJALKEvı~oE ( ;(JZEL . caklır. 
BIH TD.J ·11... VI~HILDI Fuar i~in 15 günlük 

l lallrnvimizde diiıı ak- lı ılk ticaret bileti ulanlara 
şam geç· vakta k:ıclar de d,, yiizde 50 tenzilat yupı 
vam etlen bir müsamere lacağı gihi Fuara yuhancı 
tertip edilmiştir. 

Diiıı şehrimize gelmiş 

olan Belen gençleri hazır 
lnnıış oldukları •• \ anJış 

yol " adlı fevkalfidc mn 
kcrnnrnl hir r .. Scl'i muvaffo 
kivetle tcnısildeıı evvel 
miizık y:ıpılrnış ve Belen 
gençlerinin oynadığı 'l~y

bek uzun uzun alkıştan -
mışlır. 

llissi hir <lı·arıı ohı.n 
L u dürt pcrdt! ik piyes 
baştan ::ıoıı u ııa kudur lanı 
ahenkle devam elmiş ve 
siirekli al kı şiar la karşılan 
mıştır. 

ı\1üsameredeıı sonra An 
taky:ı llılkevi nunııııa Be 
len gen~lerim~ bir lıu kd 
tukdim edilmiştir. 

Gençlere uaha lıiiyük 
muv:ıffnkiyetler tem ,ıııııtder 
vu uııiarı sık ısık aramız 

.. da görece:,.mizi ürnit elle 
rız. 

Şl:.I tHIMIZ J IALKEVh iN 
TEf\l~J L1 

Şehrimiz l lnlkevi Ter 

,.,._ 

Fiat mil1 aka
be kursunu 

bitiren 
KU~TW )LÜHLEH 35 
vıı .. A \ET ~rnllKEZINE 

<;ül'\DEHll.ECEK 
Ankara - lstanbul ve 

Ankara fiyat murakabe 
kurslarım bitiren kontro
löı terin peyderpey t•,yiııle
rinc ba~lanıııı~tır. Bu gene; 
ler blhinıum istihsallnıınta 
kalarına ve 35 kadar viJa . 
yel merkezine göıaleril -
nıckte<lir. 

Konlrolürler, kendileri 
ne verilen talimat muci • 
l>inte, tl~l'lıal vazifelcı ine 
l:ıaşlıyacaklardır. 

Fiyat nıurakbe ll~k ilıl 
tının kurulduğu gündenbe 
ri takip edilmekle olun 
l'~ul ve kaideler bundun 
L ... J !.o ( aha _esaslı bir ~e
kil<lc ve u.aha fazla hus: a 
siyelle icra oluna<·aktır. 

'.lA (.;l~ IJA~LA.\(;Jcl 

Saray cHdd~sindeki Bo 
yacı Kemalin diikkilıımda 1 

yağlı bir nım.hJe. kııyııutı- ı 
lırkcn guzoı·:.ığı ale.ş alrmş 

hu cemiyetin teşekkülü 

hulunınıyan yerlerde ma 
lıaUi ticaret odalarım.ian,Ti 
caretütlası olmıyan yerler 
de en büyük mülkiye ft 
mirlerinden vesika getirme 
leri lil.ı.ımdır. Bu takdirde 
kendtlerine yüzde 7 5 ten· 
ziHıtlı bilet verileceği gibi 
uakledeceklerı eşya için de 
yüz.de 7 5 tenzilat yapıla· 
caktır. Tüccarlar 5 J kilo 
ya kadar olan mallarını 

kompartımanlarında ücret 
siz olarak m.ıkledebilecek 
!erdir. 

Amerikada 
İPt:K l::; l'ilILAKI 
l'AdJl l' ~L>lLL>i 
Vaşington 2 ı\. . ı\. 

Anıerikada ipek istihlaki 
t ıhı.1.Lt eJılrni?tır. 1\ı ıa 
fiye imfüatı için sarfedi
len ipeğın tamamı değilse 
bile büyük bir kısmı ten· 
kis edilecı!k ve mevcud 
ipek askeri ihtiyc.ıçlard:ı 
kullanılacaktır. Amerikada 
ipek istihsalalı az oldu . 
ğuııdaıı hu tahdid~ lüzum 
görülmektedir. Japonya 
dan ithal edilmekte olan 
ipeklerin artık getirilemiyc 
ceği tahmin edilmektedir. 

Aınerik.mm L>ir hafta-
lık ipek istihlaki 5 bin 
balyadır. 

lı. lllSBHLı\1{ VEl·dLI 
< :C,\tOŞı\~EDE 

Giimü'i:ıne 2 A.ı\.
Şnrk Vilfiyeller; nde bir tcd 
kik seyahati yapmakta o 
lan Gümriil{ ve lııhis,ırlar 
Vekili Haif Karadeniz burn 

ya gclmişl•r. 

