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a.rti grupunda ·Cephelerdeki IV/ısınn '!~~da- Balkanlarda 
lf Ql'İc · ıı T k "/" · d :ho rp dur llmU f aası ıçııı ~:::a~~=r~:i~·~~:;." 

. l lJ ~ I' e l ım z l ş . Balkanlardııın gelen t:aber İngiltere bDtDn tedbirle- nodir 1 
SllJQs f ""' • ler - İngilizlerin Mısırda ri almiştrr: Ankara 15 ( Radyog•· 

v e Ve umumz VOZl- biraz daha çekilmeleri Londra 15 A. A. - ı zeteıi) - Balkanlarda 

!Jet hakkında mu/assa/ LonX:h~~m~ A -Baı ~~J:;i~~rF~ansız Ajansı c;au~:~~~a:::ı;a:ş~~::~t~e-
1
.st iz,...haf Verdi• kanlardaki harp hakkında Mısır muharebesinin , rinin yarım milyon oldu)· 

w bugün gelen haberler, Yu esas bed~fi Afrikanın şi- ğu tahmin edilmektedir. 
daşnlnbul \'e Tr8 kyadan ayrılan vatau nan ye Italy•rn tebliklerin· mal sahiliDdek\ noktaları Fakat son günlerde bu 

arının k den ibarettir. Atinadan değil, fakat lslcenderiye kuvvetJ,.rin kafi gelmedi· 
fiük"' es en borçlan hakkında :neŞredilen Yunan t,.bliği· ve Süveyş kanalını müda ğini göreı ı Alman Başku· 

Urnet . . k h 1 d 
"' Anker 

1 
Yen~ a" an un azır a ı ne göre, diin gece geç va faa etmektir. Çünkü isken m!ln.lanlığı Romanya ve 

"'G asA k l M -:tıburi .A.- miş ve verdiği c~vap ta it it Almanlar müttefikler deriye v~ Süvenin ngi • Bulgaristan üzerinden c~p 
teli det Halk Partisi tifnkla tasvıb olunmuştur. cephe.~ine tazyik etmişl~r· liz slrateiis• için çok bü· h~ye. yeni kuvvetler .sev• 

den s0 rupu buyün öğle T k 1 b se de dRha esas müdbfa· yük bir ehemmiyeti var - ketmeğe başlamıştır. Bu rn· llra R . • ra ya ve stan uldan 

1
1 Orallın . eıs Vekili Hil Anıdoluya geçen vatan a hattına varamamışlardır. dır ve logiliz Senel Kur• kuvvetlerin 65 fırkaya ib-
an'llışt1 rc'Yasetinde top daşlarla kiracılar arasında Birçok Alman tankı Ma· mayı bunları her ne paha· lağ edileceği zannedilmek 

ll'ıat k~ t:. else açtlır açıl nastır civarında çamurla· sına olursa olaun kaybede tedir. Fakat bu 1 milyon• 
ti . Ursuye çıkan ihtila!larııı gittikçe 
Cıyc V Releıı Hari n saplanmış bir vaziyette mez. Iskenderiye deııiz luk ordunun, tek bir de • 

t ek·ı· arttığı ve bu mesele hak d , 
•c()~ı.. . 1• •rniz Şükru·· Sa urmakta · ve İlerleyeme· üssü lngiliz bahriyesine miryolu ve mahdut yollar 

kırı1 ı ... , bı 11 u k kında h ükümetin ne dü d b . · 
....... ~t\ ·ı-~ Za t .. n ve ya d mekted=rler. Garbi Make· şarki Akdeniz e alcimı· la malzeme ve ıaşesının 
'41" , .. a şüo üğiinü ıormuştur. Da d k d H lllı" . ııd,r d onyad11ki zırhla Alm•n yetin teminini mümkün kıl temini ço Z<'r ur. ıre· 
fas3 .•ııyct h ı. e en u biliye Vekili hüküm •tin bu '- k · k' f d k Al 

tt ıı6b a.:kındı mu "uyvetleri mubarebey~ iş· mtştır Ayni zamanda Bal at ın ışa e ere man 
ar"da b at terrn· b huıustalliıım gelen tedkika tirak etmemektedirl~r. Ce kanlardaki oıüttefikler he· ordusu ilerledikçe t>u zor· 

