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SALt 
Abone• ,.r:tıarı : 

Dahilde yllhlh 5 llra 
Y•bancı memleketlere 

8 llra 

lllnl•ran her kelime· 
alnden 5 kurut ahnn•. 

Ocret pafindir . -: 
ODnO ge9an aayll•r 

10 kuruttur 
l 'I (i SAYISI 2 KURUŞTUR • 

~ (!,.a'*;n hazzrlzk-'Yarzn Haiagzn Kurtuluş ve 
şe ~tı sona erdi goksullarayardzmgünüdür. 
'"~,.bu gün ba9rakıar ) Zenginlerimizi, -'akir ve 

z onandı /zer tarafa J 1 

ı~aha':fae~takforı kuruldu kimsesizlere yardıma 
t d c~var V'l" h 

kG .~ işth·ak d ı ayetlerden eyet- davet edl.'.§OTUZ. 
bÇukb· e ~cek - programdt\ 

tr C1~ ··• 'k aştan gışı lik yapıldı -Merasim 
ıilld1 t;.~1tırı kutsıonuna kadar filnıe alınacak 
ıeı " uş b •rııc k ;eo' h,lı 1 1Ytanı 1 ~. olan Bayrama iştira!c etmek 

ı ,J ''i t 1klar 'k •çın bü. üzere civar Vilayetlerimiz· 
ı9' r. B 1 

1 nıaı d'l 
ııı•"' hıı,\i. c cdi)•e v e 1 den Par'İ ve Beledi adına 

Almaıl 
filine 

meha 
•• gore 

0
;1 da

11 
11 lcıckk~ e Parti heyetler davet edilmiş ve 

~ p Ilı lUnı tıller tara şimdiye kadar Adana ve 
t•~1 

lltl Cdcıı ~tdeııberi d Mersin Vilayetlerinden ·,ov' 1 c ~·lı . ·aaıiyet . e· ~ " tı n-.t muvafakat cevabı ael ııi•· 

Rus ordusu mutla 
ka mağluğ olC\cnk 

Berlin 22 A.A.-Rus 

çll' •tı n nı b " ıce- " ~ 
ev"~ lırııııı' ~llfc u telif nok. tir. Bayramda her ik:Vila 

e • 1eı laısıı 4 Ve b~ t. lak lan ku. yetimizi temsil ~decek olan 
ıl' 1 sı b· Ulun be-yetler bugün şehrimize 

7,19
1
, 11d~n 111''•t ;esıni ve geleceklerdir. 

l'l''1 tc kb'>r.sk\ ah& bu Bayram şenliklerini fil· 
JılJır 114lir 

11 1 triııı· ar ve mil me almak üzere Parti . ızıe .. 
~s aoslen- Genel Sekrett-rligw i tara· 

ll rı,ı 1 
"l d le hndısn bir film mskinesi· 

: Q •tı l"kkülleri 
tll 1 t da hp11, ta. le bir operatör Anka:a• 
,ı-;~< •kı._;orıa er n. hazırlık dan şehrimize gödneril· 
Jı ıJ nı b'~· B•y~ış bulun- miştir. Bunlar akş1ma şeb 
gıı 't llttıın rimize gdecekıerdir. 

' ı F 81 İf tarzda k uıub. Buou1 için yarınki 
.,, •'J 1lcd,;n ilzamı ııttan. bayram programında kü . 

111
1 i D,ı. 'll"ktedir gayret ç.i.ik bir <l oa,, işi klik yapıl • 

ı dJ l\Ct t • l> 

1 rl~ ) Qİ~Ct kbraftan y·ı· mış ve Ölleden sonra l zi•: 
e 1 tall\ l 9Ztl 1 aye yaret edilmesi mu(urrer 

" ;> r 1 '' •tıııtl 1cı>e 'ili' ltrlıkı ' d~ uhn Ş~hitler Ab;<les'nin 
l~ 1 ~l~d~Yttle J llrı büyük ıHbahteyin y.ıpllması takar 

