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/)~~liŞej Floryada' Alman teb-= Jltıoskovo "h 8 lig"' int! göre YI1'ı"l1 mıl HAVA HO-
·• aşv k ·ı R f .k S cuMuNA uCRADı d e I e l a q- ihata edilen mu l\loRkmra 29 A.A.-Ilus 

t ı 1::n1 kabut buqurdu/ar azz ım Ru~ kıh. .tehliği: 28-29 temmuz 
aı()~ uı 29 \ \ lan İM ha ediliyor ğecet;i 150 Alman tayya 

le 1 <ıda i r ı . I • - nü tarnfmdan kabul edil resi Moskovaya bir hü 
ltnr~ı an p 8 ıruhat etmek· · Berlin 29 A.A.- Bu• "ık )aşveı .

1 
mıştir. Başvekil öğleden :cum t~şebbüsünde bulun 

~laıı\ a~·daııı ~ Doktoı sonra Vilayeti, Ürfi idare günldi Alman n-.smi tcb· muşsada duha şehre yak 
tıı~ ı\11a geı . u sabah ve lstanhul Komutanlıkla· liği: ]aşmadan dafi ve avcı tay 
it-: . ~loı"·n rnış ve doğ- rını zivurel ederek saat 19 Bomeıı kılalarıDinyes- l · · ta r d d "}jt~trılıurJ• Ya gi<.lerel< J>e J ynre erımız ra ın an a t·ırı \ da ekspresle nkal'aya ha· ter nehrini 11 mansap mın ğıtılmışlardır. Ancak dört 
y. uz lsrnet lnö· reket eylemiştir. ta kasma varmışlardır. Bu beş tayyare baraiı yara· 

l ;~ e . sur~tle Besarabya düşman rak girnıe.ğe muvaffak ol 

l 
su l tı ı af· 

1 
A dan tamam ile kurtarılmış muş ve bunların gelişi 

Çarşamba --Abone .. rtıa .. ı : 
Dahilde yıllıGı 5 ıı ... 

Y•bancı memlek.tler.e 
8 11 ... 

lllnla .. m herjkellmt· 
•inden 5 kuP.•f •lanı ... 

Oc .. at P•tlndı ... 
ODnD geo•n ••Yll• .. 

10 ku .. uftu .. 

Alman deniz 
altı1ar..ı 

! 16 bin to"ll)k 
İngiliz g~ınisi ha 

br(.hlar 
Berlin 30 A. A. - Al 

man Başkumandanlığı leh· 
liğ ediyor : 

A:lman dttnizaltıları At 
lantikte yeni bir znfer daha 
kazanmışlardır. Günlen·e 
süren çetin bir rnuhorehe-
den sonra denizaltılarımız 
116500 tonluk 11 gemi 
batırmışlardır. 

Q Japon m e bulunmaktadır. Ukranya· tt ki b b 1 d · ·ı t'.:.~ 1' z Ç l k l l k da harekat durmadan de. a ı - al rı om a ar an sıvı r.. • · { mahn lelerinde yongmlar 
t\\ D r l Q n 01l Q Ş • vam etınektedir. çıkmış fakat gönüllü yan 

Ro.ne•ılar Akga1ınaıı ald9'ar 

.t:.den 0 e dıyo.- ? maSI bir ha Stalin hattının Smolensk gm söndürme ekipi tura 
lo istikametinden yarılması fından derhal şöndürUlm~ş 

lıug-- t:ıdru 
2 

Jd esnasında tecrid edilmiş tür. Birkaç. ölü ve yaralı 
lnli·ı~t:ı bir 9 A. A. - Y Q l r olan düşman grnpları şim vardır. 
ilt.~ı,~ llur·ıı.utuk sUyli~·cıı A nerİI\ l vctkıt di umumiyet iliharile im Moskova 29 .A.-Vo 
li~ . l"l.tU1h

1

1l'ıyc :\nzın ı·· . l ct·ı · l l k l 

Bertin 29 A.A.- Ge· 
neral Antoneskunun kuman 
dasındakiARomm kuvvet· 
leri 27 temmuı.da Kara· 
deniz saliilindeki kge,·· 
man .şehrini jşgal eylemiş 

lerJir. ·•eş" ... kazın na k İsti la e ı mış m unına ·tac ır. ga nehri üzerinde askeri 
~. 0Yle deıniş· ~r.ıolensk ·111 şarkında iha · olmıyan büti.in nakliyat ta 

1~iı:ı ~~erin llus 
1
. yor muş ta altında bulunan di.iş· til edilmişt\r. 

