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-- fen de buradan çekil artık! 
~~--~----~~-x.x-----------

Penbe, hizmetçinin geldiğini haber ver~ifr! ziva
,.etçilerl istemiyereıı habule hazırlanıyordu 

Hizmetçi kndın hanımına cevap '·ere-1 ~ösleren bir alükn icindr- enci kp kn 
rek: tırnağa kadar suzerek: 

- Ben de onlara bövle soyledim. Fa- - Demek bend"n bekled !iniz hiz-
knt bu adamlara laf dmleff'..'mcdim. Pek ınt't bu kodnr mühim öyle mi" .. Fakat 
ziyade ısrar ediyorlar ve sizi beht'mchal sormak ayıp olmasın amma siz. kimsi-
görmek istiyorlar.. niz? ... 

- Nasıl adam bu gelenler?··. Fıruz bey duz.giın, ağır bir i.fade ile 
. - Kll~k klyn!etlerl çok temız.. 1cil~- çingene' karısına şu cevabı verdi: 
rınden bıri genç ve yak•şıklı... ötekı- s· . b••t•• g· ı· 1 . bı'ç b·ır 
1 H hald "'d' b k - ızın, u un ız. ı şey en 
er orta yaştn. er . e u 1 .ta a aya k<'lime söylenilmcdcn c-vvC'l, insanın yü-

mensup olmadıklan vaz.ıyetlerındC'n an- züne bakar bakmaz. derhal kesfetmek 
lnşılıyor." kudretini hniz oldu~unuzn dair bütün 

Penbc canının sıkıldığını gösteren bir İstanbul halkının ağzında hir şayia do
lste~~k içl~de yerinden kalktı. Hiz- ]asıyor, Yokscı bu ~~yia yalan mı• E1er 
ınetçısıne dcdı ki: yalan de1il de do~nı icıc bizim anlatma-

- Madam ki beni görmek için bu ka- mıza hacet var mı? Biz.im kim olduğu
dar ısrar ediyorlar. onları kabul edelim. muzu siz kendili~inizden bulun bakalım. 
Bakalım bu vakıfsız gelen mUşte.rilerin Bu söz Pcnbenin canım sıkmıcıtı . Kas-
derdi nedir? .. Onlan buraya getir. tarını çatarak: 

Hizmetçisinin uz:ıkla~asını mUteakip _ Ya? Demek benim sanatımdaki 
Pcnbc kocasına ded1 ki: . ınchnretiınden şüphe c>diyorsunuz. öyle 

- Sen de burad~ ~ekil nrt~~· !lo~- mi? Biraz müsaade edin. Şimdi kim ol
san kalan falın ikmalinı daha musaıt bır duııunuzu size anlatırım ... 
2tlmana bırakmak lhım geliyor... Penbe böyle demekle beraber aynı 

Demtrcl Memo kansının ynnınclan d h .. · t · · d a"7 ·u·nu··n • d k 1 k k ~ zaman a er uç z.ıynre cıyı e, ,..,o 
ayrıldı Bıraz sonra o aya ı ı ·ıyaıet- . 1 b'" ··k b" d'kk t)e der'ın de-. · · h' • d ucıy e V<.' uyu ır ı n 
len j:?ayet d~z?Un Uç a~nm da. il ol u- rin süzdü. Sonra yerde serili duran içi 
lar. Hiz.metçının anla~ıgı ~~~~e hun- kum dolu bezin önüne oturdu. Eliyle 
lardan birisi genç; dığcr ıkısı ısc orta kumları düzeltmeğc ba~ladı. Firuz bey 
yaşta ve her UcOniln kıyafe~i .de pek şık derin bir meraka kapılmaktan kendisini 
ve mııntazam bulun.makta ıdı. · · k d" • b' kö · ·1· • -COk akıs kl U 1 b" .. .. .. alnmıyarn se ınn ır şesıne ı ışıp 

malik 
Y
1 

•1 ı ve hg ~e dı~ go~nuşe otunnuş, Penbcnin yaptığı hareketleri 
o an genç, ta m n e 1 ecegı veç- b ·• Uk bir merok içinde takip ctmcğe 

~ Fi.ruz beydi, yani bizim Gillend::ı:?.. k~~ulmuştu. Dağdevirenlc Bağrıyanık 
Dı~er ıkl adama cellncc. bunlar da Gul- ise ayakta kalarak bulundukları yerden 
endamın kl>lcsi ~csab~sindr ?.lan B~ğ- Penbenin göstereceği marifetleri seyret
nyanık1a Dağdevırendı 11k once. ~~ze meğe hazırlanmışlardı. 
nnız bey başhvarak Penbeye dedı kı: t l . tl · · .. ·· d 

_ Kara kedili bakıcı siz. olnca'ksınız. . şte on arın bu vaz.ıye enru goz\K\ en 
galiba? 1şte kara kedi burada bulunu- hıç .kaçırmıyan kuı:ıaz ~~nbe karsısın
yor. Şu halde aradı~ım mahir bakıcı da dakı adam~an.n benlıklerını ;ınlamak hu
slzden başka blr kimse değildir... susunda bır ıp ucu buln:mga muvaffak 

Penbe tasdik makamında bac;ını salla- olmuştu. Penbe kumu dlizelterek bezin 
tlıktan sonra Firuz beyden sordu: Ustline yaydı. Kar.o boncuk pençeleriy!e 

- Gaibe dair b1r şeye baktırmak mı kumun üzerine yenide? bazı esra.;engız 
•...1.1 nuz• yazılar okuvonnuş g!bı hecelcmege ko-
un vorsu . " 1 k d d" ki 
Finız bey: yu ara e ı : . 
- Hayır, dedi. .. Biz böyle alelaCle bir - Büyük bir zenginlik ve refah içm-

iş lçln buraya gelmedik. Bizim sizden de ~aşıyorsunuz.... . 
bekledi~miz hizmet cok ehemmivetli ve Sız ~cnl buralı, halis muhlıs bir tstan-
gayet mUhlm bir maddeye dairdir... bullu değilsiniı. Buraya uzak ~ir yerden 

Yakışıklı delikanlının vt'rdi~ bu ce- geldi~niz. anlaşılıyor. Fakat hır kaç se
vap Uzerlne Penbe biraz şaş1rmaktan nedenbe.rl İstanbulda oturuyorsunuz ... 
kendisini alamadı. Hayrete düştUğUnfi - B t TM E D 1 -
~~cacaacıxıccaaaacıaa~caaaaaccacacccaacaccaccaccc. 

Oönön AnslJılopedlst 
•••••••••••••••• 

Sovyet Rusyanın arazisi 
ve nüfusu ne kadar? 

Uçsuz lıacciJısız Sovyetler memlelıetinin uazf. 
yetine ue tGPildnln son J:ısımlarına IJlr nazar 

Yazan : t. B. 

Almanya ile harbe tubıfmuş olan Sov
yet Rusya hakkında karilcrimize kısa 
mal O mat vermeği fay dalı buluyoruz. 

Asya kıt'asanın bütün ıimalini ve 
tarkt Avrupanın hemen her cihetini 
kaplıyan Rusya, Sosiyalist SoYiyet cüm
hurlyetleri birliği ismi altında 21, 1 76 
bin kilometre kare bir sahayı kaplar. 

Nüfusu 1941 sayımına göre 162,683 
300 kişiden ibarettir. 

Geçen cihan aavaıı içinde 1 91 7 yı
lında patlıyan bGyGk bir ihtilal Rus Çar
bğını parçaladı. Polonya, Litvanya, Le
tonya, Finlandiya. Estonya, Azerbay
can, Cürcistan, Sıberyanın bazı kısımla
n ve aalr bir takım arazi Rusyadan ay
nldılar. Rusva, B!llhk devletlerinin, Fin 
landiyanın ve Polonyanın istiklalini ta
nıdı, amma diğer memleketler yavaş 
ya~ş Rusya merkezi etrafında yeniden 
toplanmağa basladılar. Nihayet 1922 
<!e dört esaslı Sovyet cümhuriyeti ara
sında bir muahede akdedilerek şimdiki 
Sovvet Rusya hi.ikümetinin temelleri 
atıldı: 

1 - Rus Sovyetleri federatik sosya
llllt birliği, 
2 - Beyaz Rusya Sosyalist cümhuriyet· 
leri. 

3 - Ulcranya Sosyalist Sovyet cüm
hurivetlf'ri. 

4 - T TBnskafkasya Soııyalist Sovyet 
cümh•ıriyl!'tler: federa!lYonu, 

1935 yılında Tü.-kistan ve özbekistan 
sosyalist Sovvet cümhuriyetlerl de bun
lara ilave edildi. 