L d aı, ış ve u h yaparak bu ihtilaft h.alli k d h k k 
'1~u sıı"ll l'tıebusların sor nubi Yugoslavyanın Alman d~finin esas noktasına teş· lu a • ço artaca tır, 

"'<ı ere çin bir kanun bazırJamalc lar tar•frndan işgali üzeri kiı e)'l!!mektedir. BiR YU~AN GAZE.TE-2j • Ct2vıp ver ta olduğunu bitdirınişti:-. ne şima ii Arnavutluk cep· Mısır meclifinin kararı SININ NEŞRIY ATI, 

fll hesiııde~iYuııan orJusu ge Kahire 15 A. A. - Atina 15 A. A. - Ka 
SQn ha- Türkigede ri çekilmeğe l~zum ııörmü~ M15ır parlamentosu bugün timerini gazeteıi Balkan-

zı,.l .... HükO t ö s: ve G )r' ceyi halı iye eyle· gizlı bır celse ıkdederek lardnki harp durumu ve 
·~6 Ni '1d lgı lem~: :'e~~~a :ı ~,:;Y· mi,.tir. Oü~ınr.n Göricenin asken vaziyet\ t~tkı4' ~y- bu durum karşısında harp 

23 
'iarj~ bir bale Arı kara 15 A .A.- Tür· tr.hliyesini .. ncak 24 saat leıoişıir. Celseniu h taınuı ı hdrici d::vletlerin vaziyeti· 

y ~· Cek kiycnin dahili ve harici sonra anlayabilmıştir. dan .sonra yapılan reı>mi ni tetkik ederek dıyor Lci: 
bet Ve •saıı Milli H • k. . 
'ı Çocuk b a ımı ıiyaseti hakkmda ecnebilere Ne Londra ve nede Ka· beyanatta Libya ve sair .. Türkiye, İran, Irak, 

Bu 'tlıkı,,., b ayraaıı için her hangi bir beyanatta bu h·rede Almanlanu Sollu yerlerdeki askeri vaziyet Afganistan ve Rusya er· 
Cu'-ar,dl\ Lı aşlannıışhr. lunmağa meıun kimse ol· mu aldtğtm teyid eden ha hakkın::fa logiliz mahfilleri geç harbe girec~klerdir: 

ıı; b qalıce · d 
le:- 6 1Qsı.ı vın e ço • madığım ve meıul devlet ber yoktu?. Bıırada mzha le yapılan temaslar ve bu lsteselerde istemeseler de 

o • "er·ı Ve th ~ d d ıçi~ 1 cc ı ... usam~re a amlarından baıkaDbu hu· rf'beler devım etmektedir. hususta iki hükumet tam harhe mü abele mecburi· 
flt h Cr. Ve k 

tcttj \l telif Çocu lar SU!la kimıeniu bf'yıııata Askeri mehafılin kanaatına bir mutabakat mevcuJ ol· yetiııde olan bu devletler 8 °Iull eğlenceler mezun oloıaJığına Anado· gôre İngiliz ordusu isken duğunu ve bugünkü vaıi· şimdi lıarbe girdiklt'!rİ. tak ıJ t' • iP.cr acaktır. l 
r 4ır t• f u ajansı beyane mezundur. deriye) i müdafaa için bi- yette endişe verici bir: ey cıirdt- kendi istedikleri •e· N· ielllc .;ta tan Çocu•- .. _ . • v 

•sıın •'\u~ '" --·-------- ra:: daha it-rİ çekilecek olmadığı bildirilmiştir. kildt- harbedecekler, son-
~fittı cuın , urnu da 26 Habeşistandnkl İtalyan . MlSiR HUDUDUNDA . l Al . 
b ı li •rtesi g·· .. Bafkumandanı teaıı·m oldu t:r. ra gırer erse man tazyı 
it b "tkcvi unu ak· T AHLlYE NASıL MlJHAREBELER ki altrnda çarpışacaklar • 

lorıu ııto "cr'l Salonlarında C Adisababa 15 A. A. - y APıLDI Kahire 15 A. A. - Sel· dar. Biz Yunanlılara gelin 
"c il fevı •~ ccckt!r. Ba _ enubi Habe~istandıki 

