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Ocret peşindir . 
GOnD geçon sayılar 

10 kuruştur 

.~fı Milli Mü 
,r;bl f} 
~İOJ o •t 

::ı. ,35:tçemize 
~~· · t hOO~O. liralık munzam 
ıaıı Q sı s t 'k b 
ı·p, ııiiyuk . " a ul edildi: 

y MıUet 'M .. 
• eı lln f\ nis• ~' ecllsı Almanya ve 

11''01 alilaşlll ı"anla olan ticaret ve klcring 
A k a arına . 

uli& ~ .. ~.ara 12 A aıt kanunla ı tasvip etti 
ıııt ıvullet M . A. -Bü· 1 . 
~' lanır k eclısi bu .. lerım yapmışhr. 

oıı ._ 8 1~ '-· gun M ı · · · b - k"' t wıtny. . UrKıye- A ec ısın ym~ ugcn u 
,çı •i 'ie btıcıret oıijLd 

1
1• toplanhsmdı kabul edil· 

tıJ'' ~·la 'tnl ua e e· . 1 t • k ) . ı . ı~ı. •ra ait ted· mış o an uır anun layı· 
ed 1rtiıı tav''.~•.rı bazı bn•·~!e ba11 ile Milli Müdafaa büt 

" ltqırı r.um . b b . e l\ttniat, e veTürkive çesıne eş uçuk miyon, 
aıt. g •tıla rı •rıaındıki k.ı ka-a kısmı büt-;esine 8 
h,,o . ıın, e . 
'lı •ıt li. b sının temdid' mılyon ve toprak ofise 5 

Z' teler\ yk aları Vilaye~ milyon, düyunu umumıye 
e ,t ,~asının t'1°~nunun bı· bütçeıinJe demiryollar in 
c6 "'Ct l e 11 • r 
• t ~ tib c tri y rıne ait mü şutma ait bono ve po 
Jle 1 e l •pılın • r d sı~ ~ tl Y tınitU 1~ ve tas· ıçeler karşılığı adile 
' ._k •n •on t • Mecliı açılan fasla 10 milyon 
~ t y bllle llsu; .. • ••keri mu· lira fevkalade talısiıat iıa 

11 
-

1 •ıı Ue ~e dt kanun veıini kalıuı eylemiş ve 
ı~· c •• ~~ları,,1Q. y •biliye me· bazı daireler ara mda üç 
'1~11~ ~ 111

" Ve 'ıJllrıııın tab buçu!ıc milyon lirahk mü· 
b\l Yeti · Or u • k ı .
1 

9'atıl nın terf·· ıub•ylır na a eler yaptıktan _sonra 
1 ete lltın biri "?e ıit ka· çuşamba günü toplanmak 

Jıt ne, nı·· '- .. ~· ;:--__:-· lllUZtkere 1 uzere dagılmıştır. 
rJ ıı ri"c-- --=---
e'' p it-. Qz /( 
~1.ı11 ~·~ı~a'"••• 1ralı lngiliz asker 
bılfd a~· •••vıp. :Yh1ndaki - ,-- • B .... d d 

'rııı~ s l(,ı.ır"' b"d•:d~•dı. kil er ı a g a 
o ıı• n Urlly e 12 A. A •• • •• -
ııı tıt lnrc ' lfclcıı • . - uz er lii e l/ u-
,e ~ h lb,. i-lic,l haberlere , -

1 nıa "eNe · •• 
.. ' tyb· uud ı Cıt Kra. r ugor 
O '1 Ler 'ildeki b n&ilt re .. 