Franaadan gl ia l )li:t:illilh ... 

(ıtcıg. qıit etr .Y.ayı ezmek okyo 29 A.A. -Mi ya man kuv,·etlcrinin gr-ri ka Ve h U at·ler· 
tıı-. \41111 alt"ıgı nıüctdet kişimbun gu1.etesi \nıerika lanı yakımla imha edile· 1. • ~ 
~ kakırıua ~~t edilmiş hakkında yazdığı bir m~ Ct!ktir. lop farı ı· ·J.Jam 
ili..,. ıtrş1 ·ın.ı.ır sulh tuar kalede ezcümle diy ır ki: U ı "-'.! le'·ı· •\tl.t bul ~ . \ t 1 1 · 1 · k Bu muazzam imha mu d \lşr11 l\ ıf 

01 
tınacaır1z r ı { Jır e ı · meri. •ı • '~dıı~ ••ilıu uııa"'1k uz h. . ita ile aıılnşıııuk bir ha. harelıesi esnasında alınan e , ı g o r 

1 
\'11 •llak l y ı ı t lurı> esirleri v~ ii!liıuın v d "ri u bi · a o muş ur. ve zaten ~ ı ı . ugoslavya a hı·r 

l{,: 0lal!Ukt Yukaı·lık •tb' 
1

1 edilen harp malz:!rnesiniıı y
4 11., l•'· • ıl c böyle bir hareket le lehli· ·· d b" k ~% Ma~k ukat Hiller kelidir. miktarı birkaç gün sonra g J n ~ u ço 

'llııc.1ı. lıeı'h-tıı 'l' 
1
, .. bildirilecektir. Diin gcl'e Konıüni;o,t y~huoi 

11 
ııı tt" " keıı·ı· . ~ gı ıır ıugun artık şunu an· 

l!lı~l~Urr~i lullı ;.ıılıın lllli- Jamalıyız ki, \mer.kan si- tayyarelerimiz ~1oskovml,l aslldı 
•ı ~ l{ U( d t · ki istilıkanılan, iaşe fahri· 
'-llitt . Ulucakl <· lÇİn ~·a~eli uizimle unl.~şmak ;~r~1.~ erııı tı~iin ~r'. ıhtırmıli varmış gilıi gül'ii- kalarını ve nıünakaliUı ~ok Belgrad 29 ı\ . ı\.- Al 

rııan aj m8ı bildiriyıw: "!tı llu l'l~nıiııu ~ııu tahrip nerek, sonuııdL\ knli zar mürssir bir surette bom 
llllılı tıra. k eyız. Harp . beyi indirmek lir. Bu siva hardıman tıtıniş!erdir. 
\ 1 tı U:t..aıı J 

il tıı,. ttıuh· U<'..uğıınız set mertçe yupılaıı Hr harp 
..., 1 ~q1~1\ıı1 L?~uzası i~iıı ten daha tehlikelidir .,, 
r İıı Caiiıh .~zın11J işb·ı ı· 'uı . . lı .• 'l !) ·.ı tııın r ı '-' myışım un gcızete::;ı, 1 

lı~ ·ı· 1 ederim de İngiltere ve \meı·ikanın b ~l •ı .. .,, ~lj k tn 1.tt:asr Suriye ve lzlaııdayı işgali· 
b lt~ıs· e~ idi ııi kap.ltmak için şimdi 

(\ 111ki 
3 

Japon-Fran:.ız tııılaşınasıııın 
l lıı · U. ı1 • O !\ \ ort 1 v L 

Rus iebliği 
Almzn taarruzunun iİd· 
detıe devam etri;ji;;i v l 
109 tc.yyarenin düşürül -

düjfjnü bildiriyo.-

~loskova 29 ı\ A. -~·ı hiw . j<ıııs 1 l : ı . - .. ~ ıga >i'ıyiik lıiı· rdiş 
ı t\ ı~ll· ııtc1· · kulut ı· l· w ı ~ ır1ı.ı·.:7~İıı·'. ın~·or: ,."t "araeagım yavma { ı>·· 1 N 1 · ,, l l ı•w• .. ,~''ll l.llJ<ııı \.il n ı· •. tadır 1 le v J 1 un a ~~un ~ı \\JS e > ıgı: 