?en • ""iade -ı 't ı d B k Atina 16 A.A. Gö lum civarıoJa ve Tobruk c" : Yarın Almanların e· 
~tlıkı iı 11 ol eg encelı' l 8 yın or uları ·~ uman L k l k rn d ricerıin Yunan kuvvetleri bölgesiııde mubu~LCeler siri olara ö cae tense, 
O~lJ11t& b .. I •sı için lıa· anı Gen,.ral Sıntirıi in • 

1\ L .,ş a tarafından tahliyesi tam devam dmektedir. v:ui • şimdi çarpışarak ölmeyi lAnDnrnıştır. giliz kuvvetlerine teılim 
'" f\ D ı bir ~ükunet içinde yapıl yett~ büyük bir değişiklik tercih ettık. Diğer devlet, 

() cl\ı:-sıkA ERS o muş, maiyetindekı 3 Al 1 d ~ ·· t. ld 1 · d · ı t 'h l t ı:.. •vıl b mış ve Yunan ordusu top o ma· ıgt ve sure ın aza ı erın e aym yo u ercı 
~r ...J r a okuıı ay ve 30 Subayla birlik gı 1 - ı'ld i r 'ılmekft d"ır. etmeleri lazımdır ... ~· \l\jOd aru d t Ad' 1 l v~ m lzeınelerinin"h,.psİ ! lİ u 
'iti eıı it'b 8 ers - : ısa >d >aya getirilmiş Esir Almanla, İtalyanlarla " ~ ' 

lııt r ltt- 1 ar k tı v:erilere nakleylemiştir. SON OAKf KA 1tı k-r . .'. "Okuıı eıı esil. r. bir kovucıta kalmak isfeme-b·. ~sıı arda d · Bu lttbliye bir tek nefer T B / •tır... ~C~ktir a Ya· 4000 ltalyan e&iri daha yorlar U garı•stan ) ·uc ı · llkok 1 K h. kayhedilmedeo yapılmıştı:- C 1'lıt u 1tıtib6 1 uı arı a ıre 15 .A.A- Erit· Atina 15 A.A.- ep-
t, ao a~lıYara~ arı 1 tna- rede temjzleme hareketi Yunan ,ordusunun mane bede esir '.'dilerek Atioa· Yugoslavya ile mDnasaba 
ı. rıa ııt 15 ' d viyah ,ft.vkalade mükem tını kesti '\rdel: .erecek mayıs- evam etmektedir. Dün ya getirilen Alman esirle· 
tıi llQd lllıtih,_ r <>ttı okuı 4000 ltalyan dab esır meldir. ri ltalyaıı subaylannm ' bu· Sofya 16 A.A.- Bul-
caktır.aıı St>tl}~·1~a da 23 edilmiştir. Yugoslav hOkQmetirin be· lunduğu bir kovuşa yer· gar aiıııısıildau: Bulgar hü 

'Nlo:ıl yannamesi d "k ·· 
vana • Tobruk hal mukavemet ıe,- dirilmek istenilmiştir. kumeti ile iplomatı mu• 

A ~• Saraybosrıu 16 A. A. - o 
6"\t'i~ı~Lt:R. •dlror Fakat Almanlar içeride uasebetlerini kesmiştir. PU •'ie.:, K b Yugoslavya hükumeti mu· h 

1 b~l , B A_ a ire 15 A. A. - l · S Ilaly.ınları görünce ke:ıdi· kararın sebebi şoyle Ü i· O ~ Al vakkaten yer eşhği aray· 
~~\4 Erı"·ı ... d ıı Dl mantar bugün Tobruk h d y )erini , b~şka v •. ere nakile- sa edilmektedir. .. ., .. r'l.ı" ·· bosmı şe rin ~n ugoslav b 

ıı ..ı,. • • ~ 01 .. 11 uzeriııe şiddetli bir hücum :er"ını· ı'stemit ve ltulyanlar· Yugoılavya hiç ir ıe• 
t ""gıı .. y hiıkumııtine bir beyanna• • .. 
"'tııdır. ·t-, rQilleı·,th.•~. tuJa. Y•pmış, fA\cat bu hücum la bı"r ar"' da yatmak iste· bep yokken 5 Bulgar top· 
, 4;. ... ı ğ me neşretmiş~ir. Bu beyan ... "' 