Memleketin en fazla mahrul veren 
yeri ckara toprak> tardır. Bunlar Kar
pat dıığhnnın cteklı-rinden Ural dağla
rına kadar cenup garbi, şimal ıarlci isti
kametinde uzımır. Mühim mahsullt'r 
bıığday. çavdar, mısır, arpa, yulaf, ke
nevir, dan, mısır, patales. pancar ve ay 
çiçemdir. Tütün ve Pamuk ta ekilir. 

Urallarda altın. bakır, gÜmÜIJ, fosfat, 
bom, kurşun. mika. asfalt. çinko ve tuz 
madt'nle,.· vardır. 

Sovyetlerin demir. kömGr ve petrol 
gibi haz.ineleri d,. cok zengindir. 

* On dokuzuncu asnıı so;ı yıllanna ka-
dar Rus köylüsü lcendi ihtiyacım kendisi 

basit şekilde temine uğraşırdı. 1900 den 
sonralan Rusya.da büyiik mikyasta sana
yi inkılnbı başladı. Büyiik büyük fabri
kalar açıldı. Demir, dokuma, çelik sa
nayii, demir yolu levazımı ve teker sa
nayii büyük şehirler etrafında doğmağa 
başladı. 

Sanayi merkezlerinin başlıcaları şun
lardır: 

Kafkasya , Leningrad, Denetz ve 
Azalt denizi mıntakası, Ural mıntaka
lan ve Asyada Altay, Amur, Munusinsk 
mıntaknlttn. 

On yedinci urın başlannda Rusya
nın vaziyet' iyi değildi. Yıllardanberi 
devam eden savaşlar memleketin ikti
sadiyaUnı alt üs. etmişti. Lakin Roma
noff hanedanını kuran Rickel Romanoff 
( 161 3 - 5 4) şiddetli tedbirler alarak 
memleketi kurtardı. 18 inci asnn baı
larına doğru Çarlık mevküne geçen bü
yük Petro Rusya tarihine yeni bir isti
kamet verdi. 

Petrodan sonra gelen Çarlar yarım 
asır kadar beceriksiz kimselerdi. La
kin bulardan sonra gelen Katerin il 
( 1762 - 96) yeniden hılahata girişti. 

Çar Aleksandr I (1801 - 25) inmem 
lekette yapılacak islihat hakkında bazı 
iyi görüşleri vardı. Bunları tatbike ça
lııımak istiyordu. Fakat Napolon ile har
be başladığı için bir ~ey yapamadı. 

Aleksandr'ın halefi olan Nikola 1 
( 1825 - 55) in zamanında AvrupaCla 
patlıyan ihtilaller sebebiyle Çarlar kork 
tular ve tehlikeli <Carp> fikirlerinir 
Rusya arasına yayılma'ltnı istemediler. 
Bunun iç.in 1815 den 1855 e kadar Rus
vada büyük bir terakki olmadı. 185 3 
Kırım muhan•be,i mağlCtbiyetinden ıon 
ra h~lk ayal:landı. Bu sırada Al-:ksandr 
11 ( 185 5 - 81) tahta çıkh. Harbe bir 
nihayet Terdi, memlekette isl~hat yapa
C'3.ğını vaat etti. Fakat asırlardan beri 
devam eden lsibdat eencliğin gözünü 
yıldırmıştı. Çara suikastlar yapıldı. 
Bundan korkan Aleksandr il başlanm1!'1 
olan islahatı durdurdu. Bu karar ihtil~l
c-ilerl büı1hütiln kızdırdı ve nihavet f 8R 1 
de Alekoıandr Jt katl .. dild' Y ,.rine oğlu 
Çar Alelcsandr 111 aeçtL Ondan sonra 

ç:;lıs.'ırılmıstu. Binaenaıeyn :n:usıann • .ou v .. aJ'-••-. ~-
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ŞEHİR HABERLERİ 
Sulh ve itımat 
Havası 

20Ton amba
laj teli te-,. zi 

olundu 
--o---

Y eniden yirmi ton tel 
dağıtılacalı .. 

Bır f ırmn tnrafından şehrimize getiri
len yirmi ton ambalaj teli ticaret veka
letinden gönderilen tevzi talimatnamesi 
dahilinc!c dağıtılmı~tır. Bunlardan beş 
tonu kooperatiflere ve on beş tonu da 
ihracat ve ithnlutçılar birliği emrine ve
rilmiştir. 

Bu de.fa yeniden ithal edilen yirmi ton 
ince telin de vekulet tnrnfındnn tevzi 
.. ekli bildirilmistir. Buna göre teller ev
velce mürncantlnrda bulunanlarla civar 
vilayet kazalnra ihtiyaç nisbetinde veri
lecektir. _..,.""',...,, ___ _ 

Rir kilo f rancola yı 
60 kuruşa satmıf ! 

-0---

Kcmeraltındn fırıncı Mustafa oğlu 
Süleymamn Bnynn Hikmet ve B. Veh
biye fırnncolnnın kilo:oıunu 30 kuruş ye
rine 60 kuru tnn sattığı sikayet ,.dilmiş
tir. Fırıncı, hakkında tanzim edilen ev
ralda beraber Cümhuriyet müddeiumu
miliğine verilmietir. 

e mefltebine 
talebe alınıyor-

Haber aldı/~muza göre. Cocuk Esir
geme Kurumunun Ankaradaki yablı ço
cuk bakıcı (mürebbiye) okuluna Tem
muz sonuna kadar kız talt"be kaydına 
devam edilecektir. Bu mektebe kabul 
t'dilmek iı;.in ilk m,.,ktt-p mezunu olmak, 
(orta mektt'P me.zunlan tercih edilir. 
v~ı on sekizden asağı olmnk. sihh"ti 
bozuk ve sakat olmamak lazımdır. Bu 
•eraiti haiz bayanlardan isteyenlerin al
tı kıta fotograf, iyi hal sıhhat raporla
riyle Ankarada Çocuk F.sirgcme Kuru
mu Cenel merkezine mektupla müra
caat etmeleri ic_!lP eylemektedir. 

----
Bir nıüesse.,e ho.1dıında 
tofdb~a bu!unulul'or 

Haber aldıftımıza gi.ire. bir müddetten 
beri ~ yt>ri kurarnk faaliyete geçen ve 
ceniı:; mikyasta in-ınnt i~ler! yapan bir 
mUessecıe hakkında iş yeri beyanname
sini vaktinde mıntnk.a iktısat rnüdilrlU
~e vermemiş o du~mdıın kruıunt ta
kibat icra edi1m@ktedir. - - -- - --
Polis Abidesinin 
etralı güzelleştirildi 
Polis Abidesinin etrafı yeniden tanzim 

edilmiştir. Belediye ftb' denin etrafında 
çiçek tarhları vUcuda getinnek suretiy
le buranın man7.arasını caz.ip bir sekle 
sokmustur. --Se rinti'J;e ~elenler 

Avdın mebusu B. Nazmi Topçuoğlu 
Aydından, C. B . P. genel sekreterlik 
müşaviri B. A. Sabri Oran Balıkesirden, 
Üniversite profesörlerinden B. Mustafa 
Hakkı İstanbuldan, Trakya istatistik 
mildürU B. Nfu'.ım İstanbuldan, Manisa 
maarif müdürü B. B:ı.lfil Kutlu Manisa
dan şehrimize gelmişlerdir. 

o V$ 

uTi!,.Jı Kahramanlığın 
mevzulu bir :müsabalıa 

açıldı •• 
Osküdar hulkevi Dil. ~debiyat kolu 

(Türk Kahramanlığı) mevzuu üz.erinde 
bir müsabaka açmıştır. Bu müsabaka 
için ıiir, hikaye, piyes ve Türk Kahra
manlığını belirten her nevi yazı kabul 
edilecek, birinci. ikinci, üçüncülü~ü ka
zanan yazı sahipleri neıııir ve temsil hak
lannı Oslcüdar halkevine vermelerine 
mukabil kıymetli hediyeler kazanacak
lardır. ~rlerini vermek i!teyenlerin 
10/7 / 941 Pe.r,embe gününe kadar bun
lan Jstanbul Osküdar halkevine gönder
mesi l&zımgeldiğ duyulmuştur: 

Telefon te&isatında ıslahat 

Bir telden PlÜteaddit mü
k3lem e temin edilecek 
Hauai ltalJlolar topralt altına geçfrUlyor .. 

lzmir telefon müdürlüğü şehir tesi- pılabileceği gibi aynı zamanda telgraf 
satında bir kısım ısluhat yapmakta. ve muhaberesi de temin edilecektir. Bu 
şebekeyi genişletmektedir. Şimdiye ka- faidcler ıimdilik Eakiochire kadar lef
dar şehrimizin b a z ı kısımlanndn mil edilebilecek ve imkln bulunursa 
telefon tesisatının havai olan kablolan daha hüylilı:: kuranpörtörler celbedil
tahtelaraz tesisatının havai olan kabloları mek suretiyle tesisat tevai edilecektiT • 
rantinadan vali konağına kadar olan Cenit bir hinterlanda sahip bulunan 
kablolıır yeraltına döşenmeğe başlan- Ege bölgesinin telefon muhavereleri en 
mıstır. kısa bir zamanda temin olunması ve it 

Şehirler arası görü~melerin üsrat ve mevsiminde iş sahiplerinin ticari muha
intizamını temin için de kuranpörtör hereleri azami bir oclcilde kolaylaıtml
makineai getirilecektir. Bu sayede bir ması için telefon müdürlüğünce imlc&n 
tel üzerinden müteaddit konuşmalar yn- nisbetinde gayretltt aarfedilmelctedir. 
•11111111111•1 ·111J&U1mnmııı!ıın••ıınnmııı11111mıı mnıı11ııınmımmmııımm1111t11111nınttnmm• 

1 :alkevi kurs ar komitesinin 
verimli <;alış malan 
-- ----------------

Hallıeuindr her hes!n istifade edebileeeğf 
in"i!izre hurs !' da acıldı.. 

