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Yeni bir cephe? 

Almanlara lı~ı yeni 
cephenin orta farlıta 
açıJması daha ziY.ade 

muhtemel .. 
Kahire, ·10 (A.A) - Rusya meydan 

muharebesi hakkında alınan bütün ha
berler orta şark OTdularl orasında bU
yiik a r: a uyan mrt tır. Orta ~kta 
ynpılacak muharebelerin Rusya ~uha
rebefori ile sıkı münasebetinde her kes 
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Sov vetlere göre 

Almanlar simdi ye ka. 
~ 

dar Şark ceohesinde 
5 00 bin ölü verdi 

r·----- ·-----· -.. ··---ı Almanlara göre l "Yeni Asır,, ın Askeri Muharriri yazıyor 

.o-·-· ... ·-·-·-·-·- _,_,_,_ Ukrayn_ada Dinyeper 20gün e10 
bin tayyare b~ 
imha edildi r 
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lllırayna aha eııaı Alın nlar ıe ·nde 
Karada harekat der- e iyor gibi göriinmelıtedir- En şim 1 e 
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Vlıraynada iman p·ııe 
tayyarelerinin hücıım· 

ları arttı.. 
Berlin, 10 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Şark cephesinde hare.kat derpiş edi

len cereyanı tak.ip ediyor. 
Oldukca kuvvetli hava -Alman teşek

kü11cri dün gece Moskova üzerinde do
laşmışlar, s!Iiıh fabrikalarını, demiryol
Jarını ve muhtelif hedefleri büyük şid- ı 
dctJc bombard1mnn etmişlerdir. 

Moskova şehrinin şimalhıde ve şehrin 
merkezinde şiddetli ve büyük yangınlar 
mü.şalil'Cle edilmiştir. 

Alman hava kuvvetlerinin parlak zn
f erlcrinin neticesi olarak düşİnan ayıa 
22 "sinden beri Finlandiya harekat saha
Sl dnhll blmak üzere bütün cephede 
on bin tayyare kaybetmiştir. 

UKRA YNADA. TAYYARE 
JfÜCUI\H;ARJ . ~a1k cephesinde Alanımı topçuları a.teş eclcTkcn 
Berlin, 10 (A:A) - Almari savaş ve 

--<>-- pike tayyareleri eumnrtesi günü Ukray'! Haftanın en ehemmiyetli harp hadise- ı-ihlerine kadarki So'!Yet zayiatı, (Yara-
Baltıfı denizinde Alman nada Sovyct kıtalanna muvaffakıycHi si, Alman tebliğlerine göre, Stalin müda- h ve ölU hnriç) 400 bin esirden, bozul-

bir taruTUZ yap1mşlardır. Diişmanın 23 :fan hattının yarılması için yapılruı mu· muş veya alınmış 7615 tanktan, 4323 
torpido botları IJatırddı top b.'ltaeyası bombalarla mWıarebe ha- lıarebclcrin ve bilhassa Smolcnsk büyük toptan ve 6233 uçaktan ibaretti. O w.-

ueya hasara rlci edilmiş. 16 tnnk ve 138 kamyon tab. meydan muharebesinin sona ermiş ol- man, bu rakamlnrın ifade ettikleri Rus 
:rİJ> edilmiştir. masıclır. Almnn - Rus harbinin ilk 2,5 2ayiatmın müthiş o1dul,'Wlu yine bu sli-

ağratıldı.. SOVYETLERDE TEPESSÜB lıaftnsındn Almnıılar, hudut muharebe- tunlarda izah etmişt,ik. Nitekim Stnlin 
Mosk9va, 10 (A.A) - Sovyet tebliği: ALAME'11.Jmİ v ARMIŞ leriyle Biyalistok ve Minsk D)eydan mu- mildafna hattının beton tabye ve türlü 

Dün gece muharebe Smolensk, Kor:os- Budapeşte 10 (A.A) _Macar ajanSJ hnrcbclerlni kazanmış idiler. Btı mu- mfuıilerle tahkim edilmiş olan Vitebsk, 
ten, Beyala Çcrkof mıntakalarmda de- bllcliriyor : Ukravmıoa car kıtalan vnffakıyetlerin neücesinde onlar hem Nevel, Ostrov ve Pskof gibi ehemmiyct
vanı etmiştir. Diğcr-ınmtakalnrda d v- ı;;IJNI ı ?. tNCt AARIF't.J>E • 'bılhaS$2 Pripct batrikhğirıin şi.millindel r: erımn bile Ü~ gün ieinde Almanlar 
r:iye faaliyeti olmnştur. ..-.~~ ...1~-e~cce=oc~ Rusya toprnkJnnnda vasati 500 kilo- tarafından a1ınmnsı ve Moskova istika-

Moskova, 10 (A.A) - Sovyet istlh- metre ilerlemiş ve hem de Sovyet ordu- metinde yapılan yarmruıın 16 temmuzda 
barnt bürosu tarafından dün akşam ncş- Jariylc havn kuvvetlerinin ehemmiyetli Smolenskin ötelerine kadar ileri götilrü-
rcdilen tebliğ : 9 ağustosta latalar.muz bir kısmını tahrip ve imha edebilin.işler- \lebilmesi de Sovyet ordularının muhar~ 
Kcksholn, Sınolensk, Korosten, Beyala cİi. benin ilk 2,5 haftasındaki ltayıplarnun 
Çcrkof istiknmctlcrinde diismana karşı 6 ağustosta neşrolunan husW>"l Ahnnn hakikaten çok ağır olduklarını göster-
şiddetli harp etmişlerdir. Diğer istika- tebliğlerine göre Stalin müdafaa hattına mişti. 

1 

• ~0'111 2 iNf"t f.:ı\friFF.OE • taarruzun başladığı 9 ve 10 temmuz ta- - SONU 3 ONCO SAHİFEDE • 
.cr.r.D"'~~/~ y;r~ı::ıc~:xıacccıcıı::ıcıcG'OO'JC~C~..occec·cocccı~=~ 

Jap rı~ r Siga ın etra. Alman r k rşı itaat. ~~ 
f ında dö~ '} P ·olsşi"orı~r sizlik ıe is ~an artıgor ••••••••••• 

Almanlar tarajmdan 98 ki.şinin idam cd.ildiğı Za{lrcptcn bır gorunuş 
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--Tez atlar hazırlansın! 
Dördüncü Murat annes8 den ~elen melıtul>ıı 
ofıuyunca lıorlıunç bir heybet aJmıştı... 

lznık kadısı aslen Sivrihisarlı idi. Oç mesire yerlerinden ve Knplıc::ılanndnn 

~oian il1Facatı 

serbest ırakıldı 

Hesap vaziyetleri nıö· 
sait olan memlefıetlere 
lhra~ lıolawllğı da 
gösterllecefı .. 

Yeni malısu.ll*'imiz ne halde? 

Bu sene üzüm ve incir 
kaliteleri çok iyi 

Vzüın rP.Jıoıted ııoı deli ı, ine,,. JJ ""' tond ..... 
i~ flatlePI ıeslılı eclUrnelı bePe 

-----
- HA$TARAH 1 iNCİ SAHfFEOf; • 

tur. Baukok mi.imessillcri japon Hir.Jl
çinisinde Japonların ilerlemelerinden be
ri Anglo5akson devletlerinin Siyam Ut" 
lerini kullanmak için gittikçe artan bir 
tazyik yuptıklarını söylüyorlar. 

1ŞGAL TAMAMLANIYOR 
Saygon, 10 (A.A) - Zannedildiğine 

göre Fransız - japon anlaşması mucibin
ce tesbit edilen japon isgal kuvvetleri
nin üçte ikisi gelmiştir. Geri kalan kısınl 
ise bir haftaya kadar gelecektir. 

HtNDtC1N1YE FEVKALADE 
BtR ELçt GÖNDERiYORLAR . 

gün asalı bulunduğu mahalde bırakıldık- nek ziyade hoşlanmıştı. 1kametini tem- Bazı mıntakaların soğan ihracı için 
tan sonra nihayet indirmişler, cesedini dit ederelc: hem bu zevk yerlerinden do- Yal<t olan ınUracaatlar Uznrino SOj!anın 
yıkayıp kefinleyerck defnetmişlerdi. Na- va doyn istifade etmek, hem de Bursa- ser.Sest cfdvlZle \mya m1ihim itfüı1flt 
ima tarihinde meznra gömülünceye ka- lıları adamakıllı sındırıp yıldırmak is- maddeleri temini muknbillnde ihracına 
dar kadının burnundan mütemadiyen fiyordu. , müsaade olunmuş ve keyf;vct alnkadhr
ken aktığı yazı1ıdır. Fakat bir gün Sultan Murada fstan- Uırm tcbli cdllmisse de bilanare Su :e-

Yeni mahsul mevsiminin en hararetli 
bir devresine gimıİf bulunuyoruz.. Gediz 

Tokyo, 10 (A.A) - HükUmet Hindi· 
ld çarfalDba günü tüccar birlikled bina- çini ile japonya arasında diplomatik mil-
sında bir toplantı va~'ktır. Bu toplan: na.c;ebctlcri tanzim için Hindiçintye bG
tıy~ Manisa ~üstahsıllerini .~eımllen lkı yük elçi ünvaniyle fevkalade bir diplo
mürahhu :Lıurak eylemek uzere davet matik mümessil göndermcğc karar vef" Alhalinin bunu görerek kadının ıe- buldan bir mektup ge]di. Bu mektubu kilde ihrncat n nı-zct'U~ mi.işt<Ull!!r na-

1-.itlilc mertebesine erdiğine kanaat ge- ~önderen Padişahın valdesi Kösem Sül- zarı dikkate alınarak, ihracatın daha 
tirdiği dah.i yine ayni tarihte kayıtlı- tandı, Dördüncü Murat bu mektubu kolav sarUar kinde icrasını teminen so
dır. açıpta okur okumaz hemen yerinden ğan ihracı teşv!ko muhtaç madifoler. ara.-

ve mendere:r. bölgelerinde büyük hiT 
faalivetle üzüm ve incir mahsulleri ha
zırlı:ınrnaktadır. edilmiftir. Bu tekilde, müstahsilin ve miştir. 

Elhasıl Sultan Murat her gittiği yeri fırladı. P:ıdişahın o dakikada yilzU bir- sına alınmıstır. Yabancı mcmleketlPrle 
kan tufanına boğarak seri bir ytırüyüşle den bire bir arslan çehresi gibi korkunç hcsao vn.UycUerinin mlisait olmadıe-• 
a:r. zamanda Bursaya vasıl olmuştu. bir şt!kil iktisap etmişti. Saclannm, sa- ahval mlistesna bulunmak knydiyle so-

Daha evvdcede kaydeylediğimiz gıôi 
bu ~e üzüm mahsülü bol olmamasına 
mulı:.abU geçen seneklnden daha nefis 
ve knlite iti00l"!v1e ilaha il..cdündü.r. İ?..tnir
den giden rekolte ~yeti üzüm vaziyeti-

tüccarın menfaatlerini hlmaye ve telif 
edilmesi şOnhe edilemez ki nf>k ehem
miyetlidir. Rekolte 4S veya SO btn ton 
aruındadu • Bu sene on hir numara 
üzümltt ge~n yıldakinden fazkdır. 

-------
Rarictelıl IJazı mental'4 

ların i.stilılıaldarı 
arttırılıyor .. 

Padişahın Bursayn vnrd·ğı gün Recen kalının tüyleri diken ~bi dimdik kesil- ITTın ihracına m11htelif suretlerle kolay
Aymın iptida!lna tesadüf etmekte idi O misti. Korkunç bir sesle hemen şu emri lık gösterilecektir. 

ni mü+ 11\a eden J'8n'm.tnda bu ,.,,1 üzüm 
ahsülünün seneleTden beri Şlörülmeyen lNCtR V AZIYETI 

Bazı hnriciye memurlarının maaş -1e 

teınsll tahsisatına zam yapılması hakkW 
da hükilmet BUyUk Millet Meclisine bit 
kanun projesi takdim etmiştir. 

gün bfitün Bursa ah<"lisi Hünkıin karşı- verdi: -- b:r nefuette olduğunu kaydeyleml.,tlr. jnclr kurutma faaliyeti de bir hayli 
Manisa mıntakasmda haı?latda ü:r.üm flt!rlt!mi~r. 8ÜyÜk Menderes mıntalı:.a

k1mıtma faı! liveti eözleri olı:.pyacalı:. ka- ınıda incir kurutulmakta ve pivalftva 
kadu risatlidir. Y e-ni üzüm maMülün- nrzedilecek vazlvete ,J?etirilmektedir. İn
den kurutulanlar hazırlannu:.lı:.tadır. iz- cir pi\'asac;ınm bu sene üzüm nivasasın
~irde pivasnya arz ~ününe kadar bu dan hır. iki ı?Ü önce acılması ve bıı avın 
mnhsül iizerinden büvük satışlar bekle- iküncü haftası ortalarında incirin f zmir
nemez. Nekkim şimdiye kadar yapılmış de piyasava arzedilmiş bulunma!tı pek 

larnağa ç.ıkmışlardL Sultan Murat muh- - Tiz atları hazırlasınlar .. Şimdi İ!- Yen· a.-,m-a.--•-r 
tcşem bir alayın başı'nda olarak şehire tanbula hareket edeceğim. Çok adam lü- 1 

K-.r..:;.. l&KUDUU .. 

dahil oldu. Cnz.'i bir istirahati müteakip zım değil Yanıma Duçc ile Kara Aliyi Dahiliye Vekaleti mahalli idarPln 
enell ecdadının tilrbelerini ziya.ret et- alacağım_ şube müdilrlerinden Vasfi Gerger Mi-
meğe başlayarak sonra kaplıcalara gitti Zinhar bir saniye geçmeden atlar ha- ı.,s kaymaknmlığma, nüfus umum mü
ve mesire yerlerinde :r.evk ve sefa içinde %.ll"lanmalı_ dürlüPii üçüncü ~be müdürü Necmet
vakit g~eğe koyuldu. HalA durursuz.. Verdiğim emri şerifi tin Silem köyceğiz kavmakamlığına. 

olıın bir kaç mahdut satış haricinde m 11htcmeldir. · Bursada dahi ahaliden ve mütegalli- duvmadııuz mı?... memurlar sicil ve muamı>lat umum mü-
~ bazı kim.!eJer padişahın gazebinc Huzurda bulunanlar büyüle bir kor- diirliii?ü bhinci ~ıbe mUdürii 1hsan Klih
uğramışlardı. Bunlar arasında Basııı ku içinde kalarak Padişahın verdiği em- yao~1u F~rPmit kaymakamlıema. nüftı~ 
Kif1i Mehmet adında bir şahsı da dör- ri yerine getirmek için hemen oradan umum miirlür muavini vP. birinci subf. 
dilncil Murat idam ettirmişti. ayrıldılar. Bursada uzun müddet otur-- müdürü Fuat Yurtdas Marmaris kay-

ıııüQt .. h•iller pek hakir olarak mallarını Gecen senelerdeki tcaınüle uyartik 
büyük bir nazla ve kıslcanarak satıp hınil'dr talmben 6000 cnvtıl inc1r ton
ı_,rzc.tmektedirler. Jnnmadan pi••asanın açılmasına intinr 

Uyiha esaslarına göre Sovyetler Str· 
liği, İngiltere ve Birle~ik Amerikada .. 
elçilik ve konsolosluk memurlarına trtt
aş ve tahsisatları yekQnunun yilzde yit" 
mi b~ini gceıniyecek bir meb]Ağ l!tift
kaklarına ilaveten tediye edilebflece1c" 
tir. Bu memularrdan devle~ aft v~ 
dev]ct tarafından isticar edilen binaJat" 
da ikamet edenler için bu mikdar yOt" 
der yirmiyi geçmiyecektir. 

