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1
• llYllldCirü Dahilde ytlhGı 5. ira 

a.~,t~ CELENk Yabancı memleketlere 
N 'h ·t- 8 lira 

't"iYat M:~ll Yazılar lılnların hor kelifT\e· , 
N uanderıı . rO adına .. ''"'dllrnı rnelidir. sinden 5 kuruş alınır. 

Qe Yen Yazılar Ögleden sonra çıkar gllnlük siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 1928 YIL 13 SAYI 2761 Ocret pefindir. u z - - , ADRES ı YENlc30N -··ANTAKYA - Telefon 1 - 46 Posta kutusu 24 GDnD geçen sayılar 
( ~- SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kuruflur 

l" <ıŞv r u1la~riiiiiiiiİİİı m-=---ı--=z1M~i:-;/ .. ~Yi~u~n~a~n ~Kı~r~al;;-ı ~M-=-o--=s~ko--=viiiiiiiiad~a--=n---biiiiiiiiiiiş~;m~,, ı~d~ekiiiiiiııiliiiiiil· 
lııt,·ıe~-' ı·. '! huzurunda ~lı."~:y~~~::e n:~tr":deen- Madrite kadar Yılnan or-. J ı rek Girit adasına çekildi / H LonJra 23 A.A. -Yu Almanya bü- dusu 

l akİmİgef Ve ÇO nan Kral ı Jorı' bükü Cuk b - yu··k bı·r sı·911_ Alman ve italyan kuvvet-ayra m l g d h met erkanı ve Kral ailesi· " terine teallm oldu t ur lln er le birlikte G:rit adasına Af Berlin 23 .A.A- Al· 
QtO-'znd • f ~ h .. çekilmişlerdir. Yeni bii· Sl aaf İgefe man resmi teblig~i: Yuna· 

J aı ç en teza u- kA k umet mer ezi adadaki f • niatanın şimalmdeki Apin 

l 'ı L/~·rı.kara 2t2af/a .kul/andı Kanarya şehri olacaltır. geç l ordusunun hattı riicatı ke· 
q-ı_ AA Kral Atinadan ayrılmadan MOhim teklifler bekleni- silmiş ve bu kuvvetler as•, 

a11:ırni · .-Mıl seçı'len 250 çocuk Mt' ll"ı l Y ·ıı · L· k · ft'tnları YuyeJt ve çocuk bay evve unan mı etıne r.ıta yor - ispanya toprakların erlerımize teslim olmuş· 
•rıd . r un h Şefe seYgi ve saygılarını ben bir beyanname neşret dan Cebaliittarıka hilcum tardır. 

11,11~1;~~cn teıah:;atı!a~:~ izhar etmek için Çankaya miştir.Pu beyannamede de için hazırlıklar mı var? Vaziyet endifeH glS,.DIQyor 
c A k · Bu " ~öşküne gitmişlerdir . Yan niliyor ki: Londra 23 A.A.- Röy Londn 23 A.A.-Yu· 

t n artd rnunast-bet• larında Bayan .,lnönü ile "Har bin acı mukad...ıe h d ~llde11 • Y•pıl " :.ı ter Aı'anıının siyası~ mu· nan cep esin en gazetele· 
a an to· Başvekilimı'z Doictor Re- • b ·· b · V 1 d Yavru) 0 nr, · · . . ...a.ı ugun em e iah i harriri yuıyor: Almanların re gelen haberlere göre, 

d' ar t, f mınuı.ını fik Saydam olduğu halde ve meşru hükumeti Ati· A 
1 
Şef ra ından Eb siyasi faaliyet\ son günler• iman ordusunun şiddetli 

At .. e· yavrularımızı kaLul buyu· k P b ÇctcnLt aturküb k b · ., nayı ter e ve ayta h Gi de çok artmıştır. Bu si• hücumuna mukav~met 
kut 11: er kon a rıoe ran İnönü her birine ayrı rid adasma nakle icbar et· yasi faaliyet Moskovadan etmek için kıtalarımızın 

