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lıAnlarm her kelime· 
•inden 5 kurut alınır. 

Ücret peşindir . 
GOnO geçen sayrlar 

10 kuruştur 

4lbütçesininmü-'Girid adaszn-
Zrı.keresı· başl .. adz da en kof kunç 

h muh<ırebeler ı OQ •• 

1'ek,'!1;,lln_as~betle Maliye de'lıam ediqor 
' lrmız h l d·ı HAVADAN MUAZZAM 

lt'i B Aııkara 
26 

lZQ a Ver l er KUV1/ETLER NAKLEDEN 
O~ Uyü~ Mili A.A.- tir. ALMANLAR .HANYADA 

...... ~ 2uu Öğled:t Meclisi bu Başvekilin i=abata üze Ki INGıLIZ MEVZiLERiNE 
~- ~.11tak 941 n 

8?11ra topla · rine Me<:lis bütçenin ht-ıye GıRDıLER 
ı•'' lit etrafında ~la .Yılı bütçe ti umumiyesi üzerindeki Kal.ire 26 A .A . - Res 
9 f Fuad A: ahyt: V 6ki· müzakeratı kali görerek mi tebliğ: 

""1itcrı i:t:lı tarafıııdan maddelere geçmiştir . A.di Hanyadan en son ge· 
"c bu lıah .. Pıt ata dinlemiş bi:tçe- nin m& raf kısmı 309 len malumata gör~ Bugön 

J aı.. .. 1 rnüt k H d b b d .. rı ırı b ta p söz milyon 734 ~in 307 lira anya a om ar ıman· 
f bazı u ldif h f olarak kabul edilmiş ve sı" üç saat gt>çmiştir. Al· .. lf'İ Ve b nıetiı\lerı· ~ 'Plerin ı. f"I 

" Undan dınlenmiş ilk olarak Büyük Millet manlaruı paraşütçü ..,a ı e 
ı IMf!!ıı B sonra k·· .. Meclisi, Divanı muhase· )erinin tük'!nme~e başla· 

ıl ~ lik •şveki•i · ursuye b ş d ı M b dığma dair al~metler ~.--"l 80tdu S,Yda~ tııız ~oktor at, nray• ev et, at u 
fi da kları ' batıpJerin at Umum müdürlüğü ile dır· 
!~ kf' c .. t Vekitıesr~allere alaka- Maliye Vekaleti blitçeleri Almanlar dün~havadan nakli 

J ""a •ıı k k l 1 ı sıırctile muazzam takviye .. e> ,, P Ver.. li}'rı ayrı müza ere ve a ıu o un· 
'' •e b" "ce~ · · ı kıtal arını aldık tarı sonra bu ·ıi .J •• Utç~ b &ııll bildirmi muştur. Meclis yarm· f1n 1 

bO" Uzerirıdc 11 !!Yeti U""ı . ş._. itibaı en her yün toplana giin Hanyadal:i lngiliz mev 
;.ACfr .... ırnıyesı d zilerine çok ş; ddetli b:r 

tw ~ ll;·ı ııttbat . "" rak bütçe müzakeresine e hücum yapmışlardır. Ağır 
'/eCf l ay l Vermış· vam edecektir. zayıata rağmen Alman kı· 
'ş,"~r l"şa '~d~ •. ~ erde sıgv ına k h ezır lıg"' ı taları lngiliz mevz!lerine 

• 
1 

\; t girmiştir. lngiliz kıtaatı 
1 ~ L ec~k ... ı h ·· ı ·· A ı k dd t' . ,11' lll t sıgı nak ar er tur u M h tınan ara ıırşı sı e ıı 

y;ıı edbi l .. h . k bir mukal>iı taarruza geç 
a ·~ Ank r erı ı tıva edece mişlerllir. Mub"'rebe biitün iç' Sıf1ın arq - iL• .. 

et ı. . · l:l~lar · •vıenılek tt hava laarruzlarınd.rn ko· şı"ddetile devam etmekte~ 1J1 •·.ı 111.1 ~ ırışa t' e 

1ıef' raı d ı~tlı~ltr b hakkında runmt.yı icabettiren her dir. 
1t4 a iı r er gün bi türlü teşki latı ihtiva ede· _... _________ _ 

. An'- lelllekt d' .. · H k d b" lpe"' kozası .otı la" "ar4 ~ ır. C~Ktır; er apı a ırn "'-
LıJ ıCtlt ' v,. 1 t f it b l k 8 
v 1 t"' 011 tı haşt • s anbut Vi ı re u unaca , soyunm f 

Ja11 ~ h 11ı u"ş k ' olmak .. duş, revir 0 J 111a-ı olacak· SQ lŞl 
ıtl ' 1 la~ k ~dil uze. S ı b H RARcTLE DEVAM Pbe'I ti111 N 1 la,, aığr Vilayet tır. ığmak anıı ırer va n A ı:. 