~ 1 ı b ır .ıcva 
"~' •lo · lık,. rn et. rür eylemiştir. Binaenaleyh 

1111 ~ •ltııl .verilecek llderunda spor me> <lamndaki geı;it 
,o,~/ hı~t ~tbirlerdve bayram resminden sonra yeni me 
.~ 1 tıq c k .. e dew•ı 

1ıe ~diıtc L 0 Ylerde R~, zulığu gidilerek Şehitler 
''d.~• $ t lir. e Ab",desi z:yaret edilecek· 
~ ~ tir 
,e,bıı 'h ~ eh . ~ ___ . ______ _ 
~~~:a~t'· lfler ,.,b .d . 
,,,. il ııd11 lf utay ş ha. ı' . e_sz 

e e11 ~b. e ıt erını tem 
~~r- ş~hitQa~de i ikmal edildi 

adın ası ve babası aziz 
'" ruh ,,t,. dib· dunu bu abidenin 

t"ıı, ttı tt ~. ı n e b 1 k 
ti ''.\t},1 ~-r\ ~· ••ta(, d u a ca h r 
t.:nıaı ıı "~ il . ı ln b" b 
ıtı,ı. "el ı \l"~'ll •rşas111 r. uket koymak su·etile 

ı.ı,... lllııı. ~r ~b. a laz•z J k "t , ... oıd Y1ır a ıde · e\,ere anacak ve 
b rh. iki 

1 Uğll ' .. 0 1.ı al,,:~': ~rktaı m 'uhunu bu sureti~ 
\.\ Anıt şdıj..ı tız .. ,e b·" n <.hı edııceğiz 

\t, 1 "C 1 r u . · 
l ~ y '"b~ ~ay, llıalııus lıc ue~ ~ chıt anas1 Vd ba-
b •ıt t 1 1ıc • .P Luı·· 81 az z evladının mukad 
\ti l' !tı ~ rı111 Un de 

~~l 'ct~i~ .. c _ledir. lerıısil di~· ruhunu bu abideni11 
r Şt\ıit• ~it rı .~Hu iti. 11 de bulacıktır. 

er ev, ''t.A Ab'd . k .. . ,, •n t ıvıeç· erıın uşat reamı 

. ~•th. 1 1 dl.'rneıc Yarın Yapılacak olan Kur· 
' "'' ıın k luluş b d . d' l (! ııt Ur~uı 1 ayramın a .cra e ı 
~)\t '•ırq "rır\\ vn uş ''va t'Cek ve çelenkler kona• 

~l t ~ b t rerı •ıiz Ctkhr. 
de, ı_ ~ ('sil ·ı B 

Cs: bir e ı e u nıera' im, diğer bıy-
'WCle11k tanı Şenlikleri gibi sinema 

Y• •hne.cllkhr. 

Alman muharebesi hakkın 
da f kir yürüten askeri me 
bafil lıilhassa şu üv;nokta 

üzerinde durmaktadır: 
ı:K,zılordu telafisine im 

kan olmıyan zayıata uğra· 
nHşhr. Bu zayıah karşılı 

yabilo1ek için şimdiden 
bütün ihtiyat kuvvetlerini 
cepb !ye sevketmiştir. 

2- Rus mukavemet 
b.ttlı kırılmış 1 ve birço\t 
müstahkem mevk;ı~r zap 
tedilmişfir. 

3-Kuılur du ciddi bir 
buhrll; gfçirmekted\r. Al· 

man ordusu nasıl her gir 
diği bar?ten galip çıktısa 
bu bıtrpte de ayni şey o· 
ı.ca\ttır. 

Almau tebliği 
Bedin 21 A. A. -

Alman resmi tebliği : 
Şark cepbesinin c~ııu;> 

kıs Nr da Almaıı, Macar 
ve Romen kıtaları t.ıafın 
dCln mağlup < dılen düş · 
man takip ed l nektedır. 
Cephenin dığer kısımların 
d' mu arebeler dev•m 

b d·ı . 
edı) or. _Mu eısarcı e 1.mlş 

olan d işman fırkalarının 
imhasın& d:t cl'!v•m olun -
maktadır. 

1800 kilomt"trelik b ' r 
cepbe uz rinde mulıart be 
ter gittıkç-, artan .,bir ş d· 