1843 numaralı kanunun sekizinci mad
desinde musarrah başka veklletleri' 
haricteki memurlarının da yapılaeat 
1.amdan istifade etmeleri lçln kanun 11-
yllıaruıa bir ikinci madd~ O!ve o1uO
mustur. Bu kanunun hUkUmleri, nefl" 
tarihinden 1944 maU yılı nihayetine le•· 
dar muteber olacaktır. 

Bamı Kifli Mehmet Bunanın en zen- mağa niyet etmiş olan Plldişahı yerin- m::ıkamlığına tayin edilmişlerdir. 
gbı adamlanndan biriydi. Fakat aynı den oynatacak derecede bOyU.k bir te-
r.ame....t. pek :r.lyade hasisti. Bu cimri ve sir yapan bu mektuota acaba ne yazdı ZARrrAnA 
ahlAbn herif ungln\ili sayesinde halk idi! Kumu Kösem Valde oğlu aleyhln
ibıerinde pek bUyUlc bir nüfuz. sahıôi de yine bir fmldak mı çevinnele hazır
ohnuttu- Uzak ldSylere varmaya kadar lanıyordu!-

.t!n'ltAR BAKl!AUN 
80 lirasını~-blltila Bunanın ticaretini ıoaveunı.uı içine * 

ahnıtfı. KaylOye ağır faizlerle para ik- Alsancakta Mesudiye cadde.sinde AJ,-
nz eder ve buna mubbil mahsul zama- Recep Papnm ölümü ve oğlunun Ye- et okf u Sü1e man Mehmet oğlu Ah-
nmda horç1a1ann bUtün bzanç1annı niçeri 0c:ıtmı yıldırmağa muvaffak ol- m • Y ·, 
eDerlndm alırdı. Bu suretle .ervetini masiy1e birlı"kte Kösem Valde filcrin::fo met. ve 1smaı1 oülu SUltyman narnlann-
arttırarak hazine) dolusu albn lopila- tbğı blitün emelleri dev1et nüfuzu- da ile şahsın Mehmet oalu 58 ya!lnd,. 

er • . . yaşat· • k h • d d d :ıır... bakkal Ahmedtn dii1rkAnınt1ıtld cPlı::mP-
mışb. Jl'abt aynı zamanda, hasısliği ve nu e ıne gcçırme ususun a uy tlt;u d oo 1. lc1 '-l ıda· dil · 

dd 1 d l ·...1 '--U d k 1 · d • k ""th" b1 cc ı>n n ıra c-ıı ''-" arı ıa e mış-ga ar ı~ı o ayısıy.ıe ana arasın a ço ı arzu an tatmın e emıyere ınu l'? ır w 1} .. d tut 1 st 
fena bir şöhret kazanmıştı. Herkes bu hayal siıkUtuna uğramıştı. Dördüncü ru • u mu. ur. 
a.damın zevalini istiyordu Bunun Os- Murnt şimdi herkesin gözilnü kot>ktı~ llf e IJa~ar ro'1 sfldfl 
man Çelebi isminde bir ~e kardeşi var- m~tu. Bütün lstanbula nlif~~unu yaydır ta~l~'O'-' 'U1:1'!~ 
dL Mehmet ne kadar haS1s ve alacakla- maga muvaffak olmuştu. Hunklrın her- Evvelki J?eee utbıtanm bazı mıntaka
rma lcaqı gaddar ise Osman Çelebi bu- kesin üstünde bir kudret. bir nüfuz te- larda yaolıiL umum1 bir sil~h ata<ıt.tr
nun :r:ıUı olarak gayet cümcrt. eli açık, min ettiğini gören devlet ricali şimdi ması nP'fice~inde Corakkaoıd:ı Rah?M ot.
ihsanı v& lütfü bol bir zattı. Büyük: Kösem Valdeden yliilcrini çevirerek Pa- lu Tevfik Mehm"l ollu Ahmet. Mah
adaınlara ve hilkUınet ricaline sık sık dlşahın teveccUhUnü 'kazaıunağa can atı- mut oülu Hasan Mehmet <>rou Sa~hat
hediyeler takdim eder dururdu. Ahali- yorlardı. tin. Ali e>Plu Ali Riza Veli ordu Hilmi 
den bap sıkılan herkese yardnnda bu- Sarayda kendi s:ıwk ~damları ve~ F&at ollu Mehmet. ~~n oğlu Mebmf"t 
lunurdu ve bu iyi huylarından dolayı kavukları bUe bırcr bırer Mah Fıruz Mustafa o~lu Mustafn Mehmet olilu Sii
bUtUn Bursa ahalisi Osman Çelebiyi se- Sultanın yanından uz.ak.taşmışlar ve bU- leymnn 'Bahri o~lu R~l'ep ve Halil ol!lı• 
viyor ve sayıyorlardı. yük bir seyyarenin cwbesine tabi olan tsmall~ üzerlerlnde bi?"Pl" bıçak buluna-

Mehmet kardeşi Çelebiden hiç boşlan- peykler gibi yeni ~ Sultan güneşi- rnlt: m~dere olunm~ 
mazdı. Boş yere Jsraflanla bulunduğun- nin muhUine toplanmışlardı. . • Kececilerdeki arastırmııda da MPhm"t 
dan ve aervetini yiyip bitirdiğinden bah- Hntta Kösem Valdenin en sadık hır «X!l Ah PL Osman oınu 7.pY11el Ah
sederek Osman Celebinin cömertliğini hendesi olan Reyhan ağa bile hanımını : oeı: Hasan MPhmct Kemal' oi!1o 
daima tenkit eedrdi: ihmal ederek şimdi Padişahın teveccü- ll,rahim ve Ah~et o"'lu Ahmedin ü1.er-

- Bizim Osman adam d~ildir. Malı-- hüoü kazanmak için milnasip çareler ve lerinde ~ birer bıçak bulunarak alın· 
nı halka bedel edip sermayemti bitirir. hileler dtqünmekle iştigal ediyordu. mm 
Bu gtdifle o adam o1ınaz .. Derdi, Bütün kurnaz insaruar gibi eğilip bü- K~er ve ı~~elik mıntakalanndı> 

Kardeşinin kendisi haltkında liöyle kUlmeğe müsait bir benlik sahibi olan ılan ıtrast rmafard~ ise İbrahim oC!h• 
dediğini duyan Osman Çelebi Mehmede Kösem Valdc kafasını zorlayarak uzun Ny~n . -tt ~ !!1 ""- Sevkef 

b · dl boyl d •. ,,ı;.,.d"" ..... ınd V bu ~- ıvaD. vzevır oy.ıu v:suıan ve 
şu cevn ı verır : u u~uıı u, _,, ı... e v ..... .,~.,. oğl Mm:ıfferde de birer bı le bulun-

- Bu kadar sermaye bana klfidir. te Padişaha yaklaşmaktan başka nefsi u ü d -:ıil • . ça 
B d k k · · b" -11':- • b ı k h mu<ı ve m sa ere '-"U miştir. en ost nzanırım, sen para azan. ıçın ır sı.:uuuet çaresı u amıyara sa - y· b raştınnalar esnasında Hilse-

Mehmet Çelebi bu cevaba mukabele te sevgiler ve müdahanelerle oğlunun . ~ us \a ü • d b" tabanca 
~ip alaylı bir gülüşle sıntarak OSlnana tev~hünU yeniden kazanmağa karar ~bir :ı~ . .;I:a :u;.~ı::de de bir 

.. dıyordu ki : . verdı... . . . ta~nca bultmmmı ve alınmıştır. 
- Halkın sana dostluğu ve menfaati Sultan Murat son Ycnıçerı ısyanında •• ,. ,. 

ne olacak? Sen hemen para kazanma- annesinin parmağı olduğunu fark etmedi r ~-4.....,._"'--Q~ 
ğa bak. Bu dlinyada her derde deva an- ği için Kösem Valdenin hilesine, zahirde ~'lfrU'lıft.tten ~ 
cak paradır... kendisini sever gibi görünmesine pek Kemerde 1427 nci sokakta Yaşar oğ-

Halbuki parayı her dert için bir şifa çabuk kapılmıştı. Padişah da bu muhab- Ju Aptinln bir miras meselesinden Ya
vasıtası olarak telakki eden biçare Meh- betlcre mukabele ~de~ek nna;ıına ~ir kat sar km 30 yaşında Fatma ile Halil ~u 
met CeJlit Kara Alinin elinden yakası- daha yaklaştı. Şmıdı ana ile oğlunun Mehmedin evl rine taamn ettiği zabı-
nı kurtarmağa muvaffak olamamıştı. arasından artık su sızmıyordu... taya sikAvet ~dilmiş Apti yakalanmış-

Osman Çelebi ise cömertliği ve halka Ana ile oğul arasındaki mlinasebet ar- tır ~ • ' 
ettiği iylikleri ve yardımlan sayesinde tık o kadar samimi bir safhaya dahil ol- -·------------
kardeşi gıôi fena bir akıbete uğramak- mu~ur ki Sultan Murat yalnız kendi 
tan lccndi!rini lcurtarmıştL reyile ve işine hiç kimseyi kanştırmıya-

ldam edilen Mehmet Çelebmin bütün rak tek basına hareket ctmeği sever müs
serveti Hünkir tarafından ftn1en ikin- tebit bir Padişah olmasına rağmen bu 
ci bir emre müsteniden tamamiyle mü- son günlerde bazı devlet işleri için ana
sadere edilmişti. siyle isUş:trelcrde bulunmağa bfle baş-

NİSAN 
Gazetemiz mürcttiplc.rindcn 'ecati 

GBlpak ile Mania yertileriBdee B. Da· 
sanın kerimesi Huriye Afsanın nişan 
merasimi dün snt 16 da Manisada icra 
edilmiştir. Mesut bir yuva kunnalannı 

H::'kiimetin aldığı ve almakta devam edilmrmektedir. 
eyledi~ müsbet tedbirler savesinde bu incir müstahsillerinin bu sene satış 
şen<> tle kunt üzüm mııhsullmiln ivi fil'lt- islerinde en llü,.:ük Si" teretldli~e düeme
lc rlı<; plvasalara gönderileceği muhak- meleri icap eder. Tıcaret Vekft1,.ti v,. 
kaldır. ihraCJ>t birliği rekolte vazivetini büvük 

Ozüm piyasasının ne zaman açılaca~ı bir dllcltatle mütalea eden"k mü .. tahııi
heniô~ lrAt'f surette faOVVÜn etJnic; delHl- Jın menfftatJerirt1 Koruyaca!Ct1r. Esasen 
:lir. Üzüm nlvpQası vı:tkın hir jhtim:ılle rekolte 35 ton tahmin edildiğine ~öre 
bu ayın son haftasında açılacaktır. hu sene incir mahslı1ünün artan talepler 

Bıt sene üzli"l üzerine al:vre satlSlar karşL'!ln~R hiivük bir kolayhlda satılaca
"'ınılmnmı~tır. Buna cesaret t"den tüccar ~ muhakkaktır. 
·~ktur. Alivre sat•~lara şrMşilmeden ev- lneir piyasaaanan acılm .. ndan evvel 
~~l kuru meyve ihracatr•ları hirlİği as- :hrac; Fintının tebiti cihetine gidilmiştir. 
~Ti il.rac fiyatlarını tesbit ey}iyecektir. Bu iş kuru mevn ihracatçalar birliği ta
~fic:hıhsilin. 1 ii,.,.arm ve bin00.ticP mc"'- r&.fından biiviilc bir dikkati takiD edil
~eketin rnenfoat}t"rhıe en uv<•un olan fi- mektedir. Önitmüzddci hafta içinde incir 
"tlerl tesbit edece<Yi l"f\••h,.t.ltak olan ku- mahsulünün ascrari ibrac 'fiatı tesblt edil
ıu meyve ihracatc;ılcn birliği, önümüzde- miş bulwıa.c~tır. 
~ ~1'C> ~!)~ >-~ --~ıco:ıooo!~~!:oDOOO~ıDCmo:tOO!OOOooı::IOOO!OIOOl:ıo!:»Oi~5tıı:l)JM:Cll.CCIClCllCCGD~QI! 