Halkevinin kurslannclan istifade edenlenlen bir grup 
lzmir Halkt'vj dershaneler ve kurslar 

komitesi güzel çalışmalariyle nazarı dik
kati crlbelmektcdir. Son 7.amanlarda 
komitenin lzmirin muhtelif yerlerinde 
ve cezaevinde ııçtığı A ve B. dershane
lerinde imtihanlar bitmiıı, kazananlara 
diplomalnrı tevzi edilmiştir. 

Komite tarafından, mekkplerin tati
li münasebetiyle. orta okul ve liselerdt' 
ikmale kalan talebeye mahsus olarak 

...... ,. .. -
EVitım TA RRUZ 
EDERKEN VURDU 
ödemişin Köseler köyünde bir hadi

se olmu-ıtur. Kır brkrisi Mehmet oğlu 
Ahmet Öztürk, hariçten gelirken. için
de karısı bulunan evine Ahmet oğlu Hü
seyin öksüzün tnarruz ettiğini görmüş 
ve tüfenkle ateş ederek Hüseyin öksü
zü kolundan ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı hnstahaneye kaldınlmış, bekçi 
tutulmustur. 

3 kişi 50 kuruş pe'inde!. 

yabancı dil, fizik. kimya ve riyaziye 
kursları açılmı(!hr. Halen bu kurslara de
vam eden talebenin sayısı 680 nl bul
muştur. 

Aynca Halkevi salonunda halle için 
açılan lngilizce lcunlan <!evam etmek
tedir. isteyen bütün 1zmirliler bu f ngi
li7.ce kursuna yazılarak istifade edebi
lecektir. 

···-············· 
BUZ SATISLARI 
Halıfıında IJlr temen1t1i 
Okuyucularımızdan Alsancakta 1435-

inci sokakta 1 numarada B. Zihni Se
den, diğer şehirlerimizde muayyen bir 
fiatle ve tartılarak satıldığı halde 1zmir
de buz satı~larının tamamen esnafın in
saf ve merhametine bırnktlmış olduğu
nu kaydederek diyor ki: cHiç bir buzro 
buzu tartarak satmaz. Ne verirlerse bi
lfı itiraz almak mecburiyetinde kalıyo
ruz.. Hele son günlerde İz.mirde buz cı
kanlmadığından ve ödemişten getiril
diğinden bahseden bu7.culann yantan
nn yanaşılmıyor. 

Belediyemizin halk ihtiyacını nazarı 
dikkate alarak buz lhtlklnna meydan 
vermemesine tavassutunuzu rica ede-
rim.> 

--<>--

Çalışmalarımızı asla 
geuşetme(le sailı 
olmamalıdır-

-0---

L Ba~tnratı 1. ci Sa1ıifede l 
du. Çüulrü biz memleketi harp relike. 
tinden şu dakikaya kadar konunap 
muvafCak olduk. Sovyetler at~in içinde 
kaldı. Bu noktayı hmc; almak için değil, 
ınilli politiknmwn isabetini ve metaneti
ni tebarilz ettirmiş olmak için kaydedi
yonız. 

Sovyetlcr gibi Almanlar da o zaman 
Ankara pakbndan ku$)rulannuşlardı. 
Bizim bir sergüzeşte ablacağımm, İngi
liz ve Fransızlarla beraber barba sürük
leneceğimizi sanmışlardı. 

Defatla alclandıklan teminatuu ver· 
dik.. İnanamachlar. Hatti Balkan sefe
rine başladıJdan ıUne kadar tereddüt
lerden kendilerini kurtaramadılar. Bu
dutlannuu kadar ıeldiler ve ıörcliller 
ki Türkiyenin banş8 ballı kalmalr poli· 
tikası samimidir ve bt'ldir. Bu JM)liti. 
kanın a(lklık, samimiyet ve düriistlük 
şiandır. . 

fşte hidiselerin faili ifadeleri kaquıın· 
da Almanlar da bize dostluk elini uzat
tılar. Biz de o eli sıktık. 

itirar edelim ki fnra1tere daha evvel 
Türkiyenin samimiyetine ve tuhhtltle
r.ine. sadakatine iıuumuş bulundul'a lçia 
Türk - Alman an1a~mdan ~li endi
şeye düşmedi. Politikamıza asilane iti
madını teyit etti. Yalnız düşmanın elini 
sıkmış bulunmamızı belki his bakmun
dan teessüre şayan buldular. Fakat bu 
unlaşmımın İngiliz menfaatlerini darbe
lcıııediğini de açıkça itiraf ettiler. 

Cilıımın altiis1 olduğu şu günlerdtı 
1 Tiirkiyenin hisse dc~il, realitelere ve 
1 milletinin ~ üksck menfa:ıtlerine kıymet 

1 
\'ermekte bulunduğunda şilphe yoktur. 

llülasa Türkiye barısa samimi balh
hk ı!Östcnnek ve karanlıktan ziyade ay-
dınlık yollarda yürümek suretiyle İngi
li7.lerle ittifakım, Almanlarla şüphe ve 
tereddütlerden temizlenmiş dostluğunu, 
So"'.)'etlerlc olan samimi münasebatuu 
idame cttinnek imkinlannı bulabilmiş· 
tir. 

1 Bizi bu nıuhariyete kavuşturan nıint 
politikamtta karşı minnet borcumm 
vardır. Bu borcu şu şekilde ödiyebiliria: 

Bu poliUkayı muzaffer kılan miW bir
liğimizdir. Bu birliğe olan saclakatimi:ııl 
arttınnak, lıiikümete sarsılmaz bir iti
mat beslemek .. 

Ordumuzun kuvvet ve kudretini her 
gün biraz daha takviye edecek her tilr-
lü feragat ve fedakarlıklardan asla çe
kinmemek.. 

Memleketin mukavemet kudrct\nde 
büyük rolii olan iktisadi hareketler em
rinde bir nefer sibl (alı...,U . 

Çünkü bugüne kadar sulh içinde kal-
mak yarının teminatı sayılamaz. CDıaa 
büyük davalar peşindedir. Her lıı yeni 
tehlikelere karşı dalına hazırlık faaliy• 
ti içinde kalmak mecburiyetindeyiz. 

Mazi istikbali aydınlatan en bllyflk 
projckfördiir. İçinde yaşadığınuz bldl
seler kafi derslerle doludur. Sulh ve 
ltimnt hava.•ı bize asla ı:revşeklik verme
melidir. 

Y.A. 

Alman - Rus harbı 
---o----
[ Baştaraf ı 1. ci Sahifede l 

lan ağaçlar arasında ve çavdar tarlala
rında kendilerini saklamağa vakit bul
madan avcılarımızın bomba ve otomatik 
silah hilcumuna maruz kalmışlardır. Blr 

lkiçqmelikte Çirkin sokağında Sü
leyman kızı 40 yaşında Hatice ve Meh
met kw 40 yaşında Cemile ile Yatar 
kızı 1 O yaıında LGtfiyenin Süleyman kı
zı 70 yaşında Kerimenin cebinde bulu
nan elli kuruşunu yankC!licilik usretiyle 
aldıklan zabıtaya tikayet edilmiş ve 
üçil hakkında tahkikata başlanmşıtır. 

kaç dakika sonra ortada yanan tanklar-
- - - 9-t.-..s dan ve bunlann enkazından başka blr 

Sonbahar Çlt;eau~a.. 1 şey kalmamıştı. Hilcumdan kendilerini 
BİR GENÇ 
Kazaya kurban gitti 

Bergama kazasının Zeytin dağ nahi
yesine bağlı Örlemiş köyünün Kara yı
lan çeşme mevklindeki damlarda oturan 
Halil lbrahim oğlu 14 yaşında Mehmet 
Cülbaş feci bir kaza neticesinde ölmüş· 
tür. Zavallı genç tarladan evine gider
ken çifte tüf engini hayvanın semerine 
nıımış, çalıya takılan tüfenk at~ almış, 
l\Aehmet Cülba:J yaf8lanmış ve bir müd
det sonra da ölmüıtür ~ 

---------

Kemerde Belediye fiClanlığından pa- k~rtarmağa muvaffak olan bazı Rwı 
rltellerde müteaddit sonbahar ~çek çe-1 tankları kUçOk b!r k5ye ~el'9e 
şitleri ekilmeğe başlanmıştır. Çiçekler de diğer iki tayyare filosu yetişerek 
burada fidan haline geld!kten sonra şe- bunların ilzerine de bomba yaitmuru 
hir içinde bulunan parklara tevzi edi- yağdırmışlardır. Tankların tam ortasına 
lecektir. düşen bombalardan tanklar ve k6y toz 

1 ve duman bulutlan içinde kaybolmut· 
Yeni helilar tur. 

