
ricige Nazırı 
1TIFA EDlYOH 

Ncvyork 6 A. A. 
Amerika Hariciye Naıırı 

Konlol Halen islifd edece 
ği a·ll:ışılınaktadır. Sıhhi 
sebeplerden dolayı vukuu 
gelecek olan IJu istifadan 
so;ıra l{uzveltin Hariciye 
nezaretine daha gen~ IJil' 
adam _getireceği bildiriliyor 
llu ilıuarJa Hariciyeye Har 
biye ı~azm ;iimsonun ta • 
yiıı cdilmeı:;i kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedir. 

SON OAKfKA 

.So?.ıqet osl<er 
/erinin 

l lı\Hl · KABiLiYETi A
ZAUYOHl\IU~ 

l)erlin 7 A.ı\.- D.,.H. 
ajansı lıildiriyor: iyi ma · 
h1mat alan aı:;keri meha 
filin kanaatına göre Sov
yet askerlerinin harp ka · 
lıiliyeti giinden giinc azal 
maktadır. Bir~ok yerlerde 
sulıay bulunamadığından 
erbaş istih<l rni. edilmekte 
Le<lir. 
Bilhassa cepheye sevkcdi 
len ihtiyatlar pek ·az h'ft· 
ta hi\- lalim g(irmemiş hal 
du<lir. Yeni tcı~kküllerde 

lop~·ıı ve ağır makineli ol 
madığınduıı piyade topsuz 
ye mitralyö7A')ÜZ harlıedi -
yor. 

Cnplı~vc sevkedilen ih
tiyat erlerin hir\okları si
vil elbise ile harl>etmekte
dir. 



fENIGCl~ 
Sayfa=-2-= 

% - = 
Almanlara g6~ 

Süveydiyede 
\ l. l Bl\l MEKTEP lN 

l~A EDII LECEK 
Cümhuriyct Halk Par-

lı~İ hars komitesi tarafın
daıı Süveydiyenin merkezi 
olan Levşiyf'<.le yeni bir 
mektep inşasına karar 
verilrn iştir. 

!\lektebin yerini tayi11 
etmek üzere diin sabah 
\alimiz Şükrü 'ökı~ensü
er beraberinde Belediye ve 
Parti l{eisi Abdullah Bil · 
gın olduğu halde Siiveydi 
ye) e giderek tetkikatta bu
lunmuş ve ,inşa edilecek 
meh.Lebiıı yel'llıi lc~bit ey-

lemişlerdir. 
l\iektebin inşasına ya -

1'1nda b<tşlaııacağı gibi, 
Harbiye ilkokulunun inşa 
alı siiralle ikmcıl edilerek 

bu yıl tedrisata hu bina 
H;iııd·~ başlanacaktır. llu 
işler için lii.zrnı gelen talı 
sisat merke-ıcwn gönderil -
miştir. 

Milıi pigan~o 
BUGCl\ lSTA BLIJJA 

ÇEKlıJYOH 
Milli piyango bugiin 

saal 17 de Taksim guzino 
sunda çekilcceklir. Zengin 
ikramiyelerle dolu ulan l>u 
\f•kiliş safahatı saat 17 
den itibaren radyo He neş 
ı·etlilcccktir. 

i\1AAH1F M( Dl HÜ MEZlJ 
faarif !\lüdiirü Hifot 

.L e c<lct lwrimer l>ir hafta 
ıı.inli o'arak diiııkü eks -
presle Ankaraya hareket 
eylemiştir. 

T. il. Kl Hl :\1L. A TE· 
Bl·.HH l Ll~H 

'l iirk lluva kunımuna 

Iranda Almanlar 
Frıs;;sadan neler isti

yormuş? 

Moskovaqa 
10 BINLEllCE YA~GI~ 
VE Tı\llHIP ilUMBASl 

A'l'lLLDl 
Berlin 6 A .A.-Alman 

Kanunnf"'Sa:et1nio36 
ıncı yıl dönümü 

Tahran: 6 A. A. - Kmıu 
nu esasinin 36ıncı yıldönii 
mü bütün \randa resmen 
kutlanmıştır. Sabahleyin 
Şahinşah Mebusun i\leclisi 

Londra: c\. A. - Höyter 
aiansımn diplomatik mu 
harriri yazıyor: 

Başı 1 incide ı 
geri hizmetlerinin cıt151 
siz teşkilatı ve işga\ 
len diişnıan toprahh1rı. 
liemiryolu şebel<C~er; ~ 
lwrp sahasıııııı trerisıfl 

tebli~i: 
Tam muvaffakiyet\e 

neticelenen şark cephesin 
deki harekat hakkında 
bugün fevkalade tebliğler 

aeşredilnıişti r. 
Hava kuvvetlerimiz dün 

akşam i\1oskovadaki as 
keri tesisata on binlerce 
yangın ve tahrip bomba· 
lan atmış, tayyare fahri· 
kularınn tam isabetler kay 
dedilmiştir. lngiliz sahille 
rinde bir vapur batırılmış 
dört gemi de ağır hasara 
uğramıştır. Tayyareleri· 
miz İngiliz limanlarındaki 
tesisatı muvaffakiyetlc 
bombalamışlardır. 
FI~ KUVVl•J'LEHl ILEH 