\l...: tu I! ~r esrııpn · •rşeyc ragmen .• ı Kıtalarımız ~molPnsk 
;~ıkı 1~11 rn1.:~'.~e 80n va poııya kc·ı·di s·yasctindPn ve Zitoınir islilrnmetlPı·in-

• t\' r Ü?,p una gel V,\zgeçmiyec. ktır.,, 1 \-.. ~ tıılıu "'~I. rıııe 1 en H cıaudauıı J•p;ny1aaki de mu mr0ueye devuııı et tll \' \l'ii111ı1 °tıdrn- :alccal iarı ınişlcrdir. Diişmanın şid. 
l.,, 1 ı•tılnıişu":ızifesine Tokvo 29 \. \. delli taarruzu burada kı · 
ı. •lı?I h . r. " ~,1 ı 

11 
<ritı ılave '"'ll' Japon hükfımeti IJolanda· rılmış kıtalar.mız, hazı 

'ıh 11 ı ı ı ... ı . 1.''(ıı·.· 1111 ı l k "iard r"' 1 l ·1 t • ~ llı "s 1 ·' ı aponyadaki clacnkla· mııı a «' a .,u rn ıı a-
\''ıır \\ iri 111111 .ı .' il dd( l\·ı· l · 1 J. '1 ) •h 

11 
~1 ı.t 

1 
rmı Jlolw etmiştir. Al,'ı'"•I: nrruza geçmış er ır. • ava 

'\ 
lııı c:._..-.,.,,, .l \ ij"'" l ...,.,. • 

( 1 
' 1' 

1 
" " :ırnn ı yalmıda hlol<c ,.,1·1• kuv\•etlcrimiz diin 109 ı\l 

I.·. , 1 lı . ) \ \leııı·ı 1 v\. ı.:.: lııı 
1 

, vı ccl~İ halıcı· vciilen Jıiiku ınan luyyaresini tahrip ey 

1 
·11ıl ~ll \Uq \ ınetlenımsmda lloııg ı ong lcnıişlir . 36 tayyaremiz 

lrı · )lı.ı.,<.tı\ı)) .. IJ~ <la vardır. llolaıula llindis lrn) ıplır. Ballık deniıiiH.lc 
1ı11 kboı ·I\ l.ını hakkında lakyidal kon \lmaıılanıı iki kanıkol ge· 

ıırı~ 11 • 111 30 ınuşluı'. misilc bir torpido muhrıbi 
ı.ı., ' 1<ı 1 ı\ A R ' \ 1.1 I tııu\nı ngitt . · us a ı m l .. kabil Latırı~mış, hiziııı hiı· torpi· 

(1 • ıt • t•ro . . \ ~· ı hı,. •181(~1 . •ll .ı- t a . domuz kaybolmuştur. 
ı ı!t ıt . 'i:t'ır <·l· erıı1 ıııtı·· cı , ı uz. a g çh J> l 1 1 . • -, ,u sa >a ı o ovyPl telı 

Yap1lan ihtarlara rağ 
men hozgunctAluk haYcketi 
ne devam etmek istiyen 
Komüuist Yahudiler hak· 
kınd:ı tcd.birlt>r alınarak 
hunlar tevkif c<fl m iştir. 
Bu su\:lu Komiinisll •· l'İn 
muhake·ne.ı.;i yapılmış ve 
oldukça ı:ok miktarda boz 
guncu yahudilt>r diin ida ın 
edilmiştir: 

Tı\B\NCı\ S\"l.IYı\t 
) ı\lll DlLEH .\ ' iLi\ Ol{ 

Bii kreş 24 ı\ .ı\. - . on 
24 .saat i~inclc id ·un edilen 
yalı udiler 9. kişiyi bul muş 
tur. Bunl~r örfi idarı! 
kararnamesi hil:Uına taban 
e:ı saklamış olan hozgun
t'U komün"stlcl'(}İr. 