YaptJrıJıvor Meşhur bir Alman hava av~ fllosu 
t7 - 1 ceman 46 Sovyet tankını tahrip etmit-

Belediye şehrimizin muhtelif yerle- · ür 
rinde umumt helAla.r yaptırmaktadır. -·-------------

Köpril parkındaki asrı hellnın inşaa- KlaııA"A 
tı ikmal edilmiştir. ~ "" 

•••••••• ___ _,_.,,.t:s--------
Yeni Ne.şrlyat 

' Cihnhariyet koruluğuna 
kanapeler konulacak Tüıkiye ve Rusva ifımal lılll'•ları 

1 Raşturaf: 1. C'İ Scrlııfrde l ••••••••••• 
HAV ACILIK VE SPOR - Her kes!n 

mecmuası haline gelen bu kıymetli der
ginin 289 uncu sayısı çıkmıştır. 

Nikola il ( 1894 - 1917) Rusya tahtına 
çıkb. 

* 1904 yılında Rusya, uzak şarktaki 
menfaatleri y{izünden geçinemediği için 
Japonya ile harbe girdi ve mağlup ol
du. Bundan sonra memleket içinde ih
til&ller baı gösterdi. 

191 7 martında açlık halkı yeniden 
ayaklandırdı. Mart 15 te Çar Nikola il 
kendisi ve oğlu namına istifasını verdi 
ve tevkif edildi. 

191 7 Mart ihtilali Jl>ek kıııa bir za
mımda bitmi~ti. Memleket bir müddet 
me~ruti demokratlar elinde kaldıktan 
!lonra 191 7 tammuzundn mutedil ııo!
valist Cikirler tMıyan Aleksandr Ke
ren .. ky iktidnr mevkiinc geçmişti. 

Nihayet 9 birinci trşrlnde hohevik
ler muvakltat hükümeti devirdiler. Se
kiz ay sonra da Çar ve bütüıı ailesi kur
'iUna dirildiler. ( 1 7 temmuz 1918). 

1921 den itibaren Sovyet hükümeti 
yeni bir programla ioe haşladL 

E..cn-cfpaşadaki cumhuriyet koruluğu
na halk tarafından gösterilen geniş ala 
kayı naznn itibara alan belediye par
kın içine konulmak Uz.ere 120 kanape 
sipariş etmiştir. 

Hsinin tP5:isinden Ue giln sonra AtatUrk 
Sovyet hUkUmetine bir mektup gönde
rerek genç Türk cumhuriyetine müza
heret gösterilmesini Lc;tcmiştir. Sovyet 

Yauın: F:CZACl KEMAL K.AKTAŞ 

hUkUıneti yalnız ivi temennilerle iktifa Lise ve orta okullarda bazı dersler
ctmemiş ve Ti.irkiyc ne zaman mU.c;ki.i.1 dt'n ikmale kalan talebe için maarif 

= •••• A .. ~K···A···RA·····-RA···0 .. ·yos·u· .. ·:.· vaziyette kalsa Sovyetıer birliği ona el idaresince kurı::lar hazırlandıP.ını r,örll
• n - • uzntmıc:; ve karsılıklı menfaat gözetmek- vonım. Maarifin talebesine gösterdi!U 
: R tJ r. ON K O P R O G R A M : .dzin yardım etmic:;tir. Sovyet hUkUmeti bu himaye ve aliıka pek nPcibancdir. 
........... -:-- .......... 1922 • 23 Lozan konfornnsında Türkiye- Bizim z.ımıanımız.da da ikmal imti-
8.30 Program ve memleket saat ayan, tin bo~azlnr hakkındaki mütalebatına hanları vardı, fakat talebe bası l,oc:; hı-
8.33 Müzik pl. 8.45 Ajans haberleri 9.00 ta..'llamiv]ı> muzaheret göstermistir. Ke- rakılır. Meta ikmalp kalmış diye bir 
Müzik pl. 9.30 - 9.45 Evin saati 12.30 za 193G da Türkiye, Alman ve İtalyan nevi takazaya hile hak kazanmı~ gibi 
Program ve memleket saat ayan 12.33 fac:;ist tehdidi üz.erine boğazlan yen.iden davranılırdı. Ciimhnriyct maarifi tale
Müz!k : Muhtelif şarkılar 12.45 Ajans ı;i)fıhlnndırmağı i';tedi~ vakıt Sovyetler bl'!;iru il'.mal imtihnnlanna ha:mJn.,- ıP.a 
haberleri 13.00 Müzik : Türküler ve birlifü aynı vaziyeti Montrö konferan- bUyi.ik h;r PJ.!.k:ı ~österiyor. Bazı d"~-
ovun havalan 13.30 Konusma (Dereden sında da muhafaza etmiştir. lerde ~eri knlmıcı veya imtihn.nda ruh! 
Tepeden) 13.45 - 14.30 Müzik : Radyo •I •W!ltJ bir ta\.b•nı, tecelllilrrkden mkuv:!f ~~ to~k-
salon orkestrası 18.00 Program ve mem- .... marn·~ " """~n nTı orumn -
leket saat ayan 18.03 Müzik : Radyo Od • rar de,..,1.-rivlP kıı.rcıılnc:tımak. oldurmak 
caz orkestrası 19.00 Memleket saat aya- emış TI" TIPCtn bir d.-lt\.lettir. 
n, ve ajans haberleri 19.45 MUzik (pl.) ö~h·etl'T"enlerin bu işlerle aH\knlanma-
20.00 Konuşma (Yurd saati) 20.15 MU- Go••ıcu••k Oteli sı Pvl·+tarma kanat germiş bir haba 
z.ik : Solo şarkılar 21.00 Ziraat takvimi c:P~"ltinı> ne kadar bı>nzer. Ho"'alıl'İ'ın 
\•e toprak mahsulleri borsası 21.10 Mü- AC'ılmı,tır. Muhterem müıterilerin kutcıiv,.tiT1f hir kat dnlıa arttıran bu ik-
zik : Kadınlar faslı 21.40 MUzik pl. 22.30 bmirde 2 35 7 telefon numarasına mal i!l"tihanma haz.ırlik cidden ulvt bir 
Memleket saat ayan ve ajans ha~r1r>ri. müracaat etmeleri mercudur. levhndır. 
22.45 Ajans SPOT' servisi 22.55 - 23.00 Ya- • Talebe arkadaşlarıma başarılar dile-
nnki program ve kapanış.. ~ .... •••••••l•••••••'" rim. 
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SİY ASI YAZiYEr 

8. Hitler ve B. 
Stalin cephede 
bulunuyorlar 

--<>--

Rus harbına verilen 
mahiyet ve lngiltere 

-O--

BiR GEMi YAKALAIDI 

Alman korsan
larının bir yar
dımcı _!?;emisi 
ele eeçirildi 

" DHli\SIR 

SOi llGlllZ - ALIAI 
HAVA HÜCUMLARI 

Alman deniz üs-
leri "\: e endüstri 
merkezleri bom-

SOi ISIEI i Y ili YET 
Almanların da, 
Rusların da ha
kim oldukları 
cepheler var 

Aıman --;;;;;,;;-undalıi balandı Macarla-;;;;;;-,Üen har· 
esir İngilizlerin Hint -·--<>-- - ba IJneladılar. Şimalde 

londra, 28 (A.A) - lngilli. hava --ır 

29 HAZİRAH PAZAR IMt 

SON 1-1.ABE~ 

1300 ton kağıdımı~ Odesada kaldı 

Almanyadan ihtiyaca 
göre kağıt getirilecek 

-~~-~------........ ------~~ 
Si~ edHecelı lıtiğıtların Alman-yadan llıi 

ayda geleceği anlaşılıyo.,. .. 
Sulh ~artlarında lngil· 
tere ve Rusya anlaşalll· 
lecelder mi? • Polonya 

ne oıacaJı?.. 1 

denizi harplarına dair kuvvetleri Cuma gcceoi Almanyanm de- Almanların RfgGJ1ı al• 
verdilıleri malumat.. niz üslerine ve ağır endüstri merlr.ezlcri- dılıları söyleniyop .. 

