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Mü;akalii.iVı k'flimiz Gidd maha- lngiliz hava 

rebeleı İ son filoları 'IJata' 11 -'a "dd f • • Şam ve Halep tayyare ı-: n 1 '3 u 1 ş l e l n l meydanlorını bombaladılar 
;• ~'lJl'lJeJki gün Adanadan /skenderun<ı buldu Ingi~;h~~:a25k~~~.~ih:O:. 

e~bl "'S e en. Ceiıdet Ke1 im İncedal}l dün şeh- ::~~l!z~;,:!:~=~li :~rc~:k- bir tebliğine göre. İngiliz 
w tayyareleri dün Şam ve "' ,.,~ • d k d yerlerde "Almanları pOs-er;~ dMiirıekaıa~t V ·.• .' iZ e merasİm/e ar-~ıf an ıt kOrttüler Hııepteki tayya: e mey • 

et :,. ekıl · C Y Kahire 25 A.A.- As· dımlarmı bombalamış ve •11~ ı.. ''-Ctin. t ımız ev- da yine tayyare ile Anka· Sayı•ı Mü-ıak11lat V ~· 'G" ·d meydandaki tesisatla AI • •tı ~ ~ "' nced kt"rİ sözcüye göre, ırı ıı•• ~un ta" •yı evvel cJ h 1 kilimize boş geldiler der t ı · "t 1 ı bl tadan .1Yare ile A k raya önmt>Jeri mu teme· k d 
1 

udasmdaki · muharebeler man ayyare erıne mı ra • 
(e r:>u·:ıd J\daııay" n a· dı" ve iyi yolcul u i ~riz. "dd . . b 

1 
) öz ateşi açmıştır. ~ (; .. r. son şı etını u muştur. ~e t k e ltent ve 1tyni n k b" l h l ALBAY !<OLENIN l3E· ı4 s «'ııderu e Adarıada rı B M. M l d uüyü ır cesarete ar' 

e S rıa ueı · ec 1•sı•n e eden İngiliz ve Yunan kı· YANNAMESI oce Yın V ~ rnıştir . H 2 AA I · 
rt da V 1 ekıl f k e • lalan topçu v~ mitralyöz a,·fa 5 · .- ngı· ~· !\ 1 a •rni .. t lh· s enoerun 1 1 . S . d ._. ı r u e•I ' .. e uk~ ateşuıı himayesinde Al· 2 tayyare erı urıy'! ~~· 4şııı laba[~~y~if. .. kaıııU~et,~:~!i 941 Bütç~sinin miizakere· maıılara hücum etmektedir· bütün Fransızları hür Fran 

oı'' tafınj t halk k ·· • ler. Meleme tayyare: mey- sız kuvveti~ rine .,iltihaka ıııı'~ bir rn~~ katşılan%l~sı td• sine bügün öğleden sonra danı müstesna olma~ üzere davet edeı ve geçenlerde 

gu
0 ~-~ torır~eı llıeşgul ~ld:~ b J Almanlar bütlin i~5al ettik· Filistine geçmiş olan me~· 

$ IA"la gt'Ceyi s Q_,. an llJOr leri noktalardan ahlmı~- hur Alb.y Koıenin imzasmı e ·~ at l &'eçirnı· oğuko· r 1 ·ı G' 1 . . 
e~' 111· 'i le hış ve diiıı sa- Yeni bvtçt'miz fevkalade tahsisatla ladrdhır. kngi!iz tavkcı arı. t~· taş:yan beyanname erıııı 

ıırıl 1 ı~tir le rinı· ri are etıne e rar ış ı· SıJrİye şehirleri üzerİ'ıo ı;ıı D. ıze gel- beraber 392 milyoıı liraya balığ rak eylemişlerdir .. Alman atmı'-lardır • • 11i1 v l\cf tk l v 
"ıı l\Urıyll ıtlinde V . . olmaktadır nahiye tayyareleri ogili Z e 'DM 
bliğ Rııa lllcbu I alımızıe avcıları için mükemmel bir emir eylediğini ıöylemiştir. 