· · et ar k .. · lRAKLLL-\R FIRATIN 
r.t~ ' ~Gınc .ctrııedigie. ete rnüz.a BENTl ER T R 
t "oı ".i''uutıdtıe bi'd'ırnı .lr•.k hü. . INl AÇ ILA ~ 

ı Qıı Nevyork 12 A.A.-
~ıd Al· 'Ytıi l :tır. lb· Tass aı'ansı bıldıriyor; 

J )e et ı Geyıa .'~'•nda Ra 
ı C lllev· nıyı c h' Kabireden Amerık"-n 

~ Di~ ·" tcdd c ıııııt · cıd' ~~id1ecr bir h cbyleıniştir. aıanslarma gelen h b.,rle· 
1'l'"'·' At· ' ~re ·· re göre lngilizler l:-ak b 
~~ ltıcası'I · 'nin -. L • gore. t 1 H 

et"" • ı 1 "'"• b a arını abbani't'e Hava lıd rıın 1 i m·· · ~ ı erek P u ~üydamndan Bağdadın 50 
Jt.i\ Urıınuş rŞebbü •rtıhtına kılometre garbin de bulu· 

'(,~t 1 ~•lf,~i akat hi sb".rde bu 

'
i lıt, lr Yet elde ç ır tnu • nan Kaluca ila yine 

tıc ı_ •nın l '- edcnıe-· Bağd,.dın b tı şimaliııde 
941 _. L ~&t1t1 '•~ h~ . ...,ş Ra d"d k' d Jıll" 111;Cli t " teanıi h adıııcleri ma 1 

'" ı mü afaa mev· 
e 8' tıı.ib · •ııı bir attı ha ?İlerine çekılm,.ge mec· 

J 'Yctindcd·llderni l•'-dr~. bur etmişlerdır. Irak kıta 
·p•f ~ ır. ıı: ır ı l ı ~ ~ ~ •n ngihz kıtalarmın ile· 
1 ~ lR/\ • ~ ~ ri hareketin\ dur<lurmlk 

Jl' \' A~ ~Oıq.ıM!YQ ;çi? .Fırat nehrinin lıent· 
ıyı o, 1.ı\s &:. l'lLt sı erın, OÇt\rak Kal uca ile 
S\3 EDı~liA t l'c_: Bağdad arasındaki arazi· 

't M011~ OR yi ıu altındı bırakmışlar· 

j 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

/[itle u .. 
• • 

avını es 
lngilfet eqe 

kaçt 
HESSIN INGILTE
REYE FIRARl MÜ 
i--IIM BiR HADl-

SEl)IR 
İngiliz tebli~U Nazi Şefln!n 
lskoçyada yere athtdığını 
Alman Tebliği cıa Hossin 
deu olduöunu iddla ediyor 

Londra 13 A. A. -
lngiliz Ba~vekaletinden dün 
akşam şu tebliğ neşreJil · 
miştir : 

Alman devlet Reisi 
Hitlerin. mııavini ve Nazi 
Partisinin Şefi Rodolf H,.ss 

cumartesi akşamı 1 koç 
yada yNe inmiştir. 

Londra 13 A A. -
Cumartf"Sİ 'ZÜnu olcşamı 
saat 23,1 ) da şu dekıaras 
yon neşredilmiştir : 

Alman Nazt pıutisinin 
Şef\ ve Hitlerir. muavini 
Rodolf Hess bir meser 
şaıit 110 tayyareııile A\ • 
manyadan kalkarak lskoç· 
yada yere mmiştir. Hadi 
se hakkmd1 verilen tafsi· 
l~t şudur : 

lngil•z keşif tayyareleri 
bir Meser şmil Alman tay 
yaresinin lakoçyaya doğru 
geçtiğini haber vermişler· 
dir. Bu habere evvela ina 
mlmarnışbr. Çünkü bu tip 
tıı )'Ya relerin lskoı,;yadan 

tekrar Alm ~ ya dönme 
sı ;çın l> r. ı kah el • 
mezdı 

lspa ya Al· 
man as erleri 

__ __.,,.. __ 
Alnıarıy nı 

Beklediği ye-
n·nCebelütta- ni siyasi mu--
!ıka geçmesi-' vuf akigetler 
ne muvafaka" ısvlÇRE .GAZETELERl· 