----o--- ne taarruzlarına devam etmi~lcrdir. · --<r--- _ 

Londra, 28 (A.A) - Amirallık daire- Kielde doklar ve inşaat ~e"!lahlan tid- Radyo gazetesine göre Sovyet Rusya-
letanbul •. 2~ (Yeni A.ı~? - Almanı rar verilmiJ ve lieteler hazrrlanmışbr. 

SOvyet barbırun b8flamaeı uzerinc. daha B ır.· • tla 'rili' lı:- . L d h 
Hadyo gazetesine göre, Alman _ Sov

yet harbına Almanyanın komünistliğe 
Jcarq Avruparun bir ehli salip yani haç
lılar seferi mahiyeti vermek istediği, iJd 
günden beri gelen haberlerden anlaşıl
maktadır. Berlinden gelen bir telgraf
ta bu harp hakkında •Avrupanın Bol
şevik tehlikesine karşı mücadelesi. söz
leri kullanılmıştır. Muharebeye Roman
ya, Finlandiya. Macaristan ve İtalya fi
len iştirak ettııektedirlcr. Büyük küçük 
diğer memleketler ve hattll bu anıda 
Hırvatistan. Slovakya semholilr bir şe
lôlde iştirak edecektir. 

Bu harp hakkında .şu sö:ılerin söylen
diği Berlinden haber vcrllmektcdir : Bu 
sur<.'tle Avrupa Bolsevikliğo karşı mü
"'1delroe birle."'1ek azmini göstermiştir. 
Bu haberler hattı! en küçük milletlerin 
dahi bu barba iştiraki gösteriyor ki bii
tün bu mllletler yeni Avrupanın kunıl
ma.<ıı i~in iş birliği yapmak istiyorlar. 
Bu içlen gelen mlişterck azinı Londra
ı:ın teşebbüsleriyle karşılaşıyor. Berlin 
siyasi mahfilleri bu tesebbüsleri ebem
miyelsiz bir teuıhür addetmektedirler. 

Bu sözlerin manası sarihtir ve Berlin' 
A vrup:ıyı etrahııa toplıynrak komünist
ler aleyhine cihada girişmiş iken İngil
tereyi komünizmin müdafii vaziyetinde 
l(östenncktir. 

Almanyanıiı işgal veya nüfuzu alun
daki memleketler bu haçlılar seferine 
şu veya bu şekilde iştirake karar ver
mişlerdir. Finlandiya evvelki günden ve 
Maaıristan da dünden itibaren Rusya 
il.- hnrp halindedir. Berl!nden gelen bir 
habere göre de Hırvntistan da barba iş
tirak etmek l<tediğini Almanyaya bil
dirmiştir.İspanya hakkında İtalyan rad
yosu şu malömatı vermiştir ' İspanyol 
l(Önüllüleri büyük bir Ş:ddctle harekata 
lstirak iç!n müracı:ıat ediyorlar. Yaş'had
di 15 ile 35 ara<ındadır, Cöiıüllülerin 
Falanjlardan olması ~- Şbndiye ka
dar yazılanlann snyısı elli bini bulmuş
tur. Bunların arasında ı>arli umumi k~ 
tibi, amele nazın ile diğer bir çok ileri 
l(clenler vardır. 

B. BİTLER VE B. STALIN CEPHEDF. 
Londradan hilclirildi~ne ıöre Alman 

fübreri Kitler dün ~k cephesine git
miştir. Dün de Bu1ııu radyosu Sovyet 
lideri Stalinin Ukranya cephesinde hu
hmdotunu blldirdikine ıüre tan1ıln en 
Wiyük muharebesi olan ve bir nevi ha~
lılar seferi mııhiyeti verilen hu mil•ade
We her iki lider ordnlannm başında 
demektir. 
iNGİLTERE NASIL MUKABELE 
EDECEK?-
Muharebeye haçlılar mahiyeti veril

mesine İngilterenln karşılığı ne olacak
tır? Gerçi İngiltere ve Amerika da ko
münist aleyhtan ırllmreler kuvvetlidir ... 
Fakat bunlar bu teşebbiisü bir manevra 
teıakki etmektedirler. Londranın görüşü 
şudur : Almanya 1939 ağustosunda Sov
yet Rusya ile pakt bn211lamadan evvel 
komünist aleyhtan ırllmrelerin muhab
fıetini kazanmak için komünist düşman
hğını iltın ediyordu. Ansızın Sovyetlerle 
anlastı. Garbe döndü. Fakat İnı('.Jtereyi 
roağl(lp edemeyince tekrar Rusyaya 
karşı harekete geçti .. Ve Rusyayı yık
tıktan sonra tekrar İngiltereye karşı 
donmek niyetindroir. Binaenaleyh Al
manyamn komünist aleyhtan manevra
sı İngilterevi aldatrruyacalrtır. Filhakika 
İngiltere Sovyetlere her yardımda bu
lunmalı,. karar vcnnlŞ'lir. Bumm mahi
yetini ı:örüşmeiı: ve karar vermek ~ 
lngllterenin Mookova büyük elçisiyle 
birlikte bir askeri ve iktısad! heyet Mos
kovaya gitmiştir. 
iNGiıJz m:vE'l'i MOSKOVADA 
Dün Sovyet radyosu büyük elçinin ve 

refakatindeki heyetin Moskovaya muva
salatı hakkında şu •özleri söylemiştir: 27 
haziranda İngiltere büyük elçisi B. 
KriPS yanında İngiltere askeri heyeti 
olduf:ıı halele tayyare ile Moskovaya gel
mlstir. Tayyare meydanında hevet, ha
riciye koml•erlilli umumi katibi, genel 
kurmnv reis muavini ile amlrallık reis 
mnavirL\ ve hnva harek5.b reis muavini, 
protokol •rfi: hariciye komiseTliği erka
nı tarafınd;ın kanı.lanmıstır. A'ker'l be
y~!<- hit kara generali bir hava vis ma
re lı. bir omiral ve bir de kara albayı 
dahildir. 
suı.n. i 'Gll,TERE VE RUSYA 
F~~ aı ~ ' dilik İngiliz - Rus iş birliği 

buna m ""~'"ırdır. Umumi sulh hedc>f
ll!ri ha~ 1 >n<fo ımla~ak için bir tcseb
bUs yanılıp y.ıpılınıyacağı malOm değil
dir. Su llı tı· "'t'bbüsleri iizer!ndc İnıti1tc-re 
ve Sovvet R" •va orasında derin ihtilM
far ıncnnt olduğu malumdur. Bunlar
dan lııri c:e Polonvadır. Polonya İngilte
renin ıtı.fr.tır:a girmiş ve Almanya ile 
harp rb,c <tir. ;>onra Almany-.ı Rusya ile 
bir an! nn vap.~ruk Polonyayı taks'm 
ctrtıi ~tir İr." ltcırtnin en mi.ihim bir sulh 
hedrfi c c Polonyanın eski huılutlnriyle 
ihym;ırlır. Acaba S<"'Yetler kendi i'!lıal
leri 1>ltınlln SoV)'etlestlrdikleri Polonya 
kısmını terke muvafakat edecekler ın1-
dir? Öyle ı:ıöriiliiyor ki Polonyalılar bu
nu Umit edi)•Qtlar. CUııkü R~llYl de
lil. V..ın,, Almıuıva~'l dUsmıuı 'tamıhk" 

sinin öğleden sonra nc:~rettiği tebliğ : detle bombardıman edilmıştır. ya k81'§ı barba giren Maca~ ordusunun 
Alınan korıı:ınlarına iaşe ve hı:.stane Rende hatlıca taarruzlar Kolonya ve kuvveti üçer tuğaylı 9 piyade kolordusu 

gemisi vazifesini gören 3063 otnluk Als- Düsseldorfun endüstri mahalleri üzerine 

1 

ve iki süvari, üç motörlü tuğaydan iba
ton Alınan vapuru yakalanmıştır.. Bu teke .. if edilmittir. rettir. Bu kuvvet üç ordu komutanının 
vapurd bulunan İngiliz ticaret gemileri işgal altındaki topraklarda bulunan emrindedir. Hava kuvveti beş yilzii 
tayfası akurtarılınıştır. Bunlann arasın- ta~a~e. meydanları da bombardunan . harp tayya_resi o~k bin tayyaredir. 
da 5618 Rabo İngiliz vapurundan sağ edı~tır. Bunların üçte biri modern tayyareler
kalan 48 ve 5 bin küsur tonluk Salalko .. Bu h~re.üttan iki lngiliz tayyaresi dir .. Macaristan yedi - se~lz yüz bin kişl-