' itte d 'illi afıa Vt"k_ırıak Projeıe tilatörle hııvalan tas!iye EDıYOR 
" dt SQıı şlcrıa aı~tine .. ol unacakhr. ipek koz11sı satışt ha· 

11
1 

' d" ta (•&I' Sdik ctf d'kgon Her Vilayet ibtiyacma raretıe devnm etmektedir 
'' ır. llu ıy~te ' ' len .. k d ld 

' ltıakt Vııay~ 
1 
&t'Çınişlei go·e projeler hazırlama Süveyd\ye en a ıgımız 

cJ' ' ()ldukı l Ctiıı }'apt la ve şehrin münasip bir haberlere göre, fıatlar mun 
~,A, li1tı .... ar, 8lf:ınakı lr ı yerine inşa ettirmek için tazam bir şekilde ve ted-
(' .ı 12 g J Qd . ar Nüdler yaptıroıaktadır ricen yükselmektedir. Bil· 
~,. S Q -~ıdd f / • / / / hassa Kozacılar Birliği ile 

r J' h ev tı,tll ~ e l ze Z t: e er Rişar Huri müessesesi faz 
ı ·ıe ara <tıne b ., . 
ef

11 Jf: Aıık P olqll n ve 128 ev kısmen la mal almakta ve u ı" 
lı' Aiu~ltıd lita 26 A , halk kırlara ÇPkiıdi müessesi"' fiı:.tların yüksel· 
f~ fa 1 " b . "'· A. - mesi:ıde amil olmak tadır. e ' sı & llRu . - K .. 
o ı ı Ve • ŞtcJ rı 1 lllttb . oylerde mühim hasar Birinci kalite beyaz koza· 

Hanqa şehri 
bir harabe 

haline qeldi 
ALMANcAR YANLıŞ· 
LIKLA INGILıZ KUV· 
VETLERINE YiYECEK 

ATMIŞLAR 

Kıııhire 26 A .A.- Dün 
kü altı saatlık çok şiddet· 
li bir bombardımandan 
soura H uıya şehri üstün 
de duman tüten bir hara 
be haline gelmiştir. Şeh 

rin her tarafı bombalarla 
yıkılmışbr. 

Almcaniar bütün atbyı 
ıki günde z11ptrdebilec :k· 
!erini zannederkt' n Yunan 
ve İngilizlerin gösterdıği 
mukav~met dolayısile hınç 
tarım siv:ı halktan çıkar· 

mağa çalıştı kıarı ~şikardır. 

Giritte muharebt-lercfo 
b:r kaç yü:ı Alman para· 
şütçüsü esir edilmi~tir. 

Dün lıarp cepheleri daha 
s '1kiınetli geçmiştir. F akllt 
bu almanlarm son sözleri 
ni söylediklerini ifcade '!l· 

mez. Düşmanın Renmo ve 
Kandiya mıntakasındt1 bir 
mik•ar askeri vard\t. 

Almanlar düo yanıı~lık· 
la lnp.iıiz askerleriııiAlman 

asken zannederek yiyecek 
atmışludır. Düşmanın küt 
le helinde denizden bir 
•hraç teşebbüsü hakkmdr. 

y~ni hal>~· r yoktur. Fakat 
bir ka·; yelkenli kayıkla 
adaya bir kaç asker ç1· 
k~rmış olması muhtemel· 
dir. 

YUNAN KRALINtN TE· 
ŞEKKÜRÜ 

Kııhire 27 A. A. 