jliO ltıehll Cc>teı 
8

vlltınden Ali Büyül< Millet Meclisi masrafları ıçın \stenen 83 hedef teşkil ediyor. lııg:· Askeri mehafile göre 

tl./ ili b Sll Ala .de. Kütahya bugüıı öğlt>den sonra top milyon lir alık fevkalade liz tayyarel~rinin Girid Giridin ukibeti donanmanın 
J lllu"d ı.: dın l'· "d 1 k M ı · V k"ıl"ını" n tah~ı·satla beraber 941 ma · · vaziyetine bagy h olduh-u bir 

(l 
b deı f( ·: Uku b ırı oğ ~nara a ı~e e "' Sijhaeında görünmesı ve 5 

,. aa t erıın I alde c .. v. yci bütçe hakkınd ki nut· li yılı bütçesinin yekunu Kanarya ile Renınonun i•. dünanma ihraç hareketine 
•1, ttı "a 14 te rıcedayı d~in kunu dinliy~cek ve 941 392 milyon liraya baliğ tirdadı ada halkının mana· manı olduğu ıni:ddetçe ı ış Ve Ş•brj .... · ı· 1 b"' · · ·· olmaktadır k'ı. bu ra'-ıım ' bb "" ·· k · 

·B Je Mu,,l . lledirg ·dıze gel· ma ı y: ı utçesınııı muza K vizalı üzerinde çok güzel uu teşe usun a ameline 
ri~e ~i. l:. •rıı~ Mülki e e .Y aıi kerı•sine başlayacaktır. cümhuriyet devrinin en tesirler bırakmıştır. m~hküm bulunduğunu ve 
...,ııf. lllüd ·ltıııı}'et Ye Mufettj. Encümenlerde son şek büyük v~ kabarık bütçesi YUNAN KRALI MISIRA Al nanlarrn son ihraç te· 
w Utt "e V t · ı· · 1 d" b- d k 1 k d" E \Jıır~ diye trıle p . e erıner ını a an a ı utçe e mas ni teş i etme te ır. v • GlT fl şebbüsün .Je 400J kişi kıy· 
t1 4ı lin<fe [{1cis;. Şe~r.tı v~ Bele rdf kısmı 309 milyon 734 velce de haber verdiğimiz Kahire 

25 
.A.A- Yu· bettiklerini b~y.rn t-t· 3 

b·,ol l:.rı ~ 1 liki';ın .. t ıır nıetlıa · bin 307 lira ve muhammen gibi, fevkaıade masraflar mektedı"r. ır,.ıı " " nan Kralı ile hukumeti Er· 6111 
) llıe,,, 

1 

Qıcnıurı ve Parti varid"t kısmı da bu mik- fevkalade irad ve bazı kam Girid adasına da ALMA' l TA yy AR ELE· 
il ~·. bir bllPlıır1 

\1 ur, Parti lardan 306 lira eksiktir. vergilere Yf pılacak cüz'i R(NllN Ku·· fLE HALIN· 
· ıtl' e k cereyan etmekte olan as· 

.. jı kı·r~ 11: kütı.. . alabalık Ayrıca Milli müdafaa zamlarla kapatılacaktır. De." Hu·· , .... . 1 "lU 

.. ,, .. vll --sı t keri harekatı işkal ,,tme· ~u • 1 ıı ı. 11.nın araf d 
"erı ıştır ın &n mek maksadile GiriJden Kıtbire 25 A .A.- Gi· 
d"n eb·Gerıçlik. Uir kıta as LJamı·yef/ı· ko··gıu··ıerİmİzİn J d. r"ıd adasındaki muhart-beler ır te~k· ı · fl~ Mısıra gelmiş er ır. 
t~,,.,. . ıııur v 

1 atın. ı.,u··tı·ı·n şidJetile d,vaın et· V '"11ıı "f re~e 'T'•• LJ k GJR1DIN AKlBETl tktı k 
1 

a eyı . Selarn I ur" na va lll um una nıektedir. Alınan tayyare· le en ı · enı11: s Kahire 26 ıA. A.) - Gi· 
r" t 

