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Ocret:pefindir:. 
GDnD geçen l•ayılar 

10 kuru,tur 

Mi//; .it: ... f ...... l. .. .. v l SAYISI 2 KURUŞTUR 
ciQ ye nonu ı o ova~ Alman- Rus Rus f ebliği-

•• 
)Je gore "'•ktı Ankaraga döndüler harbinin 6 

\' ara29 J k b J ):10vııd111 A.A.A - Cumhurrcisi İsınetlnönü bugün gÜn Ü İ an 
f.o~da Vekillnkaraya dönmüşledir. Milli Şef istas· 

•n karşı! etle Mebuslar ve hükumet erk anı tara. ÇOS U 
ti· /) ,, annuşlardır. A\ma11 tebliğine göre 

DünyanAo en miit· 
hiş tank mnhare· 
besi devanı ediyor 

Ruslardan 
alınan esirler
kiml ermiş? 

KAFlLE HALiNDE RA.· 
MANYAYA i (jELIYR 

Berlin 29 .A.A-Ruı• 
lardao alının Bolşevik esir 
leri yüklü terenler Roman 
ya h ıdudundaki isblsyon· 
lara gelmeye başlamıştır. 

Bu es\rlerin başları ustura 
ile tınş edilmjş bu~unmak 1 
tadır. Bu askerler top· 
rak renginde geniş ünifor· 
ıı::ı geymektedirler. Eks~· 
riıi Ru~vamn Asya kısmın , 
daki Moğoist m ve Tür· 
kistandan bir kaç ıy evvel 
Rusyamn garp bu.iuJuoa 

getirilmişlerdir. 

.... c• Otd •• ------------- 4500 Rus tayyaresila 2500 

.. ; .. · ti.~b lltıcü Umun1i Müfet- tank tahrip ve imha 
~ıf ıı llS b edilmiş kırk bin esir alın 

Jıl~d ( Do~td" Q ah _..;ehrimize geldi mıştır. Ela geçen ganrimin 
~1 u r • hesabı yoktur 
.. li$ ııcij U -

lııııte l'uııcclj v n ~mı Mü· baştd valiıniz olmak üzere iki Rus or-
l~ g rılı ~u sab balı ve Ko· askeri ve mülki erkan t ı· 

{ıOjt ijlldct ı:tııştir, ş1 h' şehrimi· rafından kaza hudud mda 

0 f ~'rş,1 •skeri e ır rn7tha· 1 selamhmını~tır. Kıymetli 
aıl ~rıaıı }( rneras1mıe m~safirimiz'! boş geldıler 

0 ~ .S0 ~eriz. ~,ı 'tJlJet R -----

dusuda çeıı 
ber içinde 

Berliıı 29 A..A .-Şark 
cephesi hakkında hu~üıı 
şu tebliğ neşredilmi~tir: 

4000tank 
karşı karşıya 

Moskova 29 A. A. -
Kızılordunun bu sauahki 

tebliği : 

i~~ 9Q'lttt f hu~- ~T?fk?s9a 
ol" tqbi a ış ıirkıgege 

,ı• trıYe ha- vadedilmiş! 

1- Alman - Sovyet 
harbinin İlk gününde Al· 
man bava kuvvetleri Sov 
yet hava kuvvetlerine kar 
şı üstünlüğünü ispat etmi~ 
ler ve neticede yerde ve= 
havada olmak üzere 1800 
Rus tayyaresi dü~üriilmüş 

Dünd~nberi yeni mev• 
zilere doğru çekiJmeğe de 
vam eden kıtalarımız bu 
rücat ellnasında Alman \lr 
dusuna mukabil taarruz • 
lar yaparak düşmanı mü· 
bim mağlubiyetlere uğrat· 
mıı ve esir almışlardır. 
27 bazirand.ı düşmanın 
39 uncu tank kolordu\un• 
mensup tanklardan 300 
tanesi tamamen tahrip 
edilmiştir. 