Sov yef/~re PÖ!'-.e .! ... lmqnlara g!Jre 
• RA~TARAPI 1 fNct SAHiFF.nE • _ nAS"'ARAFI ı tNct SAHİF~'DE -

metlerde ''e ccobcnin sair kısımlarında ihata edilen Sovyct askerlerinin sı'kış
~f mahiyetinde muharebeler olmuş- tırrlmasma istirnk etmi*rdir. 

Kanunun mucip sC!'bepler lAyihasınd• 
ezciimle §Öyle denilmektedir: 

cHarp vazlveti bir çok memleketlerde 
ve ezcümle Birleşik Amarikada, Sof• 
yeller Birliğinde ve fngilterede nornı.ı \ 
hayat §eraitini deği._crtinnii e~ya ve gıdt 
maddeleri fiatlerlni nisbetsiz derecede 
arttırmıştır. 

Bu üç memleket elçilik ve konsoloS"' 
luk memurlarının hu müşkül zamanı.r
da kendilerinden beklenen randıınatd 
alabilmek için maddi vaziyetlerini 1lf 
maişe.t müşkUlatını bertaraf edecek v&
saili temin. huzur ve silldın ile çalışnı!" 
lan esbabını istikmnl etmek zaruri g<Y 
rülmektedir.• 

tur. Bizim mıntakamrzda cuma ~nü düş-
9 akustosta havn kuvvetledmtt muha- man 'kendişine yol ncmak icin hiç b!r te- BJs"L'-• .. __ .,..sı.. 

rcbe meydanlarına düsman zırhlı ctaü- şebbils yapmamıştır. Esirlerin ve ~na- N«'~ H..-. 
tamlanna ve pivadeSine karşı faaliyette imin snvılmasına devam edilmektedir.. .~lsancakta M~ ~ . <:8d~ 
bulunmuş. düsm:m tnyvare meydanları- İhatn edilen So~ct kıtalnnnda tefessüh HusnU oğlu Razınm bindiğı b1S1k1 
na hücum' etmistir. 8 aii:ustosta 14 Al- alimetleri vardır .• Bll7.l birlikler kitle Hakkı oğlu 5 yaşında Yasara r.arpmlf ~ 
man tayyaresi tahrin cdilmistir. 12 tay- halinde teslim olmuşlardır. Son muha- çocuğun yaralıınmasına sebebiyet 'Vfff" 
vnre kavbettik. Bildirildi{; ,J?ibi 7 af,'US- rebelerde ordu kumandanlannın tesfan miştir. R.ızi yakalanmıştır. 
tosta 21 düsman tavvarcs: yerine seksen olması ü7.erine kumandasızlık kendini ----
~ir düşman tavvnrcsinin düsürüldiiğü göstermektedir. f[f.. ACA 
tetkikat neticesinde nnlasılmıstır. ,.,,,,.,,,. • • • • • • • • 

Baltık filomuza mensuo hnrı> ~emile
rimiz bir düşman tornido botunu bahr
mıslar. diğer iki torpido botunu da ha
c;ara u~nt.mışlar ve naklive vapurlarını 
bombardıman ve tahrio etm1ı:lerdir. 
MO~KOVJ\VA SON AKIN 
TESEBBÜSU 
Moskova. 10 (A.A) - Tas ajansı bil-

oiriyor : Dün J:!ecc düsman tayyare fi
lolan Moskova Ü7.erine bir akın yapma
l'!tı teşebbiis etmişlerdir. Yalnız mUnferi
den ucan bazı tayyareler ~ehre kadar 
varabilmişler. diğerleri ise c1afi batarya
larıımzın ateşi ve gece avcılarımızın mü
dafaası karsısında dn~ılılmıc:lardır. Sch
rc yanl'{Jn ve yiiksek in!itakh tahr:P 
bombalnrı atılmıştır. Bir kaç kişi öl
müş veya yaralanmıştır. Hcniiz tamam
tmımıynn - .. r·,nata göre 8 düşman tay
varesi düsüıiilmüştür. Tayyare zayiatı
mız ()1mamıstır. 

AT.l\1AN ZA 11ATI NE KADAR ? 
I..ondrn, 10 (A.Al - Bir Alman kay

naj?ından alınan haberlere ~öre şimdiye 
l<adar 500 bin Alman sark cephesinde 
ı;lınüstilr. Yaralılarla harp esirlerinin 
mikdan bildir!lmcmektedir. 

- BASTA&AFI 1 tNct SAHİFEDE -
müttefıktir .. Burailaki sevkülcen mii· 
tehassıslan ve sa1on kunnaylan mihve
ri iki cephede birden harlw: mecbur d· 
mek i(in bttıilnldi fevk.alide fırsattan 
istifade edilmesi anmundadır1ar. Bura
daki mütehasslslar İndlterenin Norv~i 
veya Hollandayı istilisı ihtimalinden 
Alman1ann endi$e duyd61danm söyle
mektedirler. Almanlara karşı ilriaci cep. 
henin Avruna lıudutıanndan ziyMe or
ta sarkta Alman ordulannın ~ahmı 
tehdit edttek bir surette tesis edilmesi 
mnhteme1dir. Ejter Almanlar Rusya ~
lcrine büyiik derinlikte ,nrerlcrse bu va
ziyet tahnddü5 edecektir. Bilakis Alman
lar Rus nıukavenıctinin hnkkımlnn gele
mezlerse bir Alman ricati halhıde bu 
ikinci cephe Alrnnnlnnn çckilisini Na
polyonun ri~tindcn daha müthiş bir fo. 
likctc kalhedcbileceldir. 

RUSYA VE ntz 
Kremlin Türkiyenin vaziyetini inşi

rahla brsılaftlaktadsr. 

Telıaüt Ue eme'JıU 
Y AZ.4N : Eczacı Kemal K. Aktlll 

Arapça kelimelerin öz Türkçeleriyle 
yerlerini de~istinliği sırada ba:z.ı öyle 
yerinde. o kadar etraflı ifadeli Türkçe" 
ler meydan alıvor ki senelerce bunlardl 
nasıl olupta Arapçalarını kullandı~" 
za hayret ediyorum. Meseli mütekait 
kelimesinin karşılığı olan emekliye bıt' 
kın. tekaiidün oturmak ve oturan gibi 
bir manası vardır. Bu böyle olmakla b7 
raber müt~knitte cinasa sapan başka bit 
ifade gizlenirdi. 1htiyar1aınış veya ar; 
zadan dolayı işe yaram1yacak hale g 
mis gibi bir mana taşırdı. Bazı şaknlaff 
vesile bifo olur, tekaüdü hurda gibi ifa" 
de ederek Iıii alaya vuranlar gorülüyot" 
du. F..mckli sözU, böyle sakalara, cinaS .,e 
tcLc;irlere müsaade edemiyecek kad~f 
ciddidir. Emeklide, emek veren, em~ifl 
alm terini silCttk dinlenen bir yiğit ifll"' 
desi dos doğrudur. r 

İster teY.ai.it ister emekli olsun, bunl~ 
mukaddc.<ı srfntJnrdır, hlirmet ve ihtı' 
ram timıwlforldir, vnr olsunlar ... Sultan Murat daha uzun müddet Bur- lamıştı ... 

sada oturmak niyetinde idi. Borsanın - BiTMEDl-
~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

teslim edilmesine muhalefet g~ 
ve kTaliyetin sadık Fransız hanedanları' 
nı da t~lim etmemiştir. Bu muhal~~ 
Katerine maddi ve manevi ıstıra~ 
vermiştir. Kraliçe, kendi hasmet ve ~ -~ 
tnnntım müdafaa ve muhafaza iÇin s~ 
ve hain Venedik siyMCUyle tam on sev
uğrasmı ır. t:* 

dileriz.. 

1--------·-·-·-,_,_._.,_._...... ··-·-·- -- ~· 

~-~J-~~-~~!_.Yt?._!~!._i~ _t ~J 
KıhPısıe Son Kraliçesi 

Kıbns Fransiskan hükümdarlarının br. işte bu müddet kinde. bütün varlığı 
sonuncusu, V enedildi Katerin Kortari- perde arkasından silah kuDanmak siya
nin adı. tarihte Kleopatralar gjbi fitne setine dayanmış olan dukalar memleke
ve fesat. gUdcn kadın ruhu misali olarak ti. Katerine hfle ve fesadın, hiyanet ve 
anılır. cinayetin en Alamu öğretmislerdir. 

MevsUk tarihi rivayetler, bu kötU Bu esasa fazla dayanan İtalyan mii-
ruhlu kadının Kıbnsa Venediklilere tes-lverrihlerin bi:r. de kanaatlerine iştirak 
lim etmek için kocasJ ve asıl Kıbrıs hü- ederiz : Katerin, duka1ann ve ayni za
kümdan ve Lozinian hanedanının so- manda papalığın cinayet sillhı olmuştur. 
nuncusu ikinci Jakobu ve tek çocuğunu Fakat bir hancer. bir tahta~ 
katletmiştir. yapılamıyacağı ~öi :nazarında hiyanet 

Bilhassa bazı İtalvan müverrihleri. ve cinavete istidadı olanuyan bir kimse
Kater:n Kortarivi sadece bir koca ve de b&rle siyasi fınldak ve cinayetlere 
evlat katili olmakla itham etmekte. fa- ilet olamaz. 
kat vatan va:r.ifesini yapmış bir kahra- Katerin Komarinln memuo olduğu 
man telakki etmektedirler. ve bu kadı- aile. Venedik mukadderatına hAkim va
nın Venedik onlar - On duka - Meclisi- zivette -.re bir çolc dukalar yeüstimı!s 
nln brariyle Venedikin menafii namı- bir hanedandır. Katerinin (OCUk}uğu 
na kendi mevcudivet ve hayabnı da teb- Pado de Sen Benedeto rnanastmnda ~
Jikeye kovarak calıstı!ı ve muvaffak: ol- m~ ve manastırlann kanmlık ruhu. Ka
au~unu iddia etmektedirler. terini haris. gUnahklr. kan idd bir ıe-

Katerin. lcarmk ve siyas! entriblarla kilde vetistirm=mr. Fakat 1848 de ma
hcniiz 14 vn~ında iken Kıbrıs kralına mı5lbrdan Ani olarak alınmış ve Korna
nikfihlanmış, fakat sinni rüşte gelinceye rilcrin bü!.'iik sarayına yerJcştirilmistir. 
Jiaclar fınlynda kalması kararlaştırılmı.ş- Bundan az sonra. gavet bü.vUk merasim-

le dukalann baş sarayına kabul edilmiş 
ve dukalar meclisi tarafından da kendi
sine: 

•:Mukaddes ve büviik dernokrasin:n 
kızı• unvanı verilmiştir. 

Bu harikull\de merasim ve itibarın be
nUz kücük ynşta bulunan Katerin için 
sebep ve hikmeti mechul idi; fakat az 
sonra Kıbnsın son kralı tarafından Ka
terinin zevcelil:e - Papalık vasıtas!yle -
istenilme:;i vaziyeti aydınlatmıştır. 

Dukalar meclisi. kücilk kızın parma
ğına ikinci Jakobun nisan yüzüğünUn 
takılmasına hemen müsaade ctmistir .. 
Çünkü, bütün bu hadiseler, evvelden, 
perde arkasından bu surette inkişaf et
mek ilzcre hazırlanmıştır. 
Yukarıda bir iki yerde tekrar ettiği

miz veclıile. Kıbrıs kralı ikinci Jakop 
Luzinan hanedanının son ve tek evladı 
idi. Bu hanedan, ehli salio ile birl'.kte 
Kudüsfın fethinde ve krnllıi;nda 'bulun
muş, fakat sonra Kıbnsla bir kralhk 
kurmustu. 

Katerin, nisan ve nikahtan sonra bir 
milddet Vencdikte kalmıstır. 1474 sene
sinin eY1ü1 ayında. büvilk J?alerllerden 
mürckkcn kuvvetli bir Vened:k donan
magı taraftndnn en büyilk merasimle 
Kıhnsa ~tmiştir. 

Katerin ilk senelerde en mesut Zttce
lcrden sayılacak bir bavat sürmüstür .. 
Na~oza saravlarında, ı?{ize1Jik, btlsnU 
idaresiyle büyük bir mevki kazanmıştır. 

Hnnedanınm sonuncu evladı olan çük bir izbıi bulamamı$1ardıı:! 
ikinci Jakop dolayısiyle Kıbrıs s!yast ve Ant denecek bir ~ekilde ölmesine rağ
sara:v mahafilinde büyük bir endişe var- men ikinci Jakop, krallığı doğacak oğlu 
dı; fakat Katerinln dünyaya bir evlat ile zevcesine vasiyet edecek kadar bir 
getireceği haberi hem kendi kıymetini zaman bulabilmiştir. 
nihayets:z derecede vükseltrniŞ. hem de Krnlın ölUmünden az sonra kral!çe 
1çoca bir krallığın endişelerine nihayet bir erkek evlit dünyaya ~etirmiş ve bu 
vermİ$tİr. çocuğa üciincü Jakop ismi "·erilmiştir. 