1

~ısj · Y, ayın ' \eri bu gece Hanya, Karya 
la L eşekk;: rıı karşıhy te berru··ıer ,· ridden l ura ya gelen Orta .. k 1 h ı · L "'O% "r ed " tı ve Ronmonıyı üte a ın· ıhaıı fıııuş v erek halk şark başkumandanı Gena· de ~iddetli bombardımana erd .. b c k1, 11 Köy halkı kurumuna 417 Lira teberrü ettiler 

1 
D- · ı ,~· "dd cere ' 

il 1 " ı.ılurı " has- ra ovı ' '-Jırr e • tabi tutmuşlardır. Bu bom lıir .. ediye ll'luşlur Orta Ku~eyiı nahiyesi ı, Mıntaka rrı· yan eden muharel>derinin ı.. · llludd b .. h · .ı ı d bardım.ın Amsterda m ve ·•ıı• et · .. Çea· d ne bağlı köyler halkı şe• 1 artık son safhaya gir iği· b." "e b 
1
Slirab ın c M ••d •• Belırad bomban'ımanlan· ~~>'Cdeki llıılt,,, So at edil. hird~ o!duğu gibi Türk car et ll ur ni ve lngiliz kuvveUeri11in nı arttırmaktadır . 

. •ler('k D'-fnc !lta Har Hava Kurumuna teberrÜ· d Girid<le tutunacaklıtrını 
tılell u0orfl<Jll Olelirıe gi Jetine devam etmekte dır· l ügv i;ıı e - ·-~ 
f u k" ş tef 1 S d h l Z ltc h •şilik b·~ırıe ve eı · on efa 11 köy a • ÇARŞAMBA GÜNÜ SON DAKiKA 

1
} fetı "?ır buı 

1
· ziya. lu Kuruma 417 lira 10 U!R TOPI.ANTl YAPI· 

\t~ e ""'I' Uıın.. kuruş t ·· 1 · 1 LACAK p ıtıuı~· " ınıiıı • "'UŞlur. eqerru ey '!nnş er· 
tti er~~tk· :ı ~ llskt-ri dir. Bunlarm arasınd -ı Ha 

trı '•ili .anı v' el~diye cıpaıı;a köyü 71 lira 2Skrş. 
t, iJi. er, ~. 1.trc bhalk ınij. Karsu köyü 60 lira 20 ku 

~· llluııcrıak tuş, Mukubrıs 35. Fetikli 
•t 16 ,.~ak llat V 35 lira teberrü ~yl emişler 
fıo,1 • Şebt ekilinıiı dır· Bu arada Hacı paşa 
~eltış ı:-~l~kl' tolg:Uf döıırn,i~ll köyünden Mustafa Fansa 
ıı r 1 te id w_, 40, Kar sudan Kamil 1 o 
ı Y&ret I'\ 8<>ııt llresırıi ıvla y d 1 d ' 
-.11ın cyı a p g e e en Abdülkadir ı. v~. . crni" arti. ıs r 
''ttı· 1 tnı~ v Ve k ıra vermişlerdir. 1 

.. ıe b· ve p a • 11
b d011 •

1tlikt fitti Re k~ ~uğdele ve Hacıpeş!i 
~1lını· ?1ıaş\iir lskerıd 0Yuııdeki kadııılar da IJu .t~l'l·' ltırı b . s""ı rı eru t b 
\r \lfl ll l!"" •. " V e errü lıareketine mem • 

tııı~ ~ ''Wİterı.ırıku isken~· nuniyetıe iştirak eylemiş 
lltl~ c Qe l d" 11 '1& Ve )'cırıııki ke·~ ı: · Kurum hamiyetli 

01 rtdrtıı oylulerirnize teşekkürü 
bir lıorç bilm:kledır. 

Zaruri ihtiyaç Madde 
!erile gıda maddelerinin 
ve eşyaların fhtlanm tes· 
pit ve kontrol İÇİP Mmta· 
ka Ticaret Müdürhiğü meş 
gul o)maktndır. Bü cümle 
den ola!"ak önümüzdeki 
çarşıtmba günü a'(şamı 
Mırıtaka Ticaret müdürlü· 
günde bir toplantı yapılct· 
cak ve bu loplantıdc1 Va 
Hmizle alakadar tacirler, 
esnaf mümessilleri hazır 
bulundcaktır. Toplanhda 
kar nisbetleri ve Mılli Ko 
runma kanununun şümul 
ve ehemmiyeti üzerinde 
alakadarlarla hasbihaller 
yapılacttktar . 