,l ~ı:ıt<le kaycJ d~tlerde telıf o~duğu tahm1n edilmekte• tarın kilosu 80 kuruşa ka 
ti tu1::1~ıiı1dc ~~15ctıiştir 10 dır. kGünlerdC'.'nbtri devam dctr yükselmiştir. lngi f iz} er 

tep 1hcak d ev · etme te olırn faşılalt zelze Mal1s 1.ün bu sent" çok 
llı,. 1,\llluş, ııe~eCtcJeot~ • l~ler dolayısile merkezd~- iyi olması ve ihııkara mey ALMANYANIN MEŞ· 

SON DAK1KA 

85
ltra ~ ev d kil· kı halk geceleri kırd \ ~e dan verilmiyerek fiatların HUR BlSMARK ZlRH-~ A URr e ·s. . k 

lvı •• aırıışhr çırme tedirler. Köylerde yüks--lmesindefl müstahsil LISINl BATIRDILAR 
ijllQ/t . ıle haLk dışarıdadır. çok memnundur. Nt:,;york 27 A.A.- vs 

Ce~Qtq9~<it _Vekilimizin M~~~~~EMg~~~g~ı ::ş::~;;;;~;~"hab~::~~:: 
d et ..,_, ll.kl fpfk ·kı • Mü'kiye Müfettişi Nu uralurıııda lngiliz Hud zırh ~r .. h '"'\!"ith ı erz .. 

'4.ıı ı. ••ı f n. d rı Atay y .tr111 şehrimizden hsını batırno 13ismark zırh t. ye ı:-ı ·•ce d .. 1 k 
t Vvelk· rq\1 ayı un s en- ayrılarak Gaziaatep ve hsı da dahil olmak lİZere 

1, ata ı . , ast!lı t f . 
-l l/t' bulu Rtıııcfeııı., ~· e hşlerde bulundu civar mıntakalarda tef· Alman donanması ile faik 
tıtıı le ılıltı· rıan 1\11 eı ı tiş seyahatine çıkacaktı '". ln::ıiliz deniz kuvvetlerin ara 
cJ rıc .J 

1~ C: •vıurıak mıı. olduğu halde dün Pa· ---,,~-~~--.---- 6 

tu d ~•y, t-vd t a etn iştir. Orad uı da tay ya sında Danimarka sahilleri 
t 'ıl ıı l Po l duıı ls~ Kt-. ~asa giderek orad da tef re ile Ankaraya gidecek· de hüyiık bir denİ'Z muha tlıı. t' liıtı .. ~1" ·ı't~ıc. en · lışlerde bulunduktan on· 1 
~ " "ll1.1 6 r,.f · d I tir. re besi baş amışhr. ~ ~'td lt'ftı,~ l lkikat 

1 

u ta skenderuna dönmüş Teftişlerde kendisine Berlin 27 A.A. -Dün 
~ ...... , 1

r. ~A;rde b1,1Yctp ve g .. ceyi Soğukoıukta f k d ı· · ş··k \ akşam saat 21 denberi 
oq ı b •vı"'ll k lı. re a ut e '"n va.ımız 11 

Cttab ~ •lfu v
11

• ~et;irnıişhr. ş k b - .. ğ Alm,l.n doııanması ı"le fcıik er c rü • ö mensüer ugun o " lııde V61." Vekil l.>u sabah husus: 
ı led en sonra şehrimize dö· lngHiz donanması arasın· 
• trenle Ad anaya hare ket necek tir. Ja büyük bir nıuha:ebe 

Gi1itte dün 
25 Aımaıı 
tuggaresi 
dü~ürüıdii 

İraktakl İngiliz harekStı 
devam ediyor 

Kahire 27 A. A· 
ln~iliz ortaşark hava ku · 
ınandıuılığı tebliği : 

l 1giliz bombardıman 

vt- avcı t"yyareleri dün 
bütün gün V<! gece G irit · 
teki Almım mevzilerini ve 
hava meydanları 11 

çok şid9etli bir surette 
bombardıman etmiş, çok 
iyi neticeler a!mıştır. Dün 
kü muharebelt!rde Herme 
de 25 Alman tayya • 
resi imha (dilmiştir. As • 
ker nakliye tayyureleriniıı 

toplu bulunduğu m~ydaıı 
lar do şidddl~ bombalaa· 
mış ve ağır telef ata sebep 
olmuştur. 