Fakat Katerinin bir çocuk. hem de er- Venedik bu vaziyet önünde hndiscle-
kek bir cocuk dünyavn ~ habe- ri ti\cfl Jüzumunu hissetmiş ve Kıbrıs 
ri Venedik saravlannda derin endişeler nezdindeki sefıri, adanın bir tarafında 
ve ıstır.ınlar uyandınnıstır. Venedik, Venedik icin bir üs istemis ve bir knc:; 
Kıbrısı kolayca elde etmek !ı>in Katerini ay sonra Kıbnsa bir Venedik donanma 
oraya kraliçe göndermisti. İkinci Jako- ve ordusu gelmiştir. Bu kuvvetlerin ba
bun bir varisinin dünyaya gelmesi bu ~nda, esas itibariyle Venec:ı:lcin ~ 
planı bastan başa bozmustur. a)ahlanndan olan Katerinin kardeşleri 

Evveli büyük sevindere ve ümitlere bulunmustur. 
scbeı> olan bu çocuk, Klbns sarayların- Venediklikler. kendi kızlan olan Ka
cla :pek cabuk uğursuzluk J?etirmiştir.. terini Kıbrıs tahtından indinnemekle 
İkinci Jakop, Katerin::O Kıbnsa geldi- beraber, kUcilk kralın kendil.-rine tesli-
ğinden bir sene sonn. 1475 senesi tem- mini !stemislerdir. İtalyan usulünce de 
muzunda avdan hasta dönmüs ve üç bu talebi •Ancak cocuiun tam bir hü
gün kinde havata ~öz yummustur. kUmdar olaTak yetistirilmcsini temin .. • 

Tarih bu hMisede müttefik bir kana- sebebine dayanmıslardır! 
ate maliktir : İkinci fakon Venedildi Fakat. bu resmt taleı> :eekline rağmen, 
AndervR Kornari ile Marlco Vcbu tara- kücük kral bundan bir kaç ay sonra, 
fından KnıUcenin istirakivle zehirlen- VenP<likte yine esrarb bir surette öl
mis: oaoaJann. Venedik du'kalannm çok mü~Ur. 
meshur Si!Ahı olan zehirle o1dürülmüş- Tarih. bu c:ocu~tm Venedike Ktbrısm 
tür. ilhakını temin icin annesi tarafından öl-

Malfun oldui!u Uzet"e İtalyanların bu dU.-Uldüğüne bilkmetnıistir. 
m~ur ve taribt zehiri iz btrakmadan Kocasını ve ~ öldürmekten 
is vören bir siHihtır. Kıbrıs sarayı h~ veya ö1dürtmekten cekinmiven Katerin. 
kimleri de, Jakobu öldl\ren zeblrin kU- memleketin tamamiyle Venediklilere 

Bu on sene içinde :pek çok fAcialar ~ 
mmrtur. Bu tarihlerde Akdenizd~~ 
Türk kuvvetler! de Kıbns ada.siyle 81# 

kadar olmağa başlamıştır. Bu kuvvetlıt' 
rin kendisini göst~rmesi. Kıbrısı vcrıe
diklilcr kin eok kıymetli bir mevkie ~ 
karmıştrr. Bunun için Venedik Kornn 
tere loz 'karclcslerinin Kıbns tahtınr 
indinnclC'rini cmretmistir. Ve der~ 
terin tahttan cckllmemekte ısrar il
se ... Sırnnın yjnc zchire geldiğini de bi 
dirmişlerdir. {i• 

Katcrin bu sonuncu silMıa karşı rrt,..l 
dafoa imkiınını bulamadığındım nihfc? 
tahttan cckilmiş, fakat Venedikte :- . .1 
ve kr~ı:celere mahsus merasimle kıl""" 
eclı1mic;tir. (1489} .. • . '(.(" 

Katet"in. VC'ncdıK: cıvnnnda k3in /t. -fi 
]ada, küçük bir saray hayatı kurmtıS 1~ 
bir çok seneler burada. kardinanst' 1cfl 
fikir ve sanat erb::ıbiyle birlikte \?fi 
ge<"irmist!r. .ı. 

Venedik htikümeti Katerine Sf!ll,,.,-
300 bin frank maas vermistir. 

- ul'rrt-
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İstanbul Çiçekpuan .... ~ · BAŞTAl:LU"l 1 iNct SAHiFEDE • kadar ilerledi~ ve buralarda mütead-

'T' ·1a b · L • 'b tf • ' Almanlara göre Rus harbinin birinci dit Sov,et kuvwt gruplarım ihata ~e-
l. arı ır fe1ıerrürden mı r are rr • faslı Vitebsk ve Minsk meydan muhare- rek halan esir \re imha ettillni °"boy· 
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O nuş ve Stalin hattının yanlması içlıı do- mal doğuda Vlyasma "Ve cenup doğuda ~------------·-----------~' S1tlanldCll' ue Hapolyen-Hapolyonan Smolensfı· kuz temmuzda başlıyan müthiş savaşlar aosıa.ı btlbmetıeriDde daha bir ~k 
le luızandığı ..,,,,. ,,.,. geneıealfn llalaSI yMsan• bu harbin ikind fas1uu ~ etmiştir.. o?. kilometreler ileri sürmU., olduğunu 
..... _.~ _...
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._._. •apo-....n Mos• Bu ikinci fasıl da, s a~tosta bitmiş ad- biliyoruz. iştıa AJrmnlarm Smolensk bu- IZM!R ÇOCUK BSIRGEMB KVRllMV Mf· 

._-. ~--,...,., - ~ UHU• n •ı- dedildiğinden Almanlar buna ait blAn.- yük meydan muharebesi dedikleri bu UJrlıl81'DAJr: 
fıoOG:fCI g ...... ldf... ~ da mtlteakiben bir kaç hususi tıeb- savaş ta. sarılmış olan mii~addit . Rus K n_ 

!I li~ halinde neşrettiler kuvvet gruplannm esir ve imha edUrne- unnnummun D"wn•hanecle Süt damlua ~ ~alt d~de 
- ~ - Bu tebl~re g6re. "en şimalde G leri suretiyle 6 aPtosta 1>ltmlştl. Smo- Pa...._ ...... '-' wüa ..at 1 S ••n 17 '9 kadar n Cumartetıl gltded ııaat 

23 Kinunu saııi 1806 da bapekil Pitin o.ukabil ka1:ap1Jmq ve zalainm Napol- ral Feld marea1 Ritte wo Leebin e,:: ~ büytik mıeyda mUharebeslnin 
14 

ten 16 
ya kadar doktorumuz tarafında ha8'a çocuklar maayeM Ye tedul 

illhnn İngiltere için Usterliç hezimetin- yona bir çok istifadeler temin etmls ise manda ettiJI Alman ordular grubu Du- bıtmeıal Stalln müdafaa battı yarma mu- ed~. Yarbkb hMtalatdan 25 klll'U4 tebenil •hamakta falctr oldaldanna dair 
- hiiyGk bir dp olmUflur. de hakikatte b8yle olmam1'bf. 1 '.3 • tet- nabuııı: ve Rigayı alarak Letonyayı te- harebelmnln de sonu demekti. Bu se- vesika ibraz ec&..a. de meccanen bakılınaktadl1'. 
~apolyoıum vaziyeti bu devredeki ka- rtnievvel 1889 da Sdenbıilııcle Napol- mizlediktıen 80IU'l1 Stalia hattının Pef- ~bir 'f"'W::: batna ~=bele- J, 6, 7, 8, 9. 10, 11 3071 ( 1701) 
t hiç blr devrede mUsait olmamışt1T. vonu öldünnek isterken cyaşasm cer- pus gölünün hemen cenubundaki bı- i':um gö Ü~ ve Bunlara ~'j:j_ 

0 ksun idaresi Pitten daha mUIAyim ol- r.ıanya:. diye baiırarak ölen Alman mına taarruz etmil ve Ostrov, Porcbov, nıanlar 1~ temmuzdan be · ~ takri .. ,.,. ~ Befa.lhMlıslftdell • 
:uş, Prusyada ayni sekilde bir siyaset 1Yencinin hareketi cok manal1 olmuştur. ve Pskov mevkilerini kısa muharebeler- ben 500 bln · larak ~ ~ • APia(la cimi mik lan ..-..,..- • ~p etmiştir. Fakat Fo~n vefatı llze.. Napolyon Frıuwadalti htiJ>dad1n ve den 80lll'8 zaı>te muvaffak olmuştu. Bun- 895 bine ibllt:~işlerdi~ K~ d':~ itibaren 20 Un ;::ddetl:'~--L :::/' r.Mıt makeme 

28
1719

41 ~den 
..ayet d~fş. İngiltere, Pru'Y9 nzun zaylath harpların tesırleri altında dan sonra bu Alman ordular "1'Ubu bu- 1615 tank, 4423 6233 uçak almıs ıı..ı..ı 1 

1 ~ taa~ye konmuıtur. 
~?da yeniden faaliyetler başlamıs hude ttelen hOAnutsuzlağu farketınek 1'8lardan simale huruc ederek Peipus ve tahrt 1 ~k ve tivl bunJann cL. ic edl~:: 1 

pmrtesi glaii ıaat tam 15 te belediye enc:Gmelıl huzunm-
hepsinclen enet harekete J?eç- istememi.. milletleri .. ananeleri hill- tımert J?Ölleri arasından Leninın-ad isti- ve:v1 ~ erebe i:r '13;45 tanka ş.:da ...... ....... . . .. 

lalş, fakat cYena> maJl'löbtyetine uih'a- fJna b!rbirine karuıtmnakta d•vam et- kametinde iterlemisse de bu bölgeye yı- r~a:ıoa v :~ rh karmışlard . tla -~ bna ~ 1~ t.er l'ID be~eJe aıinııea-
~14 Teşrini evvel 1806) ve nihayet miş ve bu euretle 1809 dan 1811 e ka- Rılmış olan Sovyet ordulannm şidde~ Almanlar. takriben u:c, b:ı esir ~ 

11 

T.:Üıalerla ihale•_.. k•clileri bina ltaı Prusya .tesllm olmata .mecbu~ da" tazyik aiywti tak~ etmi<ıth. 'llukavemetine caııwnnmr. Bu sebeple olan Rusların yaralı ve ölülerle beraber IMktub. .a.ıılareb~ Ve ba mtedet !..ulunahlleeekled aibt poeta lle ~klif 
)tJ nnt. 160 mılyon franklık hır vergı O.manWardan ve uhlilerden iste- bu ordunun Pelı>US Rfiltlnttn şarkından, hakiki in ka lannııı ü mil ol- . belli .. • beWi 1tm.,.. lttlrlk edehlBder. Ta1ip\e-

1riintt yiilden~. diklerini temin etmedifi kin Napolyo- encak Nam mevtdinin mansanlanna d~ m ~ıp l ç yon ~ 17 S- ve Mattıe encümeni pye m8ncaat etmeleri lan oJunar • 

.!\18ya l'ran!l'l!I aleyhine harekette COK na gücenmt, olan Çar lnıriltereye meJ'- kadar lleTliyerek g6l ile Fin k5rfezl ~la~ '°~=~ la- A-: Cimi 
r~ kalmış ve Napolyotı bu müddet için- tetmiştir. Bunun berine NapoJyon RU9- erasmda1d sahayı kacamak suretlvle ı.....•-·-·- r teuh Jl;I e. ~ 

e ~laıonyanın da ittifakını temin et- vanm iatillsma karar v~ 2Z tem- Estonyanm yarı şimal bH)gesinde kalan ~~ sert m arebe ettıklerini ve -
-.ı.tlr. muz. 1812 de 400 bin asker ile ve A«nm- Sovyet tfunenlerinm batıya dolru ricat umumıvetle Sovyet ordulannm sayıca Z Fonep19 tumfJ8 

tnıntereyi ezmek fikrini hiç bir za.. turya ile Prolpnın yardanma da daya- votlannı kesmekle iktifa etmistir.. On- Alm~ara çok. Ustiln olduklarını sara- 1 8. Aaptrip 
lblla ~rk etmem'• olan Napo1von 21 tes- k h _L i...O.:. F k Os dan sonra Almanlar bu böJ~ede bir ta- hatle ıfade etr-•cı]erdir. Almanlara g6re 2 Famet ijaeel 
~ • ~ nara an:aete treÇm-lll'Y• a at man- ._ ~ Rus J'ilbek hr""tl 8"k ve idaresi ~k 2 R...-d liD8li ~ SllDi 1808 da ~ur ctnınlterenin ı1 hükümeti ile lnec:ia yardınılarını te- raftan ıımen ılSIOnön 1~ ldlometre C9'" noksan ve ~eri~;"·· 'Osteük Sovyet ordu- 1 z Adi en lined 
hol. dan ablobsr• emlmamesini n~re-t- ınin edemem~ b.. iki deYlet Erfurt mu- nubunda, Kolm mevkll ilzerinden dolU· lan ln1 ucak , bettild ~ ~ 1 P091e ~an-
-:... Ve bu suretle tn~iJi'1.1E'rin dPlllzlet'- .ıhede.inin alePlerine olan bmrdannı va ilerliverek Moskova ne Leningrad a ~av erhı ~ .~ 
!_~}itlen ve şiddetle tatblk etmekte ol- ·•outmacLklarma bu suretle ~ arasındaki dem'"°lunu kesmeli ve dl- ==~...:.~ta ': ~ ™ peMl ckohen ~ ablokaya karadan biraz naım' dk ~ cihetten Estonvavı tamamlyte zap. 1 a1ere tire Al ıataıanndan ~ z ~ _.m::-
~ ~ mukabele etmek istemlstir. Ruqa. ~OD onı- hatalan tederek bunun slmalinde. Reval ~ 1 

h • h k ~le be her 22 :: z -t~.-olFoa heBd de harbe deftllll et- ve b .... esinde lrurtuJmu!lt\ır. Naool- lannda tıonlanan Sovyet tUmenlerln! esir *:1-~ 8 ~:!_ ~-"L'-~ '--.:il-- 1000 2 P.. ~ 
.. ,.,_.idil Fakat RllllJara harekete • Ni 3 eni 24 '--~- 1812 ele Ye imha etmeftl hec1ef edlnml$1erdlr. u...-u., --t.U9 ....-ınanır ~ R.w. P"...,.aD pemıl -=-- bu defa da Polonyaya harp ~.~? yem nazm1n ~ Kohn ~ sarka ~ Alman ldlometnden fada y(lrllvOs YBOllUt ve 2 Adi ,._ .. l*'ll 
........ ..._ __ .__ 1._ Una- ttcn ~akle 17 .aa ~ ~ bir wl" ~ hl1l devam~- bun tein Alman ııeri idarmi 1Mt 1dlsur ~ 2 Spe .... 
._ ~· .,..._..,._ teklifi he1demit " kıpl8tll Wr za- ~uu -r'• 'ft un relik h\r cedie ve 100 ldlometreft ka- 8 P k 
._~ide VartoVllP YUIUI. Polaaya- maa b~. BaadM eoma ela ta- ışiddetll mubarebe1er oluJorsa ~ Al- dar 1rir derinliti hAlz olu m~ sa- c::;:;:- atalU 
111-~!7 a:r.W Gzerlne a1mlt lriLi "3- ......... tMdp edilmlf hir ........ ~ ~ hareketin lnkhıaflarmı ~dl- ....,,....iri demtryollannı muharebe Ut- , 1 v -=-""' IMmdaa .,.._ Otmanh de.le- ;ledel"Mlie tıubbl. etm.tlr. Smıo\r• 1ik ~ tut.maktadır1ar. Estonya şimali- 1arınm .-lmılanna kadar tamir_., q. 1 t::-:fonlu ı.nM 
~ i.tflfak Gmlt etmişti. Czanoyaı kite 11 alullosta banda safer. ne...,. olan askert hare1clt lae geniş Mme• ve taee ve ikmal ~erfnl ı.m-
!l R Poba w Soldav aıalaareLele- .......Benlen Jaaobm ..._ , .. nelen bir cephe ile l>orpat. Fellin ve Penıam ıne muvaffak olm...aur. ElhMı1 Almlın ~ = bıyolaa 

.,.._.. clenlzle .....ı- ke. R .. •- ,_. -a ..- .ın.a- üzerinden .-.w. Taos ve Vesıenbet"Re be! kumandanlılı ... kadarkl a laOfllli 
;-ı. klfl ~ ahı hafta ..,... da. NaPolYoa bund.a da ~ '8hlr ka,,tar inkisaf edeTek Alman kıtalan ~ -~'--tlerinden ve -sı-n~ 8 ~ tımarema• :=. . 