Iran-Rus mü-

~., 8\l h ları Ana.dolu Ajansı 
·ııi ;I Ctsi "a~~ nın neti- bu ri11ayetleri tek-
' ., ~ott "b d" 
tı<"1l <na\ Pahaııya zı e ıyor 
~~ı B <>ldu Londra 29 .. A. A. 

ofıJ ~ Biıtjj CtJiıı 29 Hariciye Nazırı Edenin 
ııı' ~rıh ll Aı...... A. A. - Turkiye sefiri Tevfik Rüş· 
·ıe vtcd· "''"il b 

t• 
1 

,, A\ı:ı:ı ılcccai alkı bugün tü Ar asla Sov} et sef ari 
r• ~.fi lı,tc~~ l:.tkiıı h va~olunan Mayiskiyi biribiri ardından 
f .,/ laı1ı t llt hakk 1 iltbıyesın\n kabul etmesi birçok tefsir 
j .,,~ bı:~ı cbliR•ııi ındaki tafsi. lere yol açmışlar. B r kı· 
e~ ~ c11ı,~ sab b'I A. k lt-dir ırsızlıkla sım gazeteler, A lmanya • 
cı~/'lltd~,"' '•i llıeh f mn Kafkasyayı Türkiyeye 

ofı / 1111\ ı:h Ua~lc.u • ıl, Sovyet terkeyleJiiı i, Edenin Tür 
'' 9411 tıı b~h'ı h•ta~:n~anlı.ğı - kiXe Elı;isine . Turkiyenin 
,ıı ~ t bıı tı "tınek ı~ledıği· bo> le hareketınm lngılte· 
,ıt'' •rı~ ~ ar,da b~edu. . re tarahndıın hiç te dos -

,~ •11\'ltılllluıı, kır Alman tane bir hareket telakki 

3JJ~.1 ~1lıtıc,,'tiı1iıı b arşı kazan edılmiyeceğini bey n etti-
ı1 ~·J ıt~, u 11ctıcc,~curn etti : ğini yazma~ tadırl r. 

ıı Cd 1 ''"' ı ola k b' . ıf(i 1 ı 1 llııll .fiuv .... r• ır Anadolu Aıansının no· 
.Yl v it .. rısı • l 

•~ • il • ımba u : 
ıJ; "'crr r ı 1 J l\ı 1ll 2? A f evfık Rüştü 1 Arasın 

iP' ~ 1. Yor • llıau A: • A. - l ıgiliz tiancıye Nazıra E· 
IJ''~ı ~I lilııaı bıldiri • denle yaptığı alelad .. bir 
'1 " r' <"\Ilı "I ı. ,, ı 1 hrk lıı ha mu ar. attan çıkarılan marıa 
l• -ır.ı ~"""cıı C:tı>b ~a kuvvetle- lar yanlışlar. Ankara me· 

fe l, Cf t~ıııd h f f d b ~ı' ~' b ~'r 1 ııc . t" kara a 1 ın e u haber ve riva 
p~1e )%,~, dıllldahnbış nııkyas yeller gayri ciddi telakki 
~ı' ~lıı u' l.i·,1hl. ulun muş edilmektedır. 

t~ t"rı '"irı,n , 
cıP fi b, dtıtıi tı1.tc1t, ia rücat ISP ANY OL - IN GlLIZ 
~I'" ~<httı,,,r Yollar, §e koıt,. MÜNASEUA n 
ı:ı ı ) l~l~lll~1cıniş~~r. booı. Madr'd 30 A. A. -

li~ !1 ·~~'"t" l' .. ç.ok a.. lngilterenın Madrid Elçısi 
r I{ '"Ua~ \.~h gır General Franko ile uzun 

i'e lıa h~~' .1\l ildılar bır mülakat yapmaştı~. 
l',J l'rı ~otÔ.rı'· : A... A., -
Pgı-J "lı Ud· 

t•'' tt,,tı tı '•b lı~ı11, 
ı ı~'·• ''t c lliıf lh M· il Uıısur 

tahrip edilmiştir. 
2 -Me:kezd~ Rı!sların 

en kuvvetli tabşit noktala· 
rına kuvvetleri ıniz dal• 
mışlar ve bu noktaları 

yarmışlardır. Düımamn 
kuvvetli mukabil taarruzla 
n tayyarelerimiz ve kıtala 
r ım!Z tarafındı:n püskürtül 
müştür. 

