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a,.et 'r k .l. . .. ·ı - R .. • Ve l mtz Lngı iZ usmuı 
lZa.hat , d ( ııasebetleri 

Haleple 
Fransızlar bir lngiliz tay 

yaresini düşiirdüler 

lh.tik 4" ver l AVA 1 KAMARASıN 
ki: dQr kati surette kö- DA EDENE SORULAN 

'(.il en .. BiR SUAL 

~~~,1~ Cakt t. SOl<Ü/Üp af ı/a- Londra 29 AA.-.• 
U" ı lt M h vam karoarasındd Mebus 
·oi51"" in ./ . u tekirl . 1 rdarı bırı :\bskov'ldaki 
Yapıl', sa, a l erıız 
c3r~-~ ı'fQa.. ge erek k~nuna lngiliz Elçisinin Stalinle 
" 1~ •.& temasta bulunup bulunma· 

satış ııı A 1 ef me/ • J""" dığırıı ve nuzakşarktaki 
B.s$ tu• ~kara 28 erl QJ!lmdzr 
1 ( ıı: ıı il A A sulhun garanti altında oıuu !.Ji ı . •vıı et M . ·-B.. ,... 

e yeO 1 !et C celisi B u- Bir kern daha vatttndaş· olmadığını sormuştur. Bu 
nu

3
Y ,rı •lı 1ııda anıt"'ıin · ugün ları bu v&zı.feııe suale ce\ ap veren Harici· 

kal,1 J lıuvrı loptan rıy11seti , davet edi 
de yeı> l.enej ·•arak 941 y ... ı:uz. ye Nazırı Eden derniştır· 

w' ııı ola uınuıni lht' kA k ki: 
t t~f11 O• ı..ı . rı bu d . Yeye da. 1 ar ati surette sö· 
lira '-" T-lt:rı?i lllliıa akıteJerio büt külüp attlacaktır. Muh-

~ ernış ~rey d tek' J • • f veı0 , c ah b"c Nar e evam ır eruı ınsa a ve imana 
ıatı tJ'I ... ~ k·ı uıçe ·ı'a Vekal t' geı~rek kanunlara riayet 

elll' • a eti . ı e • • e ı 
raı Ylernitt butçe,· . :ıktısat etmeleri lazımdır. 

'I it !) ltıı k v L '{ f 
ıuoo'' J~~t~t V k. uu .. abu! e:ıc etra ımızdak i 

·• o e 'j' "t•d me 1 k J • 11tJ st"1 ştir. ı ırniı iıa~ a Ti- m e tt ere rağmen biz· 
"" j ncarot ,, ttt Ver de Vesıka US Jlunuo ihdası 

lı. vei\·ı· n I" )et ıı:tislltV 1 1 1'tıi~in 8 uzı m olmrıdığını söy· 
ıt~ '" rn.. ek;.ıt't 1~ahatı lemiş tek ekmek ve .. k • . (oe "l•\, ı B "' 

' .M.ıte llurıa8l"b. :rtsiı1 f' Utç,.si ki 
i 'fı~~- .ıli M·· t-lıle ·r l{f'çılcu"'s me e Çttvdar karıştılma-
f dıı 1 Uy Uıntaz Ôk•caret V ~ ı sındao l>..ıhn .. tmıs 1 t.ikume 
ıerit1 ' ı he lelt-,.,.k . tııen k e- tin aldığı bu ıcJbirler 8ü 

,dıı akkı raşe ur. y"k M 1 
e "tıs-''t ıktıs~ıd<l'a •tahat llleseıf". u ı ı let Meclisinct- tes· 

r0 · ~l•nd 1 va . "'"rnı· vib edilmıştir. d•"' arı ç k ııy l ı. ş __ 
. ,n 01,lı'" rıoltıay: . llluhiro Uf\kı. MÜNAKALAT-VEKIU · 
et ı'' Vekil '~aret olan MIZ ANKARADA 
rals~:ıdı ~dr:tirıiıı'. ~İrçok ey.lenıiş Ankara 28 A.A .- A· 
le '' ıstiht·k•ııtılısaı ırısan daı M . ~~r ~ış olrn a ıı~bıı sahasın ıa ve ersin mıntaka· 
1,1[ı( ı nı .. 1• llsırıd sıoc. sında tedkik ve teftışlerde 
vı jı1~ •k ın h ~ıı d Reç. b 1 
iı1k0 P.'fl it 1 11lısırıı l!t~ııtı~ıb:ayı_ hij. u unmak üzere bu mmta. 
