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M anınıyalım ! lngiliz ado.. ln<ıilizler Balkanlarda /Olimpos dağı 

Ve Odctn b b' o 
h en rıı·· ~r ın btt~hca larlil<l hücum lrakaBlr crdu gfüıderdiler Dünyanın en TAHLiYE EDiLDi 
}ıtrbi d~ıu,.ıclıısır •ilahı sin;r Lonra 20 .A.A.- Res· Kahı're 20 A. A. -
'' lJ n h [ ? men bildirildiğine göre, k k 
~tı~·"16stev'ıle;ro~afa~da UZlr lğl m l. Bir İngiliz ordusu Oasra OT UnÇ mu- Röyter Ajansından ; 
a· bıtdiklerj bi ~~-z erıbne Limanına çık rılmış ve Yunanistaom sağ ce • 
tııak ~ önce .r. u~"-eyi u ingiliz Bahriye Nazırı Al- Irak kıımendaolarile :halk hurebesi de- nah cephesindeki Olimpoı 
h, •çiQ, Cep~çıln en )tk· manbladra indbı'rllheced~ .aöır tarafından tezahüratla kar· dağı tabliye edilmiştir. Bu 
. tok b e erden da· zar e en 2t se ıyor şıla,mıştır. Bu ordu_lrak- V<lm edı·9or h L d b 

n '""l u nokt b Lor.dra 'lO A A. _ lrı· - are11;et aba kısa ir 
..... ,'"d \tcr.,.,,. ... ıt aya e em• İngiliz m•ıabedesiniıı ah· h · d k "' rı "1"k e · giliz Balıri) e Nazırı Alek at üzerın e yerleşm~ 
ltıiıı e. ha b ' aynı 18 • kamına uyarakİrak•aki mü• BOtOn gayretlere ve mOt- üzere y•pllmışhr. Balkan· 

"lt,tlc . tp. atici kalan sandr bugün sö,iledigi bir k 1 1 h f hif zayıata raDmen Al· 
; ltıl •k, ":Lrı ••nirlerini boz· nutukta Almanh:rıo Deni· na a a yol arım mu ü aza manlar Yunan cebhe· )ardaki vaziyet hili cid· 
ı c l ''"qırı edecektir. diyetini mubafaıa etmek· 

t ırıub k>'•rılış h ber • zaltı kumandanı meşhur sini yaramadılar 
tıtt. il cm l . . Lordra 20 .A.A-ln· tedir. Almanlar~ müthiş 

tb'k tak bıı e erım şa · Ş~pkenin öldüğünü ve di· giliz ve İmpur torluk kuv· Atin• 20 A. A. - zayıata rağmen kütle ha· 

Ilı >'•tat"' ~~rsuzluk ve pa· ger bir meşhur Alman de vetlcrinin Busraya muva• Atina radyosu, Yunan ve 
ı e\'i '41a.: su · ı · it K d · k k linde hücum ediyorlar. eU Yttı alt ~ rctı e ma• nıza ı uman anının şım· salah ile ala adar olara lngiliz kuvvetlerinin şid · 
ı: ?1i iıtifadUst etmek için di İngilizlerin elinde esir =.ıu ciheti hanrlatmahdırki detli Alman 'hücumlarını lngltereye 1000 Amerikan 
dıtlcr e teınin etmek bulnnduğunu söylemiş ve lngiliz-lrak muahedesinin durdurmakta devam ettik doktoru gDnderilecek 

1 
1 Miıli

0 

b· 1 demiştir ki: dördüncü maddesi muc:i· lerini bildirmektedir. Mu· Nevyork 20 i(.A.A)-
' ilhf · ır ir.i ş· d k d k h k R tind •tad~ı· ıı;. gevı~k \'e "- ım iye a ar i ı bince bir arp veya ya ın barebe meydanı Alman Amerika Cumhur reisi '1Z 

#tin· e bıı ıi;.h•lleUer üıe buçuk milyon ton hacmin bir harp teblıkesi takdirin· ölü ve yarahlırile dolu • velt Haytparktaki ViJlan· 
f•ıt:. g&ıtcr ~ çabuk tesi· de düşman ıemisi yaka· de lrak Kralı İngiliz Kra- dur. Düıı ~bu mantakada sıoda genç Amerikan 