3- 23 hazirand'l düş 
inanır: muk bil taarruzları 
tardedilmiş ve göğüs 
göğüse muharebeler olmuş 
tur. Ogün Rokno ve krt· 
lesi elimize geçmiştir. 
Brestlitosk en kuvvetli 
toplarımızın boml>ardıma· . 

m neticesinde düşürülmüştür 
Ayni ~ün Vilııo ve Kov· 
no da z.aptedilmiştlr. 

4- Almafl ilerleyişini 

durdurmak ıçin Sovyetıe 
r\n sarfettikleri muazzam 
ve anudane gayretler kı ta 
larımızın harekatına manı 

olamamıştır. llk dört gün 
de düşman 1290 tank 
kayl ıet nştir. 

5 - 26 haziran tarihin 

de kıtalarımız Doı1 neh· 
rini geçerek Lonu.burg 
şehrim ış~al etmişlerdir 
Düşmanın mukabıl t.11.rru 
zu piiskürtühıüştür. 

6 -Deniz cüzütamları· ~ r ,... Üt'i lıt l ınak b" J'' ~'ııı 'ın cşcbb oı. 
ıı 1J l,t 'ra ~lıtı 11 usı:<i. 
,~ - it, tWt.k h , '•k ıJ llııllıt Ydclhr Uyuk kl Al 

Piyad~lerim\;ı düşman pi. 
Yadesıııe muvaftakiyelle 
mukavemet ederek ağır 
ıayıat verdirmi~tir. Hava ımz Rus gemi kuvvetlerini 
k bl.iyük zayıata uğratmı~tır. 

" )tru lll1.&L crı l{.. 'l ıp 
~~ c 'llv .. , o 

1~ ~' l\ı:~Slturı:t"1 ctııc ~~u 
/'~~ CQ il n lllUş\ t ~ tt~ ''<id t'l)'llde Ur. 

"' q ~lh b sııe . 
cv,lll ır llı şın.. 

Qlll\ckt ~?, · 
Qdıt, 

1 
uvvetlerimiz Alman tank ?·Ayni gün Kovno civa· 
urıoa · d l ı · d b 1 . . şı l et ı ar e er raoda cereyan edeı• tank 
•ndırmektedir. Duşmamn meydan muhttrebesinde 
Ve ()' · ııım zayıalımız. uğır· tanklarımız muzaffer ol· 

Şebbusıi muzaHerane bir naim elde elde edılmiş· 

ş:wdi Minsk civsrında 
mu11zzam bir tank muha • 
rebesi başlamıştır. Burada 
iki tarafa Ait takriben 4000 
tank karşı karşıya çarpış· 
maldadar. Mu ıarebe <levam 
ediyor. Limberg mıntıka· 
sanda ş\djetli muharebe • 
ler olmc&k!a ve düşman 
büyük zaytctti\ uğramakta· 
dır, H1&va ve kara kuvvet 
lerimiı devlet hudutlarını 
muvaffakiyetli bir suı ette 
müdafaa etmektedır. 
MACARLAR DA HU· 

DLJDU liEÇf! 
Budapeşle 3u A.A -

Macar ordusunun bir teb 
lıgine göre, Macar ordu 

ları dün Sovyet lıududunu 
her taraftan ~eçınişlerdir .. ~~ 
en modern istıhkfımlar 
kuvvetlerimiz tarafmdan 
zaptc:dilmiştir. 13uradaki 
di.ışman z:ayıatı miibimdir. 

9-l"i Sc.vyet ordusu 
çember içine ahnmaştır. 

8unlar bir iki güne Kadar 
ya teslim olacak vey ı im· 

ha edıleceklerdır. 
10 - Minsk mıntaka 

sanda yeni büyuk muvaffa 
kiyetler hazırlanmaktadır. 