ıa k3 bef c:>kt•r 0 le r •aşe k

1
_aya gitmiş olun Münaka· 

b ra ..ı " L Ye lllı-k · at V k e " ,,. ' Qtlk Prnakt •tin . e ili rniz Cevdet Ke-
J(1)11 ,ııJ •itıırı, i~n. Ve M~ı ·olduğı..ı rrırn. in< edayı bugün •ayya 
ddes ' Cin b~ •ıtıYarı lı rtıüd e ıle A '-tll' lıtun ... •rı111 a· .. nr.uraya dönmüş· 
ef 1 lıuJ l'tıeseı.. ternin tur. 

ıer· '-!tt ~tıdu~u lerı ... rn IRAK HARdlYE NA· 

kt ll rı il dı:"l rıu Ve ı eş ZiRi 
" . eteni ttı ed • uutur, ANKARADA KA· 
~' ~sıod ş, bu 'cegirı· b LAC 

"Moskov daki büyük 
Elçimiz Sovyet hükumeti 
le muııtazam temasl rını 
muhafaza etmekle bera'>e r 
Sta!inle so:ı zanıanlarda 
bir mülakatta bulunmamış· 
tır. Sualin ikinci kısmına 
cevap vermiyecegim." 

Bismark bat-
tıkf aıı sonra 
lngiliz bahriyesine teşek· 

kür edildi 
Loııdra ı8 A. A. 

His.nar k zırl hsını ba hr an 
fılo kumandanına Amir.ıl· 
lık tarafından bir mesai 
gönderilmiştir. Bu mesııj· 
da deniliyor ki : 

" Bu kahramanca s t 
vaştdn sonra tlantik sa· 
hası daha em !I bir b ıle 
gelmiştir. Hudu 1 kaybol • 
ması iie başhyan teessürü 
nıüz bu parlak muvaffaki 
yelle zail olmuştur. Feda· 
karhğır:ızı tebrik ederim.,, 
ALMANY ADA TEES
SÜR Vf. HEYECAN 

8t'rlin 28 A. A. a)''Jl f ~rl'k e Rerek '"dbırıe; '" AKMıŞ 
oııı la Ord h lk h Ank>.ıra- Bir miiddet 

: l' .. •1 b' lıııı d.. "nuıı j,. 
11 lıı ve evvel şeb . . . . Bir hususi muhabır Bı • 

hıaV'" •ye "şn'"diğ' "şe sık . rımızı zıyaret et· mark f>alnud-ın bir ı. ev· 
vel bildıriyo.. : 

~ t, Ce~irıı iıaoınj Ve dııi~: d:ış ~~ sonra Bağdad .. 
1, t.'\JI nmuş otan Irak Harb'ı 

ı •ca ' ' rniş y N 

l #1 d reı V ~ · teek ıszirı N,aci Sevketin 
(lı• ~ \ln,.._ıa t< tlı ao..... . ,. A ~ ·•• d .. ı ar nkaraya d'. d .. '' ı. eıı . er,. ,... . . on u· 
i~tı',ı tı is~vıbu\I len \ıştir ki· ~~ bıldırilmişti. Birkuç 
ıii'' ı 1 lak· l"yi t : gg~ndevvel ailes'ı burava · 2 ' lı 1 aı ı ernırı on e . ı 

Z M ı;ohı tınak k . rmış olan Naci Şev 
51 -tn cırııf.'k ~nbk la ve etırı ş l . . d 

... t ttıo1 ı ' etı,, 'ıh . "•nı. d e •rımız e uzun müd 

.,. lıl .ıe,.. tı et Ot«.ıracağ .. 1 
ı ı 1 ~ l' rı Yacı ted' l soy t>nmı k· 

•r d lıccarı. . R"'tırrnek ır. 
'ttıd· Ovıı lııt d"ğ· B' 

141 ıı 'r..~ ~ada: 'l'tıek~e~ kıt Ank ıt d kaç gündenberi 
2151 . atı~ . Serb ır, la ~r& a huıudmaktrt 0 • 

j "lıtilnı:şıır ~ıvj \le ~.ııı dö va:'ıf e!grat Elçimiz Cevat 
1J ... \.leııı· .. esı baş d.. " 

1 ı·ıat . ıt l" ma onmuş· 
1 ~lll ltıurllk&lı~ . ur. 