6 saat süren 
bambardıman 
GIRIT ŞEHiRLERi YER· 

LE. YEKSAN OLDU 

Kllhire 26 A. A . 
Cumartesi giinü Girid a· 
da,ındaki ~ebirlerin bom· 
barJımanı bu harbin eıı 
vah~iyaııe boınbarcJunant 
olmu~tur. Alman tayyare· 
leri 6 saat fas1(3sız bir 
surette büyük çapta bom• 
balan şebi:- üzMİne yağ· 
dırmışlardır. Halkın soğuk 
kanlılığa sayesinde zayıat 
nisbeten aı olmuştur~ 

GIRİTTE 
GÔGÜSliôGOSE ŞlD 

DETLI MUHAREBELER 
DEVAM EDıYOR 

Kahire 26 AA. - in· 
giliz tebliği: Almanla~ .cu• 
marteıi günü de Gır.de 
yf'nİ lııtalar indirmeie mu 
vaffak olmuşlardır. Fakat 
bu iodirme evvelkilere nis 
betle Jaha az olmuşhır. 
Hanya ve K'and:ya mm 
takasında çok şiddetli ve 
göğus göğüse muharebe· 
ler devam ediyor. Düşman 
çok ağır zayıat vermek: 
tcdir. 



296 yıl evvel 
Osmuıılı ordusıl Girit ada

sınl ı.asıl zaptelmişti 
Yazan : Niyazi Ahmet 

Girıt bugün Jüuyanın gözü· 

kı ndisine çeken bir ada· 
dır. Almanlar harp tari· 
hinde misli görülmemiş bir 

; atılışta burayı fethetmeğe \ 
çalışıyorlar. 

Bu sütunda okuyacağı 
oız veka da tarihin en he 

yecanh bir safhasıdır.Yirmi 
'.ılı ş sene mukavemet eden 
ada Türk donanmast tara 
fırıdan nasıl itgal edilm!ş· 
tir: 

Tam yirmi beş yıl sü· 
r~ıı bınh bir muh11reben;u 
hı~ ?ye si nderı bir parça: 

1645 yılında Osmanlı 
nlı aı aıının deli padişahı 

İhahım bu adayı fethet· 
nıt·~~ karar verdi ve or· 
dq u ıevketti. FRkat aa· 
~, r uzun müddet nerenin 
f,. thedileceğini bilmiyordu 
Bir gece ufukta Girit gö· 
rününce serdar YusufPaı• 
gemilerin fenerlerini yak· 
tardı. 

ilk yanaştıkları kıtraya 
asker çıkardı. Buraya hi 
kim olan Venedildilerin 
kaı ak( 1 neferleri y•kalan· 
dı gece Hanya üzerine 
yüriindü. 1/ e sa br h olduğu 
vakit bütün tf'peler işg•l 
edildi. 

Harıyanm biraz uzağın 

da çevresi üç dört milden 
ibaret bulunan küçü bir a 
da, iki müstahkem kule 
ile muhafaza ediliyordu. 
Yusuf paşa as~erleri sahi· 
le çılcmağa hazırlanırlarken 
Ama.aya Sancak Beyi Ah 
met Paşa ile Turhala San 
cıık Beyi Ahmet bey Ye· 
niçerilerle buraya geldi· 
ı~r ve ilk kaleyi kol!tyca 
zapt ttiler. Gü.1 .. ş do ar• 
ke i' ncı kaley~ . loğru 
yaklıısıyc rlaı d,, 13uraıı•n 
muhafızı Venedik ıabiti 
füyecıyo Kiyulyani, hiçbir 
sur(:tle mukavemet ed:-mi 
ceğini biliyordu. Maiyetine 

emir verdi: 

-Hepiniz yere yahn. 
Birtant.niz .kımıld.amasm. 