..... t 1807 de balı. EYlM aıaha,.._ 98 körfezine varmıslardır. Su Anda Reval vm-•Y"" memnun ~uun--.· 8 uu~ 3 •• 

'b'11i vukua gelml,, bunu taklo eden bl,. ..,. ,ederdee. Molkon lledne ylrilma.- t1e daha .-rbfnde blT ta1am Rus tl\men- &e " hatta bunlara kendi tahmm ve be- 2 Camlı allt dolabı 
lld haıı>ten llus1ar co'k hırpalan- •ilr. '1 eylUlde CHeJD eden eok bnh bir lert bulunmaktadır ld bun1artn Rusya sanlannın dtınnda addetmektedir. 10 Huta m....,nbaa 
-..._ &kat N':ıon ordalan da 70ru1- ~~ ~:ı:-M~~ tle kara Jrttbat1an blmam1*. Deniz. Fakat R.11~ar da mukabi~ tebli~er neş- 10 Çocak mupmhaa 
'-"' olduiuclaa Noı-ol,on ..,. Ale\:- .-,- VT" .-- den wya handan ricet!erl de ancak )as.. rederek ~ bin esir verdild~ı:-1 yalan- 4 vlft Uzua kollu batta elcftnn 
'llndy Niemen mnlAkat ederelc: tarihi,. dttir· t t men mUmkUndUr. hJOI' '98 bdlles bndıterinhı ol~ yaralı 4 c K.a bu. c c 
..,_._, ahede'--L~~- LLLa la - B TMED - -~-- . · VP esir olarak 8M btn zaviat \!ermiş ol- 1 ....... uabua cdoiana od_... yatala ukl lcln ~ mu ıennaen DUDI o n 111111n111 11111 n ı r a ı J n n 11111 r a ar Bu ~takalanıau bahusus Leninln'ad malarma ralmen AJmanl8ruı zayiabnfl z Sed,e • 
ta..1.~ 7-8 tıemmaıc 1807 ek Anltaratld Alman . istikametine~ yollarnn felıa oldu- 15 mıı 'alet jtunu a3vlhıor1ar. Falbu- 2 l.eı.dakop 
b '-..lardar. B. tarih Napolvonan , bdan ve doitu PrOsya De kolay ve~ · vOD u . . .. . kl IO 
~ toat.ıw blrlnal ~ hl- faali yeti' bir irtibat temini ı:.ttvanya. Letonya. Es- ki biltUn ham ~belen ~~r Çocuk karyolw F d~ • to kısmen de Leh ve Rus d . matlöl) olan ve rıcatler yapan mudafaa 4 Silrme lblmlık. 
A ransa ı..ii.t.n. kadar olan btitUn - RA~ARAft 1 INct ~ARIW.OK - v:ı~a~:n tamir edilerek normal= orduları nllp mUtearrize nazanm dal- 8 il 14 JIJI (171S) 
hl vnınada _ f; _:l:ıfto .ol:=k ._ ==wı,ı.ı. ~ jlliliD Yf ~ lih hea ediln..Jedne tıeıvakkuf ett!jija- ma çok mla telefat \rertnlslerdir. 

1tbn olmtli. ~ '......._ w ~ ..mtmlfriiilütih"'1 lyfe W- den 1ııa ........... t tıemmmdan aonta Ala.anların 8 abtstos tar!hli tebli .., .a a ~·r.ı • _. n• .. ._ _. .h h .a _. 
Rt"Ya aratllt'lda tablm edtlmla. Omıııın- ~uhrlar. Tltrk - tDilDz •n1qmnı btltthı ~bir ay zarfında kat1 bir netice hl- Tinden aontt. ne si'mal ve ne de merkes .... ra ..,.Rf' v•f11.u • ..., Elr. .... l'JIB ...,.... 
Llar lin de lnsrlli:zl,..r tamunfyle 111a1ta la.ıvvetbıl aynen mUhafm etmeldedtr. ınJ oı....m....ear. Fakat l'atonyanm temiz- böb~elerinde ehemmivetli bir hldise ol- Matla ..... 11811 ... 1 ....... ell: ;-""* tartiyle Buidan n Effakm Ruslar Tı1rlderln ilk saat doıstlanclırlıtr. lenmesf halinde burada hareket eden mamıs yalnız yukarıda da :vazıldııtı giW 1 - Ebiltmeve konulan it: Mufla Kaycellz ,.ıa UzPTlDdeld. Na••• 

"8lar tuafmdan tahU,.esl kararlqtı- frana gelince tnglltere ve Sovye(ler ol'Jl!eDel'a) Von KohJerin Gl'duau i81Mst Estonvada Ftn köt'fezi sahiline vanlm1" köprileünüft aab.il tahkim•b bedel ketti 18419 Ura 7 brupr 
'r11auıatar. bu memlekete dostane bir Dıtarda bu- blaeaftmdan Lenın.rad Qzerine yaoıla- tır Buna mukabil cenwta yani Ukray- 2 - Bu ı.e alt prtna~ler •e enak fQldarcbr: • 
, lrno.ratorluian ikinci devresi 1807 lunarak tranın Tebrlz civannda yerl~ c:-ak harekat yeni bir hız alabttecektir. nada Umanın Cf'ftUD batısında ihata olu- A - Proje 
'ter. 1814 arlhine lcadar .UrmlıttGT. miş olan 2000 Alınan turistinJn bimrt Bahusus Almanlann o zamana kadar nan e1ıemm\vetli Snvvet kuvvetler.nin B - Metraj cetveli 

B. devredede bbük ulum ahrler tran htıkllmetlne karşı bir tehdit tes\:11 Fin ordusunu takviye etmek suretiyle imha edilcfllderf b11dlriliYQr. 30 bmden C - Hüliaa ketlf cetveli 
olrn--.a ralmen Napo'(yon l~da. ettilfne nazarı dikkati celp etmışlerdlr. ~da umumiyetle Finlandiya ci- fazla olduktan bildirilen yeni esirlerin D _ Ebiltme prtnameei 
Ruevada. Almanvada. hattl FrantıRda Ne İngiltere ne Rusya Ttlrklye ve fra- hetlerinden daha şiddetli bir tazyikte arasında 6 mcı SovYet ordusu kuman- E - Bayıac:lırbk ifleri genel prtnameai 
~ffa)uyetalzHkl,.re ufranmbl'. Da- nı asli tehdit etmemektedirler. bulunulması ve Kolm hareketi ~akki danı ile di~er yüksek ~vyet kwnan- F - T esviyei turabiJ<e f08lt •e klrgir lnpata ait feDDt prtume. 
L.ti d~ lDOna'l'!d ıtttikce kuYVP.t1enmlş ve jnglllzleP l'GPlıhJe pe e~ takdirde Moskova • LeninPd danları da varmıs .• Kezabk Alman teb- G - Büyük köprülere ait fenni tartname. 

"at tek1lnl almQ. amör lcommm. İ .......... ,wiııeı•m~ arasındaJd mUvuale ve irtibatın da ke- JiiHerine göre Ukraynadaki muharebe- H - Hmuat '8rtnıune • 
~~zarnt mahkemetem-le ban ~lyetler- ge · silmesl mUmldlndOr. 1er neticesinde 6 mcı ve 1.2 inci Sn~ 3 - ihale IS/81941 cuma günü saat 1S te Nafta mildGr1QI f>d•emd• 

lıuııtusl m•hkemeler kll"'hmq. 1raze- Berlin, 10 (A.A) - Ber~ siyasi Cenupta ll(eDel'al Feld ma~ Von o~ularmın hemen tamamiyle "': 18 m- komisyon huzurunda yapılacakm. 
~Pi' Uea edilmiş Vfl!I inkı1Aom "'Osavat mahfillerinde .AsaosJeted Presin Lond- Rundslıedln idare ettı• ordular ıırubu cı ordunun da kısmen yanı 25 tümenin 4 - Ebiltme kapab zarf uıuli ile yapalacakbr. 
1ıllldesl babadan evllda mflntt~kU ese1et raya gönderdiği bir telJctaf ehemm!yet- da eek UstOa Sovyet kuvvetlerine kars1 imha eclilmis bulunduktan kabul oluna- 5 - Ekllltmeye girebilmek için bteklllerin 1'81 Ura 43 brat1ulc bl11Yak· 
\.:.::_gln ıınıflan teals euretiy1e zede- le bJdedilmektedlr. Ba teı,,.lta İngi1- eetin arazide harp ede ede Perzeınlşel. ~ilir. Elhasıl Ukrayna~a hareklt Kiyef bt teminat venr.eleri ve ebiltme sü .. nden Uç gfin nTe1 l'fJllDell mlnıcaatla 

Harici .iyaaete 1relinceı Na- terenin Kafkasyadaki petrol mıntakası- Lemberg KamoboJ. Grodno Novograd de Odesa arasında Dmveı>er boyunca Muğla villyet makamından ehliyet vesikllS! almalar 'ftl 941 ,.dma alt dcaret 
hlyon kara ablolcuaz bltün kuTvetlvte na bir müdahalesi babJs mevzuu olmak- ve ~ Sitomiri ahnıs. ıciyefln kapa- devam ve •4.tmanl~ lehinde ~.şaf et- odaaıaa kayıtlı baluncluklarma dalı vesib ihraz etmeleri lbanclır. 
"'"'im• ve 7 eylül 1807 de Kopenha- ~·İngiliz ordusunmı TUrkiye Ye İran 1arma ae)mfsti. Bu esnada seri Alman mektedir. F~at. Dmyeoer n~ sar-- 6 - Teklif melctoplannm üçUncil maddede yanlı •attaıı bir saat eTYel r lnıdllzler tarafından iklnci bomh,.T- gıbl dost olan meml~ketlerin toorakla- kunetleri Klyefin '15 kilometre cenu- 1ca doğru ~ecıldıti ha~da heı;ıüz bir komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmesi llznndn-. Posta ile g!nded-
ll '-anından eonra 7 kanunuevvelde Mi- rından YUribeceil 86ylenmekted!r. bmıda Bj. Zerlmv mevkilne kadar i1er- haber alınamamıştır ki bu ne~l geçil- len mektuplann nihayet eaat 14 e kadar gelmit olmua 11ımndır. Postada wb 
~ "41. RC$'ettiii bil' kararname t1e lnm- leml$ler w büyük Sovyet kuvvetlerini nıeden kat'ı bir netice elde edi emez. bulacak gecikmeler kabul edilmez. 4 6 8 1 1 24>91 { 1698) 

ıreınt ve mallannm bütün Avrupa li- Birinei lllllf milteh- Dekt• eeviriP sannah muvaffak 0)muşlardı. Finlandiya ceohes!nde de. Alman-Fin 
~lanl\8 srirmewlnl vuak ettikten be&- De il' .afi gp ...._ Macar 99 Slovak orduları da bu Al- kıtalannın muvaffakıyetle ilerleyişi de-
; lncriliz limanl1trfyle tema• eden bü-nı ,. ndllleıo§sN maıı ordular grubunun ileri hareketleri- vam etmekte lmitıı .. Fakat bu ilerlemeler istanbal 9elecllyesinden: 
J...~ d~~,... d•vletler gemilerini de '6P- Cilt ve 'l'eMlll .._.lıklan •e ne 7U'dun etmlsler ve kend!lerine ~re o kadar az ve batt oluyor ki~ Darülaceze mileaesi için defaten teslim edilmek fUliyle aabn almacak 8000 
~ •ddetmftıtir. BLEKTalK TBDA vtLnl ebemmlyetli roller oynamışlardı.. Daha Uzerinde 1AV1kU ble bir ta~k J(Ö8tel'e- kilo •deyai, 900 kilo tereyağı ve 2SOO kilo beyaz peynir kapah nrf ...U ile 

l'a ve Papalıkta NapolJOIWll m- Blrlnel Beyler Soblt No. SS.. lmtit cenupta RUIMD ve Alman kuvvetlerin- nıemektedlrler. eksiltmeye lconulmuttur. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lha ve ille teminata 
~tini zarar verici bir lllywt o1d°*'1 -..na Sille- arbmll. •bah- den mürekkep olan general Anwnesko Netice sudur ki şimdilik Almanlar 1252 lln. 13 kuruşur. Sartname zabıt ve muamellt mldll'lüifl kaleminde 
~i lııı>anvadaki uyuetl lmoantorlu- tan alrşmw kMar ......._... kahul ordular Rl'Ubu nihayet Prutu ~ ve cenupta Budyeninin ordular ınubuna Rörülebilir. ihale 22 /8/ 941 cuma günü eaat 1 S te daimi encümeDc:le yap.a.ıcak· 
'il'! teınellerlnl •rıoacak mahiyette ol- eder.. Besarabyayı düsrnandmı tahliye edebil- kat'SI bllvfik muvaffakıyetler kazanmak- hr. Taliplerin Dk teminat makbuz veya mektuplan, 941 7J]ana ait ticaret oda-