Ciı il rnuk ıın Ya· • ır zayıatla püskürtülerek medikleriııi bildirmişlerdir. raklaı ına hfü:um etmiş 
htı t ai~.·,.... tcdir terb" 300 namede deniliyor ki : u· l . b b d ıı ..ı ~ .,,.,. b ı· Alman askeri e5ir c· 1 Bulgar şe ır erı om ar ı 
t "'il <" -.., u · d" " Mıhver devletleri, .ı lQ~. • 't-Oc &un de ılıniştir. Şehirde yapılan k man t:dilmiştir. Bundan 

"ıiıt • ()tıu 1·L Uğunu ib.._ • b" L lngilizlerle birleşmemek yerek harbe •e mu ave • ba k y S 
"" et \' lllll&l -.uaı ır uava akını einasında mete karar verdik. Bu ş a ugoslavyanın of• 
·ı.ı .. k c '11.:ı.t et k ı2 Al . d şarlile biz! bütün Bulga - El . . . B l . l 
t• • d .. aııı "b ı:oe man tayyareın üşü• S 1 d · mukawemetı"mı· ..... Yunan ve ya ÇiS\ .' u garısta~u .tki l)' cııı k ı rn 1 ristanla e auiği va etmış .. .. 

ç~"İ"ll' hr, O a et- rülmüştür. lerdi . Fakat ecdadınıızın ıngiliz mütt~flklerimia_ in tabr;kçi 'fC dttrbci hüku· 
ı e \L..· ourı ih. -:----------- k · l l L ·c•lcntııek k dımiz.i o:ıa vermek en cr.u· • ananesine sadık kalarak üzer!n<leki Alman tuzyı ı~ wctça unsur ar: a teşri ... i 

' eQ kaddcs borçhtrım1zdand1r. biı ba teklifi kabul etmi nı_azaltaçaktır • • ı. llMsai etmekt~ir, 



Barı~çıgız 
fakat 
İcabadarse dlSOOfmeılni 

de biliriz 
Yeni Türkiyenin kuru· 

ruluşundan bugüne Kadar 
yurtta ıulb, cihanda ıuJh 

idellli olanca dünüıtl üğile 
Hmimiyetinden ve bede· 
finden zerre kadar inhiraf 
etmeden bulanık ve çarpa· 
şık bütün d ıya hadiseleri 

1 

içinden süıüll reklbugür. her 
tarafı sarmış bulunan barp 
ateşinin kızışmış alevleri 
oıüvaceheıinde dahi yek· 
pare bir milletin tek ve a· 
çık siyaseti halinde yatı· 
yor. 

14m rika
daki 

eaton ecnebi gemiler 
mOsader• edilecek 
Nev'yorlc 15 A.A. 

Deyli M~il gaıeteımm 
muhabirine göre. Amerika 
parlamentosu milli iida· 
faa "anuntarınm genişletil· 
mesi i~ir sürat)a yeni ka· 
radar alma~ üıeredir. bu 
arada ~mcr.ikan limAnla· 
rmdaki bütila ecne~i ,ge· 
milerin müsad~reıi için 
Ruzvelte salahiyet veren 
bir kanun da kabul edit'!· 
cektir. İtalyan hüku ıneti 
İtalyan vapurunun müsade· 
re eclilmesinden \İolayı 
Amerjka hii diınetin~yerı i 

Dış 
/er 

l\lACAh~ ORDUSUNUN 
HARf.KErı 
~apaşte 15~. =.A, ..

Macar resmi tebliğine ıö· 
rt-, Macar orduları Turıa 

ite Hitzn arasındaki mın · 
takayı işgal etmiş ve bu 
suretle 918 de Macaristan 
dan 1t?•nmış olan ıY'lacar 
eyaleti istirdat olunmuştur. 
Snp çeteleri bazı şehir 
ve köylerde faaliyette bu· 
tunarek baskınlar yaJJmttk 
tadtr. Bunların imhası ... • 
nerjik bi· şek ide dt""vam 
~diyor. 