11- 22 ila 27 bazi· 

rana kadarki muvaffıki· 
yetlerimız pek mü ıimd r. 
4übin esir almmıştır.2250 
tank tthrip veya iğtınAm e 
dilmiştir. Dığer ganıim 
l'ayalnıaktttdar. Çevrilen 
düşman ordularından alı· 
naa garıaim mühimdir. 
4500 Jüş:nan tayyareci 
tahrip edılmi~tir. Biıim 
ıayıaumız pek eheoımiye~ 
sizdir. Alman milleti ~ecı 
erlerine en derin teşekkür 

dır, Oüşmanın ılerleıne le '\ muş düşmandan mühim ga 

d surettt! kıtalarımız tarafın· tir. 
aıı durdurulmuştur. 8-Lemberğ civarında . lerirıi borçlud .ar, 

nasebeti 
MOSKOVA ALMAN 
l IABERLERlNl .-iTE '<· 

ZlP EDlYO.~ 
Moslcova 29 .A.A. -

Rusya ile lran arasındaki 
münaıebetler doııtane ol
makta devam ediyor.Bi, e
enıleylı lnıotı kuşı Ruı 
t ;hdıtıerine dair Alman· 
!arın uyJurduklar haber• 
ler.n tekzı'~ ine bile lüzum 
yoktur. 

SJ~ OAt<.fı<\ 

Alman resmi 
tebliğinin 
lNGILTf.Kt.DEKı J 

AKlSLERl 
Londra 3U A.A.- Mu 

tahassıs bir zatın ifadesi· 
ne g )n• Alman halkını 
teskın için neşredılen tcb 
liğde halk yine teskin edil , 
nıemi;tir. Mutahassıs •. şu i· 
ki nokt.-ya işciret etmiştir. 

1 -Gerek t!altık taraf· 
larında gerek 13esarabya• 
dıı birçok sovyet h ıtı .&rı 

yınlamamıştır. duııun Sov 

)'et m~kavemetini tebıtrÜt. 
ettırmesı bakımuıdaıı ehem 
mi ye çoktur. 

'}. - Tsyyare ıayıah 
biraz hayal nıabsulü ula • 
rak şi~irılmiıtır. Ruılara 
vı:rdırllen hav.ı :z.ayıatı kıs 
muıın büyük bir muvatla· 
kıyet ~eı.hne sokulmuı 
Alman ordularınm bırçolc 
noktalarJ" yerterinde say 

01alarını köpM"1lak içindır. 
fiuııun içindır \ti kara or
duları harekatından lb ti • 

yatla ve pek az batıst-dilmiş· 
tir. Mamafi bu hususla 
:jimdıden tc1hınınler yurut 
mek doğru değildi~! 



GOn aşırı ; 

KahvP 
iki günde uir, miktarı 

11çval vahidi ki~asi ile p,-ös 

terilip deniz ortasındttn, 
liman deposundan kokusu 
nu gazete sütunlarile ti rya 
kilt"rinin burunlıuma gön· 
deren kahve, nihayet hii· 
kümetin bimmetile bugiln 
onhtrın dudaklarım şapır· 
datmaktadır.: 

Artık yatağını boşaltan 
ve sabahın,pijama, yahut 
robdö~ambırla zaruri temiz 

lik vazifelerini ifa eden 
.... tiryaıki: 
-Ağzım kinin somur· 

muş l:adar acı, bir fincan 
kabve şimdi dünya malını 
1 -t eger. 

Demiyccek zira havlı· 
smı asmış ve dilini kah· 
venin _eşsiz lezzetine kap 
tırmıştır. 

Saatlar süren uzun bir 
istirahattan, istirahat hisset 

:_tiren, yorucu bir çahşm8· 
dan sonra ekseriyeti teşkil 

"eden insanların ııoluğu, 
hbve cezvesinin veya şöy 
le köpüklüsüne kavuşmak 
İt;İn lahvehane mısasınrn 
başında almaları onun ikti 
sat denizinin piyasa gemisin 
de kendini her gün biraz 

~daha ağır satmasına sebep 
teşkil etmektedir. Bu yliz · 
dendir ki ele geçirilmedi
ği günler. ele geçiriıdiği 

zamanlara galebe çaldıkla 
rı için basretlile~i, onun 
aşkında.. kawulmuş nohu 

. da, kararhlouş baklaya, 
Ü)'Üti.ılmü~ fuıdık kabutu· 
na bıle can atmaktadırlar. 