NE GÖRE Bu TEŞEB· 
t • BUSLER TAHAKKUK 

e mış EfMEMlŞ FRANSA HE· 

A·J • NÜZ MÜTEREDDİ f BtR 
manqa ~-lm VAZlYEfTE BULUNYOR 

di ıp ra nsııqı Zür.ib 12. ~A:~.)- Röy· 
L ter a;:rnsı oıldırıyor: Ber· 

ikna için 'mü. tinden lsviçre gazete lerioe 
• gelen haberler Almnyanm 

him tavizle'r bu hafta içinde emniyetle 
.ı b~klediği yeni siyasi muvaf 

vudediqor ' fakiyetler tahakkuk etme· 
m\ştir. "Bezi r N:ıhrihtenn 

- ispany. ne imzalanan bir 
anla~maya gare Alma"lar 
1 mayısta Cabelüttarık 
be )azına hucum edacek· 

termit 

l...011dra 12 A. A. -· 
'"Tayroi111 gazetesi şanları 
yazmaktadır : 

hpanya mihvere iltihak 
için Hit1erin tazyiklerine 
karşı iaşt> meM31esini ileri 
sürmekte idi. Fakat Hitıer 
lıPanyaya iışe maddeleri 
temin edeceğini Frankoya 
vadeylemiş ve bunun üze 
rine Gerıeral Frauko ile 
Hitter arasmda bir anlaş· 
ma imzalanmı~hr. 

Bu anlaşmaya göre, 
mayısın 15 inden sonra 
Almanların ispanyadan ge 
çerek Cebelütt&rı"a hücu 
mu için Alman ordusun!\ 
1 panyadan geçit verilmek 
tedir. Anlaşmanın bir su· 
r de N are,.. l Petene 

r 
Aynı \: buıü ,için 

A manyanın Amınıl D~rıan 
-.asıtasile Fransayı tazyık 
ettiği haber verilmekte • 
dir. Amiral Darlan Mare 
şal Pet~ne Hitlerıo 'Fran· 
ıız topraklarmdan ltalyaya 
bir şey terkedilmiyeceği 
hakkındaki Almar vadini 
ileri sürerek Suriye üsle· 
rinden ve ispanyaya ıeçe 
cek kuvvetlerin Fran ız 
demiryoll..arından _istifade 
etmesine inhisar eden Al· 
man taltplerini reddetme• 
mesini teklif eylemiştir: 

gazetesine görP!, AIDlanya· 
nın arzu ettiği ~artlar .h · 
dabilinde bir iş birliği ya• 
pılmasına dair Vişi hüku· 
meti heniiz sarib bir karar 
almamı~hr. Almanyanm 
Ank~ra büyük Elçisi Pepe· 
nin Türkiyeye avdeti tabir 
edilmiştir. hpınyııda yapı· 
lan yeni tayinler '..ispanya· 
nın takip edeceği siyaset 
h~kkıflda nazırlar arası ıda 
gizli bir anlaşmazlık· oldu· 
ğunu gö~termektedir. 
SON DAKiKA 

Darlan-Hit 
ler ·mülakatı 

' Bu görOtm• hakkında sı 
kı bir ketumiyet var 
Londra 13 A.A.-Ber 

tinden gelen iki telgraf 
Fransız Beıvekil muavini 
Amiral Darlanm dün Hit 
ler tarafından kabu: edil· 
diği •. i bildirmektedir. Gö· 
rüşmelerde Alman Harici· 
ye Nıuırı Ribbentropta ba 
zır bulunmuştur. Bu mü· 
lakatm ırnreıie vukubul· 
dugu 6 izli tutulmaktadır. 

Yarı resmi A.lm n me 
hafili bu hususta şu mnlı'.i 
matı vermektedir: Alman 
Hariciye Nezareti, Al01an 
Fransız münaseht\tmm şek 
li bak.lcmda fevkalade ih· 
tivatkar b:r lisan kullan• 
maktadır. Y oılnıı. Vişi ile 

' s . ov, 12 dır. 
bun .... :.ı.arı,, ,,,.,d. A. A .. 4' ... .-.~--..._---..... 
'sİ "~~l~ ~1 rık,r~rdiy~.r ~~:k temem;şti~ 3M:yiS9.tlt~ 

Fakat b r z sonra Al· 
man t'iyyaresinin lskoçya 
üzerinde sakatlandığı ve 
içinden para·üıle otlıyan 
bir Alman zabitinin civar 
da ayağı incimiş bir hal· 
de paraşütile beraber bu 
lunarak Glasko hastan si 
ne kaldınldığı ani şılmış· 
tır , Bu zabit evvela adının 
Hol olduğunu söylemiş. 
bilahere Rodolf Hess ol· 
duğunu itiraf eylemiştir. 
Uzerinde hayatının mubte 
lif safhalarına ait alınmış 
rr.sim\eri bulunmakta idi. 
Hessi tanıyan bir bari· 
cıye memuru tayyare ile 
Glasko hastanesine gide· 
rek kendisini :r.iyaret t!lmiş 
ve Zabitin Hıtlt•rin Mua· 
viııi Hes i olduğu kati ıu 
rette enlaşılmışhr. 

