
~OV1JPt tankları bir şehıı·den geçerken 
;:y<'-~~~ 

Karşılaşa 

Düşmanların 

Müsterek dostu 
Olan memleket 
Bunun bizim ic:in yüfı· 
selı bir mazhariyet 
olduğu şüphesizdir .. 

Büyük Millet Meclisinde, Türk - Al
man dostluk paktının tasdiki münase
betiyle yapık.n müzakereler, hariciye 
vekilimizin ve diğer hatiplerin beyanatı 
Türkiyenin açık ve dürüst >iyaselini 
vüzuh ile göstcrmL~tir. Harbın bütün 
dünyaya yayıldığı bir sırada Türkiye 
bütün muharip taraflarla dostluğunu 
muhafaza edebilen nadir memlchtler
den biridir. tngilterenin miit! fildc:'ir. 
Almanyanın dostudur, Sovyet Ru . .yava 
da bir bitaraflık deklarasyoniyle bağlı
dır. Sayın hariciye vekilimizin •öyledi
ği gıöi, Türkiyede sulhun muhnfazası 
bahsinde dünyanın bütün memleketle
riyle birlikte muharip memleketler de 
birleşmiş ve ittifak etmislerdir. Fa kat 
bu bir tesadüf eseri del!ildir. Bunun sa
rih bir kaç sebebi vardır. 

SOVYETLERE GÖı E 

e 
e 
akim 
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Kovno, Vilna şehir
leri Almanlar tara. 
fından işgal Edildı mi? 

Purutu geçen Alman ue 
Rumenleri esir aldı'hla
rını, 76 tayyare düşür· 
dülılerini söyli~orlar .. 

Moskova, 26 (A.A) - Kızılordu teb
liği : Çarşamba l(tinü düsman motörlii 
kıtalan Volna, Vilna, ve Barano\riç mın
tnkalannda tnarruzlannı genisletmiştir 
Sovyet tayyarecileri bu mıntakadaki 
düşman tanklarına muvaffakıyetle hü
cum etmişlerdir. Münferit bir düsman 
tank m-ubu Vilna ve Osmiani mmtaka
smda bir gedik açmağa muvaffak ol
muştur. Kara kuvvetlerimiz bu grupla 
ayni istikamette harekıı.t yapan dü.şman 

- SONU 2 ci SAYFADA -

Bunlann en başında, Tilrkiyenin is-
11k15lini muhafaza etmek hususundaki 
13J'Sılınaz azmi ve Türk milletinin bir 
~elik kayayı andıran birliği gelir. Bu 
azmin ve bu birliğin hiç bir ihtimal 
l!nünde gerilemiyeccj1ini bütün dünya 
lı:at'! olarak biliyor. Türkiyenin kimse
ye taarruz etmiyeceilind•n her kes ne 
Jı:adar eminse, nereden gelirse .ııelsin. 
hiç bir taarruza boyun eğmiveceai ka
naatinde de büttin dünya müttefiktir. Alman genel kurmay t"eisi Gl. Kaytel 

tkinci nokta, Türkiyenin istiklalini 
ve tonraklarının bütünlü<(ünü kornva
cak derecede kuvvetli olmasıdır. Türk 
ordusunun nasıl harp ettii(ini, bu'7iinkü 
dünya harbında karşılasan tarafları" 
hep<:i müttefik veya muhasım olarak 
teıriibe ve takdir etmişlerdir. Bu itibar
la, Türk askeriyle lüzumsuz bir kar<ı
la•maya heves etmiyecekleri pek tabi
idir. 

ttctincü nokta Türk siya~etinin dü
rüstliittüne ve samimiyetine olan itimat
tır. Bu sivasetin ilham kı:ıvn::ıc';-1 tnma
mivfo Türk milletinin Biivük Mill•I 
M~clisi tarefından temsil edil•n ylikscl< 
lrade.c:idir. Mil1etimizin, !!PrePkten_ kim
seye karsı husumeti yoktur. BiH\kis 
biz, havatımıza ta.•addi etmiş olan düs
manlarla bile. aramızde'ki korn paybs
tıktan ve hakkımızı !asilik eWkten son
ra doı:t olma•ını bilen bir mil1°t. belki 
de biricik millet olduihımuw ılelilleriy
le ispat etlik. Kimsenin yerinde gi:i1ü
müz olmadığı ise artık bir müt•arife 
hükmündedir. Binaenaleyh, bize kom
~u olan veva komşu vaziyetine ıtccen 
bütiln memleketler bizimle olan hudut
larının bizim tarafımızcl~n uzak veya 
yakın bic bir taarruz tehHke.c:in~ maruz 
bulımmadıi1mdıın katiyon emindirler. 

Nihavet. iki kıtenm ilti<ak noktn<ın
da bulunan Tlirldvenin sıılh halinde 
kplması VP bu hı.kim ro1',o"fl mPvkid• 
sulhnn bekciı::i olması biitün muhR'<Im 
tsraFlqr1n istifadesini mucin ol~n. r~ı:-at 
hic birine 1arar vrrrniyen bir h:ılrlir. 
Bunun icindir ki Tiir'J.-;v0 nin dn~tluğu
nu hensi aramakt-. ve Tiirkiyenin tema
yüllorini emniyf'tle lr!)r~ılam;'.!t..f:ı.0 1 r]:lr. 

Bu bizim icin iftihar eilnecek bir 
man7.arndır. !nctili'71erle ittifnkımız ve 
Almnnlarla doı:tlu~umu7. avn1 rler,,.rnde 
samimi duvJn.ıların mah~uliidii.r. Kim
s~vc taarnız etmemek ve kirıı"ie-ve krn
~mlzi riö-ru~tmrmek a?:mi. DiinKfi cen
tilmrn di.ic:maal~r1mız huni.in n:1c1l mlit
tefilrimiz olmuc;l~,.ı::a dünkii sil~h arkn
<1aclarımı?:1n da hic bir ?:nm~n düsmaTP
mrz mevlriine "~cmivecC"rti va bunun bi-
2.i".n tarafırıı.ı7rl~n iı;;;tenmrıdi.Ti aynı de
l"POede muhakkaktır. Rıınıın icindir ki 
'f'ilrkive karsıJa~an dUc;m~nl~rın mUc;-
terek do<!u vazivetini muhofıza etmek
te ve hepsinin takdirine ıne•her olmak
tadır Bunun bizim i~in viik•• ı< bir maz
harh;et olduğu l.<P şUphesizdfr 

Alman ya Ru5 ya ya 
neden harp ilan t!lti? 

Hariciyenin mu
halefetine ra{(
men harbı ordu 

istemiş 

Almanvanın ileride ıııı 
cephede harba mec:bur 

olmalıtan celdndiği 
anlaşdıyor .. 