BUL<~AHlSTı\~ll\"I )\ 
lllJDll.DH 

Paris 29 .A.A.- Bolşe· 
vikliğe karşı lıarbelınek 

üz~re teşekkül eden Fran
sız gönüllü fırkası yakı ı • 
da cepheye gidecek 
lt~ıyan H,v.ı genarah ö:dil 

Londru 29 A. A. -
A tınan bir habere göt'e 
ltalyuıı Hava Gcneralı Tre 
del'igo lıir hava muharebe 
sinde ölmüştür. 

Başv 1kil 
Bu sabah Aokır.a 

ya döHtdü 
Ankara 30 A. A: -

Başvekil Doktor Hefik 
Saydam bugün saat 9~20 
de Ankararaya uvdt>t bu
yurrn uşlardır. 

Almaıt ve 
Ronıeıı oı

duları 
Odeaıya do{ra i1erliyorAar 

Herlin 30A.A.-D.ı .it 
njansı bildiriyor: 

Askeri mehafilin kanaa 
tına göre ('enup cephe.sin· 
deki Akgermanın işgalin· 
<len sonra şimdi Odesllya 
doğru hnreket yapılmak 
ii~.eredir. Odesanm .. hu 
ış .... hre mesafesi kuş µyµşi · 
ln 5~ kilometredir. 

Şimalde Karelinin kur 

• \'lı 
1 
·Ul\rııj 1 • <ltı ı11 c11,t evyork 30 . \. - ~ "l'ı JU %ti .. Aın .

1 
, liğ'i : l üliin ccpholerdo 

~ 
1 

ll ı 
1 

llsk~rl c, Ver cı·ı rnn. \lanslnrımn ~los şiddetli dfivii~ıııelcr devam 

Sofy:t 29 ı\.ı\.- Bııl · 
garist'<lnda serlli"-<ıl tııP.sele 
y.ıp:ıt'a k y cıhudile: lı spit 
cdilıniştir. Bu tespite gö 
re IHitiin l)ulgarislanda 

. tanlmasınd3n sonra lı'in 
kuvvetleri eski Rus - Fin 
hududunu üç noktadan 
g~miş oldular. Bu şekilde 
Fin toprakları tamamen is 
tirdal edilmiştir: Husların ~tıt la'-ı· er·ıı1 \ kovud·ııı l ·ı l. ı· ~ · ·· ... ,.,

1 
" ı ·ık· ·.ı,., . • JI l ıı·c ı!.!.·11c goı·e ı · t. \' · tl ''1.1 J s ., ey cımş ır. azıye c mii 

11tltt l 1"'~ti 1-, 1 tnruf~.a ... ovyet kuvvellcı·i şimdi hiııı bir de!lişildik uoktur. 
~!ili \ ·11 biit•• ., J ., ıya ' <•ntt· uıı t·ephe bo"utll'~t mu ıı ı tl · · ı <!aktır. <l k·ıl .

1 
.ı ava rnvvc cnrııız l iişıııa 

• Jı lu:ırru1..ıı gf'çnıi~ bu na ağır darlıelcr im.lirııw-
lunu~ol'lar. ğe devam etmişlerdir. 

21 y:ıhudi doktorluk y~ıp ı , 
<.·ak, 187 lıakkal 5 nıii· 

hendis 118 kırtasiycl'İ. 18 
tel'li ier:ıyı sanat C\\eü1le 
ceklerdir. 

3 ayda zaptedebildiği bu 
yerleri Finler Jeş hafta zar 
fındu tekl'ur almışlardır. 
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Sokaklardaki 
· Elt ktrik Ia:~baıarı . 

çoğa ltll•yor 
Birc;ok lnmlıaların 

zammı zaman bozulal"ak 
olmldarın ka- raııltkla 
kaldığmı ımzaı·ı itibera 

nlnn Beldiyc hu işle esa. lı 
bir snrellt> ulfıkatl:ır olarak 
yolJarımızın lmrnnhkta kal 
mamasını temin maksmJi· 
le m:ılıallc rnlime·silleri 
ve polisin bu işte yardı· 
mını tcrııiıı eylemiştiı·. 