•ceıi p lllış Ve bunun lanmı;t batırılmış veya ken hııa Irak arazisinde demir bir Yunau mukabil bücu · dokt9rlarına bitab~m bir 
e tııtııt, a ek felaketi\ ol • dl kendi kendini batırmış yollarının, şehirlerin, li· mu neticesinde Almanla • nutuk söylemiştir. Ruzveıt en ~'- tı 1 ...t 

•ınd Ço"erı .uretlc için· hr. Almanlar ne de11izal manların;tayyarelerin .. ve rın geri çekilmeğe mec • lngilterenin 1000 1'ıdar 1 ı· ' dü lllılletler ara • ta gemilerile ve ne de u. munakale vas!taıanom kut bur olduklara bildirilmek· doktora ihtiyacı olduğunu ~ ' Otd itlhnın 
•crv ~tıllll en kuvvet zun mesafeli layyarelerile lamlma11 da dahil olmak t~dir. Cepheden gelen ha ve Amerikan kızıl haç ce· 

ıı ıdevJ t\ıııc ltıv~. en büyük iıtedik1eri şeyi elde ede· üzere .. linde bulunan bü· berler askeri vaziyeti müt mi yetinin reisi olmak üze• 
l~cı I etler d lıılc sanılan miyorlar. Donanmamızın t m kolaylıkları ve yardımı tefikler bakımından mem· re; Jngilterenin bu talebini 
~lr e 01illt•U c vardır. Fakat bava sevisleri ile iş birliği gösterecektir, 1mpftrator· nuniyelt> şayan olarak gös umimiyetle t a s i v p 
d ij ~c bu .ı eh· de gördük yapması bu zayi tın daha luk kuvvetltt1nin mu"a~a.· \ermektedir. Almanlar fev ettiğini, Amerikalı dok• 

1 ~ ir,d c. •tli ıilabın Ö· ziyade yükselecetini gôs· lali uıuabed~nin bu madde· kal.ide ağır zayıat vermek torların bu gadarane:barp• 
1, de ~tn~;•.ni kaybetmiş, teı mektedir. Bu hal Atlan si mucibince vukua gel· tedirler. Avustralya ve te gerek sivil, gerek askt1r, 
~c ~h, ku~'llden yüz de· tik muharebesi kazanılıncı miştir · . Y ~nizelandahlar Almanla· bütün yarahla rın yuaları 
tnitl}'eıtııti .,.,,..,,r

1
:tti ve adet· } a kadar devam edecek· iki Alman gemisi batırıldı n geri püskürtürken, çok nı t~davietmekle lnailtere· 

IJI ti "l ı k Loudra 20 A. A. - &· 

c~ıı:ı· Ctin .. alabalık tir. . büyük mabaret ve şecaat ye bliyiilc · iımetlerde ,bulu· 
d.. •y. cr .. k o .. nünd ... boyun G 'i t lngiliz tayyareleri dün k .. t . ki .. . 1_ d" .. " "' eçen Yl'IZ lngı ereye gösterere temayuz e mış· naca arını soylemışttır ır. ~ n ıar~ ıoıij ·· le güııdüz Holanda sahille • 

ıı· lllUdaf 1 laı \'e ~~ ~rpma· yepJlao hava hücunılarımn rınde biri 5 bin ve diğe· lerdir. Bunlar, Almanlar 
ır... 1 '' • · uurrıyetı'o'ı muvaffokiyt"tsizliği üzerine arasında panik yapmakta· 

fi ... ş \tc •çırı •ilah ri 7 bin tonluk iki Alman 
n,di . '•kert ._ a htıl· geri kalan Aıman istila . b b 1 k dır. Arnavutluktaki ltalyan 

~ı lıatik iOtiiltnı~ tarihinde ! teşebbüsünüıı yeniden baş iaşe gemisıni om a ıyara hücumu b..,r zı&man muta· 
1 D~'r hr enısalsız lıyacakına dair deliller batırmışlardır. dı vecihle geri pü~kürtül· 

ol~ tınYe.n atmıştır v.udır. Bi.llkanlardaki vazi Habef İmparatoru hazır· müştür. 
t 'cd11~tı bıı 