Londra, 26 (A.A) - Royter ajansının 
Avrupada bir mahaldeki muhabiri bil
diriyor : Derhal Sovyetler Birlii\ine hu
cum etmek bahsinde general Kaytelin 
noktai nazarı Ribbentropunkine tercih 
edilmiştir. Ribbentrop ve bazı erkfuı 

- SONTT 2 ri t;AVFADA -

ı Tarihin fimdiye kadar 
görmediği muazzam 
ordular çarpııı yor 

Alman tank!an ve motörlü k""1ıetleri bir ileri yürüyüş esnasında 

Almanlar blitün ceplle
de diqrnanı şaşırttık, ilk 
günden ağır mağlOblye .. 

~ovyetler zafer bi
zimdir diyorlar 

"Barbar Faşist
lere vıldırım 

darbesi indir
meliyiz!'' 

uPraudan di •or lıi cıffft. 
ler ue auenesi neJer 

y palJifece{limizi 
görec:elılerdfr •• » 

Moskova, 26 (A.A) - Pravda gazete
•i oBarbar Faşistlere yıldırım darbesiy
le mukabele etmeliyiz• başlığı altında 
yazdığı bir başmakalede diyor ki : 

Faşist Almanya imzalamıs oldu~u ade
. vüz oı hru kıl dan "hlhl ~iic

rek bize taarruz etmiştir. Gangster me
todlarmı usul ittihaz etmis olan Faşist 
eşkiyası memleket'mizi istilaya teşebbü• 
etmiştir. Biz bu harbı istemedik.. Bu 
harbı bize cebren kabul ettirdiler. Şim
di memleketimizin hürrivetini. tamami
yet'ni, istiklalini korumak icin vatanı
mıza uzanan kanlı Fa~:;i:ı;;;t pen<"PSini ez~ 
mek mevzuubahistir. Kuvvetli Sovyet 
Kızılordu.u bütün kuvvetlerivle müte
cavize vı1d1nm d;ı:rbe~i inNlTTY"elidir. 

,ALJ\lANYA GÖRECEKTİR• 
Hitler ve avenesi iki yüz milvon nü· 

fuslu Sovyet milletinin ne kadar sıkı 
- SONTT 2 ei t;A YFA!JA -
-------

rr:ta:;oıYA DA H 'RBA 
GiRECEK GiBi 

Baltıkta deniz muha· 
rebesi mi oldu? 

2 A Rus t In~iliz - Rus de-
~ avyare- • • b. 1 .... Ç . d.. .. ··ıd·· nız ış ır ıırı a-
sı uşuru 11, kk 1 B .... 

A na a e oga-
askerı hazırlık b .... 1 , 

1 d 
zına ag ı. 

tamam an ı 

FiNLANDiYA GAZETELERi 
ARTIK BiTARAF KALAMA· 

YIZ DiYORLAR 
~ 

Hewnki, 26 (AA) - Finlandiya 
resmi iaıihbarat ofisi a,..ğıdaki tebliği 

netretn,iştir: 
Mebuaan meclisinin bugünkü toplan

tısında devlet nazın Jangell bugünkü 
vaziyeti ve bu vaziyeti dğurmuş olan şe
raiti anlatmışbr. Devlet nazın bu ııabah
tanberi Finlandiyanın Sovyet tecavüz

lerine hedef teşkil ettiğini ve Sovyetler 
birliğinin Finlandiyaya karşı haııımane 

l,arekeılerde bulundu~nu kaydetmiştir. 
Bunun içindir ki Finlandiya memleketi 
müdafaA için bütün askeri tedbirleri al
mı,hr. Devlet nazınnın beyanabnı mÜ· 
tcakip mcbusan meclisi hükümcte iti
Madmıı bildirmiştir. 

[ Sonu 2. ine' Sahifede ] 
-------

İngilizler Bo{jazları 
ftapatıp fıapatrnıyacağı
mız me~hul oldu{junıı 

söyHyorlar .. 
Sotkbolm, 26 (A.A) - Söylendiği

ne göre Stokholmun el., adalanndan dün 
top sesleri ifitilmiflir. Garp sahili açık
larında da top ıealeri ititilmiftir. 

tNGIUZ - RUS DENiZ 1Ş BIRUCl 
VE ÇANAJOC.41 E 
Londre, 26 (AA) - Söylendiiine 

göre Karedenizdeki Sovyet filosu nı... 
belen zayıfbr. Almalar ise Karadenizde 
yadi torpito muhribi, üç torpito ve üç 
denizaltın ile Rumen filosundan istifade 
edeceklerdir. Almanların bir miktar da
ha denizaltı getirerek Karadenizde bah
ri üstünlük temin edecekleri ümit edile
bilir. Fakat bu üstünlük ablokanın teıl
rinl azaltmıyacakbr. Çünkü artık Sov
yet limanlanndan Köıtenceye petrol ve 

[ Sonu 3. cü Sahifede J 

IV:ısır ve Surİ~"e- Finlerde Rusya. 
de harp vazi- va harp ilan 

yeti nasıl? ederlerse ••• 
Mihver İngilizlerin To.!J· Mormanslı • Lenin rad 
ruhta sıfııştıfılarını söy· demiryolunu ftesmefı 
liyor • Dört Visi generali için Beyaz denize doğru 

azledildi.. hareftet edec:eftler .. 
Beri in, 26 ( A.A) - Tobruk etrahn

daki çenberi gittikçe daraltmakta olan 
Alınan ve İtalyan kuvvetleri ııcağın 
ıiddetine rağmen topçu faaliyetlerini 
arttmmlar ve lngilizleri mevzilerinde 
bazı deiiıikliklere mecbur bırakmlflar
dır. 

Stokholm, 26 (AA) - Sovyetler bir
liği ile Almanya arasında muhasamat 
başhyalı beri mareşal Mamıerhaym lru
mendasında bulunan Finlandiya ordu
sunun kuvayi külliyesi Baltık deniziyle 

- SONTJ 2 ri ~A Y"'AOA -

te rığPaıtılı diyoPlar .. 
Bedin, 26 (A.A) - Alman bat ı. ... 

mandıuılığının bugiinkü tebli§i Şad~ 
cephesi hak.lunda ,öyle demelttediu 

Şarkta kara ve hava hareU.b metot• 
lü bir tarzada dün de devam etmiftir. 
Bir çok hudut muhareblerl lehimize hl· 
tirilmif olduğundan büyük mikyasta ...,.. 
blyevf muvaffakıyetler timdlden belir
mektedir. 