n0ıv1 ~ lbt k?1lı\laff k sıııirı )'u ,,-.,.. k l 
" ' ' llt k - l " ı ır - sveç ~ tıda d ı.lııı 1.1 <>ld,.ğu l'lCAR 'ft ~ka, "~1 lıı ı; a '~i ıdd· Er ANLAŞMASI 
1ıJ ' ırı, b· . ..r lti ,. Ankara . l ı 

.a_ 'rn~ ır rn ccar,, rneh>\ek ·. sveç.e ,,, ~ 1 a.rı t!ınur k ' ... etı 
ır ,:,,•tıı.ı b Yoktur. V oy111a ticar t mız ara ındaki 

'4lQı ll hll at"n tada e aıı\aşması i;rin bu· 
cttn,.~· susta t. • lıı.L Yapılmakta olan mü-

_, 1: oılc ""'ereler 
illırndır ted' sona ermek üze· 

• ır. Aııl 

Bismarkuı faik kuvvet· 
ı .. rle mu!-ıarebeye giri tigi 
hakkındaki kısa A iman 
tebhği hayret ve heyecan 
uyandırmıştır. Ecoc:b: ket y· 
n klardan gelen haberler· 
de Bismarkın vaziyeti u • 
mıtsiz olduğunu bıldirmek 
tedır. Butün Almanyada 
bu yü.tden derm bir tees· 
sur duyulmaktadır. 
11 HUD ,, LA "BISMARK,, 

iN MUKA YESESI 
Londra 2ô A. A. -

liudun ka)'bolmasile başlı 
yan deniz muharebesi 
Bis:rarkuı da denizin dı· 

Beyrut 28 A. A. -
Bir logiliz tayyaresi Halep 
civar mdaki Nt"rep tayyare 
meydanını bombalarken 
Fransız Avcı tayyareleri 
bir lngiliz tayyaresini dil· 
şürmüşlerdir. Tayyarede 
bulunan üç lngiliz ölmüş· 
tür. 
FRANSIZ BAŞKUM AN 

DANI DEGiŞTl 
Kahire 29 A. A. -

Suriyedeki Fransız Buşku 
mand•rnı \..İı·n~ral Kojer 
yaş haddi bahane edil.ı • 
rek takat.ide Hevkedilmiş 
ve yerine Vişiden Mare • 
şal Petenin itimadını haiz 
bir general tayyare il~ 
gönderilmiştir. Bu bir ve· 
siledir. Çünkü General 
Koje: henüz . 60 yaşına 
girmemiştir. Ancak lngıliz 
dostu olmakla tanınmıştır. 

SURIYEDEN KAÇAN 
FKANSIZ TAYYARELERi 

Kudüs 29 A. A. -
Ofi Fransız Ajarısının bit· 
dirdiğine gö1 e, Suriyeden 
kaçan ft ni Fransız tayya• 
releri lraka geçerek Hab· 
baniyedeki lngiı iz tay ya· 
re meydanına inmişlerdir. 

Akdenizde 
ÜC l!ALYAN VE BlR 
FRANSIZ GE \1151 BA·,. 

'TIKILDI 
Londra 29 lA.A.)-

lngiliz Amiralhk dairesi 
bildiriyor: 

Akdeııizde faaliyate 
geçen deniz altı gemıleri· 
miz, Trablusgarbe asker 

ve malzeme taşıyan gemi· 
ler • kıtrşı şiddetti bir mlİ· 
caJcleye başlamışlardır. 
Dün 18 Lin tonluk bir hal 
y n vapuru torpillenıni~tir. 
Kuvvetli bir himaye altın· 

da sefer edt'n bu gemide 

SON DAKiKA 

Ankara 
Vapıırıl 

BU AKŞA\ı1 PiREYE 
HAREKET EDIYOR . 
At;ııa E.lçım'zle Atinıı· 

daki tebaalarımız.clnıı arzu 
edenlnı memleketimize 
getirmek üzere Atioa El· 
çimiıin ~mrine terkedil· .. 
miş o'an 'Ankara, vapu· 
ru bu akşaoı lstanlml ian 
hareket edecek ve 
cumartesi •ıuud . nşına hafta so· 

a 1 mza edilecek tir. 