1

~ g~çir~ekte yet ne olursa olsun muha lamyor Radyo ıözcüsii, Yunan 
l.,tc rn."burorkunç b•d'ı· b k Kahire ~l A.A.- _Ha· 11" ""' .. re enin neticesi mutla a IA • hların yeni müdafaa hatla 

~ •tılbpt• <!"' .... ,icdil.nıed'lkçe beş imparal•ru Haileıe ası· 
,- .. ....... Manş Hhillerind~ anlaşıla A b b · · rında tutunmuş olduklan· 

llletı·.} "Yrıı.,.,,.Yetınden ve caktır. nin disa a aya gıtmesı 
n· "''ş ı ·••lltnail. için hazırlıklar .süratla iler nı, Ergerinin cenubunda 
tn b 0 ~n ·r·· 5 a az - lngiltere 942 ilkbaba 1 k j" l yerleşmek istiyen düşma -

l•L b·lı j...,1.111
, u

1
rk 11>ı' lıet·ı· ·eme te ır. mparator or· 

"" •y rında Almatı)'aya misli b D b d d Id ğ bı'r k it Ol lll an d dnsunun a~ında ve o · nın ur uru ı unu, 
~4caRı ~"•ffak· 1 

P8r· görülmedik sert ve ağır romar.ostadkr. ltalyan müfrezesinin mu• 
Ulllb tı~ iliphe 'Y~tle Çt· zarbeler indirecektir.,, harebeye batlamadan ia· 

b\ı .. Utıy~t h·· Yoktur. Tobruktaki müdafa kuvveti sında, Libya mubarebele· 
"~lı d uk A "'rdııdıg~ ını bildirmektedir, "~ b .r " al llttıetinin Kahire 21 (A.A.)-Tob· rinde temayiz etmiş zırhlı 5 

h' "'•r . dı~, · Şimal cepbeıinde Ma· "'llıi Cllı ı d . ısa betli ruğu mudaf aa etmekte Hint kıtalarıda bulun.ııakM b 
b. l• b·ı e b l naatırdan gelerek gar i 
ltl 1 iyo 11 eri he otan lngiliz kuvveti ri ar • tadı .r 

"c ~irı tek b:ı. _Bu led~ Malcedon}ftya giren Alman 
•oııu Pr,\: bu"t~ defı İstiklaA 1 laktan kulağa fısıldanan rinde çok fena tesirler ya· motörlü kıtaları durdurul· 

llfl L Un}.. - d Ilı le . ır.td,, Uhınüzün edikoduları başkalarına par ve bu bal hiç tiiphe 
de~il:~"'dcn b:~bafaıası- nakletm~mektedir. Lehte yok ki memlt-kete iuanet 
llll{hte '"· F,ı.,, ;: bir şey söylenen bir haberin tabttk sayılır. 
tc tc,~cl b~rıc\ ukurneıin kuk etmediğini gorunce Atalarınıızın dediği gi· 
'~birr .•ldıtı ~chlike!e sukutu hayale kapılmamak, bi iki kulak ve bir ağzı • 
~tı~ll(( c~ltıin )"" U ihtiyat aleyhteki ha~erleri de ka· mız var. Normul zaman -
C\in •ır. olrn Uzde ·· ti Ur ihtiyatla dinliyerek Iarda bunun mu.nası iki 
li,,· de b··ı_ as, ,· "' )'uz bu h t l il k 

cı;ı .J Uııt"' "'n ..... 1 ... usus a soru n sua e• dinleyip bir söyleme tir. .... c~er ı. Urtıctı .. ,, • 
'<{'•ı z ~ ... Orı e elbir . re istenilen mütalealar fakat bugun on dinleyip 
te dü •r\ltidi a dc!tek l çok dikkatli cevap vermek bir söylemek mecburiye • 
tıG ltn r. B o • l A 

1 tıdc "•t:if u işt0 b· aıınıdır. Unutmıyalı.n 1..i, tindeyiz. Hülasa : 
ı.. lutr.. e Ve ·· ,. k 1 ğ f ld b' l d k ı," tn t..:."'O>ız 1• ioz Ö· u a ımıza ısı anan ır göz erimizi ört açma , 

tı b ..... Uhiın aııın g haberi başkasına naklet· bulanık suda balık avl 1mak 
'\cyh~bCtlc, nokta y C· rnek bozguncuların ekme· istiye ılere fırsat verme · 
~"tl ~ ç,~,r~ lebte :e ğine yağ sürer. Ağzımız· mek için dikkatli, basiret· 