del keabetmektcdır. Zırhlı 
Alman fırkaları tarahı:<l •n 
çevrılen düşmaııın bu 
çe.nb~rde.ı kurtulmak içiu 
s-trfetıigi buy .ı'< guyretler 
boşa gıtmiş ve kanlı ztıyı· 
ata seb~p olmu 1tur. 

flNLE.K iLERLiYOR 
Uerlin 22 .A. A. -

Şark cepbes;nin şimal 

mrnlttkasında Alman ve 
Fm kıtalan dikkate değer 
muv"ffakiyetler eld~ elmiş 
ler<lir. Hudut mıntakurn• 
da bir çarpa~madaıı •onra 

Leningrad 
5 rnilyon nüfııslu 
ve muazzam istih 
kamlara malik bü 
yük bir şehirdir 

Rus ordusu 
daganzlJor 

Besarabyadaki is 
tihkamlar b:r şa

heserdir 
Londra 21 A.A.-Şark 

ccphesiHden gelen haber 
lcr, Rus mukavemetinin 
arttığını ve bu mukıve · 
met usulünün tatbikine- de 
vam edildiğini bildirmek· 
tt-dir. Alman harp muha 
birlerinin gond~rdiği ra· 

.'ilJAlman - Ru\, cephe· 
~ıinin şimalinde bulunan 

L·miograd ş~bri cıvarand l 
mubareh~lerin çolc şidd !l· 
lendiğine v~ Alınan orJı.ı 
larının bu şe!ır~ yaklaş -
makta o'du1urıu Ajilnslar 
bı'>!r ve : n!lıc ıed r. 

raporlara gört-, Alman 
zırhı, kıtalan cepheye 
girdiği uman Rus piyade· 
tıi du lutalaran girmesin· 

de anudane mukıvemet 

ediyorlar. Vıtebık etrafın 
daki Rus istib 'dimlan bir 
şaheser denecek kıdır 

fevkalade mükemmel yapıl 

mış ve çok iyi gizlenmiş· 
tir. 

Rus tebliği 
Muskova21A.A. l.{qs tebli· 
ği: Diin Smolensk ve Novo· 
grat istikametlrinde muha· 
rebe bütün şiddet,le devam 
etmi .lir. Cephen~n diğer 
kısımlarında büyük mikyas 
ta hareket vuku bulmamış 
tır. Düııkü hava .muhare· 
lerinde 3J düş ·nan trıyya· 
resi düşıirülmiiştür ... bizim 
zayaatımız 6 tayyuedir. 

Finlandiyadaki Rus 
St:faıeti 
• 

Helsinki 22 A. A. -
~ov 1ell erin Fi ıılandiy a 

e~ç.isiııi b .r b:taraf memle 
kete göndenceklerine d \ 
ir v::rmiş ol uldarı vaadi 
tutuıamaıarı üzerrne Fi ı · 
hu.<l·y .. d tki Rus E.1çi iİ .. ilo 
erka ıı v ~ 30 lııi,ilık ı:vil 
moınur kıfileıinin Fınlıtn · 
Jiyadan ayrılmusına kükıl· 
md müua~e ctm~m:şlir. ..... - . 
çekilmek mecburiyetinJe 
kalan Rus kıtaları bir or · 
mana ateş ver.nişlerdir. 
Fakat bu yangın lutaları• 
mıun ilerleyişİHe mani 

olatmacnı§t.r. 

Çtrllk Rusıasanm hü· 
kil.net mer1'ezi ve t.>ki ıs· 

mi "?etre;burı,, olan L4!• 
ningrıt.J, Sovyet Kıısya un , 
en kalabJlak ve e ı biyü" 
şehrıdır. Ş ~bnn 5 mılyo ı 
nü(uwu vıardır. R\.slar bıı 
bıiyıJ" şehri bor türlü hü· 
cumcl karşı m.il,faı içı.ı 
01 se .ıed ,nberı d iny trıın 
eıı modenı istıbka nlarile 
taltviye etmişlerd r. du is· 
tibkaın ların i ışası iç111 lJ 
s:ne mıitem.ıdıyen oJ b.n 