Antcpte haik ban 
ıkası açı)dı 

Antep 29 A.A.- J laik 
bankmmmı \ntcp şubesi 

merasimle açılmıştır. Bu 
ıniina. ebelle Bankular lJ -
mum Mlidiirii bir nutuk 
siiyliyerek, bankanın ikti
~mdi faidelnini teha' iiz et 
lirmişlit. 

) l IrtTA SPUH HAHE 
~ KETLLHl 

Zonguldak 29 A. \ .-
tletizrn ajanlarının idare 

sinde bulunan 28 kişilik ls 
laııhullu hir sporcu grupu 
diin burada biiyük bir 

'imik kütlesi tarnfıııdan a
UHm ile takib l.>clilen allc 
l ızm teşvik nı ıisal>akaları 

)Opmışlaıdır. Hu nıiisaba
kalar<ln 83 puvunn karşı 
lstanhullu 165 puvnn ka- L 

zanmışlardır. =· 

Diplomat akım devam 
ediyor 

Lrzurum 29 ı\.A. \lina, 
Homa ve vişideki 'uvyet 
tebealarımlaıı 29 u <liplo· 
ıııatik pasaportla olmak 
1ız re 148 kişilik bir ka 
file Luraya gelmiş ve bir 
rııiiddel istirahat ellikten 
sonra ihzar eJilen otobüs 

• leı·le Sarıkamış:ı lıarekd 
eyle rıı işlerdir. 

ı\lisnfirler 'arıkanııştan 

trenle yollarına devam 
ecch!C" k leni i r. 

Dük~an icarı ve 
ze.yt;n <ı çık a;t· 

hrnıası 

\ al,ıfl.ır idnrt> .,İıı e .ıil 
rnerk• z dalıiliııde diikkfın 
\ e aı sal arın 3 i,5 94 le k l 

rl ar i rn larile Beyıı .. Jlıal'ap 
vc: c,;. lnllıklaki '/, -ylin bah 
'ı;el .. ri 9'11 1111li s ·ıı si 
rnalısull t> ri a~ık a ı ıtı rrn •Y•• 
çıknnlmıştır. ihalesi 5.8/'4•1 j 
giintine rastlay«n salı giiııü 1 

saat 1 lde v.ıkıflnr idnl' " 
sinde yapılacağı ve lmmı 
ait ıniifreclal listesiııdP 
nwmleketiıı nıiihtc>lif y .. ,. 
)er imlP. ve vakıflar idal'eSı 
koridoruna asıldığı ilfin 
olur. 
ez; li~~~~;Ai~:r.!fl~ 

\ mdımsevenler ı·eıniyc 
ti fukara doğumlarına , lo
goslaı n, ve siil ı:<x:ıı ldan- . 

11a muuveııel eder. Cı·ın i· 
et Heisi üzlıet Bilgine 

Bulgaristan 
topraklarına 
Rus paraşütçüle· 
ri inmiş ve bom· 

balar ahlmış 
Moskova 29 A, A. -

Tns..q Ajansı bildiriyor : 
Bulgaristarım Moskova 

orta e 1 ç i s i 15 
Temmuzch Rus Hniciye 
Komiser muavini Vi~~inski 
yi ziyaret ederek kendisi 
ne 3 Hus paraşütçüsünün 
Bulg:ır topraklarına indiği 

ni iddia eylemiştir. Rus 
l lariciye Komiser muavi 
ni derin tetkikat yaparak 
bu haberin aslını araştır • 
mış, fakat böyle bir hare 
ketin~mevcud olmadığının 

yapılan talı ki kat neticesin 
de sabit olduğunu bildir • 
mişlir: Bulgar Hariciye 
nezareti istihbarat şefi 

Şişmanof ta Husyanın Bul 
garistan elçisini ziyaret e· 
derek bu hadisedt-n dola 
yı teessiirlerini beyan et· 
miştir. Bunun üzerint- Hus 
sefiri bu iiç paraşüt~üyü 

görmek ve onlarla görüş 
mek istemiştir. ı\rc:dan 
ıu gün geı;mesine rağmen 
sefirin bu talebi isaf edil· 
ru miştir. 