\elcbele .muş ve ilko· ayrı iltifatlarda bulunmuş· mekte r . İki İmparator· Madrite kadar uzanmakta gösterdigi müşterek kah· 
~~ .. '!ıerj arasından tardır. I k f d h b k b ...._~ u tan tara ımız an ta · dır. Almanlar bilhassa ramanlıaı ildirme le ~· 
/) •• ------------- rik olmadan maruz kaldı- Vişi ve Madritte çok bü raber endişe vermelten llnku•• atış mu••... ğ'ımız hücumdan sonra bü yük bir enerji _sarfediyor- h11li bulunmuyor. Alman· 

tfin azmimin ve memleketin lar. Almanyanm Mosko· !ar biç bir noktada muka· 

b k 
istiklal ve mülki tama:niyeti va ve Ankar.a 'Elçileri Ber vemet battmı yarmaj'a mu· 

Ç Sa a ası ni Giritten müdafaaya ve l d vaffcak olamadılar. Kıtala· 

k 
ine avet adılmiştir. Bun 

O "h bizlere tahmil eylediği mü rımız yeni hatlara çekil· 
. • ey 1 lar vazifeleri başına dönün . l d rıon1·ı ecan ı ve güzel oldu _ Bi • cadeleye devam edece· mış er ir. Bu hareket ,.eı· " er cire kadar bu iki mınta· d k e mükafatları ve madalya· ğiz.Azmim ve YuQan bükii nasın a ıtaıarımızdan 

met ve mıheıinin azmi kaJa belki şiddetli faaliyet ağır zarbeler yiyen Alman 

gc Ecdcrı 1' . ları V~rildi Yunan kuvvetlerinin sonu te bulunmıyacaklardır. Vi lar şimdi daha ihtiyatla 

l
. lc4k1·ı· erbıye8•1 B"l d k d k şide bakim olan kanaat ·ı ı· 1 S l h ıp •tı t o· ir. Bunu takip eden mav na a ar mu avemete ı er ıyor ar. on ae en a· 
ıı d:dilcrı •rafından ter zer atışı 

1
da Kuseyir köy devam etmesidir. O Yu· Hitlerin son kozlıtrını oy· berlere göre çekilen kuv· 

Urı atış m·· b k f d lik k ıallt 
1 

usa aka· lülerinden Hayri Uçan 46 nar. kuvvetleri ki, bilbas· nama nmanının gel iği vetlerimizle Alman kıtala· 
•ı~,;~ı•aı010 5y te. Genç - puva n la birinci, Han ifi sa Alman ıarı n ıopra klan. merkezi nd >dir. Almanya rı ar asında şiddetli çarpış- : 
lctc atış s h enı tal'zim Nizam 44 puvanla ikinci mızı istilasından sonra şimdi dahı sarilı teklifler :Dalar olduğu anlaşıhyor. 
bu c tııc a asında yüz l b d gayri müsavı va~iyet alan de bulunrıc1ktır. Bu ara• Mukavemet davam ediyor 

tur r•klı . o muş, . ta anca .atışın a d K &tııt 1111da b seyırcinin ise 45 puvanla Süleyman mücadeleye yardımımıza i l\tman kıtalarmm İs· ahire 24 A.A.-Yuna 
~rrı ~~,30 a a~lamış ve köylü birinciliği, Başko • kc._,şan parlak surett~ mu· panyol ve Fransız toprak· nistanm ıol cenahındaki 
ıo11 ıçıııdc d kadar inti · mİst"r Mustafa Erin ikin . harebe eden ve halen bak !arından Cebelüttarıka hü f"Sas Yunan ordusu Alman 

' er · cvaın d b 1 k • ı\iıı~ıııir. e erek ciliği kazanmışlardır. ' lı biı dava için Yunao cum etmesi için Vişi ve ücum arına arşı iyi da ' 
•a~ '•ı,. ."'• 70 