Bundan Başk.a Hitle • 

rin, Alsa: ·Lorene muka • 
bil harpten evvelki Fran· 
sız toprııidarına mücavir 
yerlerden Fransızca kon~ 
şan halkla meskun arazı 
verıleceğini vadeylediği 
de söylenmektedir. Falcat 
Mareşal Petenirı bu teklifi 

müzakerelerin devam et• 
mekte olduğu ve bu mü· 
zakerenin henüz bitmedi· 
ği beyan edilmekte ve so 
rulan başka suall~re ce· 
vap verilmemektedir. 

011 il C 9 •11:1 t.-1 rth1nd l L ın .. ht R 39 
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&:. çı. . . e ra"m Ankara El· 
~ lin,, b Uah .erıtainct çıhği bu talebi tekrar etmiş 
~" •t t •le . e ve b t l b S ~ Y't b .. ~ Caiıi . 81Y•ıi u a e ovyet Rusya 
h' llııttt~~lnetj ~~eınişti, !~~,f~dım kabul olunmuş 

~ ~lll, olan b lı Şart. l · maen'lleyh Ruıya ile 
il lea· u ar... rak &rumda fiiyasAı muna· 

'' etaı •ll· b ek it- ~ at 3 Mayıs ten ittibar~n 
' fl-mıı bulunmaktadır. 

ALMAN 1EBLlGI NE 
DlYOR ? 

Berlin 12 A. A. -
(ıonu 2 inci sayfada) 

' kabul etmiyeceği tahmin 
..Sonu 2 irıciden 

YENi AMERiKAN NA Y 
Y ARELERI 4 GELD1 
Kudüs 13 ..A.A.- U· 

navtıdpres "jansınm ver· 
diği haberlere göre, bü· 
yük miktarda Amerikan 
bombardıman tayyareleri 
ya"ınşarka V•ıı\ olmuştur. 



... 

Vatandaş 
ff lfi u m !ken kiralarım ~t>Ç~n seneki icar be· 

d k u tıl,. kiraya verm k, 
l mek (1 

1 lr...A y p lllak dem 
Mühtekire verilecek ceza bılbas (i v 

( Milli Korunma Kıanunu ) ile (Türk Ceza Kanunu ) 
ve d•ğer kanunlarımızda l(Österilmiştir. 

ihtikarın akibeti : Felaket uçurumuna sü,.üklene • 
r~k mahvolmak ve milletin nefret ve lanetini ölün · 
cüy~ kadar silinmez siyah bir damga olarak alnın• 

da taşımakbr. 

Hatay Fiat mürakabe Komisyonu 

KülçeAlıun 
hırsızlığı 

Tahkıkat devam ediyor 
Dış tabıbi Zübeyir uöç 

oıt>nİn muayene hanesir.den 
çal narı 15JO lira kıymetin 
dekı kulç .. al unlarm mey 
dana çıkdrılrrası için tah 
kıkata devrı\ m t"dılmekte 
dir Diiui<u nüshanuzda 
ı-it.ıııların kasa k rılarıtk 
aşır ılaığırıı yazmıştık Hal 
buki 'ltunlörlll kas ,da d~ 
ğıl bir çekm cede oldu:u 
ve bu çekmece kırılarak 
aşırıldığı anlaşılmıştır. Po 
lis hırsızların i:i üzerinde 
dır. 