Yanık buı" 4a}'ıal~ra dan çıkan ihtiyatsız bir laf li ve ketum olmak la7.ım · 
un11ı,~ L zayıf ruhlu ve iradesiz, pa· Jır. • ır.u. . 

nığe müıtaid insacılar üze· Selim ÇELENK 

SON DAKiKA 

Belgradve 
Usküpteki 

Hariciye memurlarımız 
sıhhatte 

Ankara 21 A. A. -
Hariciye vekiletimiı~e ya 
pılt1n bir istilama cevaben 
Belgrad E.lçimizle elçilik 
memuı !arının ve üıküpte· 
ki Başkonsoloıumuıla ke
za konsclosluk memurları· 
nm ailelerile birlikt~ tama 
men ııbbatt• oldukları Al 
mao hükumeti tarahndırn 
hülii.netimiı" bildirilmif · 
tir. 

muş, Alman Ha•• kuvvet 
leri Laritza ile Meçova 
şehirlerini l>ombalamışlar• 

dır. Hasar •t azdır. 
Atinı 21 A. A. -Yu 

nan matbuat Nezaretinin 
bu geceki tebliğine göre, 
cephenin bazı noktaların· 

de değişiklik yapılmış ol· 
masana rağmen müttefik· 
ler cephesinde hiçbir nok 
ta yaıılmamışhr. Almanla· 
rın büyük bir şiddetle yap 
tıklan hareketlerden 
bir netice almak ıçın 
ıarfetfikleri gayretlerin 
hepsi akamete uğramıştır. 

• 

Yunanlılar 
Şiddetli bir taarruzu pO... 

kOrttOler. 
Atina 21 A.A.- Ar

uavutluk cephesinde düı· 
manm çok şiddet)i bir ta• 
tt.rruzu büyük zayıatla P~ 
kürtülmüş ve düşman ilk 
hareket mevzilecinJeo da 
ha geriye atılmııtır. Ma• 
kedon)'• ve Tiaalyada der 
piş edilen batlarımıtın biç 
bir mm takası şiddetli f aa , 
liyetlere ve ağır hücumla· 
ra rağmen delinmemiştir. 

Pazar rünü Alman YO 

( Sayf eyi çeviri~iz) 



Sayfa-2~ fENIGO~ 

3000 otomobil lastiği 
2500 on çivi geldi 

ve Resmit iğler· Bulgarlar 
lngilz tebllöl MakedonyCJda harekete Hatay Vıiayetındt;,. 

Kı bire 20 A.A.- ln· heçmlşler 1 Antekya ·. ~ 
Sofya 20 A. A. - Al· d 1. l 18 i11r.1 ..ı 

Ankara 20- Haber 
verildiğine göre, memle· 
ketimize yabancı ülkelerden 
2500 ton çivi ile 3000çift 
otomobil lastiği gelmiştir 
Bu mHllar ihtiyaç nisbtin· 
de Vilayetlere taksim o· 
lunacaktır. Ticarel Vekile 

Şehir tigaf .. 
rosu 

BugOn tahrimizde 
Jstanbul Belediyesi şe• 

bi:- tiyatrosu bugün şehri· 
miı.e geleıek bu akşam 
temsillere başhy acaktır. 
Bu akşam ilk temsil"Paşa 
Hazretleri,, dir . 

Halkevi 
TEMSlL KOLU HAR· 

Bl EDE 
Halkevt oiz temsil 4ko· 

lu müzik kolunun da işti 
rakile dün Harbiyeye git· 
miş ve orada «istiklal» pi· 
yesini,ıemsil etmiştir. 

