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1 AS AJA NSJ Şark Cep~esinda Vaziyet . Lord Sovyet resmi tebliği i İngiliz Macar ürd llSU 

Bulgar toprak Merkez Halifaks Smolensk 1 TayYareleri Cephenin en mühim ' 

1 h · Me J h b · kıamında bulanma._ arına Cep esınde Amerika Hariciye yuan mu are e .• , DiJnkerk ve cliter IC 

d t k d tadırlar. 
Paraıütçü indirilme Büy'/Jk meydan mu- Müateıarı ile görştu evtJm e me te ır. hedeflere hür.um 
el•~· • b b t l Moskova, 29 (a.a) ettı"ler. Berlio, 29 <A.A.) -
ıaını ve om a a 1 • harebeei devam et· Vaşington, 29 [a.s .. J - Anad ı · ş k Sovyet resmi tebliği: . o u aJtnsınm ar 

maclığını bildiriyor. ~ekle beraber lhU· lngilterenin Va~ington. el Dün bütün gün Smolensk Londra, 29 (A.A.) c~p~e~intie bulunan muhabiri 
çiıti Lord Halifaks Amerıka J" . . "k I . d b n- h ın fena bıldınyor· 

M k 29 ( h b ·ı • . . . .. ıtomır, ıstı amel erm e ıi- un gece avan · . 
Ol ota, a.a. - are e mevzı eıtı. Harıcıye Nezaretı ınusteşarı yük m h ebeler d t- l ndan dolayı mahdut ha Macar resmı teblitleril'İD 

Taa ajaoeı bildıriror: Balta M' t V 1 ,. t . u ar evam e oması k 1 "' Hı er e 11 ı ziyare etmış m· 1. K tal b" _k f: 1. 1. lmuwtur Tavya ısa •.sına raA-men Macar cep 
riı&aoıo Moıkota orta eloiıi oo Finlandiya Cephesinde . . ış ır. ı arımızm uyu va aa ıye ı o 'il • 1 - h . 
bel temmuzda harioire A Uzakşark vazıyetı bakkınt!a m k tl · ö ü d Al l . . o- de ktekı· havuz esı umum cephenin çok mü . . imanlar yolsuzluk ve si i . . . u aveme erı n n e men re '3rtmız un r - . . 
komieerliai muavini Vıııns . ki d . vr Amarıka ıle lngıltere tarafın k 1 . . h 1 1 b b l atmıQlardır hım bir kısmmı teoki! etmek-

sıne er en şıkayet ed"ı d 1 k . . .. .. unet erı sıper azır ama.ıta ara om !l ar v • d" . 
kiri ıirare& ederek oo dör& &em · an a ıoaca tedbırlerı gornş l B ~ b ti ve sahil müda te ır. Macar ordusuna verıleo 
muzda ao Sovret paraıü&cilaü yorlar müştür. ça ışmaktad.ır. u mıntakanın Bom ar ıman nzife Kıyefi muharara eden 

· d."'. · bü bazı yerlermde yapılan muka faasına mensup tayyart-ler Al k tal L" Bulgar topraklarına ıo 1• 101 z·· .h man ı arım ve ceouptaaı 
kGme&i namına iddia etmiı&i. Vi nrı • 29 (a.a.) C k bil taarruzlarla düşmana · çok düşman sularına büyük bir Alman R d l 
ıioıki 27 &emmuıda bu babda Şark cephesindeki Alnıaıı ebelüttarı ağır zayiat verdirilmjştir. Cep sahaya mayin dökmüşlerdir. larında-n oRmeılı or ut arıfnı ydao 

S harekatının ya ı h . . l . · ş· l" us ar ara m an 
berıoaua bulooarak o•ret P8 vaş amasını ma enın dıter kısımlarmda mü- Harp tayyare arımız ıma ı l . "hd f k 
raıO&ctllerinio rupılao tahkikat zor göstermek için Alınan Müstahkem mevzil&r islih him muharebe olma~ı~tır. Frausada bazı hsde~eri bom ~:;~. mamasım ıstı a etme 
oe&ioeaiode Bulgar topraklarına gazeteleri husule gelen güç- Hava kuvvetlerımız kara bardıman etmişlerdır. Bu ha-
iomeoiklerioi te bo iddianın ha Iüklere işaret etmekte devam 9d'tl8f8L h8('8Yt'n tamam- k l · · l · b" ı·T.· 1 1 y uvvet erımız e ;ş ır ı 15 ı ya- rekMtan bir tayvaremiz geri 
kikıı&e urgan olmadıtını bildir ediyorlar. Berlin gazeteleri parak düşmana aA'Jr zayiat dönmemiştir. Finliler 
mlıtir. Viıinıki ıo oibe&i de .. oa Sovyet • Fin cephesindeki ha lanmasma gayret ediliyor verdirmişler ve ha•a meydan 
zarı dikia&e alıomBBını sorle rekat hakkrnda An haberi · 1 