bine gönderılme ini intuç 
eylemiştir Hud nisbeten 
eski bir gemi idı Fakat 
Bismark e11 liOn sistemdir 
ve Almanya ıçin kaybol· 
ması çok çelin olmuştur. 

1 
yin Pirede 

gunu öğle· 

bulunacaktır. 

\ 

Giritte 250 
Alman tay· 
yaresi dü-
şürüldü 

lngilizler Giride yeni tak· 
viya kdalarile malzeme 

gönderdiler 
Londra 28 A. A · -

Röyter Aj.snsımn diploma 
tik muhabiri Girid \•azive 
ti hakkındu şu satırları 
yazmuktadır : 

" Evvela şurasını 
itiraf etmek lazımdır ki, 
Girid mrntakasındaki lngi· 
liz deniz "'zayıah mühim· 
dir. Fakat düşmanın dt niz 
den ihraç yapmasına ma· 
ni olmuş bulunuyoruz. Ba 
tan lngiliz gemilerinin mü 
rettebata hemen kam:ıen 
kurtulmuştur. Fakat bahr · 
dağımız ltalyan nakliye ge· 
nıilerindeki mür~ttebatt'l • 
mamen bC'ğulmuştur. K t· 
raJa ise 250 Alman tay • • 

yare~ini inıha ettik. 
Şimdı if~a edil rn Jj. 

ğer mühim uir hadise de 
Sirid ddasına mühim mik 
tarda hıgiliz takviye kıta· 
lan geldiği ve gelmekte 
devam ettiğidir. Bu hal in 
giliz deniz lı&kimiyetinin 

söz göti.irmez bir t;akikati 
tir. Giride Jenizdeıı mal· 
:ı:eme ve yiyecek te götür 
dük. Girid mubarebt>si 
şimdı bir makine harbi 
değil, askerJer muharebe· 
sidir. 
----------~--------.. 
en az 3000 asker bulun· 
makta i Jı f ıtkr be.\ b~ş 
bin tonluk bir Fransı~ pdt 
rol gemisi de Trabluı1gar· 

be gid'!rken lorpıllenerek 
batırılmıştır. Gun~ıan l>a~· 
ka yine farab:usgf\rbe gi· 
den biı i 5 bin diğeri dört 
bin lonlLk iaşe ve petrol 
gemileri de torpilllenınişlir 

21 Aqda 
ALMAN VE ITALYAN· 
LAR 561 GEMi KAY· 

BETflLER 
Londra 29 A. A. -

Resmi teblığ: 
Harbin başından 15 

mayısa kadar mecmu hac• 
mi 2 milyon 875 bin to· 
na baliğ olaıı 571 Alman 
ve ltalyan vap,pru batırı1 • 
mış, zaptedilmiş veya ken 
dini batırmıştır. Bundan 
başka diğer memleketlere 
ait olup Almanya hesabı· 
na çalışan 61 vapur da 
1 ııtırılmıştir. 



Vilagef f P1 de 
KAHVE TEVZllNE BL\Ş 

LANI YOR 
Gt-çen hafta lskende· 

run Lımanına 30 bin çu · 
va! kahve çıkarıldığrnı ve 
bunların ~lıtiyaç nisbP.tinde 
Vılayetl"re tevzi edilece· 
ğini yazmıştık. Haber al· 
dığımıza göre lskeııde:-u• 

na çıkan kahveler 30 bin 
çuval <leğıl 36 bin 
çuvaldır. Kahvelerin ya· 
lcmda t~11ziine lbaşlanac1.k 
ve bu suretle memleketin 
allı aylık kahve ihtiyacı 

temin ederek sıkıntı kalını 
yacaktır. 

iPEK KOlASI 82 KURUŞ 
ipek kozası fiallttrı yük

selmektt- devam ediyor. 
Ba~ta Bursa Kozacılar Bir· 
liği olmak üz~re diğer fir· 
malar şimdiye kadar müs· 
tahsilden l 2fJ bin kilo ka· 
dar ipek kozası almışlar· 
dır. Birinci m :ti lıeyaz 

kozalar dün Suveydiyede 
82 kuruşa lu.tdar sahlmış· 
tır. Bu seneki rekoltenin 
250 bin kiloyu aşacağı 
tahmin edilmektedir. Sa· 
tı~lar hareretlidir. 

