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Alm.a ·,ya ile geni bir ti- Dün aksam Dalgalandıkça bu bayrak 
CQ t 4' / • [ d k Çörçil uzun bir nutuk Bir tutam toprağm üstünde çekilmiş bayrak, 

Al . l tın a~ma ımza a l söyledi Bir tutam toprağan altında gümülmUşse dedem: 
lllitnyaya 3 milyon 300 bin lirahk LQndra 28 A .A. İngi O vatan parçasıdır, düşman" ram olmıyacak: 
lllal liz Başvekili Çörçil <lü 1 ak u vatan parçasını ,ellere ben çiğnetemem. 

Verecek ve mukabili nde ecza şam saat 23 te radyo . ile § 
uzun bir nutuk söyıiyerek Kan boyar taze açan güllerini bağlarımın, 
umumi bir vaziyeti izah Sımrın tek karışında dinelir tek !cemiğim: 
etmiştir. Bu .nutkun hüla· Alnımı alnına koydum yücelen da~Jarımın, 

A alacağız 
nkara· Al •t•ınııd ·- manya ile re Türki)'rden Aım nya 

ticari a Yapılmakta olan ya 3 miıyo 300 bin lira 
•nlaşm ·· · d 1 k na er a nıuddeh so kıymetin e ma verece 

ı .. P•rtnfış Ve bir mu kttve· ve buna mukabil A.lmıırıya 
a ~ d'l h llnlaşnı e ' miştir. Bu dan biz{. tabbi ecza ve sı 
amn esaaı 11rına gö· bi malze:ne göndt!rilect"k· 

'-::---__ tir. 
[)·· ---------
Şehr·lln sabah Bir buçuk 

11'1\lzde 
lerd Ve diğer yer- sen ı>/z•k 

D.. 8 zetzeıe oldu "" sa un sab h 
. d,1cika a saat 7 yi 
''ddetıi b· &ec;e oldukça 
tur. lS ır sarsıntı olmus 

ıa • ~ 
~~•ınt, bi nıy~ de\'ameden 
~b ' dUş .. ''Wuk k\rnseleri te 
İr h Urrtıü• f k h' 11111 ~ fi at ıç· 

A. t Ol 

b 
lllld 1 lllflmıştır. 

e o u. A r 'Verdi;.· tansınuı ba· 
llluhtcl\f a ~ırıe göre dün 

d
lak"llde,ullaUartla Dörtyol 
a n Ve A k ı.b. lellele n arada 

• ır Yerde hOlınu~tur. Hiç
J..J a~, yoktur. 

l<.~y Qe 
0 lkevi 

ıııer· 
lerr Şebrirı ı. devam ediyor 
g ~il etın\ ıız Halkevinin 
eıı\erj . ş olduır.u k .. 

Ya tnıQ . . ~ oy 
~•ltrııştır tkıuciri dün 
oaştn . 

lill(L a,İ'lll v b ı "Cvi t> • • alimiz ve 
a d ''\Cl~trtı• 

c... e teına·ı 1 z olduğu 
eı-.r k ı m .. 'k 
§eLı. <>I eıa' uzı ve di-

"11:11 k t stlldan .. t 1 sa,, 10 il abahk b' ml u e . 
illi . 30cJa ır ıeyet 

ı..ı §lır. c:· . Karsuya git· 
ıcats "-cır k .. l 
ka ~Ya &el oy erden de 
ras"ic bir ben kalabalık 

t \le . 'Yram ' 
>"olu .. tı:nı,tı l<.. manza-
halk Vı~rinde oye giri:J 
lerj h ahtniıi toplanan 
ve h lltarettc :e ~alkevti· 

'yaş ieldini alamlarnış 
d arım l demiştir 

en so saat d" 1 • 
lıt llttt rn • ın enm~· 
l· nnıış _erasime b 
l.&lr r. Ve ılk aş. 
laı a~•ıd,n .. olarak hep 
ı:n· ~arşile boyıenen İstik 