Irakta Remadadaki as 
ke ri hedefler ve hava mey 
dam uumbalanmış ve yer· 
de mitralyöz ateşine tutu· 
lan Alman tayyarelerin • 
den ikisi yakılmıştır. Mu· 
suldaki bava meydanı da 
bombardıman edilmiştir. 

Bütün bu harekata iştirak 
eden tayyarelerimizin hep 
si üslerine dönmüşlerdi r. 

Yunan kralı Corç, Giiİt • 
teki Avu~tralya kıtaları 

Başkumandanına bir me· 
saj göndererek ger-k Yu· 
nanistanda ve gerek girit 
te Avustralya ask :rinin 
gösterdiği kahramanlıklar· 

ı dan dolayı kendisini teb
rik etmiş, şahsını korumak '1 

için alınan tedbirler için 
de teşekkür eylemiştir. 

Girid harbi 
devamediuor ...., 

Kahire 27 A.·A. · -
lyi mahimat alan mehafile 
göre. Siritteki muharebe 
vaziye.inde büyük bir de· 
ğişH !ik yoktur. Malemo 
tayyare meydıııııı etrafında 
\:Ok c;iddetli m ıharebeler 
deva~ etmekteliir. Netice 
yi kt-stirınek şimdilik 
mümkün değildir. 

başladığı bildiriliyor. 
YENIGÜN "' 

Gaıet~mizin makineye 
veril~ceği dakikada Lon· 

dra radyosu Bisınark zırh 
lısınm lngiliz donanması 

\ tarafından batırıldığını hil· 
· dirmiştir. 



' r ---=:;~;;:::::_-:-~f..:_:::: .. _ _:_ .... -;.::. __ ::--_.~-·-=- ~· _ ... -- - ·-. . - ~~--

Yıınan Kralı 
GIRITTEN NASIL 

: AYRILDI ? 
Kahirt: 26 A. A. -

Röyte,.. Ajanu bildiriyor : 
Yunanistandaki ln~füz 

sskni heyetinin Şefi olup 
Yuııarı Kralile beraber Gi 
r id adasından ayrılan Ge 
ııeral « Vud ,, Giridin İs· 
tıla ı ve Yunan kralının 
St' r~uzeştlerİ hakkında ŞU 
tafsılall vermektedir : 

Maiyeti. erkanile bera 
l ıer bir köyde ikamet 
eden Kral 20 mayıs saba 
hı çok erkenden tayyare 
gürültülerile uyanmıştır 
Evveli bunun geniş mik • 
yasta bir b1Jmbardıman ol· 
duğu zanntd;ldi. Fakat 
kütle halinde cenuba ve 
cenubu garbiye gelen Al 
man tayyarelerinden baş· 
ka ayni zamanda nakliye 
tayyarelerile kıtaat indiril· 
mekte idi. 

Paraşütçülerin inişi dört 
saat sürdü. Paraşütçülerin 
her indiği yerde şiddetli 
çarpışmalar vukua gelmiş
tir. Paraşütlerin bazıları 
ısçılm ı.yor v~ A!man as • 
kerlerinden bir ktBmı bu 
suretle yere düşerek par· 
çalamyorlardı. Her taraf· 
ta l oğuşmalar başlamıftı. 
Hadııteler son derece sü • 
r. ıı~ biribirini takip et • 
mc:kte ıdi. Bir pttraşütçü 
l!:rubu Kralın 'ikamet 
f"ltıgi köyün yakınına in· 
mış11 Kral ve maiyetini 
bu a<ları kaçırmak ıı;rn 
ı.akhye vasıtaları bulama • 
dık. Tuy)'at eler çok alçak 
tan uçuyorl11rdı. Nıhayet 
ellerımızde taşıyabileceği· 
miz kadar eşya alarak da 
ga tırmanınağa başladık. 
Kafıledeı lngiliz Elçisi ile 
refıkası da mevcud idi. 
Her beş on adımda bir 
)'ere yatarak bir dağm le 
pesine tırmandsk. 

24 mayıs gecesi kral 
ile hükumet erkanının .a· 
dadan ayrılması tekarrür 
ederek bazarlandık. 

Alman ;paraşülçüler\ 

adanın 3000 ltalyaıı esiri 
bulunan bir yerini inme 
ı erı olarak seçmişlerdir. 

Bunlar lıeraberlerinde 

fENIGClrı. 