a~ker v ~ 30JJ tayy ue ile 
lialhk d >o anmasına men· 
sup bir fılo çılış nıştır. 
Şehr\ mud &tal ede .1 ıstih 
kaınların de ·ınll..i 80 kılo 
oaelre olup ayrıca 2JJJ 
\ayıare uçurab ıe;ek hcı.Vı& 
m~yd,nlan V.trdır. .. 

Alman tebli_:ler ·"' g-> 
re-, Al nJn ord .ı ıu bu ~:: ıı 
re l'l.0 kılo11~.r~ k1J1r 
yaklaşmıştır. 

.; J.i a.U~I {" 

Almanlar 
LEN.1'1 j.K. .\D -\ HAVA 
'A~ıNı Y .-ü'iı'0.<L. \ı{ ' . 

MOJlıW Ilı 'l.'2 A . A. -
Salı sab•hı ~rken ne~reui • 
leo resmi teblıg<l!n : 

'J.O ve 'J. ı • ı t·mınuıJaa 
Alnuınlar Leııingradıa aki 
ha ... • akına teşel>buıüıı: 

J • buıuıımu~lardır. ' .. ' 
Birincı akın şebre )'•" 

l4~waJan avcıtcar ... tardtııı · 
datn dcağıhlı.na~ ve l l U lf• 

9man tıyyaresı duşurüımu~ 
tür. lırnıcı akaııdıl da lu 
tayyare du~urulmu~tür.Kus _ 

, zay1all dört .tunaredır. 
...__ -- --
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Bakrp ç6rdilkçe : 

Bizim şehir 
cereqanı 
Bizim şehir cereyanı 

barometre gibi bir Şt'Y· 
dir.f Şimdi ölçers1n, yet· 
miş seksen volt, biraz son· 

1 ra iştahı açıhr 120 volt 
olur. Baz.an aşka gelir de 
yüz otuza kad r çıkar. 

.. Elektrik etle tutulur göıle 
görülür bir ş~y dt'ğil, fa· 
kat onun da ':>azı ölçü ve 
mızem vardır. Eiektrik 
ten anlamamakla beraber 
~una kan 'im ki, bu uca ip 
nesne) i _ ber halde idare 
etmek mümkündür. Nasıl· 
ki bir otomobilin sürat~ 

azalıılıp, çoğaltılıyorsa o· 
nun dh voltaj• diızeltilebi
lir. Elektrik cer eyr.nuıın 

)Joyle- inip çıkması, ) ukse 
Jip düşmesi, bjzi ancak şu 
bakımdan alakadar edıyor: 
Onun bu r.iddeti, şiedeti, 
siıb'.inu hep radyoların ha 

~m <ilur. 115 Volta ayar 
~dıleıı ud oiar-k; bizim 
ş ıı· cereyarnııın resrnı 

voltaı& ludur çalışırken 
voltajm Löyle yalpa vur ı.: • 
şu l mbalan giıgide l uv· 
vetten aüşüriıyor .• 1asıl a· 
lışın ki o zavallı lam balat: 
demin <lolcsan olan v\lltaj 
biraz soru u 120 olmu~· 

tur. 
Elektrik idaresi şu vol· 

taja bir istıkrar ver~ rek 
herkesi zarardan kurtar• 
ma)ı lierl ahlc esirgemez 
kanantindeyiz. 

1·. Görmen 

Gümrük ve lnhi 
sarlar vekili 

D.ÜN KARSA VARDı 
Kms 21 A.A.- Şark 

Viı~yetlerimizdc:! bir teltis 
seyahatıııa çıkmış o'<>.n 
Gümrük ve inhisarlar ve· 
k•li Raif KuraJ~niz relaka· 
tinde Gumri,k Muhafaza 
Un um Kumandanı G neral 
Lütfi Kerııpıaar okJuğu 
holde bugt.n buraya gelmiş 
tir. 

Nle ınleketimizdc:n 
geçen ecnebi .'\e 

fir ıer 
fd"rı e .d A A. _ 

Bu s&bah Romnı ya Maca· 
ristan ve Slcıvak) e nıı ı Mos 
kov<A Elçileri ıstan~uldan 