1Şlır,ııB ayrak . 
ııtZl\c k ı.ı Unu rn·· çekıl· 
l Olttnu uteakip ".!l .• 
11tnış n Pro U· 
va Ve öır.~ gramı baş 

rıı et t. "Ye k d . 
ta ~ı . ın;\tir Ô ' ar dc-

Kahve toku yapddcak 

Ankara - iaşe teşki
latı memlekette birbuçuk 
senelik kahve ı;toku hazır 
lamağa karar verm;ş ve 
teşkilatın Tıcaret Ofisi 
icap eden faaliyete giriş

miştir. Şiındilil: Port Sait 
te 40 bin çuval Brezily.i 
kahvesi vardır. 43 bin çu 
val kahvenin de Brezilya 
dan memleketimize müte
veccihen yola çıkarılmak 
üzere oıduğu lıaber \'eril 
miştir. TututCJ.n ht!tıaplllr· 

d ·• n 80 bin çuvalıık bir 
par timn ise memleketin 
bir senelik ihtiyacım kar· 
şıladığı anlaşılmıştır. Bun· 
dan başka Mısırda satıl • 
mamış Brezilya menşeli 
kahveler de vanlır. 

ilk İş olarak Ofis, Port 
saittekı 40 bin çuval kah· 
veden onar bin çuvallık 
iki par ti kahve getirtecek 
tir. Bunlar iç~n navizer a· 
hnmış, vesaiti nakliye te· 
min edilmiştir. 

te başlamıştır. lntihap bu· 
gün akşama kadar devam 
edecek ve yarın neticder 
anlaşıl cakhr. 

DEFTERDAR GE.LDl 

eoiJı:n~lı l~ı)>Piy ~ll·den son. 
tş V Csı t . 

oy•lıtnın e ıtıilli em~ıı. 1 
da .ı ıştır A oyunlar 

Vılayetimiz defterdar• 
lığına tayin edilt'!n Bedri 
Rakont evvel gün ş~bri· 
rimize gelmiş Vtı bu günden 

"40k.t 1 • Yni ı 
larınıd or ar kö .. arnaıı· 
dit 1'-· a llluııyen Yun hAsta. 

ıcttıd · e et · • ~Oşku ı Vakta k .. cnı_~ler. 
ara n srv\n,.· oylunün 

Slttd "'' Ve lk 
den " liatk~vı:ı a. ışları 

-r-ı "Yta\nıışl , erı köy. 
ı CAR ardır. 

E~ ODAsı 
Şeh . l_hiAsı lN. 

" . tırnıı. 1'· 
ıntih,b, bu ·~.•ret Oda 

aun &aat ıs 

itibaren yeni vazif~sine 
1 başlamışbr Hoş y,eldil er. 

MAltYE MÜFETTiŞi 
GlTTI 

Bir buçuk aydanbenri 
Vilayetimizde teftişlerde 
bulunmakta olaa Maliye 
Vekaleti Müfettişlerinden 
Nazif, t'!ftişlerini bitirerek 
dün~ü ekspresle Ankara· 
Ya dönmüştür. 

sası şudur: Ben yaşarken ele geçmez "Vatammdır!,,dediğim. 
"- Yunanlılar 5lüoı § 

tt'!hlikesi kl\rşısmda kendi- Sanma tarihi bu ırkın şu sımrlarda. biter, 
l~rint! yardım için bize yeni tarihimizin en başı orda belirir: 
döndüler Biz Yunanistana Düşm.tnın savletin°' göğsümü ettikçe siper, 
yMdım etmek mecburiye· Altı yüz bin akının şid<leti bir demde- erir. 
tinde idik. Kaynaklarımız § 
ne kadar dagınık olursa Dalgalandıkça bu bayrak ebediyetlere dek 
olsun bu talebi reddede· Bu eğilmez başımın üstüne tek gölge diye , 
demezdik. Bun•ı redd ... t· yedi iklime vatan hükmedecek, ün verecek 
mek lngilt~re için şerefsiz Şeı efin doğduğu, şahlandığı tek ülke diye. 
lik olurdu. Bu işte elimiz Nurettin ART AM 
den gelen h~rşeyi yaptlk. 
Göndt':rdi~imiz kuvvetl~rin 