Mll\ıTAKA BASlN 
BIRLICı 

Seyhan mıntskası Basın 
Lirliği Haziraıım 9 uncu 
pazartesi günü Adanada 
toplanacaktır. Mıntaka Btt· 
smbir liği kongresinde Sey 
han mrntakasmda çıkan 
bütün gazetelerin neşriyat 
müdürl~rile sahipleri ha 
zır bulunacaktır. 

RADYO VERGlLERl 
Radyosu bulunanlardan 

her yıl olduğu gibi bu yıl 
da hazıran iptidasında on 
!ıra ücret ahncaktır. Hazi· 
ran ayı içinde bu ücreti 
ödemiyenlerden yüzde yir· 
mi fa zlasile tahsil oluna· 
caktır. 15 ağustosa kadar 
borçlarını ödmıyenlere bi· 
r~r thbarname göru'erile· 
Ct'k ve tayin olunan müh· 
let n hitammda makineleri 
n uhur1en~cektir. 

lRAKTA 
Nazırların aileleri niçin 

iraktc.n ayrılıyorlar ? 
Londrcıı A. A. - Rö)' 

terden : 
Raşid Aii hükumeti Na 

zırJarmııı ve aileleriııi'1 

yaptıkları Sı:ıyabatlere d" 
ir Londraya 'lelen haber· 
ler, Raşid Alinirı lngiJte· 
rn ile harbin neticesi~i 
fittilcçe şüpheli gördüğü 
ve henüz vakitken dağıl· 
mak ve kaçmak için ter· 
tibat alındığını akla~getirt· 
mektedir. 

Londra salahiyettar 
mahfıllerine göre, birç0k 
nazıdar aileleri iJe bir ık 
te lrakı terketmişlerdır. 
Al[J!anlardan hakiki bir 
yardım görmek ümidi de 

Mağlada 
Zelzele devam ediyor 

Ankara 28 A. A. -
Son 24 saat iç;nde ıvluğ· 

lad& 10 defa z~lzele olmuş 
sarsmh köyleı de de hisse 
dilmiştir. Yeni hasar yok· 
tur. 

Tek?ıüt kanununda 
BAZI TADıLA.T YA· 

PILACAK 
Ankara:·ahnan bi:- habe· 

re göre, askeri ve mül'<i 
tekaüt kanununım 61 inci 
maddesi görülen !uzum ü 
zerine değiştirilecek ve 
kanuna baz1 fıkralar ila· 
ve eui)ecektir. Buoa ait 
layıha Büyük Millet Mecli 

sine verilmiştir. Bu ıleği· 

şiklik meclisçe kabul edil 
diği takdirde bütün emek 
lilt-rle maaş sahibi dul ka 
dın ve yetimler-:· l:izumsuz 
bir külfet olmaktan baş· 
ka bir faydası bulunmıyan 
yoklama usulü büsbiitün 
kaldırılacakbr. Badema 
maaş sAhipl"rini b~r df"fa• 
ya mahsus olmak üzere 
maaş aldıkları malmü dür· 
lüklerine müracaatla nüfus 
kağıtlarına vaziyetlerini 
tespit etlir~cekleıdir. 

Kanuntt ilave edilen 
yeni fıi:nlar mütekuit me 
mur istihdam eden devlf't 
viJf.yet ve Belediye daire 
lerile diğer müesseselere, 
istihdam ettikleri memur· 
ları ve bu memurlara ver 

dikleri ma11~lan malsan· 
dıklanna bildirmek vazife 
sını tahmil etmekt,.dir. 
Maaş sahibi bulunan ka· 
dm ve k•zlarm evlenme v-t 
ziyetıeri d~ evlenme ve 
nufus :nemurbm tarafın· 
dan malmüdürlükıerine 
bildirilerektir. 

kaybolmuşıur. Raşid AH 
taraftarlatı teşebbüslerinin 
Aı ap aleminde hatta biz· 
zat Irakta tasyip edilmedi 
ğir İn hergün yeni bir deh· 
lini görüyorhır. Londra • 
da bu hadise!e .. den ai :-1· 
acele neticeler çıkarılma· 
makla berab r Rttşid Ali· 
11İl\ Alman telkinine müla· 
hazasızca başladığı fela • 
ketli hareketin yıkılmak 

üzere bulunduğuna hük 
metnıek lazım gelir. 

Malum olduğu üıere 

Naib Abdul • ilah ta Irak 
topraklarındadır. Ve zama 
m geldıği vakit bir büku 
met kurmak üzere tedbir· 
Jer almaktadır. 