ALMANLARA NAZARAN BF.Ş 
MlN AFFAKIYETLERt 
Berlin, 26 (A.A) - D. N. B. Ajanai 

{ Sonu 2. inci Sahifede J 

lsvec harbın dı
sında ka1acak ... 

Norveçtelll Alman aslıe
rinln tooralılarındmt 
Flnlandb/ava '1e#;IPll· 

mesinf lıalnıl etti 
Sto 2 f .A) - t~ harfd)'9 

nazırı neşrettil!i bir tebliğde İsveçln fı&. 
tiklMinl mUdafaa etmeğe ve muhasınna& 
dışında kahnağa devam ettiğini bildir
mektedir. 

Finlandiya ve Alman hilld:hnetlal 
Norv~n Finlandiyaya gefaiJecek AJ. 
men kıtalannın demlryolundan küfede 
ederek İsveç topraklanndan geçmesl 
için müsaade istemişlerdir. 

Hükilmet parlamentonun tasvibile bu 
talebi kabul etmiştir. Bu nakliyat lsve

[ Sonu ;;. el! Salıtfede 1 

tNGtLtZ RESMt TEBL!Ct 
Kahire 26 (A.A) - Orta ~rk !Mili> 

umuııll karargAlıının tebli~: Llbyade 
Tobruktakl kıtalanmız şeh,.;n dış mü
dafaa hattında dilşmanın eline geçml< 

~ı 111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111il1111111il11111111111111111111111111111111 ~ 1 

! ~::~i~" 2';:;;;~;.;;;ı;n 1 [ Sonu 2· tnc' 'inlıifed• l 

1 Hüseyin Hüsnü Erkilet 1 
1 Gazetemizin tahrir ailes:ne girdi I_ 
: İstanbul gazetelerinde değerli ye- Hüseyin Hüsnü Emir Erkllet tekli- ;: = zıları ve kıymetli müta!ealan ile te- fimlzi memnuniyetle kabul etmiştir. = 
~=. mayüz eden askeri muharriri erden Askeri muharrir tstanbulda bu- §_=_ 

emekli general Hüseyin Hüsnü Junduğu cihetle şimdilik hadiseleri 
§ Emir Erk.ilet gazetemiz tahrir aile- günlük olarak gazetemize yazabil- 5 
E sine girmiştir. c Yeni Asın karile- mek imkAnınden mahrumdur. An- ;: 
~ rinden gördüğü teveccüh ve muhab- cak haftalık icmal şeklinde bir haf- :_:: 

bete bir mukabele olmak üzere SÜ- d k 

-
§ tunl b t talık askeri harekAtı hUIAsa e ece -=--

arını ul({Jnkü harbın icap e - tikbal · · = tirdi"' şekilde aske-' yazılariyle ve bu hareklbn is • e aıt tesır- = 
: 

5~ ı-ı. lerini anlatacaktır. 5 = zenginleştirmek istem.iş ve emekli -
§ generale müracaat eylemiştir. Bu ~ek.ilde karilerimlz haftalık § 
:E Vaktiyle tzmirde müstahkem makalelerden askeri harekltm sey- § 
E mevki komutanlığında bulunan ve rini daha iyi anlıyabilecek ve hare- § 
;: muhitimizde sevgi ve iyi intibalar k5b daha iyi bir anlayışla takip ey- ;: 
§ bırakarak ayrılan emekli general liyebilecektir. 5 - -

••••••••••• 

MI. Peten Milli Şefi
mize me•ai yolladı 

---<>---
Ankara, 16 (A.A) - Fransız nazırfa. 

nndan B. Bönuva Döşen hususi bir tay• 
yare ile Ankaraya gelmiştir. B. Bönava 
Döşen Mareşal Petenin İsmet lnönüne 
şahsi bir mesajını h8mildir. 

Finler de Ruslarla 
barba haşladı 

---o-----
Berlin, 26 {A.A) - GazeteciJerin su• 

aline cevaben Alınan hariciye nezare. 
tinde denilmi•tir ki : 

- Finlandiyanın vaziyeti tavazzuh 
ebııiştir. Ruslar dün Fin toprakJanna 
taarruz ettiklerinden Finlandiya ordusu 
Alman ordusunun yanında toprakları
nın müdafaası için taarruz1I ı:e<mişti.s. 

Y.A. Tobrukta hava hücumlanııa. mukabele edetl lflgili.ı ıukerlm S:ııııııuııııııwıuwııwııuınmmııııuıuııuııı11111111uH11111111mıımm1111111WWJllllWWllWUlııS 
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ASKERi VAZİYET lt!Glllf8E VE RUSYA 
iki taraf ta zayi- y k d C>- •• ln-a ın a uç 
ata bakaadan •1• h t• Mos 

~ı ız eye ı .. 
harbediyor kuva~a hare-

Almanlar bermutat 
harbı cok cabuk bi-• . 
tırmek istiyorlar 

Almanların şimalde 
cepheyi yardılıları, fa· 

ltat ilerliyen Alman 
zırhlı birlihlerinin piya· 
de ile irtibatı fıesildiği 

ket ediyor 
İngilizler Mosllova e!· 

çilerine gö7'dü ü hszme· 
te mülıttfat o!a,.ah mü· 
~aviri I!~!: unvanını 

verdiler •• 
Londra. 26 ( A.A) - Royler d iploll'n

tik muhabirinin öğren<li ıl:i ne göre Çür
cilin Avam kamara,ındaki nutkunda 

anlaşılıyor.. bah_is mevzu~ ettiği Moskovaya g'decek 
• .: "ki ab İn~ılız heyetı donanma ve hava kuvvet-

~!'Y0. gazetesme ı:ore her ı ~: n , !eri mümessillerinden ve ekonomik tek
teblıglenne day~~ R~~ - .. "!an nisyenlerinden mürekkep olacaktır. İn
h~bı~~a bugünku vazıyet ~oyle hula'a giİiz heyeti pek yakında Moskovaya ha
edilebılır : Şarki Prusyadan hareket ket d. kti 
_ _, b'" '"k 'k st Al hh ve re e ece r . 
.,..en uyu mı yaı a mon zır İngilterenin Moskov büyük elc'si sir 
!"otörlü 1;olaları Kovno, Vilno, Buronsk Staford Krips halen ı.::ndracla görüşme · 
ıstikametinde yaptıkları taarrnzları ge- 1 . . "h t d · k ·· d" v • 1 · 1 dah ·ı · d ı:-. inici erını nı aye c er ırme uzere ır.. e 
nı~ e'"!ıs ~r ve. 8 ı erıye 0 s•u - muhtemel olarak bir kac güne kadar 
şaf ettırmı<lcrdır. Alman zırhlı kuvvet- "f . b d.. kt" 
!eri Kovno - Brodno hattında ve Vilna- vazı ~sı a~ına onece ır. 
nın 50 kilometre cenup doğusunda Osoy- MÜSAVIRİ IJAS Ol .DU . 
b · tik ti d il Jeme~e muvaffak Londra. 26 ( A.A) - İmolterenın Mos-