d • k 1 32 ki · d bul donmemııtır. yl silııh altına alacaJı: vaz.ıyettedir. Fakat 
vapurun an ~ag a an şı e u- bu kuvvetin iki üç kolordusunu Yugos-
nuyordu. INGIUZ RESMi TEBLl~l Javyadan çekiJen Almaıı kuvvetleri ye-
Bunların anlattıklarına göre birinci Londra, 28 (A.A) - lngiliz hava rine Asayişin muhafazası için ikame et-

vapur batarken dokuz, ikincisinde on iki nezaretinin öğleden aonraki tebliği:! mesi muhtemeldir. Halen Karpatlarda 
~şi ölmüştür. H~'.'t denizi~de bahrıldı- Bombar~~ma'.' ta~arel~rimiz dün gece 1 Sovyet hududuna karşı dört beş kolordu 
gı 10 mayıs tebligınde bildlı-ilcn Alman Bremen uzcrıno f~~~etli taarruzlar yap- tah.<it etmiş bulunuyor. Bu kuvvetlerbı 
korsan gemisinrle mühim mikdnrda mışlardır. Çok. buyuk yangınlar çıkar-, seferbe_ rlll!i bundan evvel ikmal edilm!Ş
mayn bulunuyordu. Müsademede obüs- mışlardır. Dıger tayyare teşelr.küllerl tir. Derhal harekete geçecek vaziyette
ler maynleri infilak ettirm'ş ve korsan atölyeleri endüstri hedeflerini hombar- dirler. Gelen haberlere göre illı: defa ola
ııemislnde bulunan İnıriliz ticaret gemi- dıman etmişlerdir. Müteaddit insanlar rak Macar hava kuvvetleri Sovyetlere 
]eri mürettebatı telef olmuştur ölmüş bir çok yangınlar çıkarılmşıtır. taarruzda bulunmuşlardır. Dün kara 

---- Taarruza uğraya ı, diğer hedefler arasın- kuvvetlerinin de harekata başlamış o1-

Rus • Macar muhare
besi başladıktan sonra 

da Emden Vilheln>-'hafen, Kukshafen, ması muhtemeldir. Macar ordusunun şl
Oldenburg Dunlr.erk vardır. Bahriye tay- mali Moldavyadan hareket eden ve Ma
yarelcri ııahil te~kiLltiyle işbirliği yapa- reşal List emrinde tıulunan Alınan or
rak dün gece Kaleyi bombardıman et- dulariyle sıkı iş birliği yapmak üzere 
mitlerdir. Bütün bu hareketten 12 lnııl- bilhassa sıklet merkezi yani büyük kuv-
liL tayyarea. dönme~tir. vetleriyle Bukovinaya yakın bölgede 

Ruslar bı·z teca tahşit edilmiş olması çok muhtemeldir. 
• ALMAN HOCUMLARI Bu sayede Bukovinadaki Alman kuvvet-

vüzde bulunma
dık diyorlar 

Berlin, 28 (A.A) - Alman Savaş !eriyle hareket birliği yaparak: Galicya 
tayyareleri himayeli kafilelere taarruZ bölgC"inde harekMın lehlerine lnlti...,fını 
ederek altı lngiliz ticaret vapurunu ba- çalıuldaştırabilirler. 
tırmışlar ve mecmu tonilato•u 21500 ALMAN KUVVETt NE KADAR? 
tonilatoluk düşman vapurunu tahrip et- Son haberlere ııöre şark cephesinde 
mişlerdir. Diğer bir ticaret gemisi ağır Almanlar 160 tümenden farla bir kuv----o--

Mos .. OVa ... ıa göre Mac-• haoara uğratılmııtır. vet toplamıslardır. Bu kuvvete Bulga
H .1 u.- Diğer Savaş tayyareleri lnırilteredeki ristan ve Yugo.<lavyadan getirlilnıekte 

lar sadece B. Hitlel'in tesisat ile tayyare meydanlannı bombar- olan Alman kuvvetleri inzimam roecek-
eml'ile harfla girdiler dıman etmişlerdir. tir. 8 tümen kadar Bulgaristandan ve al-

------ tı tümen kadar da Yu~oslavyadan gön-
Moıkova, 28 (AA) - Maearistanın / derilmekte oldu!iu söyleniyor. $u halde 

Rusyaya ilanı harp etmesi üzerine Tas A manlara göre Rııs bu bölprdbki Alman ordusu 180 tilmene 
Ajansı atideki tebliği neşretrnişli:rı h d k iblağ edilmis demektir. Bu kuvvete 25-

Macaristanın g(ıya Sovyet tayyareleri. C"P esin e i VazJye~ Rumen, 10 Fin ve 15 Macar tümeni ile 
tarafından Macar ıehirlerine yapılan ' ' r R••t f I • S h ·ı rl l muhareb"'•e istirak etmek üzere hare-
k la •· • h ·ı· k il . ara ı . "' n ı e e , , 

a ın r uzerınc arp ı anına arar ver - • 1 d Al ta . . ta ket ettiği bildirllen 8-9 ttalyan tümeni 
diği bildirilmektedir. Bu yalan bir iddi- ~ş ersed e .. ~an d" ~~ :r:ayıa d il' d J fikl k 
d 

"'" 
1 

. M _., 
1 

. ugrama an ussune nnmu 0 ,..,, e 'ave e i irııe mütte · erin şar cep-
?. ır.. ="fet !"yyare en acar §enır en ROMANYAYA ırOCUl\f OLMAMIS besinde vasaıt olarak 240 tümeni muha-
uzerıne hıç hır taarruz yapmamışlardır. Biikreş. 28 (A.A) _ Ploesti petrol ,..,beye ;:irmiş bulunact>khr. thtivaç ha-
Macar devlet adamlan Hitlerln emriyle şehrinin Sovyet tayyareleri tarafından · sıl oldukça gerek ltalva ve gerek dlj!er 
ilanı harp eıtikle>ini aöylemek !ateme- hombardJman edildil\ine dair verilen ha- ı Alman ordulanndan 50-60 tümenlik bir 
mekt• ve !mat dü,ef'e başkalarının mal- her tekzip ediliyor. Ploestiye karşı hiç kuvvetin daha harekilta iştiralr ı>ttiril-
larnıı yağmadan çekinmemektedir. bir taarruz olmamıştır. Hiç bir yangın me!ti- ihtimal dalıilhıdedfr. 

------ eseri görülmemektedir. Petrol havzasın- HARP VAZlYETt 

Suriyede iki yer 
daha alındı 

HABEŞISTANDA ITALYANLI· 
RA YENi HOCUMLAR YAPILDI 

da iş kat'iyen normal şekilde devanı Hareldtın !nltlşafuıa gelince; lsveçten 
ediyor. Sovyet hava kuvvetleri dün RAr gelen bir habere gtire baltık devletleri 
manyaya hiç bir hücumda bulunınanıış- topraklanndt. harekatta bulunan Alman 
!ardır. Bugün de hlç bir hücum obua- kıtalan Letonyanın baş şehri olan Riııa
mu;br. yı lşıtal etmişlerdir. Riga Sovyet toprak

l'ransada içtima ve 
larmdan gecen Don nehrinin hemen he
men baltık denizine dökUldüğü kısımda
dır. Yalnız bu işgal haberi heni!% iki ta

mahkamlyetler raf tebliğlerinde zikredilmedfğinden şim
Vı.şi, 28 (A.A) _ Fransız kabinesi dilik ihtiyat kaydiyle telftkkt edilmesi 

- maresal Petenin riyasetinde toplanarak d~ olur. 
Kahire, 28 (A.A) - Suriyede bu- dahllt ve harici meseleleri milzakere et- Alman tebli~erine göre Mlnsk bölge

lunan Hür Fransız kuvvetleri Şaırun 25 ıniştir sindeki ~ddetli muharebelerd" dün zırh
kilomctre fimalinde Seydina ,ehrinl it- Kl~on Ferran divanı harbı komU- h birliklerin ileri hareketi p)ftn muelbfn.. 
gal etıniılerdlr. nist faaliyetinden dolayı 12 ld.,;yi 6 ay- ce inkişaf etmlstlr. Rını tebliğleri ise bu 

1 F. 1 d" . . u agı r getı nceye 11m1t a er 
evve ce ın an ıyaya sıparış edilmiş ve . . 
Odesaya kadar da getirilmit olan 1 300 hangı bır buhrana meydan verilmemeei 
tona yakın kağıt orada kalmıştır. makoadiyle kap ~den tedbirler ittihaz 

Bu yüzden her hangi bir lr.ağıt buhra- olunmuttur. 
nma meydan verilmemeei için kağıt bir- Almanyaya sipariı edilecek kioğıtla
liğiyle ithalatçılar araeında yapılan içti- nn aziml iki aya kadar memleketimize 
mada, Almanyaya lr.&ğıt siparişine ka- getirilmlt olacağı anlaşılmalttadır. 
a= raaraaa,aa ::a: rraaa ::aaa:r::rra ıa rraır :ar : r:arı 