• 1 • l .,. erı larrna taarıuzlar yapmışlar- Japon ar Şimalde muvaffa-
mtıtir. 809reUerıo Bo garıa ~~ vermektedirler. Ağır tecbizat Üt\belöttarık, 29 (AA.)_ dır. 26 temmuzda 36 tayyare 
da bolaoa~ eloiıl Bulgar dharıckı altında bulunan askerler kü .. .. kaybı k b'l t09Al ••n- kivetler kaydettı.ler. 
ye oesare&ıoe mGracaa& e ere .. - Royter: Oebehıttarıgın mu~ mıza mu a ı man L ., 
Balgar topraklarına indikleri furler sa~n~arak ı~n.~nz or- tahkem mevzileri 6hemmiyet ıayyare~i düşürülmüotür. Hindiçiniye aa1ıer 
iddia edilen So"e' paraıütcOle manlar ıçınde ynrumekten li surette ıslah edilmiştir. Ye Ballıkta bir Alman dest· çıkarmağs haf• Helttinki 29 [A.A.] -
rlol aörmek te &eabiı ehaek &a usanmış lmlunmakt~dı~lar. ni harp malzemesi geldikçe royeri ile iki gemi batırılmış Resmi tehliA"i: 
leblode bulaomoe&or. Aradan Ask6rler kendıltırıne en .. k tt ı tirilm k ve bir muhribimiz kaybedil- ladılar Cephenin Qimal kısmmda a f ı· h ide bu ta .. . enerJı tlnre e yer eş e - " 
00 altı g 0 ge~ 1 ı ~ . çok lnznmln eşyaları hın zor tedir Yeni gelen sil&hlar ara mittir. muhasara altında bulunan bir 
lep rerioe ge&ırilmemııtır. lnkl t b'I kt d" 1 · Londra, 29 (aa.) -

. . . . a ~şıya ı me e ır er. sında bİTçok yeni cihazlar da J f Japon a.akerlerı· dün Hin- dOıman alayı imha edilmi•tir 
Balgartııana lndılı ıddıa N ı t b" 8P00YI (lnSI "' v e yo , ne o oaıo ıl ve vardır. Mitralyözlü otoruobil • k ~ ba..._ Çok k d 

edilen ıabıılarla Sovret tatao d t "ki diçiniye asker çı arm~ws~ . . v- mi tar a tank, mitralyöz 
. . k ne e mo oıı et ıne~cut de- ler geceli gündüzlü dolaşmak H d de 

daılarınıo bıo hır alakBBı yo ğ"ld" G 1 H. c1· • • • lamıştır. Japonya ın ıçmı lmmba Te di~er harp malze-
&ar. Bu adamlar eter inmiııe ı ır. ec~ er son derece s~. tadır. .. . ın ıçınıyı m'/Jıte- ki Mkiz tayyare meydamndan mesi iA'tinam edilıni tir Di-
baolar A!maolır tarafıodao io gnk .olması.na rağ~en batanı- Tayyareler L.ayalar uzerın rek müdafaa için bir istifade edecektir. Vişi sahilde ş . 
dlrilmiı ,. &abrik ioin Almanlar ye bıle getırememışlerdir de fasılasız surette uçmakta k" b l · d .. JannolaJ ta ~er yerlerde harekAt plan mu · I · l d ı azı yer erın .:ı ,. t'~ • b. _ . 
&antınd•D or&ara atılmıı&ır. Gündüzleri 4e çok 8taak dırlar: Şehrin her tarafında an aıma ımza a •• f d . 1 edileceğini bil- cı ıncts ve musaıt ıurette fie. 