ana ıs ame n e er ~ k bil ük" 1 .. s· St f d K . 
olmuslardır. Rus tebliğlerine göre bu ~~a .. Y e çısı ır . a ?r. rıpse 
Enblı birlikleri geriden takio etmekte muşavırı has unvanı verılmıştir. 
olan Alman piyadelerine Rus !ataları - - --
mukabil hücumda bulunarak bunların Asıf harp esJıi Rus huda· 
ileri atılmış olan zırhlı birliklerle irtiba· dunda mı olacaJı1 •• 
tını kesmislerdir. Zırhh birliklere karşı 

b d Londra. 26 (A.A) - İngiliz gazeteleri en doğnı taktik te kanaatimizce u ur. .. .. b" ı• z hb birlikler müdalaa cephesini yar· Alman - Rus harbını en buyuk ır a a· .h:rtan sonnı bunların gerisinde bulunan ka ile tak.ipte devam _ediyorlar. Sarih 
· d birliklerine karşı tekrar eski haber mevcut olmadııondan gazeteler 

:~Y~e~i tesis ve müdafaava devam edin· mufacsal tefsirlerden ihtiraz etmekte
eep mÜnferit vaziyette ileriye atılnw; dir. S_imd!ve kadar bitaraf k~yı_:ıaklar-
1 hh b' J'kler bir müddet sonra dan hıç hır kat'i haber velmemıstır. Rus 

o an zır ır ı b !ha Alm t bl""l · · bil bile yeniden benzin ve dil(er ihtivaclarını ik- ve ~ s;a an e ıg erı ıse e 
mal edemiyeceklerinden ceohe ıı:erisinde gavrı sarih yazılmısnr h .. kü 
durmağa ve belki teslim olmaf!a mecbu~ Bunun icin _f!a~e!e e_r .. u '11 v~rme: 
olurlar. Bu İ$ maneviyatı sa~lam !atala- mekte ve su fıkri ı~~r~. su":'.'ektcdir kı 

·· t ki • ta t b "lıdır Ak iki ordu arasında buvıık musademe her rın gos erece erı me ne e a" · - ·1cm· k · k ht el 
• takd' d · hh b • J'kler cepheyi yar- halde ııecı ıyece ve ııc mu em 

: diye 
1

~~a~~('1D,:ğ,ı veya tesli~ olı~a: o!arak bu müsademe ~iman kıtı.lan es
iı düsünürse böyle bir usulün tatbıki ki So~et hududuna ~arınca vukua ge
madd~ten bnkWısız olur. Ruslar öyle lecektir. 
ııörülüvor ki bu usulü tatbik etmek is- ----.. 

tıy;:;ci 1cıta1arının Alman pivadesinin ispanya ln2iltıe· 
ilerlemesine mAni olduğu bildiriliyor .. 
Fakat Alman tebliği bu bölgede ve bü- reve tarziye 
tun muharebelerde Alman ordusu le-
hinde bilvill< in.ki$aflar olduinınu iddia 
etmektedir. 
MEYDAN MUHAREBESiNE Dot.RU 

• 
verıyor 

Umuınt vaziyet Almanların bu ceohe 
kısmında genis ıı1c0de bir yarma hare- Artılı lnqHtere aleyh n· 
ketin! muvaffakıyetle basarmış olduk- • i 

1 Jarı intibaııu vermektedir. Bu hafta !cin- de nÜnta"'J .f ,,apı -ıya• 
de muharebelerin şimdi cerevan ettii\i cağını da temin edi)IOJ' •• 
b01gelerde mUhlm bir meydan muhare- --<>---
besinin verlhnesi çok muhtemeldir. Sov
yet ordusu bu muharebevi kavbe!i_i~ 
takdirde şimal! Polonya arazisi dahilin
deki harek!trn bir hamlede Rus toprak
larına intikali bUyük bir ihtimal dahi
lindedir. 

Cenupta Brodi ve Lemberg bölgele
Jinde baslamış olan mevdan muharebe
sinin bütün şiddetiyle devam etti~ ve 
bu meydan muharebesinde her iki tara
fın çok mlkdarda tank ve zırhh vasıta 
kullandıi!ı bildirilivor. 

Londra, 26 (A.A) - Rovterin öğren
diğine göre İnıı:ilterenin Madrid bUvük 
elcisi İnııiliz eleiliğl önünde vuku bulan 
karışıklıklara dair raporunu göndermiş 
bulunmaktadır. 
İspanya hükUmeti İngiliz aleyhtarı 

nümayislerden dolayı tam tarziye ver
meği taahhüt evlemektedir. lsnanya bu 
J!ibl nfunavislerin tekerrür etmiyeceği
ne dair de kat'i teminat vermiştir. 

BİR RUS HATASI MI? da 5ı;. ... hesiz haklıdırlar. CünkU uzun sU
Polonya, SlovakvA ve Macaristan~ recek-bir harp Almanyaya behemehal 

doğru bir çıkıntı teşkil eden bu arazı bahalıva mal olabilir. 
paTçasının alınması veya verilmesi mak· Ruslar bilakis düsmanı mai(lup etmek 
sadiyle geniş mikyasta bir mUcadele ce- ve kendileri kısa bir zamanda mağlubi
reyan ederken bu çıkıntının Polonyaya yete uğramamak için zayiata bakmaksı· 
tesadüf eden kısmında bazı Sovyet kı- zm yÜz binlerce insan kütlelerini saldırt
talarının tam hudut üzerinde Prezemişe- maktadırlar Hala ilk hatlarda döğ;j•er 
)j tekrar Alman kıtalanndan ıı:eri almak Alman kıtalarının bir milyondan fa•l r 
için muharebe ettikleri bildirilmektedir. olduihı sövleniyor ki doğrudur. 140-
700 kilometre hudut kısmını ihtiva eden 160 tiimenle muharebeve iştirSk eder> 
büyük arazi parçasının hepsinin birden bir ordunun en az bir milyon asker il•ri 
koparılmasının bahis mevzuu o]up bu hatlarda carpıcımak mecburjvetindt"dir 
U/:'Urda en şiddetli bir mlicadele devam Tabii Rıı•lar daha fazla kuvvetlerle 
ederken tam hudut üzerinde bulunan buna mukabelr etmekt•dirler. Almanla· 
ee}ıirlere mukabil taarruzlarda bulun- nn iddi•lanna ıı:öre Ruslara kar~ va· 
malan Sovyetler hesabına biraz tabva nılan tabiye muvaffak olmuştur. B•• 
ve stratejik görüş noksanına delAlet ~ündenber! devam eclen muhorebelerdr 
eder J!ibidlr. Rusların d•ima mal;lup edildiği ve h•-