1 
Birinci ve ikincilere topra~la rı üzerinde müca· ınadti t tehdit edi ı mel le· yanmaktadır. Alman İler-

~l§ıııda '!;... 22 ç:;c' .. ifştki- Bölge Asbaşkanı tarafın • dele etmf'kte olan lugiliz dir. Hitıer Fransız donan leyişi hafiflemiştir. Bunun 
. Gk b ~\.lcnçlik tu e- dan nakdi mükafatlara ve kuvvetlerinin miizabaretile ması He Fra'\sız üslerine iaşe ve münakale ntüşkü· 
tın 1' •ılar1 taburu d l l · · düşmana karşı şiddetle ve .. k d IA d ·ı · ld'ğ' tirı .. ·ı Una 

27 
ndan Salahat ma a ya arı verılmıştir . goz oy uğuna şüphe yok atın an ı ~rı ae ı ı zan· 

Pı.ı"' ı ~cıı d Pııvanlı. b' Bu atış rağbet gördü· şecaaUa döğüşmüşlerdir. tur. Amiral Darlanm Pa- nedilooektedir. Diğer tuaf 
"•nı, ik~rı--· Çinçin 1

23
• ğünden Bolgece sık sı.k Epir ordusunun be-ninı,Baş riste Almanlarla yapa~ağı tan Almanların çok agır 

. ty ' 1 ielınişler _ tekrar olunacağı memnuni kumandanın ve hüküm•tin müzakerelerin esasını bu zoyiat verdikleri muhakkak 
\leh • yetle öğrenilmiştir. haberi olmadan düşm .. rnla mesele teşkil edecektir. tar. Mültecıl~r, Romanyaya 
il~" ~öl,,.d,'rıfn izde mü •areke imzalamasınıl sa Zürih 23 A.A.- İs· dönmek mecburiyetinde . BU İŞ d Üze/,,, ik olan hakiki sebepleri viçre gazetderine gört-, ( Sayfeyi çeviriniz) 

Mi11~'~.rn,:::,ra Yapı- daha bilmi} oruz Bu hare Alm8nyıınm Clspaoyadaki ~~ 
c .. ı ı q ._ rn fı.lem •? ket milletin • Kralın ve SON DAKiKA .. 11: bay a .. i1tıiy ,, ez mt. diplomatikFaaliyetiLondra 
tchtinı· tanı, rn~ c. ve \:o- Elektrik cereyanı sabah- hükumetin hürriyetini hiç· da merakla taldb edilmek YUNAN TEBLlGl 
dar" .. 'ldc dürıu~asebetile ları intizamsız gidiyor bir surette takyid etmez J· Al k d S A 4 A Y ~~ 1 "'Ptlan oır.ıeye k El k ve tehdit altına koyamaz. mr. manr ya ın • Ü· tina 2 · A. - u 
.. a rn.11 ıs a • e trik cereyanları k l h d ôt1 ~ı,..,, ·hıiıni d- ~ılhassa sabahlan biç le in Azmimiı, kalan kuvvetleri veyş ana ına ücum an nan Başl<umandanlığıoın 

ve ~ crı ~ \ bildiroıi t~~ı tızamla verilmemekte ve mizle mücadeleye devam evvel Cebelüttarıkı zaptet neşrettiği tebliğde deoili: 
" l'laı'- "l\ra ş IK. b m '- . . 1 1 h" k' ra "' t .. tal b ~~uk düzeu gitmektedir. etmektir. Yunan milletime e.. ıçın spanyo u yor ~ : 

b
. ttj ve [) "fckkuıı e. eler Gu l d b · d ı ı kümetind~n müsaade isti· .. - Yugoslavya c .... p • 
it h uc(cd' ert ile n er en erı evam et· yus o mayınız. ,, •. 

t-ck eyct . 1)'c •d mekte olan bu hal haklı yect:klerdir. hesinin in hilali üzerine 
t h' tl,t lehıtli· ına olar.ık birçok vata'nda• la tekrar açılmıştır. Arnavutluk eepb~sindeki 
.. \ıt <>la')' rn~ .... gde gide . k "' D b Fon Papeu Almanyada l · ·ı. ·uQh il .. " .. ele . rın şi ayetini mur.ip ol - ünyc-nın u çok mü· ~ ıtalarımııın geri i e ırtıua 