Piyesten evvel ve son· 
ra müzik yapılmış ve Milli 

t oyunlar oynanmıştır. Kala 
labahk bir seyirci kütlesi 
önünde piyes · muvaffaki
ydle teıısil edilmiş uzun 
uzun alkışlanmışlir. : 

Habt"r aldığımıza gö· 
re temsil kolu önümüzde 
ki pazar Karbeyaıa ve o· 
nu takibeden pazar da 
Süveydiyeye giderek ayni 
piyesi temsil edecektir. 
Vali Muavini Ankaraya gitti 

Vali Muavini Akif ış· 
can Vilayet bütçe i hak· 
kında temaslarda buluf\• 
mik üzere dünkü ekspres 
le Ankaraya gitmiştir.Gay 
bubeti esnasında kendisi· 
Vilayet mektupçusu veka2 
Jet edecektir. Uğurlu yol· 
culuk dileriz. 
BEYRUT BAŞKON

SOLüSUMUZ 
Üç gündenberi şehri· 

mizde mis4fir bulurınn 
Beyrut Başkonsolosumuz 
Rafkı Refık bugün şebri
mizden ayrılarak Beyruta 
gitmiştir. 

İtalyan tayyareleri dalga· 
lnr halinde Pire Limanı 
ile diğer şehirlere l:ücum 
ederek bombalar atmışlar 
dPr. Bu bombardımanda 
inaanca zayiat vardır. Bi· 
nalarda da basar olmuş· 
tur. Muhtelif köylere bom 
balar atılmıştır, Pazar sa
bahı Atina kiliselerinde 
Paskalya ayini yapıhrken 
alarm işareti verilmiş,fakat 
halk bu alarma rağmen 
&onuna kadar ayine de· 
vam edilmiştir. 

ALMANLARIN TAY· 
YARE ZAYiATI 
Lordra 21 A. A. -

Son ıki baftadnnberi Al· 
mantar her haha 100 den 
fazla tayy e kaybetmişler 
dir. Geçeı. haftaki zayıat 
113 tür. 

ti Vilayetlerd~k\ t~şkila· 
tından aldığı ihtiyaç liste· 
lerin i tedkik ettikten son• 
ra bu malları ihtiyaç nis• 
betini tespi edecek ve bu 
günlerde alakadarlara bil· 
dir~cektir. 

giliz tebliği: al'iı yo unun "1 
man Aı· a nsmdan : t · d 4 ettt Yunanistanda Y me resın I! m ..ıi unaıı Bu gün Bulgar kıtala· 1 w d b k ınerı· 

ve lngiliz kuvvetl .. ri Alman kıtaları, ıgın a eton e ı 
du .. d •r kıtblarının himaye· rı, d k l adet menfez inşaatı tıı' 

g tarafın an urtarı ek'iiltrneye konult11U! ~ 
sinde geri çekilmeğe mun mış olan Bulgar mıntakarı 2 __ Keşif bedeli· 
tazaman devam etmekte· nın bazıların' balkın menfa 
dir. Mah:raııe idare edi· atine olarak ıüküıı ve niza Lira 14 kuruşturd. ·r t 

3 - Bu işe ~1 1e 
len bu hareket e~nasında mı idame için işgal etmiş kı Naha müdürJüğurıo 
düşmana ağır Zbyıat ver· tir. 

Sl·ıa.Ah alfznda dirilm,ktP.dir. Al· rebiıirler. "5 
Sofya 20 A.A.- 4 - Eksiltme"' 

6 b l l t L\byada Tobruğa kar· man ajansı bildiriyor: cuma günü saat ~-
U Un an ar şı yapılan Lir hücum tar· Makedonyada: Osküp· A k h ··ı. .. t " 

\ nta ya uaume fJ 
Aleyhine hukuk davası dedilmiş ve iki Almaı ı tan te bir Makedonya hareket ğında encümen od• 

açılmayacak ! kı tahrip olunmuştur. Mal merkez komitesi tesis edil yapılacaktır. ef 
Ankara -_Askere ah· taya hücum eden Alman miştir. Bu komiteye Make· 5 - Muvakkat t ~ 