Burada en doi?rıı hareket hudut kıta- va Ü•tünliii?linün tesis olunduğu tebarüz 
!arını tedrici şekilde ııeriye. yani muha-
rebelerin cereyan ettiği bölıtelere çek- ettHlmektedir. 
mektir. Cünkü Alman kıtaları Brodi Finlandiya hududunda ba~lıvan mu
bölgesindeki taarruzlarda muvafiak ol- harebelerin de mu,,,.ffakıyetle dPVam et. 
dukları takdirde burada 700 kilometre- ti;;i Almanlar tarafından büdirilrnek
lik bir hudut kısmına daihlmış olan Sov- tedir. 
yet kıtalannın o zaman artık çek!lmele- HAVALARDA Kt HARP 
rine imkan kalmıvacaktır. Hava har.Utma O'elince: bu husu.ta-

KARSil,lKLI İDDİALAR ld hab.,ler Rus tebliğlerine inhi5ar et-

YENi A.S'JR 

Alman çekilişi 

Yunanistanda 
askeri işealin 

Italyanlara 
devri bitti 

--<>----

SOJI SiYASİ VAZIYET 

Finlandiya har-
ha ~iriyor, lsveç 

te sürükle-
necek mi? 

--<>-----
AKROPOL1SE ITAL YnN İtalya Rus cephesine 

BA YRAGI ÇEK LDI asııer gönderiyor • ingi· 
__ .., - lizler Alman;vaJ:a müt· 

Atına , 26 (AA) - Alman kuman- hiŞ hava afısnları 
danlığı dün Akropoliste merasimle sa-
lahiyetlerini ltalyan kumandanlığına yapıyorlar •• 
devr.tmi~tir. On üçüncü kolordu ku- Radyo gazetesine göre geçen Pazar 
mandam general Baum, Atina mevki günü B. Hitlerin beyannamesinde Fin
ku a d• 1 general Şotmer mevki ku- landiya hakkında kullandıı'tı sözler bu 
mn:d:nlı~ına tayin edilen ı;alyan gene- I küçük devletin Almany

1
a ile iş Ab1irliği . ı · B ardi ltalı·an ve Alman ma•la- yapacağı manasına a ınmışh. man ra ı er • F .. h . F"nl di R tü 

hatgüzarlariyle daha bir çok zevat bu · 1 u. ~erıAlı an yad vle . 0

1
mabnya b men

1
-

. d h b ı 1 d M erının mon or u arıy e era er o -
mcrnsım e azır u unmuş ar ır. era- d .. .. l . t' F k b d 
,imden ııonra a c:keri kıtalann geçit res- F~nlgunud. soy temış 1• a at un ktan sonra 

· · ·· · 1 b - Ak ı an ıva aarruza geçmeme e 1srar mını mut~akıp talyan ayragı ropo- t · t• R ta )er· taraf ndan Hel-
ıse çe mıştır. sinki bombardıman edilmiş ve Finlan-

i" kil · · 1 e mı~ ır. us yyare ı ı 

--------- diya bunu protesto etmiştir. Finlandiya 

Rusların I:" n.O-~z- 1 hariciye nazırı, B. Hitlerin Finlandiya 
ll <ı.r llöio "1'! hakkındaki sözlerini, askeri değil siya-

d •• • si sahada bir cephe birliği ~eklinde tefJ ar a llS ıste- sir ettii.'ini söylemiş ve Finlandiyanın 
bitaraf kalmak kararını tekrarlamıştır. 

d;k}erı• tekzı•p Fakat vazivet ve hadiseler Finlandi;ıayı 
r. harba <ürüklemektedir. Gecen son ba

harda Norvece Alman askerlerinin tron-e dilİyO r sil olarak Finlandivadan geçmesi için 
vapıJan muknvele Uzerine bazı tilmen
ler germiş 2-3 tümen de Finlandiyada 
ke l.,,ıstır. 

---<>--
İngiliz haricive nazır5le 
Sovyet sefiri arasında 

böyle bir şey 
llonusalmamış 

Londra, 26 (A.A) - Royter ajansı 
bildiriyor: Salahiyettar Londra mahfil
leri Bükreş radyosunur. boğazlar mınta
kasında Ru~anın kendisine bazı üsler 
vermesini Türk.iyeden iatediğine dair 
çıkarılan haberi yalanmaktadır. Bu ha
ber Rusyanın Londra sefiri B. Maiskinin 
B. Edenle mülakatında Türkiyeyi Rus
vaya üsler terkine jllevketmek için B . 
Mai~kirıin Türkiye üzerine bir tazyik ic
rasına B. Edeni ikna ettiğ" iddia edil· 
mekte idi. Bu haber de en ufak bir haki
kat !!!emmesi bile bulunmadığı Londra· 
da beyan edilmektedir. 

-------
Mak;neye 
~ 1erilirke11 

Iskenderiveve 
2iden Refah 
,, apurı· battı -y olculardarı bir krı-

mı Mersine cıkarıldı 
• 

Ankara. 26 (A.A) - Haber aldıiıınu
za göre Mersinden İskenderiyeve hare
ket etmiş olan TUrk bandıralı Refah va
nuru maalesef batrruş ve ic!nde bulunan 
185 yolcu ile vaour tayfasından iki san
dal icerisinde 50 kişi kadar Mersine çık
mı.tır. Diğerlerinden daha bazısının da 
kurtulacai(ı Umit edilmektedir. Vapurun 
bir torpille mi yoksa b!r mayne çarpa
rak mı bathj!ı hakkında hükfunetçe tah
ki1'..,t vanılmaktadır. 

Lemberq i~qal edildL 
Budapeste, 26 (A.A) - Alman kıta

lan Lember!(i işgal etmişlerdir. 
----o----

Finlan!Ri~a r~isicümhq· 
ru milletine hita., etti •• 

Helsink.i, 26 ( A.A) - Finlandiya rei
sicümhuru B. Ryti bu a~am radyo ile 
Finlandiya milletine hitap ederek Fin
land:yanın bir kerre daha Sovyet teca
vüzi\ne uğradığını ve ikinci Finlandiya 
müdafaa savaşının başladığını bildirmiş
tir. 