"'n" t• . l•t.. atnde ınu b" d h' ''- d · ki :ıı. ... .... .. .. nd ş V(' iZ en elektrik ım ve naZIK zamanm a B l' 23 A A s· tı t~min için gerıye çe 1· 
.... t. tl'tın ''l ctrh·, •ıların ·d er ın . .- ıyct• 
1 

•• , n ~ ı v 1 uresinin nazarı dikkati· Ajans haberlerini büyük A h f'ld b'ld' 'ld'ğ' mt1k mecburiy~tiode kaldık tıaın uelcd· e ıne. . b' h sı me " 1 en ı ırı ı ı-"'\l •11, 'Ye v nı celbetmemiz rica edil· ır assasiyetle takip eder . Al A ı. Fakat Alman kıtaları-

~'t"t, B Çel•rı'-lc e Par. mı' ctı'r. k b b l. k ne gor~ manyaoın . n"a "' " .. v en ı a m te errür et• · h k · b d eh.... \l ın r kon • rn Elçisi Fon Papen ha· nm serı are etı ura a • 
Qj) ~le p erııiın ~ Filhakika elektrik cer~ mesi şüphe yok ki can sı· len Almanyadadır. Al· ki kıtalarımızm rücat bat-
il c ~c· . •rti ınu. ~anları sabahleyin tam A- kıcı bir şeydir. 
1 ~ 'liı 111 klaa ~·f! 1ıBelc. ıans haberleri verilirken Fabrikadaki memur man - Türk münasebet· tmı kesmiı ve Epirdeki 
c'-i•t:_ ICbitl ... •r hit

1
L za · ·ı · k 'd · l'ğ. leri bakkand" buradaki Al ordu.uuıun iaşe ve müna 

•"'· -..r1 takd' uc man zvman ke!iilmekte· ve ışçı erın ayı sızı ı k 1 ıa ey dir. Mesela bu sabah ujanc; zannettiğimiz bu halin Ö· man mehafilinde yeni bir a e müşkülatı başgöıter 
bülteni zumanırıda ce.re· nüne geçilmesini temenni mütalea ileri sürülmemelıt· diğinden bunlar Almanla· 
)'an dört defa kesilmiş ve ediyoruz. tedir. ra teslim ~Imuılardır. 



Sayfa-2~ 

ka 
Vazife ,ba~ına çağrılıyor 
Çok a}'.m bayan ismet 

İnönünün riyasetinde bu· 
Junan yardım set•nler ce· 
miyeti Türk analarını ve 

Türk kızlarını vazifeye ça· 
~ ğıraıı aşağldakı mesaıı 

ııeşretmi ~tir. 

"En lıüyük kuv vti da· 
marlaru daki asil kanda 
bulan yurds~ver Türk ana 
sı, Türk k ! 

Jş başın emek birliği· 
ne. 

Dün oldnğu gibi bugün· 
dn yürciinde sönmez ate· 
şiole yurd müdafaasına er· 
keğinin yanında • katılmak 
istiyorsun. Zaten senin 
olan yerini bir an evvel al 
mak için çırpınıyorsun. 
~Etinde silah, yüreğinde 

iman siperde yer alan~eş· 
~ siz hakraman tarlaaında 
sabam ardında nöbet alan 

.eFatma kadar amin ol sana 
da hayrandır. Düşünki de· 
ha dün kara kışm korkunç 
aoğuğunda sıcak ellerinle 
onu saran armağanın şük-

• 1 , . ı ran a.onu saran sevgın e• 
be,aber d~marlarında do· 
!aşıyor. 