ı A . Yunan Kralı Alman mz,., 
airitten ayrı1maddn ev· 

vel bir beyanname neşretti ralı Amerika
IJl tehdit 
ederken 

Kahire 26 A . A. -
Yunan Krıılı Corç Girid 
adasını terketmeden evvd 
ada halkına hihtbeıı bir 
yan name neşretmiştir . Amerikada İngitteraye ~ 
Kr&l bu beyannamesinde yapılan yardımların hız· 

landırılması için tedbirler 
diyor ki : alınıyor 

.. -- Harekatı işkal et 
Ankara 26 "' ( Radyo 

memek için adayı terkedi 
gaıetesi ) - A'man deniz 

yorum. Dü~manın semere kuvvetleri Başkumandanı 
siz lıücumlarana karşı şe· Amiral Reyder, Amerika 
reflerini müdafaa eden bu 

gazete muhabirlerine Y<'P· 
ada halkındau derin bir k tığı beyanatta Atlanti • va· 
l(essürle ayrılarak davet ziyetind*"n bahsede:--ken, 
edildiğ i m lngıliı toprakla Am~rikan gemileri şayet 
rına muvakkaten gidiyo • lngiltereye harp levazımı 
rum. Bütün varhğımızı naklederse, Alm'ln deniz· 
sevgili mill .. t ve vatanımı · altılariie harp gemilerinin 
zm hizmetine tahsıs ettik. 

bunları derhal bahraca~mı 
Büyük müttefikimiz lngiliz ve bu hareketi Almanya • 
milletinin sırfc ttiği ~ayret b nm l>ir harp sebe i saya-
lere iştira" eden Yunan 
milleti ve bilhassa bu ada cuğım söylemiştir. 
haıkile müftehirim. Vaşington 27 A. A. -

Bütün ada halkından Alman Amiralı Reyder A· 
mitli birli~iıı idamesine merikaya karşı tebditl~r· 
yardım için sıkı durmal&· de bulunurken, Amerika • 

· z f · da lnuiltereye yardım için , un isterım. "' ere ıma • t--

mm vardır. Sizler Yunan yeni ve ıniihim tedbirler 
milletinin ııon şanlı seddi alınmaktadır. 
~iniz. Bu iiyle bir sed ki Amerika Cümhurreisi 
Allahm yard•mile yıkılma• Ruzvclt haftalardanberi 

beklenen mühim nutkunu 
yacttkhr. k A 
Bütün dünya ~özlt~rini size bugün söyliyece tir. me 

rikanm lıarbe girip girmi 
dikmiştir. " k b V [ yeceğini tayın edece u Albay fto e nutkunu hazırlamak için 
BiR lNGlL\Z GAZETESİ· Ru~velt dun bütı.i.ı gun 

NE BEYANATTA rueşgul olmuştur. 
BULUNDU iyi haber alan mehafil 

Kudüs 26 A.A.- Geçen şu mütaleada l>ulunmakta· 
haft,\ maiyetindeki Çeırkes dır : 
alayile b e r a b e r Amerikanın emniyeti 
Fılistine geçen Sudyel'e· ancak lngıliz zaferile le • 
ki tcsnınınış Fransız kunıan .niıı olunabılir. Amerikan 
danlarından Albay !<ole $Skeri ricalinden birçoğu 
«Üeyli Telgraf»gazetesinin derhal harbe girilmt-si l~u 
muhabirine beyonatttı bu· susunda ısrar eylt!mekte • 
lunarak demi~tirki : <lirler. Amerika harbe ar 
-: Suriyedeki Başkuman tık okadar yaklaşmış bulu 
dan Suriyeye her ~İm teca· nuyor ki bundaıı geri dö 
vü:t ederse etsin . müda· nülemez.,, 
faa ede~eğini söylemişti. AVAıvl KAMARASIN· 
~uriyed'!ki Fransız arka· l)A BUGÜN Hf.SAP 
da~lar Alman tayyareleri VERiLECEK 

nin lraka geçmek :çio Su· Londra 26 A. A: 
riye tayyare meydanlarına lngiliz. Bı:şvekilı Çörçil 
kullandıklarını görünce 

~ Avam Karasmın yarınki buna isyan ettiler. f ransa· 
mn hüriyete kavuşması in· celsesınde Hud zırhlısının 

: gilterenin zaferine bağlı· kaybolması ve liirit mu • 
dır. Bu itibarle Suriye tay· harebeleri h ıkkın<la iz.ı • 
yare meydanlarının lugiliz hal verecektir. 
ler tarafında ' bomburdı· SUKlYEDEKl 1 h.3lL1Z 
maı edilmesini tamamile KONSOLOSLAR( 

Esas K11rar 
410 378 

Hakim: Sa .-J ık Ta~kın 1328 
Katip : Zeliha t.sın 

-_ . 