Yunanistandaki akını dnr
durmağa k8fi gelmediğini 
pek ala bilitorduk. Fakllt 
Yun nıstarın yardımına 
komşularıııın da koşacağı 
hakkında ciddi bir umidi· 
miz vardı 

Balkanlarda vahim fe· 
laketlı~r vukua gelmiştir. 
Şimdi Balkan devletlerini 
çiğnemek suretile Alman 
lann hata yapıp yqpma· 
dıklarını göreceğiz. Yine 
alınanların Mısırı istilaya 
teşebbüs etmderinin h&t11 
olup olnıadığmı anhyacak· 
lardır. 

Harbin ispanyaya, Fa· 
sa, Türkiyeye ve Sovyet 
Rusyaya ~~ada- genişlemtsi 

mümkündür. Hıtler Uk
ranyayı ve Kafkas petrolle 
rini b .. lki istila eder. 
Fakat şurasl muhakkaktır• 
ki ne şarkta ne ortaşark· 
ta ve ne de uzakşarkta 
Hitler mahkum olduğu a
kibetten kendini kurtara· 
mıyacakhr. Hiçbir kimse 
Hitlerin •l1ağlübiyetinden 
şüphe edemez. 

Teşebbüs '3lçüsünü kay 
bed erek telaşa düşmiyelim 
Buna inanıt. Harİ.>i parlak 
azimle bitireceğimize kati 
yen eminim. 

Çörçi l ortaşark Ak· 
deniz ve Atlantik mubare· 
belerinden bahsetmiş ve 
Musoliniye hücum ederek 

demiştir ki: 
.. Musolini kendi postu 

nu kurtarmak için memle· 
kelini Alm11n boyundun.: · 
ğuna bırakan dayak )·e· 
miş bir çakaldır. Zafer 
terazilerinden bahseden 
biı gülünç sahtakarın he
sap günü gelince amme 
adaletinin neticesine tevdi 
edileceği şüpbcsi:ı:dir. 

Atina düştü 
Alman tebliaine göre, Al· 
man kıtaları Morayada 

girdiler 

Bertin 27 A. A. -
Bugün neşredilen Alman 
resmi tebliği, bu sabı.h 
saat 9 da Alman kıtaları· 
nm Atinaya girdiklerini 
ve çok miktarda~lngiliz 
r.skeri esir edildiğini bil· 
dirmektedir. Yine bu teb· 
liğe göre. Alman paraşüt 
kıtatarı cüretkar bir hü • 
cumla Korent kanalını zap 
tederek Alman kıtaları 
Moraya ayak ba~mışlardır 
.. Adolf Hitler ,, fırkası 
ln)(iliZ mukavemetini kıra• 
rak ilerlemektedir. İngiliz 
ler karışı'k bir halde rücat 
etmektedirler. Patras lima 
m da işld edilmiştir. 25 
nisanda düşmanın üç va • 
puru batırılmış ve başka 
vapurlarına tam isa~etler 
olmuştur. Şimali Afrika 
da Sollumda düşma•ı mağ 
lup edilmiş ve bu harekat 
esnasında 8 tanlc tabriµ 
olunmuştur. Tcbrukta düş· 
manm huruç teşebbüsü 
akim kalmıştır. Atlantik 
denizinde beş düşman ti· 
caret gemisi batırılmıştır. 
Li verpul limanı bombardı
man edilerek iyi neticekr 
almmışhr. 

SON DAKiKA 

lngilizler 
J)ossiye şehrini 

zaptetiler 
Kahire 28 A. A. -

Şarki Afrikadaki ln~i.liz 
kumandanlığının tebl:ğıne 
göre, ltalyanlar tartthndan 
anı dane bir aur~Lte mü• 

Yunanistan,,, 
da vaziqet 
Pepagos tekaüde sav· 

kadildi 
Atina 27 A. A. -

Yunan orduları Başkuman 
danı General Papagos 
kendi talebi üzerine teka· 
üde S("Vkedilmiş ve Harbi 
ye nezareti bizzat Başve- · 
kil tarafından derubte olun 
muştur. 