' nanlırın işlerini resmi ve· tayyarelerinin attığı bom· d,myalı Bulgarlarnı ,en mü nal 282 L. 91 ku.r&Jf~ 
kaletname ile!takip edecek balar hususi meskeııler· ~ him mümessilleri dahil bu: 6 - Taliolerıll ı 
lere verecekleri vekaletna d k i b" 

de çok basar yapmışlar· luıımaktadır. ret o asına ayıt•.~. 
menin noter huzurunda d ki d ır.P dır 15 yaralı 5 ölü \'ar• MANŞ SAHİLLERİN· u arına air ve• dil 
tanzim edileceği gibi .fev· dır. TUP DÜELLOSU muvakkat teminatı tel 
kılade hallerde hakim, jan· YUNAN TEBLlGl Londra 20 A.A. -- ettiklerini gösterir e I 
darına, polis ve emsali;dev· .. b't ·ı hı · t 'lf 

Atina 20 A.A.- Yu· Manş sahillerine yedeştİ· mus 1 e 1 e e ıye ..ı Jet idaresi mensupları hu· ·b ı · ıaıı.,. 
zurunda da tanzim ediıebi· narı tebliği: rilmiş olan Alman topla· 11 1 raz etme erı ,..1y/. 

Arnavutluktaki kıtaahnıız rından iki tanesi bugün 60 KiLO ZE YTli, 
lecegine dair Millet Mec• SAT LACAK 

k mücadele harbine intizam Ö·"'leden ıonra Duvr üzeri l ı..: [isine verilmiş bulunan a• ır; S L b 11 • 

k 1 ·· la devam ediyorlar. Ar- ne ateş açmıştır. Atılan uriye ve Ü 011 ..ı nun layıhası ala a ı encu· d 
1 

· k aY' ' 
1 d · · navutluktaki kıhahmız iz· mer""'İler ,· nnnca zayiata e en erm metrü g :.ı men er en geçmıştır. ·•• k ld k' · ~a9' 
Bundan başka silah al· ça edilmeden nuvaffaki· sebebiyet vermed ıği gibi u e 1 zeytın 15 

tında bulunanların aleyhi· yetli bir rücr ınanevra .. ı · hasar da yapr.mamışhr. dan '"çıkarılmış 011'
1
be' 

Yupmıctır. 4 ~ ıo;zeytin yağının bf et,r ne açılmış hukuk davaları· .. v 

nın fevkalade halin sona er Makedoı , c lman· T Ja"""n losuna ehli vuku t 

ı ·' ların bı·r ı' lerı' hareket'ı bı' l ı L dan 31 kuruş kıyaı• ı: mesiı1e kadar görü meme sı..ı k sr 
ve bu gibiler hakkİnda ye· dirilme~ tedir. Alman tay ANTAKYA ASLİYE HU· dir edilmiş ve 8\1 

1 
niden hnkuk davası açılma yareleri dalgalar halinde KUK~MAHKEMESINDEN ma suretile peşin P'~ııO 
sına dair kanun layihası da Lamyay1 ve Halkisi hom· Antakyanm Sofular is· 25--4-941 cuma g~' 
Meclis umu:ni heyetine bardıman etmiş bazı ev· Janı mahallesinden Şakir at 15 de satılması te 

sevkel'ilmek iizeredir. lt-r hasara uğramıştır.insan kızı Fatma tarafından ay· eylemiştir. ıdJ 
Vltnan ı·sf an da 

1 
ca •da zayiat vardır.İngiliz m mahallede otu:an ko· Talip olanlarıo ,~ 

1. ı avcılan 15 Alman tayya· cası Hüseyin kurt oğlu Mıth 7, 50 nisbetinde pe'll, 
A•keri l?ir kabine kuruldu 1 esini düşürmiişl~rdir. mut aleyhi ıe ikame eltıği ~ile birlikte def~~~J. 

Atina 20 A.A.- Baş Almanya ile Japonya ihtar davasında: Müddei· mılli v: .. 1ak Müdur a 
v~kil Korizisin vefatı üze: 

1 
arasında mDbadela aleyhin ika 1letgahıwn meç· müracaatları v~ ""~~ıe 

rine Knl ta .. afmdan yem Londra 20 A. A. - huliyeti has~bile ilanen teb nin mezkür MüdürlıJ 
kabinenin teşkiline memur Müstakil Fransız Ajansı ltğat } apıldığı halde mu· lun~uğu delıaliye ~;e, 
edilan Atina Valisi ve Baş Şanghaydan bildiriyor : eyyen gün ve saatte .. mab· masrafların m:işter• 
vekil muavini, K la bu Japon Hariciye Nazırı kemeye gelmemiş ve c~vap· olduğu itan oluıı&ır· 
günkü ahval "' "' şerait Matsuokanın Berlini ziya• namede göndermemiş ve ıf 
içinde l>ir askeri kabine reti esnasında Almanya mazarttini de bildirmemiş 36000 KİLO UN p. 
kurulmasını tavsiye etmiş ile Japonya arasında akde olduğundan hdkkında gı· CAK .,J 
ve Kra1 Corç bu tavsiye· 1 dilen bir anlaşma mucibin yap karan verilmiş ve Antakyadaki Jıt(;I 
yi '. kabul ederek askeri 1