9 günde 
91 ALMJ\N TAYYA· 
RESi DOŞO~OLDO 
Lo ıdra 12 A A - Ma 

yıs •yrnıo ilk dolcuz günü 
zar.fan~. lngiltere Üzttrİn• 

de dü~ürulen Alman bom 
bardıman t&yyarelt>ri 91 : 
buıın•ıştur. Bu rakam har 
Lİrı hasıodanberi P.11 yük· 
st-k rt koru ıeşkil Ptmrk· 
tt>dıı . Hevacı'ık teknısi· 

yenle-i Mareşal Göriogın 
gec.-e bava bucumlarında 

zayıah azaltmak için yeni 
tedbirler aradığını beyan 
etmelı: tedir ler. 

Feci bir kaza 
18 YAŞINDA BıR GENÇ 

IRMAKTA BOGLJLDlJ 

Bunuolcl beraber Al· 
ma'llar kütle halinde hü· 
cumlarına devatm ediyor
lar. Fakat aylardan beri 
araşhrmalar yapan ınzi· 
tiz tekniği şimdi tam mu· 
vaffalciyetle bir usul tat· 
bik edt>rek meyvelerini 
toplamağa başlamışlar.:!ır. 

Dün saat 6 buçuk sıra 
larındıi feci bir kaza ol· 
muştur. Qörtayaktım Sait 
oğlu 18 yaşlarındaki Mus 
tafa H.rnna çayına gide 
rek yüzmek için ırma~a 
inmiştir. Epey zaman su· 
dan çıkmadığını gören tey 
zesi oğlu Salahattin mus· 
tafayı kurtarmak üzere in 
miş fakat bütün uğraşmala 
rına rağmen Muıtaf ayı aıı 

cak boğulduktan eonra çı· 
karabilmiı;tir. 

n l r 
Nt. ıJ ı{ ~ LI 

DAFı A EDt.CEKLER 
Hanya 13 A.A.- E· 

ge ajansı bildiriyor: Girit 
gazt"teieri Yunan milleti· 
nin hıikiimete sadakat Vt" 

.hürriyet ıçin mücadele 
ye devam azimleri bak· 
kında heyecanlı makaleler 
yazmaktadırlar. Gazeteoler 
Atinada Çolakoglu büktl· 
metinin hainler hükumeti 
olduğunu t~barüz ettirmelC 
te ve Gindin son nefese 
lc11dar müdafaa edileceği 
hakkındaki kararı · ıah ey· 
lemektedırler. Sıli..ı altın· 
deki askerlerin aiiel rine 

vt-rilmek üzı>re şimdı Jen 
13 mil} on dr hmi topl n· 
mı• tır• 

e~rıyat IHU\.,uru 
St"lım ÇE.Lt. K 

C.H.P.matba aıAı~ l AKY A 

Hava hücumlarında 
Almanlar için en ağar ve 
telafiııi zor zayıat pilot za 
yıatıdır. 

Bu vaziyet lcarşııında 
Almanlar lnailtere üzerine 
alund11n vazgeçseler bile 
lngilz akınları devam ede 
cektir. 

Almanların cuma .. tesi 
gecesi Londrava yıptığ• 
hücumlu fasılalı olmuş · 
tur. Bu hal Alman kuman 
d nl ığ111ın zayıah az ltnıak 

çm lfı tedbiri r te bi 
ol r ktir 

Gl iT AU 1 
GELEN YENİ KlJV· 

VE TL ER 

Londra 11 A.A.-Yu· 
nan ordusunun tam mev· 
cutlu iki fırkf 11 Girid ada· 
ama vasıl olmaştur. lna· 
nıldı~ına göre daha bir 
çok askerl~r gelecektir. 

SÜVEYŞ KANALINA 
HAVA AKINI 

Kahir~ 12 A.A.- Mısır 
dahiHye nezareti . tehliğ 
ediyor: Düşman tayyare· 
leri pazartesi geceside bir· 
lıiri ardından üçüncü gece 
olarak Suvey i Kanalı mın 
takasına hücum etmişle:· 
dir. Atılan bombalardan 
az hasar olmuş ve bir kişi 
ö mi.ı~tür. 