Binaenalevh Finlandiyada Alman as
kerleri vard•r ve Rus tayyareleri bunun 
lcin Fin sehirlerini bombardıman et
mistir F;nl-..ndiva bunu protesto etmis
se 

0

de: Rusı.r Finlandivanm Almanlar 
icin bir hareket ii•sü olduilunu sövlive
rek bo,,.,h•rdımanlarına devam etmi~ 
!erdir. Finlandivo da buna kar<ı tedbir
IPr alacaıtmı bildirmi<lir. GörilHivor ki 
Finl~n~;,,~ harba ~;;nltJeneeektir. 

tSVECtN VAZtvE'l't 
fgverin va7.iyetin~ {'elince; şimdive 

k•dar ham dı..•m<l~ kalmak kararını de
.Tisfirmemi<l1;· F;ı\qt Alrnanya Norveı;:
ten t.vec volıvle Finlandivava asker ge
rinnek J5femi~tir. İsvec te buna muva
fokat et,,.,ıctir. G•rre devletler hukuku
na ıröre bir nH"tnleketten tranıı:ıit olrı.,.ak 
muhari" asko,.l~rin {'ecmesi 'hit~rrafhl'ra 
mn"llyjr'1ı,.. li'o kat İsveç mfü"UI vazl
vettP ol<l•ıihından buna muvaf•ltat et
mic::fir. Rusvantn bun11 harn vıu:Hesf ad
dPdin PtTY'ltvprp~i yn">lf'\"' deği1dir. 

A M"m> iT{ .O. VF. RTJSY A 
Amerik•nın Alman - !':ovyet harhı 

Jcıı,..,,sınilo ki v•.,.;veti B. Ruzveltin söz
lerivlo izah edilmf• bulunuvor. Ameri
ka Almonvavı yıhnak !cin Rusvava 
unrdımda hıılunmak karnnnı VPl'T'lfcf!,. 
flucvanm AmPril.:an hankalanndaı.:t ın11 
milvon .ı,,ı..ı, le kredisini se•hel'f: bırak
m,.+ıT. Si.,,di Rusya hıı kN>ilHPrle Ame
rf1'-..t":Jn e~a ~::ıtm ı:tlahilecektir. 
Di~er tarafhn B. R"'velt bita.,..flık 

kanımlannın Ru"''" hakkında tatbildnp 
ııeçilmiyer•&ini b;J,ı;,..,,;~ir. Yani Ru<
ya Amcrihihn istPiliai eşyavı alarak 
ve ister ke"di Pemilerivle. lstPr Ame
rikan ııemilPriyle ta<ıyolıilecektlr. Fa
kat Rusva ıl•ha bliviik ölc!l.fe yaTdıma 
muhtaçtır. Ve relslcümhur Ruzvelt bu
nu da v&detmi•fü. Anc? k hu yardımda 
bulunması Pf'lc kolay de<;;Jdir. Ameri
kan ham entlllctMsi bütiln verimini 
Amerikqnın •ilahlanmasına ve tngı1t,,_ 
renin ihfiy~olanna tahsis etmiştir. Bi
naenolevh Amerikq ve tnoHtere ancak 
kPn..lilPrin,,. ~it nı!\lzemevi Rusvaya ve
rebiHrl•r. F•kat Fıısya henilz bunu fs
temedTNi p.]bi verilmP!-=i de b~his mev
ztııı olmomıctır: Belki de Mo•kovaya 
Pidecek tnoiliz asker! ve iktrnadl heve
tir>in vazifesi bu islerle uğraşmak ola
caktır. 

tNGtLtZLFRtN RAVA YARDIMI 
Di~•r taraftan !nPilizler ıtarp cenhe

•lnde Ruslara PllPrini! 0 n ı:'elen yardım
da bulunmaktadırlar. Bu da Alman •e
h!rlerlııe fovyare hUcumlorınclan iba
rettir. Londra radyosnna ~öre bu fnl(i
liz hava taarnızları iki senelik horbın 
en siddetli 1ıava taarnızunu tecldl et
miştir. Amerikaıl•n gelen bomb;rdıman 
tayvareleri ta•ıdıkları normalin ilç mis

İrtqUfz Asl!eri Heyeti 11 elhrlı/!mdakl bomh•larını Alman se-

RllS''a"a harefıet etti hirlerlne atmal:tailırlar. fnoilizler bu 
,,, "' bombardımanın pek ziyeile müessir ol-

Londra, 26 (A./'ı) - Rusyaya gidecek duMınu iddia e"'vorlar. Fakat bu iıldia-
olan İnıtiliz askert heyet bugün tayyare larda biraz da R•ıs maneviyatını takvi
ile hareket etmiştir. Hevet Lizbon ve ve gibi bir hedef ııörülüvor. Rusvanın 
orta şark yolu ile ı!itmekted!r. h••ba lctirakl fn<'iltere i;.;n bUv!ik bir Rus teblii!lerine ııöre halen Rus - Ru- .,,~ktedir. Bu tebliğ~ nazaran Rus tav-

men hududunu teskil eden Purut nehri- vareleri c~ohenin muhtelif kısımlonncl Manş sahilinde ingUlz 
ni a<mak istiven Alman ve Rumen kıta- •erevan eden büvük meydan muharebe- ve Alman all'Cdarı 

tAli eseri ohnu<ttır. tnııiltererıin bun
dan istifade edebilmesi irin ise Rus mu
kavemeti devam etmelidir. )arı tamamivle geri pliskürtülmüstür .. •eri~(!. Sovyet kıtalarına yardım edivo•-

Rumenlere ııöre i'e nehri asmışlar ve ı.r. Bilha••a ceohenin ~imal lc,.mın-l• arasında bir carpışmo, tT.O.LYA ASKıııt Gö1'JDERtYOR 
Besarabva bölgesinde üc bilvük könrü Vilna "" Danabur<"a taorruz eden dü•- Londra, 26 (A \) - İngiliz hava n.,_ T>ii{er taraftan ttalvR Rusya al•vl,in-
basını elde etm~e muvaffak olmuşlar- -nan ta.,kl•~na müe .. ir hücumda bulun· zaretinin teblilti . İngiliz hava kuvvetleri deki muharebede Alll'•nva ile fili is 
dır. Yine Sovyet tebliği ş'mdiye kadar -nu•lordır. Ru• bombardıman tavyarelr- bu sabah Manş ve şimali Fransa sahili birlimne h••lamı<rtır. Mu<.<olini Rus 
cereyan eden muharebelerde gerek Sov- ·i h•--k&t saha., haricindr Finlandi"•- üzerinde taarruıi devriye uçuşları yap- cenh~slne mdecek· İtalyan kuvvetlor;::ıi 
yet zırhlı birliklerinin, ııerek pivade kı- ·h Aln"n tayyare m•vd•nl.nna, M•· mıslardır. Görüs sartlan fena idi ve fa- teftiş etmiştir. 
talannın mukabil taarruzları neticesin- \1el, Ki;•ter>ce petrol depolanna bn,,..- kat İnl!iliz ve Alman nveılıırı arasında tNGtLTERENIN tSTtK"!AZI? 