şebrimiıe gelm~ş ve mt-ra· 
sımle kar;ı1Janm1şlardır. 
Mısalirlnr arzuları üzerine 
Sultan Selim ı:anıiini z ya 
ı t etmiş ve oto'.Jüsl~r le 
mt'ıııleketler;ne , gitmiş'er• 
dır. Sefırler memlekelimız 

1 
de gör Juklerı· misafirp"r· 
ver ik ve hu!ın•ı !.abuıden,do 
ltı)ı .,df:rİn memnu ııyetleri· ı 
na açıklamış'ardır. 

- -
Neşriyat Müdürü 
Selım \ ELENK I 

C.H.P.Matbaası Antakya 1 

Su sporcuları geldi 1 

Yarın lskenderunda yap1lacak olan 
spor müsabakalarına altı böge ~iş

tirak edecek 
23 temn1uz Kurtuluş 

Bayramı münasebetile ya· 
rın lskt'nderunda yapıla· 
cak oJan su sporları mü· 

sabakttsına altı Bölge iş· 
tirak edecektir. 

Sabahleyin ve öğleden 
s~ınra yapılacağını dür1 ha 

ber verdiğimiz bu su 

Gaz~temiz 
Yann sabah dö ·t 
sayfa halinde çı 

kacak 
Kurtulu~ bayramı mü 

nas ·betıle guetemiz ya· 
rın sab~h fevkalade bir 
nüsha halinda ve zengin 
münderecatla ve dört ser 
fa olarak intişıır edecek· 
tir. 

' ' ! 
' 

!t.:!~~::~t~ 1 
~ E.RE VE KONrEKANS 

ıv.ontrö ztferiniı yıldö 
nümü oüı' akşam Halke • 
vinde merasimle kutlan • 
m .t ". htik at marştnı 
muıeatip '" Montrö ve Uu 
ğazlar ,, mev~ulu l>ır ko· 
ı u~ına yapılmış ve bun • 
da•ı sonrtt biri ko:uedı 

diğeri dram olmak üzere 
iki piyes teınsil e iilm " ştir. 
G ç vakıa k.odar süren 
müsamere ınuvctffokiyetle 

ıona er mi, tir. 
ILKOKUL TALE.BELE.Rl 

Şehnnıiz.de bu:u ıan b:i 
hin ilkokul tctlebesinin ya 
rııı saat 9 dt mektplt'I' n· 
c.l: haz· bJlunmatllrı nıek 
tep h.larelerı te n1fıııdan 
kendilerine tebliA edilmiş· 

f r. 

sporlarıııın çok hnyecanh 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Musabakalara iştirak 
etmek üzere ~i..ı.ıdiye ka
dar' şehrimiz~ gelen böl· 
geler şunlardır; 

Seyhan. lçel, l.ırfa,Kıy 
seri ve Sivas 

İskenderunda 
Liman t~şkib,tı tak 

viye edildi 
lıkencforun limanı s Jn 

aylar du Tfü ki temizin en 
iştdıe liaıanlarmdan liri 
ha lhe gelrnişlir. Bu v ızi 
yet .,karş1sın<l:t bııgünkü 
kıd~o tabmit ve tahliye 
i~ıer he 1 afi gelmemekte· 
dir. tfo hin süratl ~ temi· 
ni maks1di'e Li nııılar LJ . 
mum Müd11rlüğü l~tanbul 
d;ın lskenderurıa 150 ki 
şi İic bir i~çi kafilesi gön· 
d~rmijtİr. 

Yardunsevealer 
Cemiyeti 

Yardımsevenler .. c~mi· 
y !Iİ •İ ı fakirlere yardımı 
d t- v Jm etmektedir~ Cemi· 
y..:l dün d. 15 fa(ır aile· 
ye un ve sıb:.ın d:1ğıtınış· 
tır. 

Hassa kayoıakanı· 
hğı 

A~ke.-Ii1' v.ızife;iııi ik· 
::nal ed~rek Şt'hrimize ge· 
len ve Hassı kııly.ııakamlı 
ğına tayın ed imiş bulunan 