Yenıçeriler yaklaşıyor· 
Jardı. Kalenin etrafında 
tek düşman 11sk~ri gözük· 
müyordu. Tam kale önüne 
gelinmiıti. Bir vücut f ula· 
dı ve sonra korkunç bir 
seızele etrafı aaub. Vene· 
Jık zabiti;cepbaneyi alttş· 
!emişti. s~şyüz muhacim 
etrafa fışkıran h\şlara ka-

rsstı. Kale muh·~fazları da 
onların araıındaydı. 

Buranın zaptından son· 
ra seksen kadırya<lan oıü
rek "- "'P olan donımma Han 
ya L c.uanına &irdi. Mu· 

buara topla'' ile bütün 
mühimmat sahile çıkarıldı. 
Kostantin tepesi üzerine 
metrisler aç•lacakll. 

ÜJmanlı ordu5u Rıtrno 
kapısını yıkmak için Kos· 
tantin kilisesinin karşısın 
da altı topluk bir batarya 
kurmuştur. Muhasaranın 17 
ioci günü 50 Cezayir ge 
misi ile imdat geldiği gö 
rüldü. Semiler, Suda li· 
manınd.ı demirlemek için 
istihkamların ateşi altın · 
dan g .. çtiler. Türk topları 
durmadan ateş püskürüyor 
du. Ayli Dimitri istihka · 
mının altına çok mahirane 
bir sureti~ konan !ağam, 
burayı havaya uçurdu. Bü 
yük bir gedik açıldı. Bu · 
ruı, şehre girmek için yol 
ol•cakh. Fakat yapılan hü 
cum bir netice vermedi. 
Bunun üzerine ikinci bir 
lağam !aba açılarak bi • 
rincisinden çok ~ uvvetli 
bır hücuma daha girişildi. 
Bunun da bir faydası gö · 
rülmedi. Düşmaıı yılma:i.ın 
müdafaa ediyord ı. 

1645 yılı altı Ağustos 
günu, Yeniçeri okunun u· 
cuna bağladığı bir kağıdı 
bütün kuvvetiyle ierdiği 
yayla Hanya kaleleri içine 
fırhtttı Bu kağnta duşma· 
na t~slim olmaları bildiri· 
liyordu. Fakat hiçbir ce· 
vap verilmedi. Ayni gün 
muazzam bir hücuma ge· 
çildı. f op ateşleri ~lüşman 
siperleri ve kaleleri üze· 
rinde kara bir bulut dal· 
gası l ırakıyordu .. 

Birinci hücumu ikinci· 
si ıakip etti. Büyük zayıat 
veriliyordu. 'Fakat buna 
r ılrneu ou~ıuaua hiçt>ır 
~ev uısseuıral ııı .. dı. 

Hu bucuınlar Jevaın e 
derken lstanbulJan imdat 
istendi. 

K.-le muhafızlarmın 

bundan habt~rle•i yoktu. 
D inwiyen top ateşi altın· 
da ezilmekteose teslim ol· 
mayı ehven buldular ve 
teslim bayrağını can ve 
mallarına dokunulmamtak 
şarlile çektiler. 

• Düşman ordusu kuman 
dtull şehrin anahtarlarını 
getirdiği vakit, büyUk bir 
merasimle karşılandı Ça 
darda gümüş kupalarla Gi 
ridin nefis şar8plaırı ikram 
edildi. Üc; cezayir gemisi 
teılim olanların eşyaıım 
aldı. Ertesi gün kadınlar 
ve ~ocuklar iki sıra halin 
de yollara dizilmişlerdi . 

Ne bir kadın ne bir 
çor:uk, ne bir ihtiyar inci· 

i Ortaokul öğ
retmeılleri 

15TEi\1\lUZı\ KADAR 
TA TILDEN lSTıF .<\DE 

EDECEK 

\ 
Ankara ·içinde bulun· 

duğumuz ı;enrnin fevka· 
1 ıade şartlan yüzünden Ö~· 

retmenler okulların tatil 
edilmiş olmasına rağm .. n 
yerlerinden aynlmamış bu 
lunmaktadırlar. Mıtarif Ve 
kaleli Müdürler Enc~meni 
yeni b:r kararla orta t'!d 
risat muesseseleri ögret· 
menlerinin yaz tatilini iste 
dı kleri yerde geçirebilme 
!erini fakat en ~e-ç 15 
temmuzda vazifeleri başın 
da l•ulunmalarınm m~clm· 
ri olduğ•mu bildirmiştir. 