LlYOH 
Helsiııki 6 A.A. - lyi 

hauer alan meha[ile göre 
merkez cephesindeki Fin 
hiicumu siiratle inkişaf 

et.nektcdir. Rusların lıu 
mıntakadaki mukabil bir 
hücumu püskiirtiilmiiş 
c,:ok mühim llus kuvvctl ~ri 

H.eisini ve 12 mebustan 
mürekkep bir heyeti kabul 
etmiştir. Akş mı ~ledis 
reisi parlamento binasında 
büyük bir resmi kahul 
vermiştir. Kahine azaları, 
hr çok yüksel\: mamurlar 
Tahran eşrafı ve Koı· 
diplomatik resmi kabulde 
lıuzır bulunmuşlardır. 

~igam hü-
kumeti 

~IAN<;UKOYU llES:\lEN 
TA~ l~ 1 l;; ; 

Tokyo 6 ı\. ı\. - Do
mci Ajansının B.mkoklan 
heber aldığına göre Siyam 
hal'iciyesi Baııkuktaki .la
pon elçis'ırrn hüklııneliniıı 
l\lançuku hülninıetini tanı· 

dığını bild.irmi~tir. 
J t\PUN Su/.CUSÜ NE 

DlTOll 

imha edilmiştir. 
l lava kuvvetleri ric.ıt ha 
!inde bulunan UolŞ-:!Vik or · 

Tokyo_6 A.A. - Tokyoda 
buluna.u ecn-!hi muhabirler 
resmi hüklımet sözcüsiin· 
den Sıyunı istik.amelimle 
bir askeri hareket yupıhp 
yapılmayacağı hakkındaki 
suale sözcii sarih bir cc 
vap vermemiş ve Japoıı
Fransız anlaşınusmııı bunıı. 
cevap verdiğini söylemiş 

dulanm\ muvaffukiyetle 
lıi\cum etmişlerdir. 

lngilizlel 
lUJ;:, Y J\ Y ı\ ELDEt CEL
ulGl K ADAll YAHDlM 

ETJ\11Ş 

lir. 
Siydm huduııda bi'ıyük 

"Alman askerleri Sovyet 
ordusuna karşı harhetmck
le meşgul olduğu bir sı· 
rada Alman diplomutlan 
garbi Avrupada hummalı 
lıir surette entrikalar çc 
virmekle meşgul bulunu
yor. Eğer Almanların ikna 
kabiliyeti Vichi hükumeti· 
niıı soıı terechh.itlerini iza 
le ctnıeğe muvaffak olur 
sa. bu muti hiikfimeti is· 
tismnr hususunda Alınan 
lar hiç şüphesiz <luha ileri 
gidecektir. 

Londmya gelen hal> ·rlcı·, 
Almanların Vichy ile tek
rar miizukere>e haşlamış 
olduklarım göı;tcrmekte<lir. 
~lalfım okluğu ii:r.ere hu 
ınii7..akereler, Alman -Sov· 
yet harbinin başlaması üze 
rine irıkitaa uğramıştı 
Alman- Fransız muzakere 
lerinde Almanların takip 
eltigi gaye amiı·al Uarlaııı 
Fransız üsleri ile Fransız 
filosunu bir sulh n.ükfıfatı 
olarak Almanyaya leı·kd· 
meğe ikna etmekten iha· 
rettir. 
Vicl'ıinin .lap.m talepleri 

karşısında en kü~iik bir 
nıukavcınel biıe gösterme
den mutavaat etmesi h.ç 
şiiplıesiz l lilleri leş~i el 
miş bulunmaktadır. 