Epirdeki Yunan ordusu 
niçin teslim olmuş.? 
A~ina 27 A. A. - E-

pirdeki Yunan ord ısu • 
nun niçin teslim olduğuna 
dair neşredilen bir beyan 
namede deniliyor ki : 

.. - Bu teslimin neti· 
r.esi cesaret noksanlığın • 

• 

dan değil, 150 milyonluk 
iki imparatorluk kuvvet • 
!erine karşı Yunaı t ordu
sunun karşı koy;ımıyaca· 
ğından ileri gelmi:;tir. Bu 
ordu vazifesini tam bir 
kahramanlık ve muvaffaki 
yetle yapmış fakat çok 
faik düşman kuvvetleri t~· 
rafından ihata eJilince ia
şesini temin edemediği 
için te:;lim olmuştur. Ar· 
navutluk dü~ man karşısm 
da 15 ) kilometrelik bir 
gerilemeyi bir tek esir , 
vt-tmeden başaraıı bu or· 
dunun Yunan tarihine eş
siz bir şeref sayfası ilave 
ettiğine şüphe yoktur. ,. 

dafaı edilen Dossiye şeb 
ri 26 nisan aktam saat 
18,30 da lngiliz kuvvetle 
ri tarafıdan,_ zaptedilmiştir. 
Hamburg müthiş bir su

rette bombalandı 
Londra 28 A.A.- Ber 

lin, Bremen ve Kiyelden 
sonra dün akşam Ham· 
burg şehri çok şiddetli bir 
bombardımana tabi tutul· 
muştur! 
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' İlô.nen teblİ~ 
Görüşler: Bakıp Gördükçe : 

a'KÖR,, Bizdeki bol-
·/span t ~ 

duru .. ü nak
E(ındu. 

Resmi teb .. 
/iğler 

\)fi 
Ant&kya icra medl 

ğun dan . 

Bir tiyatro eserinde ak 
tör kadrosu ne kadar dar 
olursa temsili de okadHr 
güç olur. Kalabalık ka"\ro 
lu piyeslerde birçok . fal· 
solar gürültüye gide:- ve 
bereketlerle kapnhlır. 

Halkeviode tems\I edi· 
len 14 Kör " en dar kadro· 
lu piyeslerden biridir. E· 
sasen piyes bir körü can· 
landırchğı için.ağırdır; ba 
rekctkri ' pek azdır ve 
sözler çok kuvvetli iir. Bu 
ağtr bareketıeri de - buna 
hareketsizlik de diyebili· 
riz - sözlerin kuvveti ve 
eserin kudreti kapatıyor. 

işte bu kadu ağır bir 
piyesi Halkevimizin Tem· 
sil kolu büyük bir muvaf 
fakiyetle başardı. Piyes 
başbm sona.kadar falsosuz 
devam etti. Yalnız intihar 
sahnesinde -ikinci gece 
kurşun zamanından pek 
az sonra patladı. Bir de 
üçüncü perdede suflörün 
sesi normalın üstüne çık· 
mış ve sahne haricinden 
de i~itilmeğe ba~lamışlır. 
Belki o da hey~cana kapıl 
dı. Şurasını batır • 
dan çıkarmamak lazımdır 
ki. sahnerıin temelini teş· 
kil eden suflör yalnı~ söz 
leri yetiştirmekle mükellef 
tir ve onun katiyen heye• 
canlanmak hakkı yoktur. 
O, piyesin akışına _ayak 
uydurmamalıdır. 

Bu iki küçük falsoyu 
sahnenin amatör oluşuna 

bıraktıktan sonra diyebili 
rim ki bu eser - bukadar 
ağırlığına r ığmen - taw 
bir intizatn ve ahenk 
içinde oynandı. Aktörler 
teker teker ve hep bir ara 
dtt ıltıradı kaybetmediler. 