Kahve, Haıil Şems adın 

da biri tarafından lstanbu 
la getirıldiği gündenberi in 
Hnlara Türlü türlü cilveler 
yapruış ve yapmakta,ç eşit çe 
şıt oyunlar oynamış ve oy 
namaktaJır. Gah şarabı 
ortadan ie111dırtıp bade o· 

... ıarak kuilanılmış ve şairi 
acı acı ferya::lsLgetirmiştir; 

Humlar şikeste, bade tehi 
yokvücudu mey 

Ettin esiri kahve bizi 
h"y zamane hey 

Gah içilmesi günabtı :
diyerek aıeybiude ded\ko· 
au yapanlarm ağ11lannı 

kapatmak içm Şeyh· lisıam 
Abusücı etend, uın l o~u· 

na gıderek \Günab değıl· 
dir) fetvasını verdirmesi· 

ui bilmiştir. 
l\ibayet dordÜlıCÜ Sul 

tan Muradın ıçerken }8 

uzerine dökütmuş, yahutta 
ciıiioi yakmış olaca~ ki 
bir müddet tütünle bera· 
ber yasak edilmesine se• 
bep olmuştur. 

t::.n sonunda şümulünü 
arttırarak ~hane) den elek 
lık yapmış ve kahvehane 
dedigimiz koca yerleri aç 

tumışhr. 

llugün ise bazın bata 

Halkevi 
Temsil kolu dün 
Reyhaniyeye gitti 

Şehrimiz Halkevi te.m 
sil ve müzik kolları bir 
müsamere w:rmelıc: ÜZt'!re 
dün Reyhaniyeyt! gitmiş • 
tir. Orada (Kanun adamı) 
piyesi temsil edilmiş ve 
müıik yapılar-tk güzel bir 
gece geçirilmiştir. 

Reyh ıniyeliler şehrimiz 
Halkevlileri büyük b:r sa 
mimiyet ve büınü kal.tulle 
karşılamış, izaz ve ikram 
etmişlerdir. 

ŞEHRIMIZDEKr ıv1Ü· 
SAMERE 

Halkevimiz temsil ko· 
lu yarınki • sıh gunu 
akşa:ni şehrimizde büyük 
Lir müsamere verecektir. 
Bu müsamerede ( Kanurı 
adamı ) piyesi temsil edile· 
cek ve zengin bir prog· 
ramla müzik yapılacaktır. 

Suriyede 
6 Fransız tay 
yaresı düşü 

rüldü 
Kahire 29 A.A.- Res 

mi tebliğ : Dün Suriye· 
ye-de Tedmür civannda 
kıtalarımıza hücum etmekte 
olan altı düşman tayyaresi 
Amerikan tayyareleri kul· 
lanmakta olan Avustral· 
ya Hava kuvvetleriııe men· 
sup bir filo tara· 
fından muharebeye icbar 
e d i l m iştir. Hu Avus· 
trnlya .f &losu hiç bir kayip 
rermeden 6 .. Fransız tayya· 

r · i alevler içiııde yf"re 
dü~ nüşlerdır. lngiliz 
bon ~" rcJıman tayyareleri 
Ted lir civarıdaki depolar· 
ta Ra} k meydanım,d~mir 
yolunu bo,. rdıman et· 
mişlerdir. 