• "h U.. l>i" c:olt muzafferivetlere ve iman- ,, TELEFON: 3171 (461) • mişd. Bu bareklttan 80lll'8 Alman ve tadırlar. Hatıl son Alman tebl~e Jd)re sı vesikalan ve kanunen ibrazı lizun g~len d)iw ...ık de 2490 numaralı 
~ ta'lınt i"lerine atüdahalelere ra*men .... Rumen kıtalanndan mUtetekkil olan rukarıda bt1dirilen 30 bin esir 103 bine kanunun tarifab çevresinde lıazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale günl 
ı....., llDanyol muka'Vf!meti lanl~. ne d~ KULAK. BURUN BOOAZ ~ $ebobeftln ordusu orta Dillyes- cıkmıştır. Bunlardan baska yalnız ce- eaat 14 e kadar daimi encümene vermeleri Jbnnchr, 
~ bi cenenılt Velinırton lepl!m'Fa mu- llASTALIKLAIU Mt};mASSISI terden earb ~ '1ma1 batıya doı- nunta ve bu defa 31'1 tank. 858 top ve 7 11 1 S 19 30S8 ( 171 S) 
CI -'eratına hAkim olmaktan ve netice- OPBBTÖ& ru derJemit 'ft eima1den Zerkova yilril· külllyet]i aalr harı> malzemesi ~ ---------------------------
._: F'rarıınzlann lepanyada m11~1\btvetl- DOKTOR mile olan kuvvetlerle irtibat teıPtn et- edilmiştir. Dilsman bu mmtakada Al-

A"'il olmaktan men e<ll'lel>1lnıtı,t1r. DA h" o· -k miştl. Bu hareket ehemmiyetli muvaffa· manlara 5250 mot8rlU araba bıraktı~ Devlet Denizyolları lzm ir şu besi o den : 
N•no'lvon merkezi Avrupada Pme- 8 1 @ kıyetlertn elde edilmelerine bir başlan- Jdbi tilil ve yaralı olarak ta 200 bin za-

~-.Lir kıeınmı talılive etml-. R1uva hdnel Beyler Sobla Ne. (89) Kle teşkil edecekti .• Nitekim a'81Jda izah viat verml$ t.r-is. Bunlar b~bi büvilk .. Şimdiye kadar lıta~bula perşembe ~~leri ~t eekizde kalkmak~ olaa 
)ffl ittifak Uizumunu d1ı M-mnts. 27 n- llutalanaa her da sa.1-ı- IOllla olunacafl vechile tiyle oldu. bir sava.cıın olduiunu ve Kiyef ile Ode- surat postamız Fuar milnaaebetlyle 13/8 941 taıinbi.ncleıa itibaren it anahlre 
~ VI! 14 t--tnleYYel 1 A08 ~" F.T'furtbt ~ Stalln hattım merbsinden yaran feld sanın daha cok fazla mUddet davanamı· kad~r iakelemlzclen çaf!amba günleri aabehleyiıı aaat eeklzde hareket ede-
i l' De m01Alcııt1aT yaum

18
• 'J'Ur'kfve ve kabul ve tedavi -;:m) ...._ı Fon Bock ordular JO"UbUllUD ise yacaftını ~rlarsa da hUldimlerde cekttr. 9 1 1 3168 ( 1734) 

~d~~nsm~rh~~ ~~~H~~~~~~~~~----------------------------
tl 1 f'ffi~ ..;J,i vh1f1-ri de p(°1C:endtnn~ 1ometre derinlikteki Smolensk mevldine ' na intizar daha doftrudur. TORBAUDA ARAzt SATql 
- ~vada m~I 'bnlundn~ tm"lv- a :a . • AA 

Cle ~ vamtulYle vaohiı ••lh 1P1clf~ 
~ nı:ııfletere """afntdan ft'd f'dilmfıııtfT. 
1'.. ""-turvada Nıııoolvon ~hıe blt7.1 
l.t ~ .. tl.fdfl! b"lnnm°' Ye chütan Dtfl
~ A hanedanlarla lml)llnnrluk alevf,1-
11.Lt V?un'tda uvanan akeHlııınıelha tf"lri
~ har.-kete (rf'!f':T"M• demek olan 
~net AV1'Unwı ftt1"11dı R"iinde Nıııool
ta..t alea,...ıe Madritt-n Pa!Ue ,..1,,.,fcıı 
h'l'd "" Erfurt muah~deel mocfbtnct> 
~~ lft.. .... ~1,. f,,.""ber eert htr m11-
~ .,.,.. ıııfTieıd ile Vmnıma ktııdar v~l
~ .._ Tonamn 8zerind•1d l.o1>111111 ada
l~ "-1 etmf11. bunuf" Tana ~1...tnl ar
lat.~ Yeterelc. yomn n ınff'-lmm"" 
~" lru...vederle 1'ııım. kıııbal et9"fıt 
~kı~n;ı-den ve zabtt1..ri"den en 'lnv
' llllel'lnl lr-w'hefmtıa. fıtlcRt llf!tteed .. 

Altın Rüya 

/zmiri kolon yaıile meıhur eden 

Eczacı Kemal Aktaı'm 
Şaheıeri 

~z 1809 da. Evlaftda lr1torlııır 111- Hilal Eczanesi 

Sllleyman oıtlu Ahmet ve kızları Zehra Dudu, ve Ayfllye ait Torbalınan Ça
murluk mevkündeki 141 atik dönilm tarlanan mUzayedesl Torbalı kazası idare 

f 

r. c. Zll'aat Banlıcwndan : 

heyeti karariyle bir ay müddetle a.•ı:va alınarak 9 EJIGl 941 tarihine ıntlsadif 
Salı gUnUne talik olwmıuftut. tsteklllerln aynı tarihte saat 3 te Torbalı hUkl
met kon.alında yapılacak müzayedeye lştlnldan ltlmmu dln olunur. 

31'14 (1'1G) 

Kapu NG. 

Kearbkt.p Ana Balbasanh 180 00 6 
Yubnda ewafı yaalı JJalbasanlı vakfından Mezarlıkbaşmdald ar.sanın senea 

llk ktran 180 Ura tkerlnden bir lftle müddetle ınibayedeye çıbnlmıftır. ftıale-
11 1'1/8/INl Cumartesi gtlaU aat 10 dadır, 

ı.teldl18l'ln yüzde '1,5 pey akçalariyle birlikte wkıflar idareaiDde müteşekkil 
' ihale komllJonuna f81'81tl 8jrenmelc "" fu1a ta&lllt almak lat~er de vaklf.. 

1ar mllıltlrltllllne varidat memurbitwıa mUıaoutıua i1ln olunur. ___ ·-· 



~$_A_H:::z::::z:::·F~E~·~==:::~L~~--:-:~-=---:~~-=--------:-~--~~~~~Y~E~N~·~A~S~l~R~~------~~~~~!99--~11!9!!'!~·~·~A~tu~s~to~s~P~a~za~rt~e~s~i~l~~ 
DENiZ MEVSlfAI Havalarda ve denis- Şark cephesindeki harbe Japonya • Amer-ika 

- /erde •on hücumlar dair ı~eni haberler münasebatı pelı nazik -SON .. HABE 
Kasıl yüzüle- -

""' . . b·ı· Bir Hollanda de- 1 •1• 1 •• "Y OZı(at'' t a Milli Şef •• • • 2unu ce2ını ı ıyor • it n~ı ız ere 2ore 
nız a ısı mu- • 

m~z? ,-affakıyetler Alman hedefı 

Amerika yeni 
ve ~izli bir ci
haz kullanma-

yozgat, 10 (A.A) :- .Milll Şef İsmet İnönünün Yozgadn gelişlerinin yıldörıU• 
mu her sıru! halkın ıştirakiyle ve candan tezahüratla kutlanmıştır. 

Erzurum meba•larının tetkıltatı 
Su içinde ayaJı üzeri 

durarak ba,ı su dışında 
tutmalı bile habildir •• 

YAZAN : İSl\IAİL iLIIAN 

kazandı evveli Kiyef ia başlıyor ------~------~-----------

sonra Odesa 
Erzurum, 10 (A.A) - Mebusumuz Zeki Soydemir ile Urfa mebusu Fo't 

Balkan Halkevi toplantısında sporcularımızla temas ederek dileklerini dinleıntş
Jerdir. Mebuslarımız tetkiklerine devam için Karsa gideceklerQJr. 

Yiızmc öğrenilirken hatırlanması Jtı-
7.ıın olan iJk şart. cigerlerde hava oldu
ğu vakit insan vücudunun tatlı sudan 
hır < z. tuzlu sudan ise epeyce hafif ol-

INGILJZ TAYYARELERi AL· 
MANYAYI BOMBARDIMAN uAlmanıar MosJıova 310-

lunu açtılı!arını söyli
yor, falıat bir terlü 

AMERIKAYA TAYYARELER 
YAKLAŞIRKEN HEMEN 

DUYULACAK 

Rıısyadaki Bulgar mümessili dönüyor 
~-~-~-~~~~-------

ETTiLER Erzurum, 10 (A.A) - Bulgar hüküm etinin Moskova mümessil muavini Sarı· 

duğudur. ------o-----
Vücut ıyiçc muvaze.Qesini bulmnk su- Londra, ıo (A.A) _ İngiliz istihbarat iJ ıır• j 1 ' Tokyo, 10 (A.A) - Amerikan _ Ja-

kamıştan burnya gelmiş ve Bulgaristana gitmek üz.ere yolunn devam etmiştiı:· 
~~.,...oı-~c::ıcıı:xxıocı::ıcıcıcıı::ıcı cı~~~.r.;.:r.;.)OO:;ooo' 

AFRI ADA . HAGP ALMAN ~IYETI erdyem yor ar.» pon milnasebntı nazik bir safhaya gir-
retiyle hC'rkes su tistünde yürlikoyun servisi bildiriyor : EvveJki -geceki hare
hareketsiz. durabilir. Hatta denilebilir ki kat esnasında İngiliz. tayyareleri Alımın
küçiik bir gayret surfedip su içinde ayak ya üzerinde uçmuşlnrdır. Denizlerde 
iizeri durarak başı su dışında tutmak düşmanın iki bacalı bir ticaret gemisi 
dnhi kabildir. 

Y b ı ateş almıştır. 
üzmeğe aş anac<ığı zaman Hk yapı- Londra, 10 (A.A) _ Hnva nezareti 

Londra, 10. (A.A) - Almanların şiın- miştir. Japonyada neşredilip Amerikalı
di en büyük gayretlerini cenupta Bud- lar tarafından kontrol edilen Japon Ni· 
yen! ordusuna karşı tevcih ettikleri an- yus Vik gazetesine göre en küçük bir 
!aşılıyor. f1k hedefleri Kiyef mi, Odesa 1 muhakeme hatası ihtilafı tacil edebilir .. 
nu oldu~u h~ı~da b~r şe~ söy~encme.z. İki tarafın çok geç kalınadan bir uzlaş
Maamafıh Kıycfı tehdıt ettıklerı tahının maya varmak için gayret etmeleri Ii\
cdilmektcdir. Bu takdirde Odesuya bil~- zımdır. 

1 tal yanların BirPolonyadeV" 
lncak şey, sukin bir kıyıda omuzlara ka- istihbarat bürosunun bildirdiğine göre, 
dar suya girmek, sonra yavaştan yavaş- Norvcçte b!r halicl' gi?.lenmiş olnn · iki 
tan ayakları yerden kaldırıp ellerle su- Alman inşe gemisi bir İngiliz tayyaresi 
yu aşağıya doğru itmeğe uğraşmaktır. tarafından ~örüJmÜş ve bombardıman 
Daha sonra parmakları biribirlerinc ya- edilmiştir. Ynğmurlu havada pek alc;ak
pıŞık el uzatılmış olarak vücuda yakın tan uçan bu tay~.are yanyann demirlen
bir şekildC' kollar suyu kendine doğru miş olan bu iki vapuru gürmüstür. Va
geri çekecektir. Unutmayınız ki ağızla purlar derhal ateş ac;mıslarsa da tayya
bunımın su üstünde bulunması elzem- re hemen yükselmiş ve bu sırada bom
dir. Eller de, imkfuı olduğu kndar ser- ha atmıştır. Vapurl::ırdan birinde çıkan 
best hareket edecek ve adalelerin geril- kalın ve siyah dumnn süttınu bu vapura 

hara hi.icum edeceklerdir. 
Tobruktaki Jeti kurmaları 

mesine meydan vermiyeccktir. isabet olduğunu güstermistir. 
Bu şekilde bir kaç saniye su ilzerinde ALMANLARIN IfÜCUMLARI 

durmağa muvaffak oldunuz mu, basit BcrJin, 10 (A.A) _ Resmi tebliğ : 

Almanlar Smolensk meydan muhare
besinin Rus ordularının çenberlenmesile 
neticelendiğini bildiriyorlar. Esasen Al
manlar Smolenskte kat'i netict" aldıkla
rını ilk defa olarak söylemiyorlar. Gün
lerden beri Moskova yolunun açıldığını 
söylemekle beraber Moskovaya doğru 
bir türlü ilcrliyemiyorlar. 