~ ·ıe 1 
dar hemen tanıanll 

~ 
ı-aı· kurulabilmiş oııı1:1• 
ycsiı dedir. Alman ord, 
iistiinJiitrUnü rniıdri~ ı 

o ~ 
zaferden emin ol::ır11 1 
sır:ı p:\rlak wferıerl? 
ldılığı mücad --leyi ııırd \ 
reket sahasmc.la d~ 

d r· 
ma hazırlaurnakW 1 

ııan 
d 

Taksimi kalıil ~ııı~ıırl 
elan satılarak ıuss ,,,)ı; 
arasında bcdeliniıı ~,eı1 
tınlmasına karar . ,,~~ 
ve tamamına ehli ıri) 

l ' Mı I' 

marifctile 1 )00 ı•• J~ 
takdir edilen ı\ııta1'5111 
samurlar muhilıı~:ı~9' ' 
ve lıedevi balı~~sı 11ıı tr1 11ııta 

l 111 it 
sın da 3 .. 9 p arse ıııılı l 
lı evvelce tarla ··ı tıt:l z 
iken halen yedi go c' ıe 
iiwrinde kuruııııuŞ rıl 

çı~tl ... ~ 
a~ık arllırnuıya ·tıV". t 
tır: 28-7-941 Lıır;itiJ~ 
. 'b 20 .. ı J)l ılı arcıı uuı ııt9 IJ o J•Oll 
açık arttırmaya • . ~ıl 
18--8 • 94 l p:ız.JrttıSI ~~ı 
saat 1 O dan 12 )'

6 ı; 1 h1. 
l ll~ll uıılakya sulh 1 b · 1de 

kemesi kakııııt ,, ~tıf 
ıııcıı 

arttırması yuP1 
• ) tiıııll J 

hammeıı kıyın~ tıı~ 
7 Sşiııi bulımıdıgı ,,,,tıl 

ııv 

10 gün daha r;e1 

28-8- 941 pe ' 1~ 
• , :.ıtUI 1 

ırüııil avııı si.l ;t,I 
o .ı 1· ıct'e" ı 

Londra 6 A. A. - ln 
giliz iktisadi harp Nazı· 
n Davlon Avam .Vaınara 
sında sorulan suallt:'re ver 
diği cevaplar arasında de -
mişlir ki : 

"Sovy.;t H usyaııın 

kuvvetler uıhşit cdildiğiııe 
dair olun suulc de a~keri 
mahiyyctte olacağından 
cevap vermeye salahiyet -
dur olmadığını söylemiştir. 

Bu sbcp'e Uiller, koıııiiniıııı 
aleyhindeki muharebenin 
Vichy tarafları ii'.l.eriııdc 
lıir tesır yapnıı~ olduğu lıir 
sıracla Fr~ınsız hiiklırnctiııi 
yeniden ta:r.yil~e lı.ışLrnııştır. 

'l l . . '"c ı . ıc ı ıa esı ıcr.l v l ı:ı 
·ıalıtl ( 

daha fazla 1 '. 11 l'' 

!er 970 ııurıt •lr•' 1jııt 
ı .. ı!C11 ıı b 

sulh hnlrnl~ . '.'rw v ~, 
Bay Ahmed Hiifai 50 lira 
ıslihbarnl ~cfi Cemil Ürk· 
men de 17 lira teberrü et 
mişlerdir. 
Beşirhc köyünden 1elı· 
mel Kfıı.ım Hüsleın de 20 
lira tebenii eylemiştir. 

harp ihtiyaçlarının ~temini 
için lngiltere hükOmeti 
elinden gele~i yapmıştır.,, 

): unanistandaki açlık 

Amerıka 
LO~D1 lA YA illH ASKE 
ıll ımn:T GÜNDElllJl 

Fransa, şimdi inıparatuı· 

luğunun bir kısmına ecııchi 
kıtaların giı'Illes:ııe m iis.tu
de elınişlır. Bu yabJııcı 

kuvvetllw işg,ıl eltiklıwi Fran 
sız. topraklannda iisler le 
sis ederek askeri hurukftt 
haz.ıdayacaklan1ır. 

rac.ıut t>tm!erı' l 'tb/11 l~ 
JlarıPfl ' ll' h 

lskendcrı.ı 11 (J 
ı 

reisliğiıu.lr- 1 cf.ı, L 

İ1ıgiJtereqi 
istila teşeb

büsü 
Şl \D\LlK (;EH\ KAL· 

l\\IŞ'I lll FAKAT ... · 
Lonclra 7 A. A. -

A vnm kamarası hurp va· 
ziyelid münakaşa etmiş
tir. Bu vesile ile hükumet 
namına iwhatta bulunan 
Mister Atli, Alman kuv -
vetlerinin ınal1..eme ve in
san bulmnımlaıı mühim 
:1.ayıat verdiğini _söylemiş 
ve demiştir ki : 

" - l\lücadele lJugiin 
öyle hir safhaya girmiş
tir ki, bu en filozof diişün 
CC:'lileri hile memnun eder. 
Hır sene evveH~i harp .va· 
1.iyrtiııe nazarım bugün or 
dala !1ariı bir fark vardır. 
Bitler en~<:Ok ı;ekimliği iki 
cephede haı hctmek gibi 
nıüşkiil bir durıınıa düş -
nıüştür. Hitler şimdi bava_ 

hakkımh da : " Yunanis 
tanda bul unun Almanlarm 
hatta ltalyunlurın bile ge 
tirmiş . olduklaıı yiyıx:ek 
maddelerini uşırdıklurına 

uair (!limizde deliller mev-
cudtur. lngiliz hükumeti 
cliişınan işgali altındaki 
ara1.iye hiç bir şey gönde 
nmıez. <;ünkü bu ,düşma -
nın gıda madde1erini tak
viye ve binnetice harbi u· 
zatacaklır. 

dan ve denizden İngiltere 
ile, kanıdan da Husya ile 
hurlıetmcktedir. 