Bu müşkül vazif~yi de 
di[lerleri gibi 'mükemoıe • 

luğa dair 
Zaman malum. Birçok 

Avruptl, şt>hirlerinde halita 
et, tereyağı ve şekeri ve 
buna benz~r yi ~·ecek mad 
delerini vesika ile dirhem 
dirhem veriyorlar. 

Fransızların şimdi kurt 
beygir etlerine rağbet et· 
tiklerini, şekersiz tatlı, et 
siz köfte, yağsız yemek pi 
şirmek usullerini Paris ga 
zeteleri lıarıl b r 1 k arile· 
rine enlatıyorları .. Ve 
bu mahareti ve hüneri 
gösterfmiyer. üstad uşçıla 
ra bile iş paydı>S . 

Halbuki bitde vaziyet 
bunun r teraine. Yurdun 
her tarafında bam,ılsun 
h e r ç e ş i t gı· 
dıt maddesini istediğiniz 
miktilrda mübayaa eder. 
kilerinize doldurabilirsiniz. 

Halbuki içimixde buna 
rağnıen;titizlik edenlerimiz 
var . Kahve )'Ok, .. arada 
: ırada buluyoruz. 
Kahveciden halisini iıte • 
mek zaten insafsızlık olur. 
Kilosu ,Ja 350 kuruş. Za· 
ten almak her babayiğitin 
harcı değil, Kahveyi bu • 
lamayı uca surat asıhyor. 

Vay efendim vay kah· 
ve yokmuş. Canım varsın 
yok oluversin ı ıe olur kı· 
yamet kopmdZ a . içmeyi 
verdim ve hiç te zaruri 
olmıyan itiyatlarımızdan 
biraz feragat t'.'debiliri.ı el· 
bettt'; pek tiryakiler olur· 
sa nohut, aı pa bol bol 
var .. 

ıM. Süheyl ESEN 

"ESTIYANIN BlR MA· 
KALESi 

Atina 27 A. A. -
Atina Ajansı bildiriyor 

Londraya gelen haberler 
ihtiyatla karşılamyor 

Lond~a 27 A.A - İn· 
giliz ınehafili lspı· ıyanın 
vaziy~ti hakkrnda gelen 
haberleri ihtiyatla karşıla· 
maktadır. Bu mehafile 
göre ispanyanın vaziyeti 
çok . nazik bir safhaya gir· 
miştir. Bu vaziyetin ·vaha 
met kesbetmemes: içi&. ça 
hşıldığı şüphesizdir. lspan 
yadan Cebelüttarıka ilerli
yec~k bir Alman ordusu· 
nun bütün Avrupayı tf'!h · 
dit edeceğiue ve tehlike· 
nin A-1rupa sabillerine de 
siray"'t edeceğine oıuhak 
kak nuarile bakılnı.akta· 
dır. Son ){Ünlerde Fasın 
lspanyol mmtakasma ma· 
bud Alman seyyahlarından 
bir hayli miktar gelmiştir. 
Cebelüttarıktaki bütün 
mi.Htecilerin talaliyesine baş 
lanmıştır. Bunlardan git· 
mek istemiyenler askeri 
hizmete alınmış sayılarak 
şehrin müdafaa işlerinde 
kuU.mıl!lcaklardır. 

Cebelüttarık tahkim 
adildi 

lNGILIZ TEBLIGI 

Kahir~ 27 A. A. -
lngiliz tebliği : 

Yunanistan cephesin · 
de kıtalarımızın geri çeki 
liş haceketi devam etmek 
tedir . Tobruktaki vaziyet· 
te bir tebed<lül yoktur . 
Sollumda düşman birçok 
noktalardan hududu geç· 
miştir . Hafif müfreze• 
ıerımız düşmanla teması 
muhafaza etmektedir. 