·--
'Resmi ha,·p 

f. bliğleri 
ALM N TEBLI l 
Berliıı 15 A. A 

mıın r~bliği : 
Al 

Bosı~adeki Yugoslav or· 
dusunun kumandanı esir 
edılnıiştıı. ş· nı~Iİ Y, na • 
nistanda Kozan işgal olun 
muş, Seliınikten brıreket 
~den kıtalarımız cenub(\ 
.Joğru ilerlemeğe başlamış 
tardır. lııgilııler 'dümrlur 
nıuhlireb~si " rere""çekil· 
mektt-dirl~r. ltalyan V"' 

Alman askerleri Göricqye 

1 
girmiştir . Tayyarelerimiz 
P.ire limanında cernurı 5 

Dolctor (}I 
m<lll -sart11 

~ #u 
Hast.ıtlarını .her'l,üo,,,,_'/ 

sonra ,•Fransıı1kous 
n•si karşısınd~ki rnıJ•1, 
ha ıee iode kabule I>'', 
tır. Salı günü öğled~''~ 
a fakirlere paı: sıı.t 
6~ K~LO Zt:.Yi ıı"P"' 

SA TıLACAI(, ; 
Suriye ve Lubıvtrı ~1 

~d"'nlerin metrük gıı~, 
kuldaki aeyün riJ ~ 
dan çıkartl{Ilış o far• 
1 . .b'"'' o zey.trn ya&.ın ın "" 

• i5 •' lo una ehli vukuf .t 
dan ~ l l«ıruş kıym81 

Jir &dilmiş ve a(ılc ~ · ı . ,,.,,, 
ma sureb e peşın .. ; 

Yarın ikinci dünya sav.ı 
şının tarihi yazılırken •bu 
kanlı boğu,manm dai· 
resini genişletmemesi uğ· 
runda yüce Türk milleti· 
nin sarfettiği gayretler bu 
gün görüldüğünden ve an· 
laşıldığından daha perlak 
manalf rda yine o tarih 
sayfalarına geçecektir. 

(bir perolesto göılder.mişt\r. 

Yugoslav <: ·dularınm 
faal i 

Atina b ·"' A. · - Yu· 
goslav) -dm gelen haber· 
lere gfüe Sırp ordusu 
Yunan ve 1ngiliz ordulari· 
le birleşm~k için büyük 
bi:- faaliyet sarretm~ktedir 
Yunan ce-phesinde kati v~ 
müsınhkem mevzilere )'er· 
leşmiş olan Yunan v~ ln· 
giliz orduları Alınımların 

ton heıcminde dij~man "'~ 
puru bahrılrnışhr. Derne 
civarında iki lngiliz tayya 
resi düşürülmüştür. 

25--4- 941 cunıa J~ 
at l5ide satılması '' 
eylemiştir. ~ 

Mihverin yeni Balkan 
harbi bizim emni• 
yet sahamızın içme getir· 
miştir. On gündür hudut· 
l&r~mı:ıın civarmda savaşan 
ordular~n hareki.tile karşı 
karşıya l>ulunuyoruz. El· 
bett~ ki Polonya, Fransa 
ve Afrıka harpleriod~n da· 
ha derin ve daha yakın bir 

f alaka ile Baıkan savaşmı 
. gözetleınelcteyiz. Dünyt:· 
mn bizim hakkımızda ne 
düşündüğünü bilemeyiz Yal 
nız biıdiğimiz ve çok evvel· 
c.len ~arara bağladığımız 
b\r tek şey vardır. :Hudu· 
dumuzli he;hangibir taraf· 
tan vaVi olacak tecavüzü 
silahla \car şılıyacağız. Bu· 
nun haricinde bu badire'• 
de rol aloıak niyetiNit: ve 
kararında değiliz. Uzak ve 
yakın bütün nıiıletleriı. 
türriyt..t ve ista;lillerine 
azimk.ar siyasetimizin de· 
lilleri, hakikati ve dürüst· 
lüğü görmelc istiyehlerin 
karşısındadar. Temiz ve 

ı dürüst hislerle meşbu 
her milletn bir hakikati 
gijrüp takdir etmemesi için 
ortada hiçbir e'\gel yok· 
tur. Bu kan ve.ate~ derya• 
şı içinde milli siyasetimiz 

.&bir sullı abidesi gibi her· 
.kesin kar ısmdadır. 

Biz l rpten korkan 
bir millet değiliz. Dah.t 

,. Altaylardan Tuna yollarma 
harp içinde yuğrula yuğru· 
la yürümüş, en nihayet 
mukaddes cümburiyetimizirı 

banisini de bar-p içinde gör· 
müş bir milletiz. Hangi 
millet gösterilebilir ki bi
zim kadar ~harbetıniş ve 
.meydan mubar.ebeleri ver· 
miştir. 