BugUn lngiltere istila 
lehlikcsim.len hir an uzak
laşıııış olmakla beraber 
bunu ebedi zmınelm~k lıü 
yiik bir hata olur. Bir. yi-

Uzhuıı 6 A.A.- l .on
draya gitmek ü1..erc Amc 
rikadan hareket eden ı\m\! 
rikan as~eri heyeti buraya 
vasıl olmuştur. · 

Amllrikudaki 

lki albayla iki binbaşı 
bu heyete dahil bulunmak 
lıdır. 

ASOll ADALARI mu:. 1 
ZlLYAYA VfüllLMl ~ ECFK · 

1 Vaşington 6 A.A.
Arnerika llariciycNazırı A
sor adalarının Brezilyanın 
hiınayesİile verileceği 
hakkındaki haherler için: 
··Bu haber de soı ı giinler · 
de uyJurulun şayialunlan 
dır. Buna ilimud clnwnıck 
lüzıındır,, demiştir 

ECNEBI GEMlLEll ll \ K 
KL'\DA ETÜD 

Va~inglon 6 AA.- A
merika Hariciye ~lüsteşa
rı Vels, Aıncrikadu bulu 
nan c.mebi gemilerin mü· 
sad~ı esi hakkımla şunları 
söylemiştir: 

··Bu vapurların miisa
dcresi için Amerika bir 
\eşik devletleri rnii ııo:>sil
lerinden bir etüd kurııisyu 
nu teşd\:kül otıniş ve bu 
komisyon f\zası muhtelif 
amerikan liınanlunııdaki 
ecnebi gemiler lıakkmda 
Ledkikat yeprnak üz.ere 
oralara gitmişlerdir. Bu fi 

ne biitiin kuvvetimiıle ' 
topraklarımızın miidafaası 
için hazırlanmaktayız. 

l:;lrn.ul ~ rı.ııı fı ıl
1 

' ·l 
rnıntaka lh1111~r:ı'\ t f't 
vuna ait 41 l ı·1ıl 1 

'C 
· ıo•I' ' ralı gayrı n \'e 1 

Fılip F1rav1111 l{tııı14ı 
ritle nıü~te1e4ı, J ı 
mınlakada p.ı~' ~ 
745 ve 74~ 11ıtı 11 ) 

ruh gllY'' i;e!J1 11111 
lamaınınr1 

13......- 1, 
cüınenınt.:6 4 5!1)

1 
\ 34 ~ 

tarih v~ ... 1tıetı!l ~ ı; ~ 
rile istiııılll uıı;J ıl el 

. ,,ıJ tı 
verilnııŞ . ı " ıJll(İ· 
komisyoıı ll)'l

1 r 
ılrıı 

417 uuıı1 .,tı)''ı ııı 
742 nuııı.ı'~ı 111 

ve 743 P·~44 11
11 

40u lir.ı, 744 P~ ~ 
4 JO ıira, 1ıı"11 • 111 
r.tlı gııy 1·46 ıııl ) 
Lira ve 1 ~1 

~ li''1 l 
sele 2)0 b 11 
adı geçeı1 j:ıti!lı 

Almanlar 13 temmuz
da Slalin hatlmm yanldı · 
ğını ilfln etmişlerdi. Bugii 
ne kadar ~loskova iizel'ine 
heniiz bir tazyik yapılma· 

M< .SKOVADA!-..l l•:CNE· 
Bl DlPLO.\lı\'l'LAH 
Berlin 7 A. ı\. - Bir 

Alınan llariciye memuru, 
Moslwvadald y.ıhancı dip
lomatların oradan ayrıl -
dıklarını fakat nereye gil
tikleı inin bilinmediğini söy 

lemiştir. 

· zanııı vereceği rapor ku· 
misyonun umumi heyet 
toplanlısmdu okunacak ve 
ona göre kararlar ittihaz 

edilecektir.,, 1 
1 Neşriyat Mfüliirü 
l Selim \:ELl~r-..K 
1 C.H.P . .Matbaası A.nluk)'a 

ınaoııııı~ı b·ıı i~~ 
·ı·ı 1 t~ man ı ~ t ıı 

lıra lnY111erıı~1 
.ı rıtı 

ulfll<auJ ~ t 
ıuak uz.er 

mıştır. " 