Vılay<!t memurlarıudan E· 
dıp yakınd \ ydni VoZ•fesi· 
ne başlamak uz~re HrsJa 
ya gidecektir. Tebrik eder 
muvaffak y~tlc:r dıforiz 

................... ıamı ...... 

lngilizll!r 
Beş gündenberi 
Alınan şehirlerini 
bombardıman edi 

yorlar 
Londra 21 A. A. -

lngiHz hav" ku vatleri 
beş ıündenberi geceli gün 
<liız'ü Alınan ş .. hirie in· 
deki a,keıi htdeflerlt· s1· 
nayi U)erkez\~rini b )mb .. r 
<lıman elmekteJ•rler. tlu 
ar da Kolo11yc1 şehri ağır 
h1.1sua uğruınıştır. Geceler 
uz~yu es bo nbu<lımJnla • 
rın şıd.-leti de artacaktır. 

Daha muazzam Rus 
kuvvetleri var 

Loııdra 21 .A.A- Toy· 
mis yazıyor : Alınan Ruı 
haru ııin hir ayc1 kadar ni· 

hc)ete ereceğı zan~edi~ 
luektedir, Rusların -henüz 
ceph ye sevkedilmemiş 
muaızam kuvvetlerin ihti 
yaterı heklemekte olduğu· 
na şüphe yoktur. 

Bir lıaf lada 
lng ılizlizle; 55 bin 

ton gemi batırdı· 
Iar 

Londra21: .A.A- lngi· 
liz hava kuvvetleri 7 bin 
tonluk bir sarınç gemisi batr· 
mışlarJır. Bu gemiyi,evvela 
avcılar crörmiiş bilahar~ 
bombar.:hmıın tayyareleri 
de gelerek geminin dirt-k· 
ıar;ne kadı.r inmişler ve 
bombalarını atmışlardır. 

bir bomba geminin kıç 
tarafana isebet etmiş ve 
müthi f bır infilak olmuştur, 
Bilahere yaı 1ılao keşifJe ge 
minin Truke civarında ka 

raya otıJr muş olduğu gÖ· 
rül nüştiır. Bir hafta 1arhıı· 
da bu gemi ile b !ral,cr 
lngilızlerin bıtırdıJı mec· 
mu gemi tonajı 55 bine 
yükıelmiştir. 

Yeni bir tank 
İngiliz terin •Çör 
çih adını verdiği 
bu tankın planla 
rı gizli heuiiz tu 

tulmaktadır 
Londr 21 A.A.- in· 

giliz iaşe Nazırı toptan 
imal edilmekte olan piya 
de tanklarına '"Çörçil,, a· 
dını vermiştir. 

Planı gi.di tutu!an bu 
tank şimdıye kadar iıışa 

edilenlerin en mukavimi 
dir. Üzerindeki ıırh taba 
kası mürettebıtını azami 
derecede mubuf aza etmek 
tedir. Gayet ku\lvetli top 
lara malik olan hu tank· 

lar ağırlığına rağmf..n çok 
AÜratlidır ler. Geçenlerde 
biı tecrübe için bunl~rdan 

birine binerı Çörçil bu 
tıuıklların kulanılışrnın bir 
taksiden dab kolay ol· 
düğunu söyleıniştir. 

Tanklar har~ket halin 
de olmadıklıırı zaman bir 
kale vazifesini göreeekler 
dir. 

Japon kabinesinde 
Tok1o 21 A.A. - Ye

ni Japon .kaoinesi bug-üıı 
ıllr defa ·olı:rak llaşvekil 
Prens Konyenin rıyasetin· 
de aslıcer ve deniz kumaa 
davlarının iştirakilc bir 
1'orıforans halınde toplan· 
mıştır. Bu topliuıtı hak
kında hiçbir haber veı il· 
memektedir. 
ıTAL YAN TC.BLll.Jl 

Ro a 2:l A. A. -
ltalyan Resmi t~bliği : 

:ll Temı:uuzlıt havct 