RUSLARIN BERi.İNİ 
BOi\IBARDIMANI 

Al\IBRİKA HARlclYE 
NAZIRININ MÜLAKATI 
Tokyo, 10 (A.A) - Vaşingtondan ha

ber verildiğine göre Amerika hariciye 
nazırı Kordcl Hul Japon büyiik elçisi 
Namurayı kabul ederek bir çeyrek saat 
görüşmüştür. Mülakat Amerikan - Ja
pan münasebetlerine ve beynelmilel va
ziyete mUteallikti .. 

n_evzileriiıe 

hücum edildi 
- - --

BINGAZI VE TRABLUSGARP 
YENiDEN HAVADAN 

BOMBALANDI 
yü1.me hareketleri yapmağa hazırsınız İngilizlere karşı harekatta büyük mu-
demC'ktir. Aşağıda izah olunan bu hare- vaffakıvetler kazanılmıştır.Alman tayya
ketlcri ilk önceleri esaslı surette yapmak releri İngi1tercnin cenubu şarki açıkla
ınecburidir. HC'r şeyden evvel hareket- rında bir vapur kafilesine hücum ede
Jerimizin muntazam ve zorluksuı. olnu:ı- rek 23 bin ton hacminde dôrt ticaret 
sına dikkat ediniz, su içinde dinlrnme- J:?emisini tahr.ip etmişlerdir. Büyük bir 

Londra, 10 (A.A) - Sovyet pilotları 
Bcrlinin bombardımanında İngiliz tay
yarecileri tarafından alınmış fotoğraf. 
!ardan çok b1ifade ctmi )erdir. Bcrline 
yapılan bombnrdunan çok tesirli olmuş
tur. Bunun sebebi pike yapan Rus tay
yarecilerinin diretidir. 

Vaşington, 10 (A.A) - Amerika ha
riciye nazırı- B. Kordel Hull İngiltere
nin Vaşington büyük elçisi Lord Hali
faksı kabul ederek Uuık Şark vaziyeti 
hakkında görüşmüştür. Roma, 10 (A.A) - 431 numaralı te~ 
AMERİKADA KULLANILACAK liğ: Şimalt Afrikadn Tobrukta mevzile-
YENİ CİDAZ rimizin bir kaçını ihata için düşman ta-
Vaşinırton, 10 (A.A) - Harbiye ne- rafından yapılan taarruz 8 ağustosta sü-

zareti düşman tayyarelerinin yaklaştığı. ratle tardedilmiş ve düşman zayiat ver
nı uzaktan haber veren gizli ve yeni miştir. sini öğr~niniz. Çünkü yüz.meğe yeni ticaret ~l'misi yakılmıştır. 

başlayanlar dalına adalelerini germeğc, Alınan hava kuvvetleri i.ı:k~yanın 
vücutlarını sıkmağa, kol ve bacaklarını şark sahilinde ve Lcsta eyaletinde n.s
zorkmağa mlitemayildirler. Onun için keri tesisatı bombardıman etmişlerair .. 

Almnn şefleri imdi Berlinin garpten 
ve şarktan akınlara maruz olduğunu giz. 
lemek kin mii<:külat çekivorlar. 

ÜÇ J.iLO HÜCUI\f ETl'İ 
Londrn, 10 (A.A) - Cuma gecesi 

Bcrlini bombardıman eden Sovyet tay
ynrelcri Bnlbkta Daqo adasından ha· 
reket etmi lerdir. 1250 millik mesafeyı 
kateden ağır bombardıman tayyareleri 
üç filo halinde akınlarını yapmışJardır .. 
Askeri fobrikalnr ve askeri mahiyette 
hecleflere yi.iksek kudretli yangın ve in
filak bombaları atılmıştır. 

cihazın ya1ondn sahil boyunca ve deniz Havacılarımız Tobrukta liman tesisa
aşm üslerde ~üniin 24 saatinde faaliyet· tını ve istihkfünlarını bombardıman et
te bu1unacaklannı bildirmiştir. mişlerdir. Sollumda makfuell unsurlar 

tayyarelerimiz tarafından bombardıman 
edilmiştir. Bir Alınan devriyesi düşman 
zırhlı otomobillerini tahrip etmiş ve 
esirler nlmıştır. Sollumun cenubu şarki· 
sinde tayyarelerimiz düşman zırhlı te
şekküllerine yakından taarruz etmişler
dir. Sidi Barranide düşmanın müdafaa 
tesisatı bombalanmıştır. 

de pek çabuk yorulurlar. İngiliz hava kuvvetleriyle müsadcmeler-
GöCOSLEME YOZüŞ de İngil!zler 16 tayyare kaybetmişler-
Bu şekilde yüzüş yfumelcrin en kola- dir. Diğer iiç İngi]iz tayyaresi .dafi ba

yıdır. Eller VC' omuzlar aşağı doğru gel- taryalnrın ateşiyle düsürülmüstür. Bir 
mck üzere, göğüs önünde birleştirilir. Alman tavvaresi geri dörunemic;tir. 
Sonra kol uzunluğunca ileriye doğru HOLLANDA TAHTEV~AHİRINiN 
açılır. Daha sonrn omuzlar sağa döndü- MUV AFPAKIYETI..ERİ 
rüHir, kollar ufki surette arkaya itilir. Londre, 10 (A.A) - HoJlanda amiral-
Eller tekrar göğüs önünde birleşmek su- Jık dairesinin bildirdiğine ~öre İn~iliz 
rctiyle hareket tamam olur. KoJlarla bu bahriyesiyle iş birlif,ti yapan bir Hollan- :.·ı.ı:ı~mm::ı· t.mr •• :uuııı.ıumıwuuum:: 
suretle çalışılırken dizler vücudun altı- da deniz.altısı Akdcnizde bir kafile için- -~ "V, t OtOUSUı'A JEMI __ § 
na çekilmiş ve bacaklar açılarak arkaya de gldcn düşmanın bir inse gemisini ba- il l'4 
doğru itilmiş olacaktır. Bacakların arka- tırmıs ve yine düşmanın bir muavin ge- : EM 1 DL( R V[RILlt· ı :: 
ya atılışı, ellerin öne doğru ilerleyişi ile misini ciddi surette hasara uğratnuştır .. ~ n u ~ 
aynı zamanda yapılacaktır. Berlin, 10 (A.A) - İngiliz sularında E E 

YAN YOZüŞ Alınan hava kuvvetleri son 24 s:iatte = = 
Süratle yüzmcğe hazırlık olmak üze-- 37 bin tonilntoluk gemi batırm1$1nrdır .. §= Çok ~ev satJD §_-_ 

l'e bu şekil yüz.me,nin pek fazla fay.dası .Alman bombardımnn tayyareleri dokuz ~ 

erıı er ça ışaca yerde biri önde, diğe- in tonilato u vapur babnnı ardir. il M 

---~---

Yeni Amerika kuvvet-
leri l z landada 

Londra, 10 (A.A) - Wandadaki 
Amerikan garnizonunu takviye etmek 
ve iaşe ibtiyaç1nnnı temin etmek Uzere 
gönderiJcn mühim bir kafile İzlandaya 
gelmiştir. 

Makineve 
, , erilirken 

İngiliz tayyareleri Binl'(azi ve Trablu
sa taarruz etmişlerdir. Trablusta bazı 
hasar ve siviller arasında bir kaç yaralı 
vardır. -

Şark! Afrikada Gondarda müdafaa 
kuvvetleri eürctkAr çıkışlariyle düşma
na zayiat verdirmişlerdir. Düşman tay
yareleri GoncJara akınlarını tekrarlanuş 
ve bazı hasnrat ika etmişlerdir. 

:hd AYLIK ITALYAN ZAYiATI 
Roma, 10 (A.A) - ltalyan tebliği : 

Temmuz ayı içinde ve haziran sonuna 
kadnr isim ve vesikalarla öğrenilen :za-bvardbır. Vü

1
cut bkir yana çevrilir, kollar ağub stos .l!iln

1
ükve 10 ağustos ~slecesi 29 : alın, maL s•ıu•• -_=_- Jngilız ta yyareferinin 

ri arkada hareket ettirilir. Bir 'kol yu- Bunların ekserisi kuvvetli himaye al- - T arablusa akınları 
karıdan aşağıya doğru inip suyu iterken tında sefer cdiyorlnrdı. • ( • f 
öteki ileri atılır. Bacaklar da uzun bir - 21Z eVJ n. '"'*"' adım atıyormuş gibi hareket eder ve bir İNGİI.. TERE İCİW E Kahire, 10 (A.A) - Orta şark İngi-
makas şeklinde gelip gı'derek ... nerı· ha ; C .. . . ( V ) d E liz hava kuvvetleri umumi karargahının 

• yiat mikdnrı şudur : Ordu ve miliste, ~
mali Afrikada 264 ölü, 220 yaralı 580 
kayıp; Balkan cephesinde 381 ölü, 391 
yaralı, şarki Afrikada uğranılan zayiat 

... n - 9 V8"Ur wantırıbvor E_ uma RJlftU O ... U• :_ tebligwi: 
reketinc uygun olmağa çalışır. Bu tarz ewr ·" -
yüzüşte daha çok sürat temini için kol Vaşi~ton. 10 (A.A) - Bahriye Ne- E suna nd!llim talimat § f Llbynda geçen gece bomba tayyare-
baş üzerinden atılmalı ve yüz suya dal- zareti be~ hususi i~aat 'tezgahına her : il Jı ;: lerimiz şimali Afrikada bir çok düşman 
dırıımalıdır. biri 2soo tonıuıt 9 ticaret vanun:ı .sipariş § ver ece •• § hedeflerine hücum etmişlerdir. Trablus-

Kafa 4 ktılaçta bir suyun üzerine çı- etmiştir. 950 bin dolal'a mal olacak bu E Londra, 10 (A.A) - Bu sabah ilk E garpta hücuma maruz kalan doklar 
karılmalıdır. Nefes kabil olduğu kadar vapurlar tngiltereye teslim edilecektir. ~saatlerde radyoda beyanatta bulu- E mıntakasında Uç büyük yangın çıkarıl-
ağızla alınmalıdır. Bu suretle hem da- - ~nan ~lb?y Briton Al~anyada ve Al- ~ mış ve bunları şiddetli infilaklar takip 
ha süratle hareket temin edilir ve hem ltll"BdQ S bOİ8) :mnn ıstilası nltındakı her yerde (V): etnıiş ve enkaz. parçalannın havaya uç-
dc ciğerlere su kaçmasına engel olunur. ~· l'' : ordusuna hitaben önümüz.deki cuma E tuğu görUlmüştilr. Elektrik santralı ciE günü miihim talimat verccl'ğini söy- § varında çıkarilan yangınlar çok uzak 

ARKA 'üSTO YÜZÜŞ Elemiştir. Albay Briton is~al altında § bir mesafede görülmekte idi hava kuv-
Bu şekilde yüı.rne su sathına yatarak f • tJ T• §~ulu!1an memleketler halkına demiş-§ vetlerimize memup bir teşekkül ve ay-

yapılır. Kollar yel değirmeni kollan gi- 8ŞJS er Jrye!I\• :tir ki: : nca bahriye tayyarelerimiz Bardiaya 
bi münavebe He sağ ve soldan hareket E :- Elinizdeki paranın kıymeti sı&- : hücum ctmi§lerdir. Blcnhaym tayyarele-
eder ve kol baş arkasından suya soku- t d 9 SJ § ra inmeden satın alabiJeceğiniz ka- § rimiz motörlü nakliyat vasıtalanna ve 
lur ve suyu iterek geriye do[.rru alınır. e e O Ve• §dar mübayaatta bulunun. ÇiftçiJer § bir depoya isabetk-r kaydetmiştir. Bu 
Baş suya yatmış bulunur. Bacaklar, gö- : yakında Nazi ajanları gelerek sizden E isabetler neticesinde infilfilder vuku bul-
ğUsleme yüzüşte olduğu gibi dizler kı- ni k 1 r411i: una Ene mahsul idrak ettiğinizi soracak- § muş ve bir kaç yangın çıkmıştır. Bah-
rılarak evveli\ öne atılır, sonra geri iti- "ı: § Jardır. Mahsulünüzü .J?izlemenin yolu§ riye tayyareforimiz bir sıra pike hücum· 

lir SORO'NERF.J{ YOZME dı· zdı· ıer =vardır. Bunu her halde siz de bilir- § ]arı yapmışlardır ve muhtelif yangmJar 
§siniz.. : çıkarmışlardır. Ağır bombardunan tay· 

Sürünerek yüzme, yüzmelerin en ça- ~ l~EHI~ERE BEYANNAME E yarclerimiz. de Bingazi ve Deme liman-
buğu ve en serbestidir. Eller, uzun ya- § Moskova: 10 (A.A) :-- ~histan ~ !arına hücum etııi~lerdir Bingazide de-
rım daireler yapacak yerde ileri doğru iDAM EOILENLERIN SUÇU : halkına hıtaben neşredılen hır be-; miryolu üzerinde infiHikler ve Demede 
düz olarak uzatılmıştır, vücuda ve başa § ~·a'!nnmede Lehi?". dem!ryollan,?1, § mUteaddit yangınlar kaydedilmiştir Yu-
doğru dönüş bir terzdadır. Eller suyun TELEFON HATlARINI E ı~~ıyat malz~esını tahrıp e~ege, E nanistanda ağır tayyarelerimiz Eleusis 

mikdarı belli değildir. Donanmada 136 
ölü ve yüz y;ıralı, 202 kayıp; Hava kuv
vetlerinde 33 ölU, 62' yaralı, 78 kayıp .. 

Her zaman olduğu gibi ölülerin ismi
ni ihtiva eden liste ordunun gazetesi 
olan İliorte Armadada intişar edecektir. 