1 k 1 · • · t e müteaddit çarpısmalar olmuş ve bu çar· de A man uvvet erıne agır zayıa v r- ı,8 atmı•l,ıırd1r. CaN,.m'h;\ ml"ü ypn1l""" tngı"lferPnin Arnerikudan biivük istik-
d ıd ' b"ld" kt d" pı<rrıalar esnasında 9 düsman tayyaresi 

iri igini 
1 ırme .e ır. 1ıava mnhar~beJ,..r;.,d,. ..t:;,.ürlH•n Almıııı... B raz aktedf'ce!!'indon bahgediliyor. Bu-l b k · · 'dd" edi tahrip edilmiştir. u harekllt esn•sında · Alman ar unun a sını 1 ıa yor- •""vvarrl•rirıhı vrlcünu 76 yı bul""n-ıııhtT nun yUlt.~Pk hil' mikbtn b11l8('!'l~t da !;Öy-h kk k b . d bız" im zayiatımız ile av tayyaresidir. !ar. Bizce mu a a ır sev var<a 

0 
a Q.,~ trhli~ 17 Rus tayyare•inln dönme- len;vor. tnııiltere Amerikadald müha-

nıilvonlarca in<andan ibaret muazzam ~'~'"' bilrlirivor. lrtın Rus•Alrnan harbın• vaaları icin orada mevcut devlet ı:ıara-
kitlelerin bu carnmnasında iki !:':afın nonP"m•va mensup )'?.,. tnvv•rrl•T' da IJ=•araf ı:-·---...:. nı <>nı. sonra hıcur• e.•."•'" ait paralarını a"'r zav'atının devam ettiğidir. u<i ta- u -Wl'-"I ı d 

,_. ..:t. , ... , Alman tAvv• ...... •i di;cıürmii-.l•.,., .. n.,. Kullanm1ıı:ı;tır. Bu mubavRa ara cvarn 
raftan ıı:ünd~ vasati 

50 
-

60 
tavvare dü- Alman reo"'I trbll~ ,,,k ıımumi vr Rusyava bildirdi.. irin fn<oili1lerin Am~Til<odaki sanovie sürlihni.iş olması ve iki Uc S!Ün ic;indC' dr d 1 

ile yilze y:ıkın tahrip edilmesi zayiat -:;nlıenullr. ~"""'r °h•n•lar(!~ rer.v•~ Moskova, 26 (A.A) - İranın Mosko- ait hisse se"•tl 0 ri Lon a a satın a ına-
. •ilrn muhA••ı...ı •• ;ı. J..::11ivrtli Rı•• ,.,.. va büyük elcisi Sovyetler birliği harici- rak Ameriknda satı•o cıkarılmı<rtır. mil:dnrlannı ııöstermcktedir. ..••r•inh ,ı;;.::..;:ı;ı;;~;.,ü kavdet,,,.ı.t. ye korniserli~ine 26 haziranda tevdi et- Amerikan e•ham ve tahvilatının hu su-

İKİ TARAFIN MAK<:ADJ • ıı·;;.; hır' ş'ıf-L~ notada Alman - Sovvet r•tlo. niy•'3ya ar71 bureda ho• oörülme-AnladıAı,nuza ~öre Almanlar harbı ·l·til!1 ,.,.Ji.~nT. ~,.,..1;,.,cJ.,,_ ,.,.l•n P'l'VTl ,..... ,.,. cuu •· °" ~ F 

• • · ' h " Al h va '-ıı-·•• harbının ihdas ettı·"' vazı" yet muvacehe- '11/finden bu isfihaza karar verilm!stir. ~ok kısa zamanda bitirmek icin zayiata ~ .. ~·- n• ere '""". "'"n • "~" ~ - . ~ ": . 
hakmaksızın büvUk savletlerle ilerive '•-ı R,., t•vv•r•ı •• ,.,. ka,.,ı hava ustil~- sınde İran~. ka_t ı .hır. hı.taraflık muhafa- F:sham ve t•l-vi15.t Mikra•Jn kar~ılığını 
atlmak cıkkıru takip ed:yorlar. Ve bun- lüğü temin ebnİ§lerdir. Za edeceğiııı bildirmiştır. teşkil edecektir. 

Almnn - Rus hnrtn K~n-ı:;;uıuo. ~sti ... ;-- 1 rafın da ayni saflar arasında owwıuun.-ı te bul11JlQlllelard.n. a 1"1;".1.v- · 
. . tini tavın etmemı r. di "ştir 

ya henüz vazıye .. • e Jannn lııı- Jarmı bil rını • 
Filh;,l· ika bu baro uzenn ""' --
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Karadeniz yolu ıcın • 
kapandığı 

ihracat malları vapur
lardan depolara alındı 
TÜTÜNLERİN SELANİK YOLVYLE GÖNDE· 

RİLMESi DVŞ VHVLVYOR.-
-~----~- ........ ,~--------~-

İstanbul 26 (Yeni A•ır) - Karadeni- çıkanlmış ve depolara konulmuştur. 
zin harp mıntakası ve tehlikeli saha ilan Bu meyanda bulunan ve parası alın
edilmesi üzerine, Karadeniz yoliyle Av- mış olan tütünlerin sahiplerinin muva
rupaya ihraç edilmek için vapurlara fakatiyle Selanik yolundan gönd~rihne
yükletilmiş olan mallar vapurlardan si düşünülmektedir. 
' 111111111 111 il 11 111 il il 11111111111 iti 111 ı 1 1111111 111111111 il • 111 il 111 il il il 1111 111il111il111 111ıııilti1111111ııı111111 1111111 

A tina sefaret heyetimiz 
dün Edirneye geldi 

İstanbul 26 (Telefonla) - Atina sefi-,Ve kara yoliyle memleketimize döııü
riıniz ve maiyeti bugün memleketimize yoruz. Yarın (bugün) Edirne.len lsiıuı
dönmüşler ve Kapukule hudut gilınrU- bula hareket edeceğiz. 
ğü~d~ ~kya u~u_ınt mUfe~i ~ ~~~ Büyük elçilik heyeti, sefır Enis Ak
şaVlrı, Edırne valisı ve emnıyet milduru ayken milsteşar Slileyman Kıran, ate
tarafından karşılanmışlardır. Elçilik ~emili~er Seyfi Kurtbek ve katiplerden 
müsteşan Süleyman Saip Kıran gazete- mürekkeptir 
muhabirlerine şunları söy !emiştir : · . . 