Diğer t"rartan Dohrovic; 
yakınlarına Hus tayyarele 
inin 9 uoml>:ı attıkları yi 

Pulgar H. triciy~i tara 
fından iddia edilmiştir. Yi· 
ne hunun üzerine tetki • 
kat yapılmış; fakat hiçbir 
Hus tayyaresinin Bulgar 
toprakları iizerinde U\ma
dığı tıabit olmuştur. 'ov • 
yellerin tı\nıadıkları bir 
toprak üzerine bomba at· 
nıaları ihtimal dahilinde 
değildir. 

Gerek yere inen pnra
şiil\üleri sefire göstermek 
len imtina, gerekse Hus 
tayyarelariuin bomba attık 
ları iddiaları böyle hare -
ketlerin asılsız delilJerc is 
tinad ettiğini göSlt'rmekt~ 
dir. Bunlar hep Sovyetler 
aleyhine Almanlar tarafın 
dan lt<rtip t"dilmiş tahrikfit 
tır. 

. 'ovyet Hariciye Komi 
ser muavini Bulgarların 
hu asılsız isnadhrından 

dolayı izharı hayret ettiği
ııi beyan etmiştir. 

JAPONYA 
Hindiçiniye 40 bin 'asker 

çı ardı 

Vişi 29 A. ı\. -
Japonya ile Fransa .ara-

mdaki askeri iş birliğine 

ait protokol imza edilmiş
lir. B.ı anlaşma ile iki hil· 
kCınwt 1 lim.li\ini<le iş bir· 
liğiııi tnnhhut eylcmektedir
lı I'. 

Burrıy.t gelen 
leı·e gnrn, Japonya 
<;iniye 40 lıin asker 
dermiştir, 

haber· 
Hindi· 

gön· 

Y igecek alınacak 
Antakyada Gümrük Muhafaza taburu sat.nalma komisyonundan : 

Cinıi Miktarı 

lkilo 
Yaş eebze(3400 kilo pat 
lican, 7300 K. Doma tes 
3600 K. Bamya. 4800 K. 
TIZe fasuly•, 3700 K. ka 
bak, 190 k. Sarmısak 4500 
k. Pırasa, 2100 k. Lahana, 
6300 k. Ispanak 190 k. 
Ma}dınoz 3050 .k. Taze 
bakla 614 k. 

Beher 
kilosunun 
Krş. Sant. 

~ 
Fi. Mub. Teminat ,EksiltfJJt 'ıi 
Lira Krş. gün ve 13' 

ııze b'ber 40462 8 
A ,ı 

;t l ,:,• 32'3 70 Aç,k ek. 1,8,9 
Yaş meyva ( 4400 k. T nze 
üzüm 6300 k. Karpuz 
2520 k. Hıyar 2520 k. 

ı s• 
Portakal 15740 10 118 5 Açık ek. 1,8,94 5' 
Mercim~k 8400 :ıs 157 50 Açık ek. ,, Si 
Patates 10000 16 - 120 Açık ek. ,. 

1 
S• 

Tabhiye ( Tılıur merke~i) 30000 2 50 5G 25 Açık ek. 2,8,94 5' 
Edirne peyniri 2572 70 124 53 Açık ek. ,, S' 
Makarna 2400 50 90 Açık ek. ,. 5' 
Ş~briye 1463 50 54 87 Açık:ek. \' ,, 41 S• {• 
Zeytin tanesi 2460 45 83 03 Açık ek. d,8,9 5• ı 
Salça 1060 25 19 88 Açık ek. J:,. 5' rıı 
Kuru Soğan ~ 13400 11 11 O 55 Açık ek. « 5' 1' 1 
Kuı u üzum 1636 30 36.' 81Açık_ek ,, 

41 
51· 

s,.man 101250 3 50 265 ·19 Açık ele S,8,9 S' 
Kuru ot 1938 )0 5 726 75 Kapalı zarf " •'J• 1 bı 
Odun 1068500 1 60 1282 20 ,, 6,8,941 ·' 5' 
Sabun 4690 50 175 88 Açılc ek. " S' 
Börülce 4700 23 88 13 A~ık ek. " 11 51 
Bulgur 1!330 22 ·186 95 Açı'< ek.M7,8,9 ~ 
Pirinç 8600 40 258 ıAçı!c ek. " S• 
Sade yağ 5640 ) 75 740 25 K:ıpıtı zarf ,, l 51 
Nohut 10370 22 171 11 Açık ek.18,B,