İşte çoşan kalbini ,en 
derin ve sonsuz 'heyacan· 
dan hızını, kuvvetini alan 
cemiyetin senin içinde di· 
leğe geldi, dil~!e geçti; 
müjdeliyor: Savaşa bun· 
lık devresinin b" son g :m 
lerinde ilk iş olarak ııana 

~alan bir Alm'ln zırhlı fır 
kasanın insan ve mal.zem~ 
ce yüzda 65 .nisbetinde za 
yıat verdiğini söylemekte 
dirler. 
MQcadale devam ediyor 
Kahire 23 .A.A.-Şimali 

Ynnımistanda Apir or· 
dusunun teslım olmasının 
Yunan k ı ıvvetleri kuvayı 

küllıyesine tesir etmiyece· 
ği sanılmaktadır. Sözüne 
in:ırııltı ın~h.lhlJe ı bil· 
dirildiğine göre, Yunaois· 
tanda Alman tazyikı rmn· 
vakkaten hafiflemiştir. Bu 
hafifleme İngilizlere yem 
mevzilerini tarsin etmek 
imkanını vermiştir . .Rakat 
bu molanın devam elmiye• 
ceği tahmin edilmektedir. 

MOtareke teklif edildiml 

Londra 23 A.A.-Yu· 
nan Başkumandant Papa· 
gos tarafu dan Almanlar• 
dan mütareke teklif edil· 
diğine daix çıkan şaylalar 
hakkında henüz malumat 
yoktur. Bu sabahki bütün 
Yuııan gazeteleri Karalın 
ve hükumetin etrafında Yu 
nan milletinin her zaman 
dan ııkı 1 ıir surette 
birleşmeleri lüzumunu yl'Z• 

nıaktadır. 

sanır ger.iainde;ordu sıh· 
hiye i,lerinde ödev veril· 
di. İş başına! 

İstersen 'sağhk veren 
nü~azişkar ellerinle karde· 
şirıin, yavuklunun, babanın 
Türk mü~fuımda akacak 
kanı durdurmak, iyarasını 
aaracak han? paketi Y~ sar 
ğılarmı, ilaç ve ompulleri· 
ni baııclamı:ı.1 için ayıra 
bildiğin günler emek birli· 
ğine gel. 

istersen sana her elbi· 
&ellen daha çok ya.kaşım 
kırmızı ay işlenmiş, gönlün 
ve imar m gibt beyaz te· 
miz gömleğini giyerek Melı 
medinin yarasıııı sarma ğa 
koşacağın günü .bekleme 
PuHuğun demirine yıpışan 
Fatma gibi, i:;ine sende 
bu gündeo sarıl, asker 
haste.nelerine, gö!liillü git, 
çalı§mak ıst cliğinı söy ıe 
dalla yararh olabilmek için 
bilgi ilo b~zencneğ~ çalış 
gönü!lü hasta bakıcı kurs· 
larımızdaki bo~luğu doldur· 

Yardım sever Türk 
ana!tı, 'f ürk kızı! 

Emek vermek imkanını 
bulamazsan tasa etme. İyi 
duygularının, sınırma çar· 
pAcak kötü niyeti ri oldu· 
ğu gibi kara ve .. günl~· 
ri de yok edeceğine inan, 
atalarmm sosyal yardım 
terbiyesi esas ve hakikatı· 
il! "Kara gün dostu,,diye 
adlandıklarını unutma,, 

Milli piyaııgo 
dün çekildi 

139232 NUMARASO BiN 
LiRA .KAZANDI 
Milli pıyangonun 23 

Nisan için hazırlamış ol • 
duğu fevkalade keşide 
dün çekilmiştir. Bu keşi • 
dede kazanan numaralarm 
tam listesini veriyoruz : 

50 bin lirayı 139232 
numara, 20 biıı lirayı da 
170175 numara kazanmış· 
tır. 

10 bin lira kazanan 
numaralar : 233571 ve 
202154 tür. 

5000 lira kazanan nu• 
maralar : 218090, 27797, 
112999, 289720, 118142, 
ve 276081 dir. 