Eski A"1e 
rika (,"ümhuı 

• • 
re1sı 

BIR NUTUK Ô 
EK ER 

ı l\RP DıŞ ND AL 
MASlNI TAVSıYE ETTi 

Nevyo:-k 12 AA.
Eski Ame:-ika CUmhurrei 

ıi Hover kendi noktaina· 
zarını izahederı bir nutuk 
sö~lemiştir. Hover bu nut· 
kur.da ezcümle demiştir 

ki: 
"Amerilcnnm lngiltere· 

Y<" yapacağı ~n büyük yar 
dım hıop dışıl"da kalmak 
hr. Amıarika h niiz ken 
di mudafaasım tem· rı ede 
cek kadu kuırlanml\mış· 
hr. Biz Almanya, it lya 

ve J tponyayi\ harp ilan 
edt-cekm;yıı? Ru .. veltin 
daha evv~l Amerik&n mil 
Jetine verdiği sözü tut•· 
rdk Amerikay! Amerika 
h ricindf'!ki mücadele~ e 
sokmıyacı1ğını ümid ede· 
rim. 

Halbuki son günlerde· 
lci vaziyet Amerikayı sÜ· 
ratle hube doğru sürü"· 
lemektedir. 

1 •ıgiliz orduları Hi tler 
Avrupasım işgal edemez 
Bunun için beş milyon ki 
şilik bir Amerikan ordu
sur.a iUiyaç vardır. Bi· 
zim böyle bir orduyu Av· 
rupaya göndermemiz için 
üç sen- lizımdır. Hitlerin 
Amerikayı ;şgal etmesiııe 

de i:-nkin yoktur. l3inaena 
leyb harbe girmemize bir 
mahal olmadığı kanaatuı· 
dayım,, 

BİR INGlLIZ GL\ZETE· 
Sı NE. DiYOR? 

Londra 12 A .A.-.. Dey 
Ji telgraf,, gttzetesi şunla· 
rı yazmaktadır: 

i{uzvelt Amerikayı fev 
kaıide bir vaziyt"te hazır· 
laoıalctadır. Bugün Amer' 
kada biribirine zıd a 
l r ve noktainaz ı r ç 

ı maktadır. Uu v zıy t 

sonuna kadar devam ede· 
mez. Acaba Ruzvelt Ame 
rikan donanmasının şu v~ 

ya bu suretle Atlantik 
mubarebeıiııe iştir~k ede 
cekmi, yoksa sadece ab111 
kanın ged lelerini kapamak 
i çinİogiltereye yardım mı 
edecektir? İşte çarşamba 
gl\nü Ruıvellin s5yliyece· 
ği nutukla anlaşılacak o· 
lan bu nokta merakla lıek 
lenmektedir. 
Romınya Kralına Maretal· 

hk rütbesi 

Bükre:> 12 A.A.- Ro· 
menya Kralı Mış,.le Mare· 
şalhk rutbesi tevdi edil· 
miş ve Başvekil tarafından 
Maraşc1llık kendisine 
mcrıtsimle veriluıiştır. 

Hitıeı in 
muavini He s 

· ciJ ) 

lma n N syon ı 
yalist pdrtisinin res nıi tt>b 
lıgi : Hitlerin muavini Ro 
dolf Hess ki, senelerden 
beri artmakta olan bir has 
taıığı dcll\yısile Hitler ken 
Jisinin tayyare kullan 
masım yasak etmişti. 

Hess son zamanlar,\a 
bu yasağa rağmen bir 
tan re ele gt"çirmı>ğP. 

muvaffak olmuş ve 10 mfl 
YlS cumartesi ~Ü ııi sadt 
18 sularınd' Ogs~ urgdarı 
bd tayyare ıl~ b4rck~t ey 
lt-mış ve şimdıyt: kadar 
bu uçustarı gerı döıım~· 
mı~tir, 

HoJotf Hessin bıraktı· 

ğı bir mt·ktup muı ... ~d 

kendisinin bir zihin hasta 
lığı alametl~riııi göst r • 
m,.kt .. ve hu dıs ddy Hes 
sııı cıunt-t huyahtına kur· 
ban gitmış otınasırıdaıı en 
di~e ettirnıektedır. t-lıtler 
derb1tl bu uçuşludcan ha 
berdar ola ı yasa • 
ğı b ı lcn ~ lc-rin~ rağ · 
uıen bu uçuşlara mani ol 
mamış bulunan veyah ıt 
icap ettiğj takdirde l .u 
uçuşları işkal eylememi} 
olan Heısin yaverlerinin 
tevkifini emretmiştir. 8\l 
vaziyet karşısında Alman 
Nasyonal S.>syalist partisi 
maalesd bay Hes · 
sin tayy, resi ile bir yere 
düşmüş veyahut bir hzaya 
kurban gitmiş olduğunu 

lcahul etmek mecburiyetin 
de görmektt-dir. 