91 5' 
Kuru fasulya 12100 25 126 88 Açık .ek. " 
Sığır ve koyun eti 39400 51 

f s' kilo Sığır 16188 Koyıı •ı 5553~ 33 1375 8)~(~p1h tlr ' ~ 
·ı '1 ' ~ Yu'<arı ia cins, m;ktar, fiat v~ ınuv 1\ckd teminat 

1
miktarl1rt göst1rı e•11 ıJıııı 

yem ve mıh,u'cat hizalarında g:hterile neksiltme şelcilleri il~ ih ıle.Y'~ "\~rıfl 
Bu1lard.u1 samın, ot ofo:ı sebze V! meyv..ılu tabu." ve b5!Lik ro,rke: .. , '' 
ğerleri tabur merkezin~ teslim eJile.:ektir. Şırtname'er lcom 'syoıı h . ;J' 

görülebilir. lsteklil~rin teminat mık~uz\uı ıle birlikte mu ıYJ e ı '{iİ 1 "e"{'° 
komi•yona müracaatları ve kapılı zarfı ,rııı ihıle sntın 1n b:r sıı 1t 1 eJı 
kadar komisy~ın reisliğine verilmesi vegecikmelerin hiç)ir suretle kabil ~ 
ceği ilin olunur. ~el 

Rus "ıuka
bil taarruz 
sa<1tı gakın-

mış 
lot,i izl~re göre b >iki 

Bir j-ıpuu gazete 
ateş piiskürUyor 

Tokyo 29 A. A. -
(Japon 'Taymis) gazetesi 1 

Amerika ve Ingiltere<leki 
Japon alacaklarının bloke 
cdilme~iııden halkııı endi-

'" ı<,~y•I' ~ 
1111-

23 'feııı11 ı & 
b

. , ... dil . ı; 
şanıı ır ' . · ,ıı . ıtıı• 1 
iı.:indc hır tı11 

11 111tl ıl 
muştur. J

1 111 

111ıl 1 
rene veyn ıS J 
L>cr verene .,.ı-tı' 
kafal Vl,rilOU JV 

l rıı1 
Bulan u r1ı 

>fl)tl " 
lcıımc nw t't•· 

bir ı y1 kAdıir bu taar
ruz başlıyac k ve muvaf 

faklyetli n9tlcıtler varecekt:r 
f Londra 29 A. A. -

Höyterin askeri muharriri 

şe etmemesini la vsiyc cl
nıclde, İngiliz ve Ameri
kan matbuatmı hücum 
etmektedir. Bu gazete di 
yor ki: 

nıaııa teSJiııı ,e~ 
tor 

yahut J1ıı ~, 

• 
yazıyor 

(( Huzveltin k:ırarı, A· 
merikan menfaatlarma ay-

Beş gündenl>eri Hus kırıdır . \:ünkü iki mcnı· 
cephesindeki vaziyet de· leirnt anasındal~i tic.u·i 
ğişmem_iş ~i~idir. Hillorin mübadJlelerden en ~ok 

kılaları şırndısıpcr kazmaktan . fayd.danan Amerika idil>. 
ve muannidanen mukave 
metten bahsediyorlar ki, 
Alman erkanı harbiyrn:ıi i· şiiphesizdir. Bu orduların 
\'İn en korkuru; harp Siper Alman ordulara kadar mü· 
muharebesidir. 

Hus başkumandanı, 
beş haftada Hus seferber· j 
liğinin tamarnlanucağmı :ıöy 

!emekle idi. Şiimdi altıncı I 
haftaya girmek üıcreyiz. I 
Çok büyük Hus kuvvetle
rinin cephı}yc sevkedildiği 

kcmmel techiz edildiğine 

şüphe yoktur. Husların hü 
yük makabil taarruz saatı 
belki henüz gelmemiştir. 

l• aka.t bu sual gelecek n: 
nıutlaka muvaffakiyel lm
ıanılacaktır. Bu !<us .,mu· 
kabil tanrmzu i~iıı belki 

olunur. h' 
K3 :nP ş !.'.,,J 

929 sJ11""1JU: 
lisesinden '\ıt'.tl 

. ı··l) ıt 
na mey ı '' 1Jıl 

('111 ' •\İ alı1C~lt1 J\tıl 
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