CM 4Ql 

950 gra11'11 

ekme~ 
31 Vll..L\ YETTf.11v 

TATBiK E.DI' 
. ye~• 

Tıcaret ·şi 
memlek ~tin iaşe 1 ol 
kından alakadar deıı 
nu ve bu cüırıle ı,ıı 
rak Anka~a, Ist•

119, 
... ıı 

lzmirde ekm~~~ y• 
oıa inoirildiğırıt ı 

ı•' Bu l<arar P8 )1 
nünden itibaren 

1. D. : Bir !leneve ya· 
kın zamanJanberi s,.beps1-: 
evini terketmiş ve dönme 
miş olduğundan ihtar y11· 
pılması talebilt 7- 2-9 H 
tarihli istida ile Antakya· 
nm Sofu! a r i s 1 a· m 
mahallesinden Şakir kızı 
f •tmamn talebi üzerin.! 
yevmi muayyen için çıkarı 
lan davetiye müddei aley· 
hin Suriyede bulunduğu 
vı' ikamet yeri de meçhul 
olduğu beyanile <.~avet ka· 
ğıdmıa tebliğ edilönıemesin· 
d,•n naşi Aııtakyad:. neş· 
rolunan Y t>nigün gaı:t'lesi· 
nin 15 - Mart 941 tanh 

\ 

te daha l.itb,\.. 1 ... ... 
e~:t .. !.ydc;r ('... ;..... 
t._.o ı i:.~ irm~>' .... 

1
' l> 

, ., ,. ı .. r.ı 

2727 nuınarah nüshas\le 
ilanen tebligat yapıldı~!' 
ve mahkeme divanhanesi· 
ıe de ilan edildiği halde 
müddei a~eyhin gt•lmediği 
cevapna me. de yollanıadı~• 
vekilde gönderınedi$,i ma• 
zeretini de bildirmediği ci· 
betle hthkikat ve mhrafa· 
anm giyaben icrasuıa karar 
verildikten sonra ilan tari· 
hinden itiua,en 15 gün 
içinde itırazı Vdr>a yazı 

ile l: ildırmek üzere giyab 
kararının dahi mezkur ga· 
zetenin 21-Nisan -941 
tarih - 2758 numaralı 

nüsha sile ilan edilmiş olup 
yine gelmediği itirazna· 
mede yollamadıgı anlaşıl· 
dığından giyabında yapı· 
lan tahkikat ve nıürafaa 
sont•nd.ı : - 1 arailarm 
3- 1 l -S39 tarihindo evli· 
lik birlıği kütüğe kaydedil 
digi ve Müddeauleyh Huse· 
yin oğlu Mahm11dun zik· 
rolunaıı mahalleııin 88 ha· 
nesinde kayıtlı bulundugu 
ııufus Müdürtüğünür ~ dos· 
yadaki 7-2 - 941 tarihli 
cevabi a müzekkeresinde 
bıldirilmiş olup da 'I a c ı 
tarahnd&n gÖ:;lerilen lıuvi· 
yeti zabıtnaınede yazılı Ha 

t;:_.;., i.• • ..... . ı • .,ı 
. ,. .. . ı d r e" 
ı .. ~.gı ha a 
bilecektir. 