Milli Şefimizin Uluıal ve Ekonomi oe Art
tı1·ma kurumuna verdikleri cevap 

Ankara 28 (AA) - Ulusal ekonomi Yine bu mUnaselfetle büyilkJeriınize 
ve arttınna kurumu umumi heyetinin çekilen tazim telgraflarına da Btlyük 
top1antısı mllnıısebetiyle kongre adma Mili t M ı· · isi Abdülhalik. R--'-
başkan tarafından çekiJen tazim teline e . ec ısı re . ~~, 
Milli Şef §"U cevabı ve~lerdir: başvekil doktor Refik Saydam w Cüm-

Umumt heyetin asil duygulanna çok huriye! halk partisi genel se'kretcrl ta
teşekkür ederim. Doğduğu gündenberi raflarından izhar olunan hissiyata teşek
hlzınetlerlyle milletimizi .memnun eden kürU ve yeni başarılar tcınenru.,ini bil
kurwnunuza yeni muvaffakıyetler dile- diren cevapla ve-''-'""· 
rinı. İSMET İNÖNÜ r ."""9~-

....... ~ • .., !"JCIO~ :.-.;r,_. ~oı::ı=cıo~aa CICOl':ıınococ:>:x1ac :ı :ı :ı = :ı 

8 vilayetimize bu sene 10 
ressam gönderiliyor 

Köıahya ue Ma~aya da gelecelı olan ressam• 
lar memıeııeı talllolarını tesflit edeceıııer-

Ankara, 28 (A.A) - C. H. P. Genel Bunların altısı geçen seneler gibi İstan
sekreterliği üç seneden beri her sene bul güzel sanatlar akademisi müdürlü
ressamlarımızdan b!r grup seçtirerek P;ü vasıtaslyle ve diğer dördü Ankara 
memleketin muhtelü noktalarına gön- Halkevi güzel sanatlar şubesi Azası ta
dermekte ve bu l(enç ressamlar gittik- rafından intihap olunnıu.,<rtur. Ressamlu 
leıi yerlerdeki tabii güzellik, kültür Ordu, Kütahya, Manisa, Van, Urfa, To
eserleri ve içtimai hayattan mevzular kat, EIAzığ, Kars vilayetlerini gezecek
seçerek bunları renk ve sanat imtizacı !erdir. 
,halinde teshil etmekte idiler. Bu geziler, Seyahat 1 temmuzda başlıyaw ve 
yurdun hususi güzelliklerinin tabloya her ressam gittiği vilAyette en az iki ay 
alınması bnkanını verdiği gibi ressam- çalışarak asgari 6 tablo getirecektir. 
larımızm sanat görüşlerini de milli bir- Eylül nihayetinde bu tablolar İstanbnl
lik içinde harekete getirmeleri maksadı da güzel sanatlar akaderiı!sine ve Aııka
gUdUlınektedir. Üç seneden beri yapılan rada Halkevi ı:enel sekreterliltlne tevdi 
seyahatler çok iyi netice verdiğinden bu edilecektir. 29 ilk teşrinde İstanbulda 
sene tertip edilen dördUncii seyııJıat da- tablolar resim $erglsinde teşhir edilecek 
ha geniş bir mikyasta hazırlanmışbr. ve jüri tarafınd..n beğerıilen esere para 
Her sene bu seyahatlere on ressam iş- mükMııb verilecektir. 
tirak eder ve bunların her biri ayn blr Parti genel sekreteri ressamların za
v!IAyete gönderilirdi. Böylece bugUne rurt masraflannı temin etmiş ve kendi
kadar SO ressam ayn 30 viliyete ve !erine yolladığı bir mektupta tetki1ı: 
bunlarm kaza ve köylerine gitmişler ve mevzuları ve gayeleri hakkında cllrek
buralarda 290 tablo hazır~. tlfier vererek bunu ayni samanda mıııı 

Bu aene de bu sanat seyahatlerine ış. bir vazife bilmelerini ve ona g&:e ~ 
tirak etmek üzere 10 re!SllDl ııeçilmiştir. malarını temenni etmiştir. 
cr=nn=cı:o ırr: :c •:rCJ:ıcıc:>'· aa:n H =ra2:?1aa2;raı:raar nı 

General Gamlen RLs fi!osu Kös-
hapishaneden tenceyi bom-

fiı ar etti bardıman etti 
INGlUZ RESMi TEBUCl dan iki seneye kadar hapoe ve bUyük ilerl.eyi'lin büvllk tan~ ~tlelerlnln mu-
Kahlre, 28 (A.A) - lngiliz orta para cezalanna mahkfun etmiştir. kabı! taarruzları neticesı?d? ~urdunı!- ya_, ı11eneral Gamf--s- $ etJel'ift Jf fro 

fark lr.uvı-etleri umumi lr.arargihınm teb- duğunu v,e hatta ptlskürlüld.U~ü idd.1a ... ZIJ ıı::nan ooy u .,. 
!iği: Surlyede müttefik kuvvetler Şam MERAKLI ŞEYLER etmektedır. Fakat aynı teblillde bu böl- tefırllP tnfılfl için flarp gemisi J[ ..... elllz• 
HümU. yolu boyunca timali garbi ve ti- gelerde muharebe ~en ban kıtaların iri llef'dL de fHdll ını1 
mal istikametinde ileri hareketlerin de- • • • • • • • • • • • • • • evvelceden daha gerilerde hanrlanmış em er 
~~ edi orlar. Nebet ~al olunın·'.'....-. -..u.un • ._ Almanı- mev1Jlere çekildii!i işaret edilmektedir. Badya ıı:ıızetesi tarafından öğren!.ldi- Radyo gazetesine glıre Rus teblill 
·-.. ıy ..... ~ .& uau ... ,.. ...,. t EYHt ğine göre Fransanın İngiltere ile mütte- Köstenee limanırim Rus donanmam ta-
Merkezde ...bil mınta umda mevzii Vayrnarda toplanan ulO.m ve fünun SOVYF.I'LER N AL NDE fik olarak barba giriştiği :ııaman başku- rafından bombardıman edildiğini bild!Jlo 
faaliyet olmuştur. kongre.inde Almanya sıhhiye işleri re!- VE LEH!NDFKt V AZtYETLER mandan! olaiı geııeral GamJen hapisha- ınelrtedir. Stflfııni ajansı tarafından _,.. 

AFRIKADA si doktor Conti ile profesör Reiter, tu- Bundan anladığımıza göre artan Al- neden kac;maj!a muvaffak obnuştur. redilen bir haberde Köstenee llnUnde 
Libyada ve Tobnılı:ta yazlyet deilf- tünün hıfzıssıhha bakımından mahiyeti man taz!ilti karşısında_ Rus ordusu geri Fransada Peten hilkümeti kurulduk- Rusların Moskova harp g1!mlsinln bİJ' 

me~tir. Hudut mıntaka devriye faali.. haklruıda şayanı dikkat izahat verınlş- cekilme~e ~arar .ve;n:ıış ve geri mevki- tan sonra Gamlenin öldüğü veya intihar mayne çarparak battılı ve "-ıka bir 
yetleri vardır. ler, tütün içmek ta bit bir ihtiyaca cevap !ere intikali temın ıçın . lbnn. gele~ ~- ettiği haberleri çıkmıştı. Sonradan ge- muhribin de yaralandılı . blldirilmekte

Habeşiatanda Şellumun eenubunda vermek olmadığı noktasında ısrar eyle- manı ka7anmalc maksadıyle elindekı bıı- çen eylUlde tevkif edildiği öğrenilmişti. dlr. 
iki ltalyan kampına 2 4 Haziran gllnü hü- mişlerdir. Ancak fazla tütün kullanıl- tün zırhlı kuvvetleri Alman zırhlı kuv- İşgal altında bulunmıyan Fransada bir Moskova 2900 tonluk bir torpido Jıru. 
cum edilmlŞ'llr masından ileriye gelen zararlann fazla vetleriyle milradeleye sevketmlştir. Her yerde mevkuf bulunan Gamlen kaçma- vazördür ve modem Rus deniz inşaatın.. 