ILEKI HAREKET DEVAM 
EDLYOR 

Kahire 30 .A.A-Sıari· 

yedekı müttefık kuvvetle· 
rin Tedmürün 100 kilomet 
re cenulıi garbisine kildar 
ilerlemi,lerdir. Saydanın 

14 kilometre ilerisindeki 
köyler zabteJılmiştir. Bü 
tün cephelerde ileri hıre• 
kel mu 0 ıl1ı :&aman iııkışaf 

etmektedir. 

rak, bazan çıkarak uğru• 
na can aliınların, tadını 
tuzunu kaçırmakta, çok 
kere y e r i n e, . kara 
db:ıesını giydirip gönde· 
rerek aldatmakta, h.ı ge 
liyorum, ha gelmekteyim, 
dıyerek or lara ikic.Je bir· 
de ıstikbal haıırlığı yapti · 
rarak çeşıtli çeşıtlı cılve 

yapıp oyun oynamaktadır. 
Onuıı açın şu ııllirtll 

bugün de tekrar edebilı· 
riz: 

Ettin esiri kahve b~.d, 
a hay :ıamane bey 

SEZER 

Romanya 
Neler istiyor ? 
B:ikreş 29 A. A. -

Romen gazeteleri Romen 
ordularının harekatından 
ve Besarabytıdaıı babse • 
derken, şimdi Romen hu· 
dudunun Prut nehri değil, 
fakat asırların Romen mil 
le tine bahşettiği hun utları 
istemektedir. 
BÜKREŞTE TEVKiF 

EDiLEN KOMÜNiSTLER 
Bükreş 29 A. A. -

Rus tayyarelerine işaret 

1 verdikleri anlaşılan birçok 
Komünist Romen gencı 
tevkif edilmiştir. 

ALMAN-ROMEN 
TEBLIG\ 

Bükreş 30 A.A .- Ro 
men ve Alman Ordu l.ıımn 
müşterek tebliği: Bukovi· 
nadan deniz kıyısına ka· 
dar uzanan cephleerde 
kıtalarımız kendilerine 

v e r i 1 e rı=ı v a z i f e 
yi yapmış ve ileri hare• 
kete devam etmişt,r. Düş 
manın bütün mukabil ta· 
arruzl.ırı geri püskür1ülmüş 
tür. Hava kuvvetlerimiz 
hava hakimiyetini t~min ey 
lem:ş bulunuyo 

Son g-ünlMde dü~ma· 
nın 13) tayyaresi düşü· 
rülmü~tür. Cephelerimize 
indirilen düş •l\aıı pau şütçü 
leri esir edilmiştir. 

Gamien kaçtı 
Ankara. (Radyo gaz'!te· 

sinden) Harbtn bid'tyetin 
de lngiliz - Fransız ordula 
rı Başkumandanlığını de· 
ruhdt eden Ger.eral Gam· 
len, Fransız hezimetinden 
ve M.ıreşal Petenin idare· 
yi ele ahşınd .ın sonra tev
kif edılm ·şti. l:iugüıı öğ e · 

• ni&diğiae göre ıştal edil· 
memiş oi' yerde mıbpus 
bulunan General G:ınııen 
kaçmağa muvaffak olmuştur 

Fransa hükumeti lie· 
neralin yakalanması için 

!emirler vermiş ve tedbir !er a 
mıştır. 

fıNLANDlYA MACA· 
KIS rANl f t.BRlK ET n 

Helsmkı 29 A. A. -
Macaristanm Kusyaya kar 
şı htı.rp ila n etme ·i üzeri· 
ne Fmlandıya Cumburrei· 
ai Macar hukumet Naıbiııi 
tebrik etmiştir. 

BiR KlSlM F!N ASKER 
LEHi 

Moskova 29 A.A. -
Finlandıya askerlerinden 
bir grup hududu geçerek 
Sovyet kuvvetlerin~ teslim 
olmuşlardır. Hu <is~;erler 
Rusyaya karşı harbetmek 
islemecııklı:rini söylemış· 

lerrlir. 
DAı~l\11.ı\Rı<A Vi. f1N· 
LANülYA Mt:.NA.FH 

!>tokbolm 29 .A.A . 
Danimarka ve Fuılandiya 
nan talebı üzerine bu iki 
memieketin Kusyadakı men 
faatlerııe Rusya nn ltaya· 
daki menufuui lsveç hü· 
kum eti. temsil edecektir 