Romanya ile 
BiR PETROL ANLAŞ· 

MASI., YAPTIK 
lst tnbul-Romanya il~ 

aramızda yeni bir petrol 
anlaşması yaplımıştır. An 
!aşmanın m ~tni henüz ilan 

edilmemeklE: beraber Roman 
ya bize iıte<~iğimiz kadar pe 
rol verecektir· Bu mu lme· 
le mübadele eıesırıa dayao 
makta petrole mu~!lbil Ro· 
manyaya mal ver;lecektir. 
Bükreşte müzakerı leri ida 
re eden heyet Aakaraya 
dönmüıstür. 

Halkevinde 
"GÜN DOGuYOR,, Pi· 
YESı TEMSIL EDlLD1 

HdkPvimiz t'!nısil ko· 
lu evvel gece ve dün ak· 
şam •'Gün Doğuyor" Pıye 
sini temsil etmiş•ir. 

Kalabalık bir seyırcı 
kütl~si ön 'inde temsil edi· 
len piyese ilavet~n müzik 
yapılmış l>ilhassa çok güzel 
milli oyunlar oynanmıştır. 
Piyesin teoısilide muvaffak 
olmuş ve sık sık • iilkışlan· 
mışhr. 

lNGıLIZ RADYvSU· 
NUN T'') ~KÇt. NEŞRi 

YATI 
Londra radyosu Türk

çe haberler neşriyatına 
dördüncü bir bülten dahıs 
ilave eyJemiştir. Bugünden 
itibaren başlayan bu bülten 
sbat 13,30 dan 13,45 e 
kadar devam ~tmektedir. 
HINDISTANDAKI AR

BEDELER 
Bombay 26 A.A.- Bir 

günlük sükünetten sonrtt 
iki kişinin yaralanm-tsı üze 
rine cemal tıar arasındaki 
kanlı il.tilaf yeniden alev· 
lenmiştir. 500 kişi tevkif 
olun muştur. 

~eşrıyat Muduru 
Selim ÇELENK 

C li.P.m,tbtnı ~ \1 r '<..YA 

tildi. 
Hanyanm fethi Ista n • 

buldtt üç gün üç gece bü 
yük şenliklerle kutlu lan· 
<lı. 

ÇÖRÇIL 
INulLIZ MiLLETiNE 

BJR ESı\J NE~ ~Er n 
Londra 25 A . A. -

Bacvekil Çorçil lngai' k11 
dın ve erkeklerine hita · 
ben bir mesaj neşretmiş • 
tir. 14 milyon nüsha ola· 
rak basılıp h:ılka dağıhla· 
cak olan bu mesajda Çör 
çil, lngiliz adalarına vu
ku bu\acak bn istila te· 
şebbüsüne karşı bütün in 
giliılerin sıkı durmasını, 
berkesin işi ve gücile meş 
gul olarak veril c:ek emir 
lere harfıyen rİüyet e}'le" 
mesini, düşmanın bir ihraç 
harek..tine karşı en şiddet 
li hüc lmlarlti mukabele 
edıleceğinı bıtdirerek briy 
le bir ihtimal vukuunda 
halkın yapıııası lazım ge· 
le 1 tedbirlen bıldırmekt 
<lir. 
BiR IN~ILIZ ZLRHLI51 

,.BATTI 
LQndra 25 A. A. 

Groenlahd aJası civ . Hı· 
da luliliz donanm.-sı ile 
Almanların en yeni lıarp 

gemisi olan Bismark zırh 
hRt ve diğer harp gemi:e 
ri arasında bir çarpışma 
<'lmuştur. 