- Alrnanyanın Yunanistanı işgal et- Heyet şerefi.ne bu akşam F.ciirııe be-
mesi üzerine Türkiye Atina büyük dçi- lediyesi tarafından bir ziyafet verilmiş, 
liğinin orada bir vazüesi olmadığından ziyafette baş müşavir, vali, belediye rei
büyük elçilik heyeti Türkiyeye avdet si bulunmuşlardır. Heyet yarın (bugün) 
ediyor. 19 Haziranda Atinayı terkettik. !stanbula hareket edecektir. 
' 111 il il il 11111111tiiti111ııı1111111 111il111il111 111il111 iti il il 111il111 il il 111 il iti il il il il iti 111 il 1111 111" 11111ililil111111 

Asker ailelerine yardım-
lar esaslaşıyor 

yardım işi daha esaslı bir şekle bağlan
maktadır. I..Ayihanın önUmUzdeki ııüıı
lerde meclis uınuınt heyetine sevkedile
ceği bildirilmektedir. 

:Ankara, 26 (Telefonla) - HükUmet 
asker ailelerine yardım hakkında bir 
kanun JAyihası hazırlamıştır. Uıy'luı 
meclis encümenlerinde müzakere edil
mektedir. Bu J~yih,, ile asker ailelerine 

.... M.~ği;·a;·· ... ç~k"""Şid'd~iii"'"' 
bir zelzele daha oldu 

Bir haftada hissedilen zelzeleler on lleşl fJalda.. 
Muğla 26 (A.A) - Diln sabaha kaışı şelıriınizde çok şiddetli bir yer ııaram: 

tısı ohnuştur. Hasar yoktur. ı 
Böylece bir hafta içinde kaydedilen yer sarsıntılarının sayıoı 15 i buhrıuştur. 

llllll ııı iti ııı iti ııııııı il il tıllllll 111111il11111111ilililil1 il 111111111 iti 111111 lltl tıltılll 1111111111111111111111111 ıuıııı 

Eakişehirde yılın illr. buğdayı boraada 

Hasat bayramı yapıldı, 
mahsul siloya konuldu 
Eskişehir 211 (A.A) - Yeni yılın ilk yüzlerce halk şehir sokaklarnıdan ge

buğday mahsulü dün borsaya getirilmiş çerek siloya gitmişler ve yeni bnğdayı 
ve bu münasebetle bir hasat bayramı merasimle bu millet ve devlet anbarma 
yapılmıştır. teslim etmişlerdir. 

Vali ve askeri komutanlarla parti, Vali muavini, ziraat m!lhendisi ve 
ticaret odası, belediye, halkevi ~rkAnı, borsa komiseri tarafından s!lyleııen nu
köy!Uler ve tüccarın iştirakiyle yapılan tuklan müteakip müstahsillere ayran 
toplantıda Karagözler köyünden Meh- ikram edilmiş, oyunlar oynanmış ve 
met Duygulunun buğdayı toprak mah-
sulleri ofisince satın alınmış ve borsa Milli Şefle hükümet erkfuıına bağhlık 
komiseri zirai inki.<af hakkında bir nu- ve saygı hisleri belirtilmiştir. 
tuk söylemiştir. Bunu milteakip önde Akşam halkevinde bir köy gecesi ter-
bando, arkada köylüler ve arabaları ile tip edilmiştir. 
ıı 1t111111t1111ı111111t1t11111111111t1 ııı 111111111t1 11111 1t1 ıı ~ 11 111111t111111t11t11111t11t111itiı111ı111 ım t111111111111111 

Bir kağıt deposunda yangın çıktı 

lstanbul, 26 (Yeni Aaır) - Sabaha 
karşı Kanaat kUtüphanesinin kllğıt de
posunda yangın çık.mı§, fakat derhal 
aöndürülmüıtür. 

ıöndürmeği unutmuşlar, mum yatait 
tutuıturrnU§, iki yatakla aralarında b,.. 
lunan 4 7 ,5 lirayı yakmıştır. Daha blly&

Yagının fÖy)e çıktığı anlaıılrnıthr: mesine meydan verilmeden 
Bekçiler yatarken yanmakta olan mumu müştür. 

ı&ndllrtıJ.. 

1111111111111111111111ııı 11111t1111t1ııı ı ııı11ııı1t11t1t111111rn1111111111ıııııı111111111111 ııııııı iti iti ııı 1t11iti11ıııınır 

Ekonomi '\'e crttırma kurumu 
umumi heyeti dnn toplandı 

Ankara 26 (A.A) - tnusal ekonomi merkez idare heyetince leap eden ma
ve arttır.na kurumu altıncı umumt he- kanılar nezdinde teşebblisatta buluııul· 
yeti :aLt 10 da sergi evinde kurum ge- ması kararlaştırılmıştır. 
ne! merkezinde toplanmıştır. Riyasete Antalya mebusu Rasih Kaplanın telt
Balıkesir mebusu KAzım Özalp seci!- lifi ile Milll Şefe, bUyük millet mecnsı 
miştir. Ruznamede mevcut 1939 - 1940 reisine, başvekile, genel kurmay boŞ;
yılları çalışma ve hesap ranorlariyle 
pl~nço tasvip edilmiş, 1940 _ 1941 yılla- karılığına ve parti genel sekreterine ta· 
rı btitçesi de kabul olunmuştur. Şube· zim telgrafları çekilmesine karar veril. 
)erden gelen dilekler görüşülmüş ve miştir. 
c~.cc-:::;::A:::=::c:::=::c~ı::c=c:=ı:c::cco=::c=::r~=======c 

Muit/ada bereket ya~murları yağdı 
Mu~la 26 (A.A) - Tütün sahalarına mebzul ve bereketli yağmurlar yağmış

tır Zürra bundan çok memnun olmuştur. • 
iti ili il iti 1 iti il iti 1itiı111 il il' 1 111 il ıı: 1111111 iti iti il iti il 111 ili 1111il1111 iti il iti ıtl iti 111 il iti il il il il il iti il 111iti1111 ı 

Altın f iatı mütemadi ven dü§ü yor 
İstanbul, 2 6 (Yeni Asır) - Altın iiatı ıüratle düımeğe devam ediyor. Bir 

Repdiye altını 24 5 kağıt liraya kadar inmiştir. 
»e::a:e""'IC:ae:c:' ::: :zı:c:::ıQCQ:::::ı:ı :c: :::cc:c:ı=-:=::: :c:ccccot 

Kıbrıslıların kı vmetli bir teberrfıü 
Ankara, 26 (Yeni Asır) - Alman bir habere göre Kıbns ahalisi TGrl 

bava kurumuna iki bin lira teberrüde bulunmu~tur. 