Fransıda waziget 

(' eneral V ey
i!&ndın seyaha
tinde f evkali
delik yokmuş 

ŞiMALi AFRIKANIN MODA· 
FAASI iŞ i N i KONUŞU· 

YORLARMIŞ içine sokulur, sıkı yarım kol ile suyu KESMEK § dt!~~":' yıyerekw vermem~e ve.§ tayyare meydanına hücum etmişler ve 
yana doğru atar, Bacağın üst tarafı : mu~kiılat (ıkannaga da,·et edilmek- E orada mUteaddit yangıiılar çıkanruşlar-
mümkün oldu&'ll kadar hareket ettirl- - tedırlel' - d B d .. t dd' ta 1 · tah - • • :ıııııııı ııııimıırıııııııııııııımııııııınıııımıımı; .ır. ~a•v~ mu ea ıt yyare erın .. : Vi§i, 1 O (A.A) - B.N.D.bildiriyor: 
lir. ROMA, 10 (A.A) - ltalyan mat- np edildıgı sanılmaktadır. Cuma gunU General Veygandın ViJideki ziyareti 
Bacağın üst tarafı aşağı yukarı oyna- buatJ9 Slovenin Tı'ry••ted ku .... una dız" ı'l- s•~y E YAPILAN Sid1yada Catania limanına bombalar ı d 

d ğ 1 t aft k b·ı Jd .ı;... k ..., .... U T El münıuıebetile gayri resmi mahfil er e 
ı ı zaman a t ar a a ı o ul!>~ a- ikl b ld atılmıştır. Rıhtım kenannda bulunan iki 

..1- •• • h k T If'' d' erini i iren bir resmi tebliğ neşret- HAV A w.ri\oc•~ A ~ bildirildiğine göre Fransız hükümetinin 
<Mr yurüyüş are eti yapar. ene uste mektedir. Tebliğde tasnh edildiğine gö- .,.._U UPaa.t.n.nl bin tonluk motörlü bir gemi bombalar- Amerikadaki umumi murahhuı aalahi-
baş bir saniye için yukarı çıkanldığı za- re k••a bir muhalcemeden sonra Liyuh- Berlin, 10 (A.A) - Re.'.:Ini tebligv e gö- dan hasara uğramıştır. Bütün bu bare-

1 
.., yettar makamlarla temasa geçmek üzere 

m:ın yapı ır. liana ,.yaleı"nde telefon hatlarını tahrı"p re Süveyşe ka~ı yapılan gece taarruzla- kıittan tayyarclerimizin hepsi salimen .,.., .,.., • :r ayda bir defa Vi,iye gelmektedir. Gene-
CAN KURTARMA YuZOŞu etmekle ı'ttiham edilen bir kaç ki•i kur- rında 8 bin tonluk bir ticaret gemisi ba- dönmüştür. h 19 

] b b d 
" dr · ral Veygandın son eeya ah temmuz-

Biitün yüzücü er atan ir a amı kur- fUna dizilmiştir. tırılmışhr. Düşmanın hafif bir kruvazö- Lon a, 10 (A.A) - Hava Nezareti-
tarmnk şeklini öğrenmelidirler. Batan rü hasara uliratılmışhr. nin tebliği: de vuku bulmugtur. 

f d ki 1 al 
--- -- J f k d t Vi•i, 10 (A.A) - Ofi ajansı bildiri--

adama yan tara ın an ya aşım ıdır Ameıe;ka deniz insaat Avcı arın re akatine hare ete en n- " 
ve bu bir eJiyle çenesinden yakalamalı. Kanad ada ipeğe giliz hava kuvvetlerine mensup bombar- yor: 
kurtaran r.dnm dn bacakları ve serbest ambarao konuldu- feZf!Bhlal'Jnda 2ffV dıman tayyareleri bu sabah Fransız sa- Siyasi müşahitlerc göre dün ögleden 
'L ) k ba d · ~ Ke g 10 (A A) B d k' d · h 11 · 1d d d il · sonra toplanan Viıi kabinesinin içtima-11.a an koluylc- yüzere tan a amı gerı Ott::ıva 10 (A.A) _ 'Kanadada mevcut am . . - ura a ı enız i cn açı ann a üşman gem enne d 
geri Çl'kmeHdir. ino::mıt tezgAhlannda grev devam etmek- hiicum etmişlerdir. Bir iaşe gemisine iki ında Şimali Afriknnın mü afaası görü-

---- ----
Amerikan vapurları 
daha ~azla mal alacak 
Vaşington, 10 (A.A) - Zamzam is-

mindeki Mısır vapunı Alınan korsnnla
rının hücumumı uğradığı uımnn vapur
da iki Ameriknlı vardı. Bu iki Amerika
l ının vaziyetini öğrenmek için yapıla?' 
teşebbüse Alman litiküme'ti namına ve
rilı:>n cevap c;İmdi Amerik.nya gelm~tir. 

---- ---
Almanların hücum 
ett· :r ~ıei Mısır vapu
rundaki meri!dılar 
Va$inr.ton, 10 (A.A) - Ruzvelt bir 

ve henüz harp istihsallltına tahsı·~ edil- t d' D ··ı ·· t•· G l V dl A · l e ır. eniz inşaat tezgahlan işçilP.ri isabet olmuş ve gemi yanarken bırakıl- şu muş ur. encra eygan a mıra 
memış· ipek stoklarına ambargo konul- dü · f d D 1 v· "d b 1 a ı b ı' tı" aa en strı e erasyo!l.u reisi Con Grin mışhr. Bir düşman av tayyaresi avctları- ar anın ıfl e u unm 8 u ç m 
muştur. • grevcilere müz.nberet etmektedir. mız tarafından tahrip edilmi.§Ur. lkl ehemmiyet atfedilmesini icap ettirmiş· 

____ ,___ bombardıman tayyaremiz ve bir avcımız tir. Afrikanın müdafaası hakkındaki mü-

A l ma nya da iaşe ciir- Japonlar Sovy~tlor- i.islerine dönmemişlerdir. Avcılarımız zakereler Amerikaya veri1en nota çerçe-
... ' gündüz şimnli Fransa üzerinde de muh- vesi içinde yapılacaktır. 

IDÜ işleyen leı İn Ce d h • h• telif harekntta buJunmuşlnrdır. Düşman Vişi, 10 (A.A) - D. N. B. Bildiriyor. · .. e n iÇ 1 r şey avcısının hiç bir mukavemetine tesadüf Kabine miizakeratı buglin de devam et-

zılSI •dan • _ı • ı edilmemiştir. mistir. Başvekil muavini Amiral Darlan 
~c 1 • l ISİ~nı~uJ t.ı.r _ _ _ :;abahleyin General Vcygand C:enerol 
---- A J J b • S t 1-futzinger ve dC'Vlet nazırı M. Bl'noit 

BerJiıı, JO (A.A) - Fevıtalfıde Alman ----- man ar tr OVye Meçhin ilr uzun bir görliqnede bıılun-
mahkeınelcri iaşe kanununa muhalif na- Moskova, lO ( A.A) - Sovyet Harici- f 't b t muştur. Bunu ta1dben Mareşal Pt>tc.n 
reketleri cezalandırmak hususunda son Yl' müste~arı B. Lozovski gazeteciJer OTpl OSUnU Q ırmış Amiral Darlanı kabul etmiştir. Sal5.hi-
znmanlnrda fazla şiddet göstcrmeğe baş- toplantısında yaptığı beyanatta Uzak Berlin, 10 (A.A) - Kareli koyunda yetli mahfillerde yapılan mükfılemeler 
Jamıştır. Folkişe Beobahtcr gazetesine şark hudutlarının askerlikten tecridi harekatta bulunan bombardımnn tayya- ve kabine müzakeratının iktisadi safha
t?Ör& izinsiz 40 domuz kesen bir muhte- hakkında guya j:ıponyanın Sovyet hi,i- releri 9 Ağustos günU bir Sovye1 tonıi· lan hakkında sıkı bir ketumiyet muha

muhtemel ~ö
rülüyor 

BAL TIKTAN GELEN ALMAN· 
LARI YERLERiNE YOL· 

LAMIYORLAR 
-----

Berlin, 10 (A.A) - Almanların J'O" 
lonya valisi Branderin beyanatına n~· 
ran Baltık memleketlerinden PolonyııY1 muhaceret eden Alınanlar bir daiıa l3D ' 
memleketlerine dönemiyeceklerdir. 

Almanya Polonyanın garp eyaletle· 
rinde kesif b!r Alınan halkı vücuda f;ı., 
tirmek niyetindedir. 

Dij;er yerlerde Alman ekalliyetJı.,r• 
yaratmak arzusunda bulunmamaktadır 
Almanyanın yeni bir Polonya devlc~ı 
kurmak niyetinde olduğu da zannedi • 
mektedir. Bnltık milletleri için yeni bif 
konfederasyon kurulınnsı ve' Rusyad:t 
küçük tampon devletler teşkili düşiinill· 
mektedir. 

---- ---
Almanlara· karşı itaat
slzUk ve ısuan artıuor 
- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE • 

t."\kip için bile müsaade almak mecburi· 
y.-tincledir. Jıri kişiden fazla insnmn 1>11 

uroda konuşması yasaktır. 
YUGOSLAVYADA İSYAN 
GENİŞLEDi 
Kudüs, 10 (A.A) - Yugoslavyad;1 

başhyan isyan hareketi .:eni lemistit·· 
Yagoslavlann ve Sırpların miistevlik'dr· 
le mücadelesi günden güne artarak si • 
det kesbetmekfedlr. Anzah yerlerde ge
rillalann faaliyeti artmışhr. Karada~ "~ 
Hersekfe çete harekôfl yapa" en aş:ıı;· 
50 bin kişi vardır. 

Lukada şiddetli môharebeler oluyo~· 
Demiryollan inkıtaa uğratılnuştir. ~~~ 
ve Sorya arasında ehemmiyetli bir tı•· 
nel berhava edilmiştir. 

ALMANLARIN ŞiDDETİ 
Almanlar isyanı bastırmak için ıner· 

hametsiz davranıyorlar. Belgradda 2Jti 
kişi idam edilmiştir. 

Yiyecek maddelerini tahrip ettiklerin· 
den 90 Sırp kurşuna diz.ilmiştir. 
· HIRVATiSTANDA MUSADE~rnu;tı 
Hırvatistanda bir çok şehir ve kö)• 

lcrde halkla Alman kıtaları arasınd1
11 

müsademeler olmaktadır. Çeteler A. • 
man garnizonlarına hiicum ederek bu~· 
ların münakale hatlannı kesmekte, yı· 
yeceklerini ve nakil vasıtalarını tahrif'.' 
etmektedirler. İşgal kuvvetlerinin ot: 
manlardan çeteleri kovıİıa1t gayretle~' 
boşa gitmiştir. Almanlar bir çok ıev}cl· 
fat yapmışlardır. Yalnız Zagrep şehril1' 
de 98 kişi idam edilmiştir. 

Slovanyada ayni harek6.t vardır. 
BOSNADA MUHAREBELER 
Londra, 10 (A.A) - Zagrepten ab· 

nan bir hf)bere göre Bosnada Sırn cet; 
leri ile AlıTıan işgal kıtaları arnsın°11 

muntazam muharebeler olmaktadır. Ce' 
teler Sırp ordusunun ricat ederken sıJc· 
ladığı silah v~ mühimmatı kullana~ 
Bo$1anın sarp dağlannda inlerde git 
lenrnekte, gece cıkışlariyle baskınlar ys· 
parak Alman devriyelerini vurnınkt~ 
sabotaj hareketleri yapmakta ve hat 
mühim köprü1er ve demiryoilarını bet" 
havn etmekteoirler. 

• 

RUSLARIN ALDI(;J MAL0MA'l' 
Moskova, 10 (A.A) - Sovyet isühbl. 

rnt bürosunun evvelki günkü tebJiwn~ 
Yugoslavyadan gelen haberlere göre~ 
n\emlekette Faşist işgnline karşı a. , 
bir isyan hareketinin basladıt'l da Sö'ie 
lenilmekte idi. B3- çok şehir ve köyl~r,!_ 
halkla Alman Jowan arasında mUsa"
meler olmuştur. Çeteler Alınan garniı": 
mına hücum etmekte, münakaleyi bJ!
maktn, köpriileri ucurmakta. yjye~J< b" 
ri miihimmat v.c nakil vaSıtalnrını ırtı 1Y 
etmektedirler. Istihbarat dairesinin te 
liğinde süyll' devam e<llliyor : 

emirname il!'! vapurların kimisine ait en
tımı:ıwonal munhedmin tatbikini şim
dilik 1mza l'tmiştir. Bu suretle Ameri
kan vapurları daha fazla mal alabilı:>cek· 
J,.rdir. 

kir, 400 t..'ıvuk çalan bir hırsız, askerlere kümetinden m .. talebatta b1.1lunduJ!u ha- to muhribini batırmışlardır. Müteaddit faza. ediyorlar. 

İşgal kuvvetlerinin ormanlardan ~ 
telcri kovmak için sarfettikleri biit~c 
~avretler bos::ı gitmiştir. Mahsuller 11, 

imha edilmistir. Almanlar bir ~~ te v-1 
kiCat yapmışlardır ve b!r . çok kırıl5ıı
idam etınic:lerdir. Yalnız Za~ente 9B ~ 
c:i idam edilmistir. Bevanata nazaran .,o
hir ve köy sokaklannda Almanlar et' 
ttin şlioheli sahıslnr iizerine ates 

<tönderilen paketlerden si~ara çalan bir bcrlerinin İngiliz matbuatında intişar isabetler alan destroyer yana yatmış ve Visi, 1 O ( A.A.) - D.N.B. bildirivor: 
icadın ölüme mah'kum edilmişler ve idnm etmiş olmasma teessüf etmiş ve bu ha- sulann altında kaybolmuştur. Bir Al- GeneralAşil Mendi1?al. generalAdirin 
olunmuşlardır. Muhakeme ve idamlar beTlerin hiç bir hakikate istinat c-tmedi- man deniıalllsı bir Sovyet de\•riye ge- yerine şimali Afrikada hava 'kuvvetleri 
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