--·----- alkol !stlmalinden mütevellit zararlar halde bu bö~<ıedeki muharebelr pek te ğa muvaffak olmuştur. dandır. Ha.~r d?i'ını '"."' böyle bir boın-
Bir Alman tayyareci• kadar bariz olmadığı cihetine de işaret Sovyetler le inde inkişaf göstermemek- Hükilmet bu generalin bulunması için bardım~ ı~ böyle hır harp gemJmıln 

edilmiştir. tedir. Cephenin daha cenup lcısmında tedbirler almış ve emirler vermiştir. feda edilmesı doj!ru olmamıştır. Hava 
Sine nişan VerlldL Vaymar kongrenin vardıi':ı neticelere l•e muharebelerin Sovyet lehinde oldu- PARİSTE MÜZAKERELER kuvvetlerinin devamlı bombardmııım 
Berlin, 28 (A.A) - Führer bir av tay- göre tütünün fazla istiınalinden çıkan lhı anlaşılıyor. Prut cephesinde Sovyet- Amiral Darlan yine Par!stedir. Gelen şüphesiz. d~ha iyi netice verir. Nitekim 

yaresi kumandanı olan Mozese 26 hazj- mazarrat yalnız bu maddenin nikotini !erin vaziyete hAkim olduklarına dair haberleer göre Fransız nazırlarından ge- Rus tebl_ı~ de hava bombanlnn~ 
randa 40 ıncı hava muzafferiyeti müna- ihtiva etmesinden ileri gelmemektedir. bazı haberler mevcuttur. neral Hudsinger ve dil\er bir iki nazır netlcelennın ~eniz taarruzu neticele~ 
sebetiyle demir haç nişanının defne da- Tütünün bn.şka maddelere nazaran bir $ARKTA HAVA HARPLER! da kendisiyle beraberdir. Vişinin Paris den daha bUyUk olduğunu g&termlştir. 
lıru vermistir. Bu, rıişanı kazanan 16 ın- hususiyeti vardır. Bu da her tabı ve mi- Sark rephesind•ki hava harekatı hak- mümessili ile !(örüşmüş ve bu temaslar- Neti~e zayi o1~"'1k beş altı tayyare, 
cı subaydır. zaca göre kullanılacak miktar ve (doz)- kında pek az malömat gelmi.<tir. Berlin- dan sonr Paris polis idaresini :ziyaret kıymeti 4 - 5 mılyon TUrk llrasına mal 
--------------- unu bulmak giiç olmasıdır. den verilen bir habere göre bul(ilne ka- etmiştir a olan torpido kruvazörüyle kıyas edile-
lannı bildirmislerdir. Ger~i İngilterenin İşte bu cihetleri fenni surette tesbit dar cerevan eden hava muhareb<>lrri · ıniyecek kadar azdır. 
Rusyaya karsı aldığı vaziyet karşısında etmek için •Yena> üniversitesi tarafın- netieesind~ Rus hwa kuvvetlerinin har- buh>cak ve hava kuvvetleri bunlara yar-
ba.şka bir lisan Jrullnnamazlardı.. Fakat dan bir enstitü t•si.• edilmlstir. Alına- be miicssir şekilılc miidahale edemive- dım edebilecclr.tir. ziyet müttefik kuvvetler lehine m6talal 
Rusyayı düşman tanımamaları icin bir eak netiet'l"1't? göre Alman.vada +ütün eek hale ""tiriJıl;<!:i bil<1irilmekteiHr. C!P- SURiYE HARPLERİ olunabilir. 
~yler Um't ettikleıi istidlfil edilebilir_ hakkında JA71m gelen tedbirler ittihaz ri knlakn Rus tayyareleriylP mileadele Suriyeye gelince Şam bölgeşinde in- Garpte hava faalivetinin ez olduğun-

HAVA HARPLARI edilecektir. !cin pe az av layya:n;si ayırclıktan •onra dan bah•ediliyor. Alman teblilfuıe ""re 
Al 1 • • k k gilİ7 !erin oldukça muvaffakıyetler ka- ~-

İngı"Jizlerin Rusyaya ". ap•·'-'--· yar- * man fayyore ennı üımamcn ara uv- bom'-·rdımnn tayyareleri İngiliz gemile-
' UJ<Rll"J 1 ah k • k 11 zandıkları Kudüaten ııelen haberlerden "" dİin g?- cephesinde •iddetli hava taar- ve! erine müz eret etme ıein u an- rlne ve muhtelif hedeflere taıırruzlarına ·- ~ ' Ka.lan ı· k · k" h ı ı t p · onla•ılmoktadır. Müttefik kuvvetler Şa-ruzlarına inhis.~r etmektedir. Boy" leoc vız ae ı:Y, Ol'.. ma ım «nt ası 0 mus ur. nnun n• ' dovan1 otmi<lerdir. Bıınlann hilyiik mı'lı:-

l'!f d k l d - Jd - b'l 1 mm takriben 70 kilometre ıimalinde Alman hava kuvvetlerinden bil" klsm1nı Knp]a.ndnn hc-r kes korkar, cün!fü erccey~ ac ar ıvrru 0 Ul!nnu 1 m - yasta olmndığı tesirJ~riy]e gürü1üyor. 
Al ı bı ._, kta h h bulunan Nehet kasabasını isgal etmişler-şarktan çeknıek L•tiyorlar. Londrarıın kaplan, Ar$fon gibi efendi bir hayv~n yoruz. moo e ır,ı sar ava are- · lngilizlere göre de İngiliz tayyareleri Al-

Ökden beri maksadı Almanyayı hem değildir. Cok lıonlumlır, avni zaman•la kM>ndan bnhsetınemekledlr. dir. Halen Humu<a 75 kilometre me<a- many•ya karsı taarru1.1nnnı artlırmıslar 
şark ve hem garptan işgal etmekti. Sim- ck,eriyetle ik<rnm en gafil zamanında Rus tcblij\leri de M<nsk i•tikametinde fede bulunmaktadırlar, görünüse göre ve geceli ründiizlll taarruzlara hMla
di buna muvaffak olmuşlardır. Karada bastırıp parçalarlar. Me~elii. Rorneo a·l:ı- taarruzda bulunan Almanlara karşı Rus lrak~n ilerleyen motörlü kuvvetlerden mı~lardır. H1ttfı bir habere ı(ore dlfn 
değilse bile havada Almanya iki cephe larında •Karınca yiyen• adlı b'r h:v- tayyare!crinin hro l:uvvetlerini himaye evvel bu hür Fransız kıtaları Humusa Fran•a sahiline öğleden evvel, sonra ve 
arasında sıkıŞmıştır. İki tarafta da tay- van vardır ki Kaplandan nervası yok- ederek ·~kilmclerhi kolaylaştırdığı bil- varırı1" olacaklardır. ak•am olmak üzere üç taarruz. yaomış-
yare zayiatı veriyor. İngilizler bunun tur. Kuvrul:unu aii'zına aldı mı. artık dirilivo. Pa?O gününden beri hava mu- Sahilde llerliven Avusturalya tardır. Bu taarruzlarda garp ~hesine 
Alman tavyare kuvvetini yıpratacağını crıu öldi!rnıel\<' imkSn yoktur. Deri<i harebdetl bilha••a fi.mal sahasında ce- kıtalan da daha 3 kiJometre ilerle- 'mümkün oldul!u kadar fa•la Alman av
ılüşiinr;.rek memnun oluyorlar. Alman- o kadar 8.,rttir ki Kanlanın ne disi, ne Teyan et,...,f,tir. Almanların av taVY!lre- meğe muvaffak olmuılardır. Mercu- cı tayyare~i cekmek istedikleri mana!ll 
lar ise garpta hava harbının eski kudre- de ııencesi isleme7.. Fakat kuyruğunu ]erinin siklet merkezini buraya nal<lede- Ayunu lıtirdat eden l:uvvetler de ıimale çıkanlabilir. Bu muharebelerde her l1d 
tıyle devam ettiğini bildirmekte ve iki ııı(zına alabilmesi, daha doiirusu akzmm relr bu mıntaka da muvakkat bir """" doğru oldukça mübbn bir ilerleme yap- cephede harp etmenin ~ar lçtıı 
cephroe dövüşm<>k için kMi tayyare !cinde saklayabilmesi şart;le. 2';r,. kuy- rek bıı mıntakada muvakkat bir '8va mıılar ve bu aayede evvellr.i teh'\llı:ell ytJll'Bbct .bir mahly~ alması da muhte
f.uvvetfne malik olduklanm iddia et- ruk tarafı zayi/tir, orasından pençele- dür., Bu ruretle A!man l"''>törlü blrh'kle- du~u!"u bertaraf etmeğe muvaffak" ol- meldir. Maaroaflb bu biraz da Rusyadıı 
ınektedirler. --· "Dip, -lerıip ~anabilir- • iri 'dahi• aerbeat lı~reket etmek imUntm muo)ardır. Buraclıı tehminlere söre n- barbm devamnıa JıaitJMbr, · 

sene müddetle Uc _yuz Dtlnnhı·n ıR:• ''ltı l .. l r 1 .,.,. B~ ·~aziyettc orduları 51S'\:. ye idare 1 ya;;;u.ıuıı:tu.u. 
t"'llı.s•ırılrnıstnr. Bınaena ey us arın 
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