Sonları 0150 ile niha· 
~ellenen pj~etler 2000 lira 
6615 le uihayetlenen bilet 
ler 1000 lira, 9186, 0898le 

ihayetleoen biletler 500 
er lira, 925 nihayetlenon· 
ler 10 ) lira, 76 ile niba • 
yetlenenler 10 lira ve 9 
la nihayetlenenlerde 2 şer 
lira kan&Hl\~lardır. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.mıtbaatıANFAKY A 

--- . ---- ---. ----

T'ENIGO~ 

lngi te re· 
•• spu o mu

nasebatı .. 
Çörçif Avam kamarasında 
sorul n suallere cevap 

verdi 
Londra 23 A. A. -

ispanyaya açtlan iki mil • 
yon logiliz liralık kredi 
hakkında Avam kamara· 
sıoda so.,.ulan suallere 
Başvekil cevap vermiştir. 
Çörçil lngiliz - . lspanyol 
mürıasebetlerindeki iyileş• 
me temayiillerini kaydey· 
lemiş ve istikrazrn ak<lin 
den evvel keyfiyetin A
vam kamarasında müzake· 
re edilmemesini tavsiye 
etmiştir. Çörçil sozun-
devamla demiştir kı : 

" - Bu ıı da lspan • 
yol hükumet aramı ı ı 
açılmastnı ms österP· 
cek hiç bir ~f meydan 
ıVt!rmı,me' istıyoruz. Şük· 
ran du) gul arı ifade edil· 
sın edılmesin lspanyol 
milleti bitaraf kaldıkça in· 
giltere ve Amerikanın lü· 
zumlu gördüğü bütün yar 
dımı yapmakta ba'.dı ol 
duklan mütalea.nndayım.,, 

Almanya İspanY'9Y• teh 
dit ediyormuş ? 

Zürih 23 A. A. -

• 
Vriş ·ve lspnn 
yay kıırşı 
lngtlterenin takip ettiği si 

yasat takdir _ediliyor 
Londra 22 A,A.- Ga• 

zeteıler ispanya ve Fransa 
nın vaziyeti hakkında şu 
mütaleada buıunmanktadlr 
hu: 

"lngiliz miHeti 1afer· 
den emindirı Bu; günkü 
ıoevcut müşkülat iyi ida· 
re edili:se mutlaka yen j · 
ıecektir. lnJriltere, lspan· 
ya ile.: Fraosaya karşı va 
ıiyetini t~spit etmelidir! 
Bu iki hükumet bite düş 
mandırlar. Vişi ablukayı 
yarmış gemilttrimize ateş 

açmış, Kazablanka ve Da 
kara Alınanların ayak bas 
nıasına müsaade etmiştir. 

İngiltere ise İspanyaya Ö· 
dünç para verecek .kadar 
uysallıkta bulunmuştur. 
Fransaya karşı takibedil~n 
yatıştırma siyaseti tehlike 
li bir vaziyet almıştır. Bu 
fa)'dasızdır. İtalyanın va· 
ziyeti bunun ~n bariz bir 
mis1tlidir. Fransa ve ltal· 
yaya karşı takib edilen 
siyaset ayni neticeyi vere 
lıilir . 
Amerikan • Fransız mO
naaebatı da gerginleflyor 

YUGOSLA VY.AOi\ 
NÜZ MOKAVEMB 

Londra 23 A.A~ 
rad ki Y:ugosla\' 11' a 
ne yabanct kat~~~t 

D'OI 
gelen haberlere ı.~ı 
zı noktalarda berııl I• 
l ı m olmıyan Yug~\,-ı 
du unun bakiyeletı,). 
vemet etmekte 11eJ ·d 
ordusu bunlarl.ı şı 
kar ti maktadtr· 

rııı Bu haber, Ber 1 ~1 
dapeşte ve Sofyad" 
nebi mebafil tle tt) 

d~~ 
ııan 

t' HatayNafıaMüdür.ı~Jo 
1--.j Vilayet dahıl~S 
pılmakta oları .