kuv~etlerırnız Mdilaya bti· 
cııw ederek tayyare mey
danrnı bombardıman etmış 
lerdir. Sollum ın şımalın. 
de uıyyareleı imiz ustun 
düşnıarı kuvv~Uerile mu· 
barebe ~tmışluJır. 21 
fe.nmuzJa Uuş nan Napo 
!iyi bonıturdımaıı etmiştır. 
.tlt'şi mıll~s ::>J n.ık üıere 15 
kışı ölmu~ ve 24 kı~ı yara 
lcuıroıştır. tlu hucum esna· 
sauJu nal.; dısıpırnıe hare· 
ket etmış ve ıhdahnı kay 
betnıewıştır. 

MO.:>I üVAı~N VAZt 
YEU 

Londr~ ,!1 A A.-Röy 
tor bıldırıyor: ı'v1oskova 

şehrı üza,ne şımdıye ka· 
dar hiç l>ır b o..ı.bıt atılma· 
mam:~tır. Fakut ışıklar sön· 
düriilmuş bulunmaktadır. 

Teblıke ışarctı verılir ve· 
rıJmez halk derhal sı ~ınok 
Jara gırmekteJır Leıııng· 

radda da ıı vıuıye l aynıu ır 

tlurada hdlk daha sakın 

olup magazalar açıktır. 
Moskovada buyuıc c~dde· 

lerin peyklerınde Hıtlt rin 
resmini taşıyau bir , çok 
afişler divarlar.t asılmıştır. 
Bu resimlerin altında talı· 
kir eden cümleler vardır. 

Alman i/et' 
legişi yavaf 

lııdı mı? 
R 1 b ·· ··k bİ' us ar uyu .J 

rn L'ka bil taaruı' 
geçmeğe haııt' 

lanıyor larıuıf 
Londra : 21 A.A· 

D~yli T degraf gazete", 
askeri muharriri yazı1° 

Almanlar ongütı e"J 
pek yakında Leningt 
d" • . . 1 ışlt: uşecegım söı e. n f 

Bu şe!ıir h len R JS' /. 

elindedir. Vakıa AllJl;~ı 
Pıskolu zaptettifer 'b 
burada dur maya ıııe~, 
kaldı ar. Almanlar bil JJ 
te mühim zay aat t1t' ,Jı 
tedırler. Şimdiye . ~ 1' 
Baltıkta 50 gemiler• Jıl'9ı Q 

b_ıtmış ya tahrip e bılr 
vcyabot ta firara ınec ııf' 
edılmiştir. Baltık, ı..et~ıı 
Estonya Almınlarıtı e~eı 
değildir. Bu ınenıle ı ~il 
rin sahiline yaklaşa•' I ,ı 'ıı 
miler şiJd t:i bır srth1 

d 
şile k ırşıla~ıyo:-Jar. el• ıı ~t 

Alman ileri bdrc ~ gıı 1 
aruzun ilk onbeşınc~ ~ı d 
ne n sl>etle şinıd 1 :3 aıı r 

metre azulmışttr·. şıd il 

Rus ruuc:avenı,tıı1111 Jıf ltı 
tinden ileri gellJl~ ' 1~ıı~' it 
Rusların büyük bıt } ~ 
b:I taaruz içıo }ıet ş' 11' 
vardır ~imdiye kad•ıı , 
küçük milc;y sta ıııd• 
taar•nlar yJpııaıı~~:b' 'JI 
larm arkasından "ft· 
yüklerı .,bekJeneb• 

1

1 ~, 
edıldığine gör~ (.{ıJStv ı 
yük bır taarrutJ ~ıe 
ıçin Alman kU°',~~fo~ 
yıpı anmasuıı be~.ıJ 
~ ' ~( 
Dükkarı'&" ·durıııı L 

Vakıflar ınu 
~en : .Jı . ,,, .... 

Büyük c ,ını cJJJ 

ki beş medrese k 
yi\pılıp oturu ctl

8 e ı 
1 9 941 Jvn ıtıb"' ı~' , . ,,. 
senehk ıc ,rıarııı ,gı 

11,a I 
pazur.ıkla yıJP fi•' 
isteklıler;n Vak• 

1 r•· 
sine mur c ıat. ıe~ 

Mersirı"~ 
f< ' ' A ~AL AL'VlA cıv 

MAN lF A ru~~ ,,f 
ve 