Zaferleri ve d~ıtanları 
sayalım; 'Açıl m taribl~r, 
çevrilsin yapraklar: , 

Çine, Hinde ön Aaya• 

Amarikanm durumu 
Va~ington 16 A.A .

Amerika harbiye Nazırı 
Sitampson müdafaa komite· 
si huzurunda beyanatta bu· 
luınrıtlc Amerikıtnın iıtis· 
ı ai ve tehlikeli bir vaıi· 
ye~te oldu~unu söylemiş, 
muhtemel tebltk•leri önle· 
mek için iyı talİtD ve ma · 
neYf'a görmüş kuvveth bir 
ordunun ydişlir.ilmesi ı&a· 
rnri buluııduğu.au b~an 
etmiştir. 
RUS - JAeo PAKTI 

Bl'&~BNı.. • 
Moskova 15 A. A. -

,c\lman Ajanama qi)fe, 
Japon Hariciyt: Nazm Mat 
suoka Rusyadan ayııhrken 
Sovy.et tiariciye komiseri 

.c:Molotofa sanaimi bir tel • 
graf çekmiştir. 

Jz11~atiya gaxotesi pşk· 
hn imzası münuebetile 
şu ;jalırlan yazmakhdır . 

.. Bu pakt, Jeponya 
ite Rusya ausındaki b;i • 
tün m~s~leleri halletmiyor 
fakat halli ne yol açıyor.,. 
:;aıg,::~~~~-.:.-:ım ~ 

ya,Mısıra, trikaya, Hazer 
den Tunaya, Anadolu ya· 
kassndan Rumeliy..: ora· 

hücumunu sa"ırsızlıkla 
beklemektt>dirler. 
Bir lngiliz pilotunun kur 

tulUfU 
Atina 15 A.A.- Dün 

Alman hatları üzerinde 
..sakatlanarak diişen bir ln· 
giliz tayyaresinin pilotu ye· 
re sak olarak &tlamış fa. 
kat bir Almar. keşif kolu 
tuahndaıı taaruza uğ ·ayın 
ca Yunan haHanna doğru 
beş lcilomt-tre koşmuş ve 
nihayet bir Avuatı alya 
keşif kolu tıuıafm<lan kur· 
tanlnuştır. 

Rus - japon aıaktı ve 
Amer-ika 

Vaşiogton 15 l\.A.-
Ruıya1 ıle J~pon)'8 arasında 
imzalanan anla~mııdırn 
sonra Amerika hükumeti 
bu ik 'ı devletle olan müna· 
sebatını y t: n i d e n 
gözden ğeçirecektir . Siya· • 
si m<;bafil Japon}·anm Mos~ 1 
kovatla Rusya ile bit'- tica• 

1 
ret anlaşmasından başka 
birşey kobardcağını tabınin 
etmiyordu. 

Berlin 15 A.A. - Al· 
man resmi tebliği: 

Yugoslavyadı:l Sırp or 
dvsu Alman ve ltalyan 
kıtalan önünd~ Adriy'ltilc 
sa1•illerindeki dağlara doğ 
ru ç~kilmektedirler. Diiş· 

msın bazı noktalard:t hala 
mnk~vemet ediyor . Afri 
ka cepheAin<le ıAlman 

kıtalara Sollumu işgal et· 
mişlndir . 

İtalyan tebUOI 
Roma 15 A.A.- Hal 

yan r.eSO!İ t.-,bliği: Doku· 
zuncu ıtalyan ordusuoun 

Görioeyi . Y:unaulalardau 
!(eri aldı~ı bi ldirilm~kle· 
dir. 

Havalarda 
Ati_na 15 A. A. - Al· 

man tayyareleri QÜJ" de 
adetleri vc:chile açık şehir 
lere tom1>alar atmış ve 
sivil halk üzerine mitralyöz 
ate~i açmıştır. Hasar aı:dır. 