J!iPANYA 
" Başı 1 incide., 

olunuyor. 
Haber veril liğine ge· 

re Amiral Darlan. Al • 
man Uıtyiki karşısında 
Mareşalııı muvafakatini al 
nı•ı k ş t Alın n talep· 

u t"t n ı r . 

u mt>sl"l e-1 ri 
goruşmek uzert" u ol i 
İle Hıtlerin bugu erde 
görüşecekleri söylenmekte 
dir. 
İrctk tebliğine gGre vazlyat 

Beyrut 1 l A.A.- Irak 
tebliği: Garp mıııtakaeında 
işare değer bir şey yoktur 
Cenup mıntakasındı 10 
mayıs gecesi bir lng iliz tay 
yar esi düşürülmüştür. 

MUSULA 1Kl ALMAN 
TA YY ARESı GELMIŞ 

Arıkara 12 {Radyo ga· 
zttesi) Henüz teeyüd et· 
miyen bir habere göre iki 
Alm • n booıbar hm an tay· 
yaresi Musula inmişıır. 

Halka 
Bugündt-n itil>nen 2 filim 
Bi•dı o MASKELİ VATAN 

H lNLERl ve GÖZÜ 

-
Resmi 
tebliğ/dl 

INGILIZ TE 
dr 12 A 

ı v ı zar• 
Ün ge.C •. 

c.i ı ı t cıyyare\er• 
burg ve 8reıne: 
d,.flere yenideı>. 
mişl !rdir. H~r ile' 
ki deniz inşaatı/ ti 
le sınai mıntak• 1 

infılak ve yaogıı> 

" rı atılm\ş ve ço ıot 
yangınlar çıkarı 
haı ekete iştır3kJ . o 
)arelnin h e pcı f. 

Kııhire 1 't .AJ• 
liz tehlı~ı: L,oya ef 
rukta mo örlt• ~ 
rımız çolc buY 1 $ 
maıı miıfreı~s101 

1111~ bu mufrt>ıet'e, 
kay.l .. rtırmışttr· JI 
alııın11ştır.So!lılrJJ 1 
lanıoız dun hirP' 

ı> t' 
yetler•nı de'lı' 

1 ı•' tankdafi top .tr 
111 

bir düşm.rn trl 1"
1 

eylemı~ıerdır. 1 
da rLı J <ı:.tJ•ıJ 

1
J 

den terkkiter ~' 
ı>' ve Yucnıa şebr 

lemişlerdı. 4 r:t'
çok hcArp roaııe f.. 
edilmiştir. cer.ıJ' 
ka kıtalarınııı b~ ı.ı 

.,. V' 

mnuniyd ..,erı ~ı 
de inkişaf etaıc: Je . "e ta Habbanıye ~·' 
sukun sürmek'!~ 

3 ,.... 
Londr.ıl l .

0 • 1 
ralllk daire~•~ 
Cumarte.sı . f 

giliı filosu 81
"/ 

nanı topa totlJl"·.J 
d''' detti bomb~r it 

sinde mühııll 
edıtu1ış ve d 1ıe 
hiı bataryal~' ıf 
hücumları bıÇ 
vermemiştir· 

Beledi~c : 
Şehır .,,. 

uulunsn "'~ . ,.,. 
ve zıt•a .. 19 .... 
vanlarJ, 

1 
leri.423 ~' 
23 2) joCI • ıe 
bince tıe 0 
tabi bulo 'b• 
hayvan 51 

ur• yeye. rn 1,ıt yar·dırı08 

olunur· 