N~şrİydl Muduru 
Selim ÇELE.Nı< 

C ti. P. vl .. tha . ,., A 'hkv~ 

sil Kolu l:.mıfından lıtız 
lannıakta olaıı ''Kullrarnan,,

1 
ndlı ii~· perdelik milli ues 
lanın ~hıı7.ırhklaı·ı sona er 
mek iizcredir. Eser yakın 

~d:ı JJ:ılkevimiz salonunda 
temsil edilecektir. 

ve clraHaıı yctişilerek, bir j - ·-·rtrt= 
yangının çıkma::;ınu meydan GÜN üÜZUE 

)'ali muavini Ankaraya 
(&idiyor 

Vali nıuavini Akif lşt·:ın 
vilfıyeti alfikadur eden iş 

· ler hakkında Vekfıletle le· 
ınas elmek üzere ve bir 

verilmeden ı:;öndürüluıiiş· 1 .Hudutlar Tehlikede ve 
tür. Til'en korsanlarım 2ci kismi 

'ı ~~~.~~! harta izinli olarak yaıınki 
ekspresle Ankaraya gide
cektir. 

Bu heyecanlı filmi görmek 
f1rsatıw ka~ırmayuuz. 

li tcsbit edilmiştir. Stalin 
lluzvelte ı eritmek üıere 
Uopkinse bir mesJj tevdi 
eylemiştir. 

~lülakallc.n sonra <Fa· o 
zetecilere l>eyanalta bulu-
nan 1 lopkins Amerikanın 

harp devam ettiği nı iid
dctı;e Husyuya her tiirlü 
yardımı yapacağıııı söyle· 
!emiş ve 'taliııle tekrar gö 
rüşeceğini beyan eylemiş 
lir. 

Rus tebıiği 
.Moskova 1 A. A. - llus 

tebliği: Sovyct kıtalan dün 
uütı.iu C..}p.ı~JJ liü~m ,nıa 

son derece şiddetli ve 
nıuuıırı.dane muhaı·dl>elere 
devdm etmiştir Smolensk 
nıınlaka:m.ıda düşman ge· 
ri .atılmış ve esirler alınmış 
lır. Cephe geris ndeki Lır 
~iman m..!ydaıııml l 12 tay 
yare imlı..ı eddnıiştir. 

.\loskov.ı L\. A.. - Tass 
ajansı bildiriyor: Alman 
tayyareleri dün akş.mı 

müteaddit dalgalar balınde 
ı\loskov .tya yenid,m hücuma 
tcşebbıls etmişlerdir. ı\ vcı 
tdyyarelerımiz bunıarı kar· 
şııamış ve 1\loskovaya gel
.n ;u,· .. ı.: ınJJlu Vı.!r· 

nıemişlir. Ancak birkaç 
L.ıyyurc ı\loskovaya gtile· 
rek pek az boml>a atabil
miş erdir. Askeri hedefler 
de hasar yoktur. Çıkan 
yanıgn.ar ı>öndüı'iilnıLiştür. 

ALmaıı tebliğı 
llı:rlin 1 A.A.- Alman 

tebliği: cephe boyunca şid· 
detlı mulı .ırebeler nıuvaf

fukiyetle dcvuı etmiştir. 

Hava kuvı!tlerimiı 1\los· 
kovadaki askeri üslerle 
fabrikaları lıombardınıan 

etmişlerdir. lııgiliı sahille 
rinde üç bin tonluk lıir 

lugiliz gem ısi h.ttı rm ışlar
dır. 

llıata edilmiş olun lıir 

Sovyel alayı tcmaıııile im
ha c-x-lilrniştir. 

Çlı\UE KOPIHJu~n ı\'l't· 
Ll) Oll 

Saygoıı 1 ı\.ı\-l>ürnei 
ajansı lıildiriyor: 

Japon askerleri· 
niıı 11 .ıdiçiniye çıkması 

ii:r.eriııe ı\larcş.tl Çan-Kay 
~k 1 ludutıan itibaren 30 
kiloıııetre mesafeye kadar 
olan arazideki köprii, yolla 
nn tahribini emretmiştir. 

Loııdra 1 ft· 
giliz tebliği : 

Dlin hava ~~ 
miz Alman sıJ 
turassullardn .A 
ve bir <lüşmaıı g·-.. 
lesine lıiicum e)

1 

12 )ü tonluk uif 
vapurn atılan lıO 

d·i1-ef 
batırılmış ve ı .. 
da isabetler ol 11r 
rn u hurcbelcrde 

· .. .. .ı··rııtl 
mız us:;uııc uu ~ 

iş ral altı ııl;l 
da ln~unaıı 1\1111
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de tek rur şid06 • 
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~ · ıeı 

Slovak Juf ı ııııJ 
vareleri JiiŞ'11 

8 1 
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