1 
Gümrük karakol b1 

da ilaveten beli ~eÇ) 
ma yerleri ioşaaU ~ıJf 
sfümeye konulın~ş61c 2- Keşif bedeh 
(2) kuruştur, ti' 
3 - Bu işo dair .?1' { 
Nafıa MüdiirJüğunÔ' 

' lebilir. ~ 
4-Eksiltme28-4~b 
zartesi günü saat1 ~0 Antakya Nafıa N tıf 
odasmda yapıfac•k.ıı' 
5 Muv.-ıkkat tr.1" 
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lsviçre gazetelerine göre, 
Alma oya, lıpan 
yadan Afrikaya kıtalar ge 
çirmek içio Seneraı f ran 
koyu tehdit etmektedir. 
Diğer taraftan Almanlar, 
General Veygandın F ran· 
sız müstemlekelerinden ge 
ri çağırılmtlsmı ist~mişler

dir. Çünkü Alm.1nlar, şı· 
mali afrikayı bir üs yapa· 
bilmek için General Vey· 
ga ndm kendilerine engel 
olduğu kanaatindedirler. 

NevyorlC 23 A. A. -
Vişi İle Anıerika arasın· 
daki münasebatın kesiJıne 
sine sebep olacak olan 
Alman manevralarrnan 
Fransada anlaşılmağa baş· 
landığı görülmektedir. 

ra z etmeleri 1811~\ 
60 KiLO ZEY A~ "' 

SA TtLAC ,ı le~ 
Suriye ve L~.bt';, l'u 

~denlerin metnı"J'r 'tıl 
kuldeki zeytin 1,- ille 
dan çıkarılmış 0~ bll 

lNGlLIZ TEBLIGI 
Londra 23 A. A. -

lngili:ı tebliği : 
Yunanistandaki kuvvet 

(erimiz yenı mevzilerini 
tahkim etmektedir. Libya . 
da dün gece Avustralya 
kıtllatıTobruktaınuvaffakiyet 

le neticel~ne11 iki taar:uz la 
bulu,ımuşlar ve 17 ltalyan 
subayı ile 430 neft'ri esir 
almıılardır. 

lngilizler 
Bardiyaya bir ihraç hare 

keti yaptılar 

Londnı 23 A. A. -
Salahiyettar askeri meha· 
fili ' beyanatta bulunmuş· 

tur : Şimdi Bardiyaya 
yaJ..ıılan lngiliz ihraç ha • 
reketi hakkında doğru 
rnalümat vermek imkanı 
vardır. Bır lngiliz kıtan şe• 
hir civarına çıkaralmıştır. 

Bu kı tanın vazifesi mü • 
hinı köprü ve depolarla 
toplttrı hhrip ~tmekti. Bu 
i~ler nıuvaffakiyetle görül 
müştiir. Bu müfreı.e ge
milerine dönmüş ve ancllk 
60 kişi kaçmağa muvaffak 
olamaruıştır. 
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Vakf 

olduğu ila~ 

Vakıf mülki9et ilanı 
mevkii Nu. Mahzarı Cinsi muh. bedeli 

Kantara\ cttm\ Köşker pa. 42 

« " " " 43 
" " " " 44 
.. .. .. ,, 45 

Habibneccar C. ,, " 46 
Semerciler mes. ,. ,, 47 

,, ,, Mazman ç. 48 
" " ,, ,, 49 

Kaataca cami Köşker pa. 51 
Habibneccar ca. De.mirci çık 

j5-ı 76 
5·176 

j5· 176 
5·227 
5·218 
5·198 
5·332 
5·332 
S-189 

Dükkan 

" 
" 
" 
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mazı 5:l 1 5-392 
Abmediye camiıCuma P .ızaı ı " 

L. K. 
250 00 
200 0'"400 .,_ 
200 00 
250 00 
200 00 
250 -oo 

.250 00 
100 oo 

200 oo 
200 

sokağı 85 5·1481 Hane 1000 00 

ı 
Hurmalı m Cum~ pıı · 87 5·149 Dük~an 300 '""00 

Yukarı?. '"t lı .on iki parça gayri menkulürı mülkiyeti !Y-4-941 ı' 
ren 15 gu' J detle a (lk arttırmcaya konulmu~tur. ihale 25-4 -9~11 
n~ saat 15 te vakıflar id~resiııde yapılacaktır. Arttırmtyı iştirak ;çı 

... dı bı çuk muvakkat tenımat akçası v~rilmeıi tizımdır. 