Arol zamanda Bulgar b6kd olmakla beraber sivri sinek- büyük bir faaJjyet ,.ardır. ~ ID an ı~p J 1 yolla vam etmektedir 
me&i Raıoak H Pi1etoe ile di lerle de mücadele etmek mec Kanal süratle açılmakta- Londra, 29 (•.a.) - dırmekted~r. apon arm - · 
ıer rerlere Sotret taJYarele.ri bnriyeti hasıl olmuştur. Bu dır. Üç katlı müstahkem kış- Saygondan alınan bir ha· rı ve demır!o~l~rını da .kull~- Kostarika 
&arafıudan bombalar ahl.dıiı ~d askerler ormanlarda ilerler- lalar şimdiden hazırlanmıştır. bere göre Hindiçininin Ja. n~ca~l~rı ~ıl.dtrıl~ektedır. Hıo 
dla edilmiı&ir, te bu hadı~e~erın ken çok güzel mask~Ienmiş Teohizatı tamam bir hastane ponya ve Fransa tarafından dı çını ~ırı.nçlerı J11pooyaya l .1. 
anar• ıarao olmadılı .vıııoı~ı ve araziye uydurulmuş Rus ile elektrik fabrikası tamam· müşterek müdafaası için bir deTredilmıştı:.-. ngı ız, Amerilıan 
r~ bildirilmiıtir, Viıioıkı bo 1~: ist~hk&mlarının önüne geldik lanmıştir. Yer altında 80, pet anlaşma yapılını~tır. Bu an- kara liateainecle olan 
dıanıo da hakika&e or11ao 0 lerı halde farkına varama· rol tesisatı yapılmış ve kon- Iaşmaya bir de müzeyyel iti- Finlandiya I l t• 
dıtıoBı ~e me~tar ~~:~~~:o":.: ~~~tadır.lar . . İsti~kamlarıo ser~e stokları yerleştirilmiş lafoame yapılmıştır. Anlaş- er a ICaret yapmı• 
de a gar opra onu mayın tarıalarıle kaplan b ·· ·· k l ·ı ·ı Ü yacok 
baoai bir reriode Sotre& tar mııştır B ti R I . bulunmaktadır. rna geçen çarşam a gunn a ngı fere l e m na• 
rareai aomamıı oldııtunu te bu . o sure e uı ar ıler • dedllmek için müzakereye b lı t • K 
iddiaların So•re&ler alerhioe ı~~ekte olan aslceıler~ nefes Pı'n HukOmetl başlanmış ve ayni günde ıa~t •e atını e• ı <•Starika 29 (a.a.) 

A•- .h & brik edici ye Al a ırmamaktadırlar. Bu tarz· 'J Hükllme· l ·ı mu..,teooı , a da ı k 20 <le dostane bir bava için- Londra 2g (A.A.) _ . ı . ngı. tere ve 
mao karnaklarıudao oıkarıldıgı ar ına varmadan istib- Amerıka k l 
Dl aerlemiı&ır. Viıioıki arnl 18 kamların önüne gelmiş o]&P A marika ve Jngil- de anh,şma neticelendirilmiş- Finla!•diyiya hOkQmeti in- n ara ısteıune dahil 

manda ba iftirayı tazammun Alman askerlerinin üzerine fereclen alacakları· tir· giltere ile olan siyasi münase bulunan ticaret evleriyle tica-
edeo haditelerdeo doları iıbarı Roslar ateş açmaktadırlar. betini kesmiş ve keyfiyeti Hel ret muamelesi yapllmamasmı 
hayra& erlemtıur. Ayni zamanda Sovyet istih- nın bloka edilmeıinı Japon impl(lfl(U sinkideki İngiliz elçisipe bil- alakadarlara bildirmişf . 

Gı. Do
•• Gol kamları üç kat olarak inşa istedi dirmiıtir. ır 

edilmiştir. Bunlardan ba1ka Franaız. Japon an· Erdün Kabine•i 
askerlerin gizlenebilecekleri 29 ( A) • Qdesa 
birçok ayrı yerler de me•cut Londra, • -!1-· . - laımaaını ta•clik ettı İatifa etti 

B.vratta yapılan Çin hükumetı resmen ln· 
, bulunmaktadırlar . . l · k" T 

bir toplantıda Bazlar Nahrihien gazete- gıltere ve ımparatord~kta .ı Tokyo, 29 (a.a.) - Alman • ayyareleri Amman, 29 (a .a.)-
si bir yazısında şark cephesi· a~acakları~ın· ~_IokÇn: 1 h~::· tmparatorun hazır bulun- tarafından bomba- 11~rdün Başvekili B. Tey-

hazır bulunda nin merkez kısmında çok çe· 01 talep e mış ır.. . u : d "' b·r toplantıda Fransız- landı fik Hadi istifa etmiatir. 
tin bir meydan muharebesi- metinin bn talebıoın sebebı UeU 

1 
... 