Londr& 15 A . A. -
lngiltere üzerinde dünkü 
«ündüz hava faa-1\yt ti son 
~ameclara mi.ıab tl~ şiejdet 
li olmu~tur. Bir.birindı•n 

uzak bölg~lere bombal tr 
atılmıştır. Maur büyük de 
ğildir. hsanca ~yiat .az · 
dtr. İngiliz tayyareleri 
Brest deniz ~süne hücum 
ederek bomlNlanııştır. - Vakıf mülkiqet 

V.akfı mevkii Nu. .Mahnrı Gin.si 

dan tekrar rfuna yollan· 
na akışlarımız, bütün bu 
akınlqr içinde inb' r ı.zafer 
Hangibirini ayalam. Han· 
gi millet bu yüce tar.ih e· 
şit bir tarihle kl:\r~ımıza 
çtkabilir. Hangi millet bi· 
ıim adar arp içinde 
yuğruıdusunu iıWia ede· 
bilir. Y etişKi.nlt!rimi z harp· 
te yaşmı başını almış, ço· 
cuklarımız harp içinde bü· Kantarı\ ettmi Köşker pa. 42 5-176 Dükkiırı 
yükler.inr. erişup poşalan « ,, ,, ,, 43 5-176 " 
~aflarda rer tutmuşlardır· " ,, ,, " 44 5·176 " 

Uzun asırlar mü tema· " " ,, ,, 4 5 
di ve mütevali savaşlardan Habibneccar C. ,, ,, 4.6 

5·227 t ,. 
5·218 " 

sonra Cümhuriy~tile .;bir· Semercıler mes. ., ,, l17 
likte sulh ve sükuna kavuşmuş ,, ,, Mazman ç. 48 

olan milletimiz egoiıt ve ,, ,, ,, ,, 49 

5·198 
! " 

5;:332 " 5.332 " 
bariı emellerin tutuşturdu.- Kıantara cami Köşker p 51 5-189 

" ğu büyüic YA ıgının dairesi Mabibneccar~ D nnrci 
haricinde lcalmak istiyorsa 52 5·392 ,, 

Talip olanlarıt'I ı 
7, 50 oisbe · nde-.J>tl/I 
A'ile _birlik!e ~~~ 
mıllı eaııak l\1ud~ 
mürAeaadan v~ ~~ .. ~ 
nin mezkur Miidutlf 
lun~uğu deJıaliye ".~ e 
masrafların O\:jşte.r•1 
olduğu ilan oluour· 

ILAN 
Nufüstaki kaydif1Jt 

riy~ yazıh iken, t•~ 
!inde Hatice va'ıl~\ 
ğundan düzetilme~ 
rek icra ~•iıoan ~ 
mede t•pu kaydiııde ~ . e 
tice achnm Hayrö' J 
dl'zeltilmeıine 21"',t 
gün l 1Jl~y-, ile. ~f 
rilmiş olduğundaflı1 

;~~-ı)() KiLO Ui~ ~V 
l CAK I 
1 Antalcyadakİ ~ 

okul .taburu l~tiY~ 
nan 36 bin K•l;oil/ 
lıkla nıübayata .,Q 
d~n talip olanl~.",'. 
941 cuma güoli 

kışlada sahn ~~rı 
yorıuna ınüracı 

~ l~p 
\Jeşriya! ~N g~ 

1 Selim Ç~~ 
C ld P- m" tJ)a2 ;,;_, • 

iliinı 
muh. bedeli 
L. K. 
250 00 
200 00 
200 00 
250 00 

.200 OD 
250 00 
250 00 
100 00 

200 -00 

200 oo 
Hiçbir z~aıan harpten ürk 
tüğündt:n değil h-.rbi 
yurt ve. istiklal müdafaası 
haricindeki ş~ldiade men• 
fu:- addeylemeıindcmdir. 

ma=ı 

Ahmediye ca iCuma f dzru ı 
.. ukagı 85 5·l481 H1tne l 000 00 

Hurmah mes. Cuma pa: 87 5:1.49 Dü!(kan 300 .. 00 j 

Barışçıyız fakat icabe· 
derae döguşmesini de .bi· 
liriz. 

H.F. Ôı~anak 

Yuk&rıda yazdı on ıkt parçil g:ıyrı m~nkulün mülkiyeti 9-::1 -94J11'.IJ 
ren 15 gün müdietle a•:t\c; artlıtmı1ya k.o,ıulrnuştur. lfı ıle 25..-4 ~ıt.,~ 
nU ıaut 15 te vaklflar idure§İn ie yı1pılacalttır. Arttırın tJa iştirak ,qı 
dı buçuk muv kkat tenıinat akÇ·1Sı vnılmesi lazımdır. ,.~ 
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