Alman filosunun yolu· 
nu çeviren lngiliz harp 
gemisi " Hud " un cepha 
ne defusuna düşen l>ir 
mcı:rmi neticesinJe bu ge • 
mi infilak etmış ve bat · 
mışhr. 42 bin tonluk olan 
bu geminin mürettebatın• 
dan p~k az kimsenin kur 
tulmasıı dan korkulmakta· 
dır. Hasara uğrayan AI • 
ınanların Bismark zırhllSl 
firar f"ylemiş olup lo~iliz 
gemileri tar fırdan tak=p 
edilmektedir. 

TAKIP DEVAM EDiYOR 
Londra 26 A. A. -

AmiraHık dairesi bildiri • 
yor: 

Şimali Atlantik deni· 
zindf' evvelki gün vukua 
gelen muharebeden sonra 
Alman z • rhlısı Bismark 
kendini lngiliz donaııma· 
sının takibinden kurtarmuk 
için c;alışmaktadır. Fakat 
I ngiıiz donanması ile deniz 
tayyareleri düşmaııı harbi 
kabule mecbur etmek için 
lhım gelen gavreti sarfet 
mektedir. 

Amerikadaki intiba 
Vaşington 26 A. A· 

Müslttkil Fnrnsız Ajansın· 
dan : 

ln.{iliz zırhlısı Hudun 
zıyaı haberi Amerikada 
hayretle katşılanınıştır. 
Şimdi Bismark zırhhsınrn 
akibetıni Anı ·rıka merak 
içinde hı klemektedir. Gı. 

zetder Alınla ı dona ıma· 
sıınn üssünden 40 saat 
uzakta ve lngiliz donanma· 
sının ortasında yaptığı bu 
curetkarane har~k ... ti Anıe 
rika için tehlikeli bir vazi· 

Bir suıh ta· 
vassutu ttı~ 
Rusyanın muharipler. ıti 
sında bir sulh teki 
haberi yalanlanıYor 

Londra 25 A. A·h, ı'-. 
Sovyet Rusyanm (11.U ıİ 
ler arasında bir suıt Jı 
lifinde bulutıduğuııe O 
Romada çıkan KoriY' e 
la Sera qnetesinırı ~1, 
yatı ile Alman kayo•' 
randan çıkuılan bu b ,o 
taki haberler Loııdr9kl' 
hafıtind.e y lanlan111• 
dır. ~ 
ıRAK 'ı~AZtRLı\IH r- B 

AlLELERi Çt:KtLIYO 
Londra 26 A.A;. 

~it Alinin l\ııaliye ,1 

ile Mılli Müdafaa " 8
'
1 

aileleri Iraktan Jı·a118 

derilmişli r. 

Veggan~, 
Fra•ısız ·• Alman if.,,,.ı 

ne tarafdar ff11 ,., 
Vişi 25 A.A.- r'' 
ajansı l.,iıdirıyor : k 
mu Fastaki fevlcal~ i~d f 
seri Gnaral Veyg 111

• 
·ıı Sultl\nı ve Buşvek• b" 

uzun bir mülakatta ~lf 
muştur. Bu mülakat 

11 
ra bir nutuk söyleYeıtt' 
neral Veygand f'r~ d 
Almanya arasındak1 

1,~ 
lığir ıin anahatları •" 11 
ve bütün Fransız!•~~ 
işlıirliğini takviye 1 e '41 

ra~al Petene yc:&rd•~ell' r 

leri lüzumu iza~ 
·e ı 

SA TLlK DEMİR "~, 
Beyaz Çınk0 J~,ı 

mış üç mağata kaPbe' 
ıevazamatile be'' ;ı' 
maktadır. AlrP•" 0r 

dd ı11ll ler saray ca e 1 
cı lbralıim 13eytar 
caat edebilirler· ~ 

ŞOFÔ{ AL1~ 
Ayda (60)·· '~.:~~ 

bir kamyon şof~ 011 
cağından istekl' ~6 

1• tle' 
gereken eh ıye. ~· 
te 5 - Haziraıı• ' .... e 
fia Müdüı ıüğ11'' 

·.ı:.o " at etmeleri '" r 

KAYıP ş~f'l 
NAM . .,de 

1937 Sene51,111' 
ilk okulundart ~e 
ğum şehadet11' 
b •ttim 1;f' Mu' 