Loodra, 29 (a.a.) - nin rl~vam ettiği11i ve burada bazı Çin topraklarının Japon Japon Hindiçinioin mOştereL. Emir yine sabık başvekili 
MOı&akil Fraoııı ajansı bil· ki muharebelerin muhakkak yanın elinde bulunmasından müdafaası hakkmdakı anlat- Beırlin 29 (a,a.)- yeni. k.abineyi teşkile memur 

tt ·ı ı· d ,.k t . ı· Evvolki oece ta 1 . etmı,tır. dlrlror: sure e mevzı eo •~ini bildir- ır. . . mayı tasaı e mış ır. . ~ e yyare erı-
m kt .. d. ç· b"'k.1ı. ıı· aynı talebı m•z Odesa ıı·manını -k 

BerraUa batanın general e • ır · ın ° ume mu erre- A 
Dö Gol LObnao ıiraai ikıiaadl Bn gazete y~zl!ına şöyle Amerikaya da yapm1ş ve. A· ç ung-k•ıng reo ~mbardıma~ etmit~erdir. tıcllarımız 

. . . . t· devam etmektedır: Almanlar merika tarafından tedbırler Tahmıl ve Tahhye servısleri-
mOme1111lerınıo ııtırdi ırle ra· Sovyet mukabil taarruzları-

1 
atır .. ••• - ~e ta~. i~betler kaydedilmiş- 8 k • 

pılao bir &oplao&ıda emiıUr ki: na karşt durabilmek için si- a ınmı,. · /ı tır. Bırısı büyük olmak üzre ef lfİliJı bir heyet 
Yalnıı LOboaoıo delil lllr- perler kazmağa mecbur ol- Alman Tayyareleri Japonlar tara ın· bir çok yangmlar çıkarılmı1- A nkaro.)'0 gicli"or 

lardıoberl ba utarda c;ahıao muşlardır. Evvelce Alman dan bombalandı tir. "' 
PraoHoıo iı&ikbali iOid L6boa- propagandası Sovyetlerin cep To6rağa hücum Atolloı ayının 9 • ıo da An 
aı lı&ltlal terilmeai adilane bir heye hötün ihtiyatlarını sör- etti Tokyo 29 (a.a.) - Bingazi bombarclı- karada Bee bölge mOkelleflerl 
hareket olaoık&ır. Ba hareke& dd~k~erini id.dia etmişti. Şiuı- Japon·.' tayyareleri Çong • man ecJı/Ji araın d 

ı yıne aynı propaganda Bus d" ·ıayet 1 
a ıapılacak olan atıı 

PraoHnıo ılılole lıbirlili rapa- ların Urallardan y . k t Berlio, 29 (a.a,) - king ve Çinin ıger •
1 

. ~ Kahı"re 29 '{ .. . a.) _ muBBbakuına Şehrimiz ldmıo 
1 enı uvve D N B E Ik. AJ 1 d .. t . yerlerını ... y 

oatına bir delildir. Sare& ogll· ler getirdiğini iddi etmekte- · • · - vve ı ~ece erdeki en uı rı . . Evvelki gün Malta açık urdu GeoQlit Kolıldıl mılkelle 
tere barar• ıelmiı~e ba arni dir. man b~a1aş ta~!arel~rı ma:h bombardı~an .. .etınışlerdı~. larmda iki halyan tayyaresi lerinden bee aeno iıtirall edecek 
rardımı rapmak loın gelmiıtır. Doyçe Allegmany Zaytung do: l~r teşekknhl .. halındet T. Çnı.g - kmg uzerınde 12 Çın düşürülmüştür. 26-27 gecesi tir. Bu gençler her ı6o 11 

g t . Al n k ru ımanına nonm e mıŞ- 1 b b b d l 
Nl&eklm •rol rard•mı bize de aze e~ı man!• ın mer e~ !erdir B"" ··t t atı avcısına raıı anmış ve un aA-ır om ar ımao tayyare e· bah te alrıam Y6ıbııı Bedre& 