9000 Jtal 
askeri Ja 
lNGILlZLf:.Ro~N~ru 

ESlR D ::; 

Kahire 26 ~·~ 
~ btf 

redilen resmı jtl 
nazaran HabeŞk•' 
temizleme ha'e ~ 
~afhasm.'l g-ir.ılle1ıııl 
d. [) " 9 bırt ır. un 

1
. ıer • ıJ 

keri daha ıugı ~( 
. d- üşlıJ . ne esır uşm 

1 
e 

edıler. hııırp ıfl 11 ~ıe 
rasında 20 tOP 

Jıf'· 
raly )z de var ·ı 

e~' 
Iraktaki h8.~ıJc• 

etmekte ve Nı 'r 
da ki yollttr taıll' 01P 

ktcldır. B.tSf~ıJ' 
lom~tre uzağı~ ktY 
üzerine mvvaf 8

11
,. 

lıiicum yapıl~~ııl" 
Basr~da su 

~ 
KRAL PIY~1~ıi DAYA G 

N .. vyorka.a· 0ı 
T. . Htta~ıt 
ımesın .. ,e, 

bir telgrafa go ,e 
lavya kralı Pı~~•' 

• Jl)llr 
ya gelm~sı 
ritmiştir. 

·~ 
·ıe 1 

•e ı nan gaze. 111• 

yedek ıilah ta zetirmişler 
dir. ~ir babishane açıla 
rak mahkümıarı ~erbest 

il yerinde ve huldı bir hare· Kahire 26 A.A. - Su-
ket olarak görmüiilerdir" riyc-deki lııgiliz BaşY.onso· 

ğine ve da"~~yt~ 
zaherete oı.ı 011 
tf>cil ediln> ş ,,~ 

bırakılmı~ ve silah larıdırıl-

tt> 
kaydıyr v~ .ıı 

mıştır. Fakat bunlar üzer· 
lerinde hubisbane gömleği• 
olJuğu halde Almanlardaı 
aldıkları ıilahları ~lcnan· 
lar aleyhine kullan~rak 
keudilerile .. çarpıtmışlar· 

Albay Kole filistiııe l losu dün Beyrutten ayrıl· 
geçmek i-;in maiyetinde Ol\Şltr. L)iğer Konsolo~lar 
bulu.n~nlara hıç bir sır ver da bugün ~arın ayrılacak-
med•ğı halde subaylar lurdır. Kudüs Hayfa "it 

ci Ahmed ve Mahmut ve 
ten~keci Abdo yttzıh ~aha 
detlerinde bir buçuk sene 
evvel Antakyadaki karm· 
nm oturduğu ikametgahım 
terkederd .. Suriyey~ ~İtmiş 
olan muddeaaleyh Hüst:'yiıı 
oğlu Mahınudun şimdıye 
kadar ikametgahrna dön· 
mediği ve bu suı ~lle aile 
vazif,.siııin kendısirıe tahmil 
ettiği vecibelderi ifa et· 
ıneınek ma~s ıdile nıüdde· 
aalyhin maz e r e t s i z 
evini terke.-Jıb yine mukul 
sebeb olmaksız.rn aile 
bırlığiııe döı ımedigi an hı 
şılmış olduğundun medeni 
kanunoı 132 inci madde· 
sine tevfıkan tebliğ tarİ· 
hinden \tibaren bir ay zar· 
fanda evine dönmnsi lüzu· 
nn nu müddeaaleyhc ihta
rına ve keyfiyetin zikrolu 

bıı'V' 
ta pul ve zoO 
muu tutarı ~ 
. nüddeaııle~1~ .. e1 

dır. 

Giritli gençlerin Han· 
yada ş:ddetli bombardı· 
mırnlıar yhpıhrkea, bomba 
lardaıı ölen b.ıhklan top 
ıamak için denize atıldık· 
larım gördüm. 

ve kıtalar k'°ndisi\e l.>irlikte Yafadaki Fransız Konso· 
Fı!istine geçr.ıişl:rdir. ı loslan da kapslarım kapa· 

SURIYEDE MÜDAFAA yarak eıı kmı zamanda 
TEDBlRLERl Filistin topraklanm terke 

Vişi 27 A.A.- Surİ· duvet edilmi~lerdir. 
ye ve Lübnan Polisi ile 
Jandarma kuvvetleri, ~c~ 
ihtimale karşı derhal sıvıl 
müdufaa tertibatını tanzim 
için emir almıılardır. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matbauıAN l'AKYA 

h J''' alınarak 8 ,.ıı, 
sine 400 k&J ~J 
nın da ırıtell' 
alınmasına ~ 

k .. ert olma uı rı .. , ... _, 
rek dav~C· ~,-, 
şı açıkça o 
kıhodı. 