lTALYAN TEBLlGI 

Roma 27 A .A- ltl\lyan 
teb:iği: Şimali Arnavutluk 
cepbksinde temizleme ha· 
reket; esnasında bir çok 
Yunan askerleri esır 

t-dilmiş, ınühim malzeme 
ele geçirilmiştir. Düşnıaıı 
tayyarelerinin Tarabıusgar 
bi boınbardımam esnasın· 
da lul ölü 3000 ) ar ah 

vardır. 
BERl...ıN VE KIYEL Yl 

Nt. BOMBALANDI 

Londra 2'? A.A.- ln 
giiiz bombat dıman toyyu· 
releri dün gece Berlini 
şehrini 50 uci def ı olıı· 
rak bombardıman etm: ş 

ve ağır bombalar atmışlardıJ 
Airnanyanın eıı büyült de 
niz üssü olao Kiyel ve 
Ham\Jurg limanlarına da 
çok büyük çapta yangm 
ve infilak bomb&ları atıl 
mıştır. Kiyel şehrine yapı 
lan bu hücum son 24 saat 
te ikinci hücumdur. 

Muhatap ~ Anta">"1 
mukbil Hari~tiyan 111 11b~ 
sinden Antanyos 5e 0 
Latkani karısı Mustt 
kızı Meddül. ~ 

Antakyada A ti 
mesib MMukannas ~ 
Zehiyeden 15 -6-\il 
ribli adi senet mucı ı 
biy sene vadeile istik'1u 
etmiş olduğ,ınuzıooO 1 
lirasını vadenin hoh> ~ 
rağmen tediye e.tıı>~ 
olmanazdan naşi al~ 
icraen tahsili zamoıll ~ 
irt mize müracaat eY &' 
ve namımza çakarılaO, f 
me emrının, ika111t'l ~~ 

. nızm meçhul buluod~g 
dım bahsile bila ~eulı o• 
de edilmiş old11ğ"~1 
icra ve iflas l anun~11 ·14 
ci maddesi delaletıle ~~ 
M.K. 141 ve lllijtt: 

madderine tevfikan .,, 
ay müdd~tle hakkı jtıl 
zıoız mahfuz lcalın3~rğ' 
ıe bu baptaki ted ·~, 
ilanen ya1 ıılmasına . 
verilmiştir. ·1>1 

İlan tarihinden itti e 
iki ay içinde daircıJJİ'01r 
müracatla ittiraz e

1
60 

ğiniz ve yine uu f1l,q.; 
zarfmda borc•anutO ~ 
mediğiniz takdirde ~ 
icraya devam ol~~ 
tebliğ makamına k81 i 
mak iizere ilim otıı" 

İlan, 1 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ---=;:;a 

Londra 27 A.A.- Al· 
mantarın ispanya üzerin· 
den Cebelüttarıka hücum 
etmeleri ihtimalma karşı 
burası son ıaman!arda f ev· 
kalade surette tahkim ed:l 
miştir. Cebetütank karJdan 
havadan ve denizde gele· 
cek bütün hücumlara mu· 
kavemet edecektir. Askeri 
mehafil, Almanların bura· 
ya hücum etmek için en az 
150 bin kişi tahşit etme· 
leri lazım geldiğin; beyan 
etmekledirlı·r. 

Dükkarı ki
·ı r ragaverı eceK 

Antakyada Haci .N.•~, 
sesine 159altnn lir•.~ 1 

borçlu Reybaniyet1
111 

rancışarkı köyüııdell f 
çirkin oğullarınd•0 ,~ 
met oğlu ölü Arife al 

halen varisleri tar•f~e1~ 
re edilmekte olan ~ 
yenin kırca oğlu / 
de vaki 10 parsel/-Vakıflar Müdürlüğün· 

den 
,)en başaran arkada,ları 

" Estiya " gazetesi dün 
kü başı.aakollesinde ~unları 
yazmaktadır : 

. LETıNE 
lNAMD 

Binsi Dükkan 
ralı ve 8000 ıir.a ~·'' 
men kiymatlı ~ır d~,ı~.~ 
lanın bir ay mud ,,,,. candan tebrik ederken on 

lara daha büyük muvaffa 
kiyetler temenni ederim. 