. oephesınde barbın devam ettı · ayn an repoya .. ·· ·· ·· · ·· ı d" · · · "d rapmalr&adır, Blıde lngıUereye .ıt" • \.. b .. u··k b" )an Lomba iöabet etmia ve l ardan oçu dnşnriiloıuş er ır. rımız Bmıazıye venı en taar lin TıtraQıo rlraaeti ahında 
eını ve oun un uy ır mey " . · h · ta · be l 

ba rardımı rıpmıkla detim dan muh•rebea1i oldntunu yu burası kül haline getirilmiş- Japon tayyareJerının epsı ruz ya~mı~ !e m ısa ter atıe rı<pmak&ıd.r. Geoeıertmlu 
edı•lil aaktadu. tir. döamiiflerdir. elde edilmJfW'· mataffakir•&I• le••DDI .-.. 
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~A-- .. 16 •• , a• ' .... • • .vp n .omı yon aya 1 ea ır. AlaoakU: Taını•n Qatat.lı maballeaın'1en Teuı ı. 
t•D • a ~-DID •• P la •ırılalilerll' Dem tr •por il• • · 
n11 •olerbol p•pıoaıatano 1 • .._ ölf ._,, _..,.,. oran• 3 - luvalkat ıemınaı ~1'1111 608 lira ol np maıl Yoluk. . 
kaaaamatarıaa lleraln ldmao blras d•b• bıalaadırmıı .. be• bu miktar ıamhtıı l.WWASJmn malbnz muk.abilinde Bor9la: Kı•ılmora1: IDAhalleııod*'D ~acı Mahmut ~·· 
yarda ıenolik lrallblaln •oler reoaalaadıTmff\ir. Oran ller r- - . AWolhah DedatafA •el&yaten ve nefaıııe aaatetea Kalı 
t.oı aatımnat stJıf o .... ın• ıumerıa bakl•trıt1 at&ıada oe· malsMidrAıtıa yatıtılruası veya banka &emınaı mek. Muıtafa kı•ı Behiye Dedeta,. 
ttfmd 'Btruaet •"• D.•tr ıpo reran ederk•a t~pan Demir ıubunu komisyornl ibraz etmeleri Tieareı odası Birinci artnmanın yapılaoıtı yer, gün saat: 19 8-94.1 
••• ıttml ,. lolool _.. U.a- .- lı:....,1"' dotr• ta,... 16 · ' 

..._.. ı•d• 1...-W kal6• rDllrer. aai, 11rl bil' ... ıe&.. vesik.UHU hanı il bulunmiflrt Ye fada maltınıat Sah, ~a~ 9,80 • Jt.80 mthkeme kalemı 
~· pttbif'• il• aetteelea· L iatiıwu.I • N fi üd .. 1 .. 5:\ bA.l lkıncı •rtırmnıa yapılaoagı yer, gön, ıaat: 11-8-9'1 

O~ ..... V•••ret- 2 - 1 ....... ıd...., •• ., .... .,"V .. erm a a m ur u9 .. ne ve v ge 01t111a •l&t 9 30 . 10 so 
,.,, •- ıoara ••.,..•• ,arda ıeaolik llall~I calip ,. • •ı ' ' ' 

&bol ... ballaaıada bir batak ıl ,, ... To or&tda Dımlr bqkanlıRtna muraeaalları lı6B olunur. l - ltbu gayri menkulün artırma fl&rtnameal 80·'1-Nl 
ardan bert fattiol ao&nmaoı ,.:.r meni~ lralt1lnı ~Hlnı So-5 .7 -12 (5tö) ıarllindd itibaren 1 numara ile Tarsuı Mahkeme bllfk"6 

•Y•• " •ltllı: btr kadroı••r tehltkı tar fılı:a' n• JH1' tipliliade berkeırin görebilmeıi l9in a9ıktır. llaada raılt 
*•'* '"' ••• JIWnfa lef-' ' • 1 1 . . 1 ~ • ..- lnlllbl .... ili hahmfn bdtarım dld8dlll 1 1 olanlardan fa•Ja maltmet almak ıstıyenler f&Jtnanıı1 

~luıaıa kattt&I~ oı ... ma rıtfn ... , daralafctt. Oo dttfa f..& , ..Atlı llllıııl.L. girmek özre memuriyetimize müracaat etmelidir. 
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