Buğday satış f iafı ~ 
Hatay Vilayeti Fiat Mürakaba 

misyonundan ı 
Dörtyol kazası hariç olmak üzere Vilayet ~r.~ 

bakatının her tarafmda buğdayın azami satıŞ 1~f 
Haziran 941 tarihin:len itibırecı 11 kuruş ol•''.; 
bit edilmiştir. Bu fiatrn üstünde satış yapınl•' 
kmda kanuni takibat yapılacağı ilan olunur, 

/ııgilierenin 
Rusyaya yardım 
işi konuşuluyo"' 

Moskova 29 A. A. -
Molotof taraf mdan ;~lngi· 
liz heyeti şerefine verilen 
kabul resminde lngiliz sefi 
ri ile Molotof tekrar ko • 
nuşmuşıardır. lngiliz lıe)'e 
ti Rus ordu şeflerile Sov 
yetlere yapılacak t-n seri 
yardımları g-örüşotektedir• 
ler. 

INGILIZ HAVA TEBLlul 
Kahire 29 A. A. -

Resmi tebli~ : 
lngiliz avcı tayyareleri 

dün sabab Maltaya yakla · 
şan düşman tayyarelerin· 
den mürekkep mübim bir 
düşman filosunun yolunu 
kesmişlerdir. Cerey.ın 
eden :nuharebede 6 tay· 
yare düşürülmüş, diğer ba 
zıları d.a ağır hasara uğra· 
tılnııştır. 

Suriyedeki hava kuv· 
vetleriıniz tayyare meydan 
ıarile düşman mevzileri 
üzerine hücuma devam 
etmişlerdir. Şanıın garbın 
de mCJtörlü nakil vasıtalı· 
rı ile topçu mevzileri de 
bocnbalıtıımıştır. Lilıyada 
Trablus&arp ve tlingazi 
!ımaıılarına hücum edilmiş, 
Tra lılus limanının dışınc!a 

bulunan buyük bir ticaret 
gemisine tam isttbet vaki 
olmuşf ur. füııgazide buyuk 
yaııgmlar çıkuıı,..tır. 

lSKENUt.Rl Yi. YE 
HÜCU.\11 

lskenderiye 29 A. A. 
Düşman la)'yareleri dün 
akş ım lskeu~t:rıyeye yeni 
<len hucum et.nı~lerdır. 
Hasar ebt:mmiyetaizd.r. 

Aiınan tebliğı 
öerHe 30 A.A.- Kes 

mi eblıg: 

Dün neşredılerı fevka· 
iade tebiıg ile Alman mil 
leti ştırktaki bütük muvüf 
lakiyetlerden haberdar e· 
dılmi~tır. 

Atıantik d~nizinde ln· 
glıliılerm 4b7JJ tonluk 
Ö Vdpuru O,llırılıııı~, in~ıl 
tere etrafınJakı sularda da 
l 1UJJ to::ıluk 4 gecnı tor 
pıllenınıştır. Hava kuvvet• 
1erımız Jııgılterede bır çok 
liman tesu;atına bÜC•JW et 
mış, luğer tayyarelerimiz 
de mayu dö'<mege devam 
eylem.şl~rJ ı r. 

Neşriyat Mudül·ü 
SE.Ll.\'1 Çt::LE.ı~:( 

C.H.P. Matoası Antalcy.ı 

nıapı inşaat 
kasası t' 

Soğukm EğitıJJ~ 
oıüılürlüğünden : ti' 
Eğitmen naınıt~İ 

inşaat tatbikatınd• ye 
..1 · · -ak gu eruıı arttır.... ·blİ 

sun binaya ofao .:-~ 
gidermek üz~re 1 't -1 
lecek pavyon jnş•;~IJ ~ l' tir 
mesi, divarcılılc, ıJJ~ıı• )a~ Ve 

ve marangozluk jıı tıe,d?1 ı. 'J' 
suretile T emaıuı"11d• cıı, 11

diti 

salı günü sot ıo .. ıııf llt~ bu 
rıkhan Mahrıüd~r ıı 1 'tııı 
l.b. · kt•''/' M ta ı tne v .~rıle; ~ ·ıı tı ılı·1 . tıı "t' 

bat almak 15 
16 bil 1 cı 

kurs müdürHiğiiııe c \'c 

atları. 