BıR ALMAN GEMiSi 
BO~ l3ALANDı 

Londra 29 A.A.-Breıt 
açıklarında ve himaye al· 
tın<la giden beş_.bin tonluk 
bir Alman yemisi İngiliz 
tayyareleri tarahndan bC\m 
balanmıştır. 

Ruzveltin 
NUTKUNUN SON KlSMl 

Vaşington 28 A. A. -
Cümhurreisi Ruzvelt dun· 
ki! tarilıi nutkunu şu sÖLler 
le bitirmiştir , 

" Birleşik ve ·azimkar 
bir milletin R isi stfatile 
reımen ve alenen bt-yan 
ederim ki, d •nizl~rin ~er• 
bestisine dayanan siyasete 
katiyen sadıkız. dünya de 
mokrasilerine yardım va· 
dinde bulunduk ve vaai . 
m?zi tutacağız. Herhangi 
bir ter·avüzü önlemek için 
kuvvetleri nıizi kullanmak· 
ta tereddüt etmiyeceğiz. 
Hakku, bütün vatandaşla
ra ve memlekete olan iti· 
madlaı a güvenerek fevkala 
de ahval beyan ıamesini 
ilan ediyorum. Allahın 
imlyetine ıüvenerek b5 • 
tün mevcudıyetiınizi hür· 
riyet ve inkilabımızla mu· 
ka Jdes şerefimiz;n muhıı· 
fazasma h..ısrediyoruz. ,. 

NUTKUN AKlSLERI 
Londra 29 A A. -

Ruzveltin nutku hakkmda 
bütün lngiliz gaze~eleri ş ı 
tefsirlt•rtle bulur maktadır: 

Ruzvelt icraat için ze • 
mini manialardau temizle· 
miştir. Efkarıunıumiye ar 
tık her şey için hazırdır. 
Bu nutuk Hitler için kara 
bir gündür ve katiyen b\)· 
şuna gitmiyecektir. 

Nutuk açıkça gösteri · 
yor ki, harp tehlikesi Ame 
rikaya da yaklaşmıştır. 

Bütün salahiyetleri ~absııı· 
da toplayan Ruzvelt, Hit· 
lere kudretli bir darbe 
indirmiştir. F evkulade va· 
ziyetin ila!?ı, Amerikanın 
kati icraat devreıine gir 
digini göstermektedir. 
RlJZVEL Ti N NUTKU 
6 LiSANA ÇEVRlLDl 

Va~iııgton 2& A. A. -
Ruzveltin akşam Beyaz sa 
rayda söylediği tarihi nu· 
tu!.: altı dile çevirilerek 
radyu ile bütün dünyaya 
ilan edilmiştir. 

Almanyada 

Berlin 29 A. A. 
Yarı resmi bir kaynaktan: 
Amerika Cümhurreisi Ruz 
vellin nutku hak\cmda Aı 
man gazeteleri hiçbir tef 
sirde bulunmamak tadarlar. 

BISMARKTA lKl BiN 
KlŞI liOGULDU 
Loııdrn 29 A A. ls-

viçreden buraya ~elen ma· 
lumuta göre, Bismark zırh 
hsında en az iki bin Al· 
man "1eııizcisi bog-ulmuş· 

tur . Çükü Alman harp 
gemılcriııôe lngiliz gemile· 
rine nisbetle daima daha 

çok asker bulunmatadır. 
lngiliz gazeteleri Bis· 

markın bahr:lması müna· 
ıebetile heyacanlı mekale· 
ler neşredetek Jrıgitız de-

Alman f azyz .. 
kl. kt-,rşzsznda 
İ•ıgiliz kıtaları Hanyanın 

gerisine çek:ldiler 
Kahire 2t- .A.A. İn· 

giliz resmi tegıiği : Girid 
adasında ha ve yolile nek· 
lediJen mühim takviye kı· 
taatı alan Almanlar gittik· 
çe .utan bir şiddetle buR tın 
Hanyaya yenidt•n hücum· 
larda bulunıouşlardır. lngi 
liz kıtaatı Almanlara ağır 
zayıat verdirmekle berıı· 
ber arkadaki dahn emın 
mevz\lere çekiımişlerdır. 
Muharebe bütün şidcletile 
devam etmektedir. 