1 
ce Japonya Almanyaya mubakenıe 20-5-941 okul taburu ihtiy• ~ 

kumandanlarla istişar°'ler· 1 ta.yyare ve harp malzeme sah aaat 9 a bırakıl· nan 36 bin Kilo~~~ 
de bulunmuştur. Bu iııtişa· k b l. d b d . ld d . b ·ı~ lıkla mu··bayua edı n"ü reler n~tic~si olarak eski si mu a i ın e azı enız mış o uğun an ış u 1 a· ... 

11
7 

d M cUzütamları verecektir. nın gazetede neşrolun<lu· d~n talip olanl•!1 ıı •'ı 
Harbiye Nazırların an a h b 15 941 

cuma günu s• 
11 zarakis Kabineyi teşkile Sanıldığına göre, bunlar ğu tari ten iti aren 

8 
, 

memur edilmiştir. arasında iki zırhlı krova· gün içinde bir itirazı var· kışlada sahn aııı>11,1 
Kabineye Kral riyaset zörle üç küçük \crovızör sa bildirmesi tebli~ yeri· yonuna müra:;,;aııt 

edecek l ve dört torpido vardır. ı gt çmek üzere ilan olunur. olunur. 
Atiııa 21 A.A.- Yu· .,,.------~~~---~111!11!111!1--~~!'I!--~ 

nan kabinesini deniz Ami· 
1 Vakıf mülki9et ilanı ffel. 

rah kurmuştur. Amiral ka· 1 ı J 

binede Başvekil mua· \ Vakf mevkii Nu. Mahzarı Cinsi mLub. beKdeli Lı,;, 
b b. 1 . • ı~ 

vini olacak ve ka ineyt- ız· Kantartt ettmi Köşker pa. 42 5-176 Dükkan 250 00 18 
zat ~ral riyaset '°decektir. « " " 43 5-176 ,, 200 00 1§ 
Yunan kralı Yunan mille· " 44 5· 176 ,, 200 00 1~ 
tine· bitaben bir b6'~rnname " " " " 4 5 5. 227 ,, 250 00 17 
neşrederek müttehit ve Habibneccar" C. : : 46 5·218 " .200 00 ı8 
azimkar Ynnan milletinin 'Semerciler mes. " ,, 47 5· 198 " 250 00 181 
memleketiniu namus istik· ·ı ,, ,, Mazman ç. 48 5-332 ,, 250 00 J 
lal mücad~lesine devam ve 49 5-332 ,, 100 00 ı1 

" " " " vatanı sonuna kadar mü· J Kıtntara cami Köşker pa. 51 5-189 ,, 200 00 ., 
dafaa etmesini istemiştir. Habibneccar ca . Demirci çık > 

1 mazı 52 5·392 ,, 200 00 
1
, Halkla tAbmediye camiiCuma P.AZan ~4 

' 

sokağı 85 5·1481 Hane 1000 00 'Y 
Ba akşamdı.o itibar~n Hurmalı mes. Cuma pa· 87 5·149 Düklran 300 00 d6~ • 

KIRMIZI ÇlÇEK 1 Yukamla yazllı on iki parça gayri rnenkulün mülkiyeti !Y-4-941 t· c"~ 
Neşriyat Müdürü ren 15 gün müddetle a\~\k arltırınsya koaulmu~tur. İhale 25-4 -?~1 1~ 

Selim ÇELENK nü saat 15 te vakıflar idaresinde yapılacakhr. Arttırın tyı iştiri.k ıçııı 
C.H.P.matbaaaıANT AKY A ı di buçuk muvakkat teminat akçası v~rilmeıi lazımdır. 