F. GÖRMEN 

"Bu hllile Al-
•• 

manyrıqa uç 
mislile öde

necek,, 
Çörc;il bGyla diyor 

Londra 27 A.A.- Re 
fikasiıe beraberMançe.ster 
şehrindeki bombardıman 
tabribatınıtedkik eden Baş 
vekil Çörçil, Enkaz ~aldı
ran ekiplere bitllben söyle 
diği bir nutuktR demiştir· 
ki: 

"Evet bu bir bailedir 
Fakat bu baıle Almanya• 
ya 3 misli faizile ödene: 
cektir •• 

Atin 27 - A· 
"liörünüşe göre yarın tina radyosu f unan mil· 

)'l\Zacağımız şeyleri bugün letine e Yunan gençtik 
yazmak mecburiyetinde teşkilatına hitaben bir be· 
buluııuyoruı. Şimdi Yunan yanname neşreylemiştir .J 
milleti acı günleri bekli • Bu beyannamed~ ezcüm 
yor. Bu acı, maddt değil le şu cümleler varda : 
manevidir. lztırapların u,.· " Yunan milleti metin 
zun sÜrt'ceğine kaııiiz. olunuz vakur ve cf'!sur , 
Küçük Yunanistanrn gös· olunuı . Tarihinize \ayık 
terdiği kahramalllık dün bir milel olduğunuzu gös· 
yayı hayrette bıra~mışhr. termeniz lazımdır. Ordu · 
Bu . muvakkat ıztırap dev muzun gösterdiği ~msalsiz 
resini geçirirken Yunan kahraınanhk bütün dünya· 
miHeti sıkı bir vahdet kud da şimdidtm hayranlık his 
re tini kend\nd,., 'Ulacak · leri doğurmuştur. Yuna • 
tır. Hüzünle yol _uza de· · nistan tekrar dirilecek ve 
vaın edecek ve geçirdiği· yükselecektir. ~ünkü da . 
miz çetin imtihanın saa· vamız en haklı bir duva· 
dete müncer olacağını bi· dır ve meşru bir gaye 

t 
leceğiz . ., uğrunda harbediyoruz. 
BULGAR KRALI 1ŞT1PDE Cesur ve kuvvetli olarak 

Sof ya 27 A.A.- Bulgar bugünkü ıztıraplat ı ye ıil • 

j 
Kralı Pori a, beraberlerinde mez Yunan milleti şerefli 
veli ah11 P"ens Kirıl olduğu bir millet ve kahraman 
halde buiÜn lştip şehrine bir asker ol .. rak yaşıya· 

muvasalat eylımitUr~ ~ caldır. • 

Vakfı : Semerc;ler mesci· 
di mevkii "öşker pazarı 

Mahzan 5- 198 
Vakıf No. 47 
Muhammen bedeli 250 

lira 
T emiııalı 30 lira 
Sürülen pey 400 lira 

Yukarıda yazılı 5- 198 
mahzar numaralı dükkana 
sürül'!o pey haddı layık 
görülmediğinden müıaye· 
denin bir hafta uzatıımış· 
tır h~ele 3 -~-941 
cumar.tesidir. lsteklile rin 
müracaatları 

Dut yaprağı aiıM 
nacak 

Cami, mescit, türbe 
yanlarında bulunan dut yap• 
rakları satılmak üzere art· 
tırmay konunulmuştur. lba· 
le 5- 5- 941 pazartesi gü· 
nü yapılacaktır .lsteklilerin 
Vakıfldr idaresine ınüraca· 
atları. 

pılan birinci a~ık r,f 
sonunda 2000 hr• bl1 ti 
tana alınmış oluP 1111 l 
muhammen kıyıı>~ıf 
de 75 ini doldur'.:) 
masına binaen 24 ~ 
günü arttırma ofl, ~ 
müddetle uzatılııl' I~ / 
dan bundan e~.~~ 
3-941 günlü ll~. 1.,t1 
alınarak istekl~~ J 
ha fazla izahat • ~I 
ettikleri takdirÔ: ı'· 
için dairede •0

1 ~e1 
arttırma şaratrıtl 1,t 
dosyasrna ıı:üt•c f~ 
leri ve ihale?ill ~11f 
941 pazartesı!ge i~ 
15 de Rey ban•>' t' fi' 
resinde yapılacS 
nur. 
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