Mısır hududundaki Sol· 
lum cephesirde adetçe 
Üstün dçşın ııı taar uzları 
karşısınd kıtaatımız ce· 
hennem geçtdini terk~de· 
rek geri çekilıoi..,lerdır. 
irakta Habbanıye ve Nılu· 
ce mıntakalarında kuyde 
değer l>ir şey yoktur. 
MlSlR HUDUDUNDAKİ 
YENİ ALMAN TAARU· 

ZUNUN HEDEFi 

Kahire 28 A.A - Al· 
ınanların Mıc:ır hL·dudun· 
daki Sollum mıntakasında 
yaptıkları lıücunı üç hııfta 
evvelki hücumu brnl:emi 
yor. Almanlar, uç hafta 
mukabi la&ruzlarla eldeıı 
ayrılan mevzılerd~n lngı 
lizleri çıkarmağa ve bu su· 
retle sağ cenahlaram tak· 
viye çalışıyorlar. Mevzıi 

olduğu anlaşılan bu Alman 
taaruzunuıı geııişlıyeceğine 

dair em araler yoktur. J\ l· 
ınanlar bu taaruzu dört 
müfreze ile yapmaktadır· 
lar 

ING1LIZ TEBLIGI 

Kahire 29 A.A.-lngi 
liı: Orta~ark hava kuvvet· 
leri kıi\r argahınm tebliği . 

G;rit adasındaki Alman 

ta) y re meydanlarına şıd· 
detli hücumlar yapan l'l· 
giliz tayyitrderi bu nıey· 

dandaki Alman tayyarele 
riuden bir çoğunu tahrip 
eylemişlerdir. 

Suı iyede Halep la) ya· 
re meydanı tekrar bom· 
bardımaıı edilmiş bir han 

g.ira tam isab~t kaydolun· 
muştur. Bu har~kata ışılı· 
rak eden tayyarele iınızden 
ikisi dö11 rrıemışlır. 

:'lıl~şnyat Mud.uru 
dim ÇELENK 

CH.Pmıdf u~f\.JAkYA 

niz hakimiye t i n i n bu 
tecelıisiııi tebaruz ettir· 
mektt- ve Alıı.an deniz 
kuvvetınt' ôldürüc;. bir 

, dıırl: e ıııdirBdiğine işaret 

etmektedirler . Bu hal 
Almanya ıçin yal 'lız bir 
muvaffakiyetsizli" degil, 
muvafakıyeh zhklerin baş· 
laıığıcıdır. 

Harp n1~ 
mesi get1

' 
50 AMERıKAN 
SI ZA. YIATSIZ 0 

RAK INGIL'f~" 
VARDI 

Londra A.A· 
50 vııpurc.lan 111 

en muhim vapllr 
25 milyon lngilıt
metind~ki haı:rııı1~, 
kurmıştır. Bu 
memlekete da~ılııl 

Deyli M .. rl 
I· 1i1t> h?.U: nrlı , 
S"y<ılJat sıı'lı ı3 1> 
k ~l •ü'.uıetl 
tı . VapurlarJarı b 
son model bofll , 
tayvart-si b\:IU ırtlıı 
Katile ayni zaı11' 
~ek maideler• det 
yordu. Mürette.b~e 
lım sevinci g~'ıir: 
şunları söyleıı11ş 

Zayıatsı gele'\, L· 
le değiliz. peıı~ 
hakkından ge1ı1'1~ıl 
da muvaff a 

0,,~ d 
A•lantikte Atı1e . e 
nanmas•nın bıı 
vük f yd ısı 01~ 
Yeııi b~Jç 
Pon teıı t ,.. 
Amerikaya I<~ o 

tayyare ne 1/ 
gemisi s11",A ri 

Tokyo 2 
· J pon Harbiye ' 

. b' .. ciiSıl 1 
nın ır soz (ıJ ı 
beyanatta bil 
ıniştir ki : , f 

" Harp P'd•' 
yet ettigi lil·~ıı" 
ya harbe gı 

'kB dır. A.mer• ıı' 
göııderilece1' 
milerine harf' ı• 

h · · baı•' tıı stsıne b' 
·~IJ 

ğer Amerı 1 t ·ve 
se bu vaz'ı -~ı 

,ıı 
Japonya)' 1 O J' 
cektır. 30 oO 
gemisi le ~O b'' 
hangi bır j 
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