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ügük Kurtarıcının mübarek uzuf :;;çi~utuk 
atırasını dün minnet, sayğı Loedras~l'.:.~,İ.- ıngi· 

••k J t b •ı t t •k liz:Ba~vekili dün çok uzun ve ŞU ranıa e Cl e l bir nutuksöylemiştir: Çörçil 
bl1 nutkunda en katil tehdit· 

htifal çok haziız ve çok heybetli oldu, he- l~r altında da küçük milletle 

l h b •• f re olan taahhütlnini ifaya yecan l ita eler soy (ent i devam ettiğini • istila edilen 

alkevinde toplanan binlerce vatandaş ilahi bir huşu içinde veya tehdid altında bulunan 
• " mi!Jetlerle birlikte harbe de bedi varhğını içimıze döktvğünıüz Büyük Atamızın manevı vam edeceğini, İngiliz zafe .. 

huzurunda göz yaşlarile eğildiler rinin bu milletleı i;in kurtu· 
Büyük Kurlarıcl ve Kıı · CJ~a ~arşı olan hayran_lığım il- kayıplarının sönmez acısını luşu temin edeceğini, ıngil-
u Ebedi Şef 'Atatürk'ün mı bır konferans hahnde an· bir kerre daha yaşadıktan terenin bilhassa Yunanista· 
iliğinden ebediliğe intikal lattı. . . . . . sonra bu acı~ın tesiri altın • na karşı elindeki bütün ve· 
rek hayata gözlerini yum Bu hıtabe ıle Halkevındekı da buradan dağılmışlardır. 1 saitle~ yardım edeceğini Mu· 
'u günün ikinci yıldönü · hazin merasim sona ermiş Büyük milli matem günü solininin son cinayetile ıtal· 

münasebetile yurdun her bulunuyordu. Buradan önde dolayısile dün resmi ve husu yan milletini lekeledigini, bü 
'hnda olduğu giH dün Vilayet, Parti, Haıkevi, Be· si dairelerdeki bütün bayrak tün dünyanın bugün ıııgiltere 
timiz Halkevinde de çok lediye, milli teşekküllerle, lar yarıya inmiş bulunuyordu. nin ya~ıyacağına inanmış bu· 
~İn ve çok heybc:tli bir ih · halk ve esı af birlikleri hııa A~ k ada ki lunduğunu, lngiliz miıl~tinin 
1 yapılmıştır. flndaıı lıa21rlanaıı elliye ya • il ar azmini bütün dünyaya ıspat 
Sabahleyin saat 9 a doğ kın çelenk olduğu halde Be· ihtifal eylf!digini izah .. ,~teıniş Vt" 

Halkevi ve bahçesi ile lediye meydaıılığıııa gidilmiş Aınerikada yapılan intihaba· 

'' Hitler de 
Çok uzun bir nutuk 

söyledi 
Berlin 10 A.A.-- Hit:

ı~r dün akşam siyasi ve çok 
11zuo bir nutuk söylemiştir:; 

liitler eski Almanya~ 
vaziyetini ve 1714 :harbinin 
o vakitki magıubiyetinin es· 
babına uzun uzadıya tahlil et· 
tikten sonra kendisi iktidllr 
mevkiine geldiği ıama in· 
giltere Vf'l ltalya ile bir anlaş 
ma yapmak istediğini, fakat 
bu iki :\memleketten yalnaz 
Musolininin yüksek dt":hasi:c 
idare edilen ltalyanın kendi 
teklifini kabul ettiği hRlde 
di2'erinirl reddettiğini, !ngil· 
tereye yaptığı silahsızlanma 

teklifinin kabul olunmadıtıru 
ve ingiltere ileFransanın mü· 
temadiyen harbe hazırlandık 
larına işaret etmiş ve demi4· 
tir ki, 

"0 zaman mesele harpten içti 
arı ihtifale iştirak etmek ve Belediye bahçesindeki Ankara 1 O A. A. Ebe (Sonu 2 incid~ ) 
.re gelen kadın nkek bin· Atatürk büstüne çel~ııkler dı Şef Atatürk'ün ölümünün le~~~~======~~=~=!!:!!::!===~~=--.: 
ce vatandaş ile dolmuş, konulmuştur. ikinci yıldönümü münaseheti Ramangada 

(Sonu 2 incide!) 

ta Valimiz olmak üzere Büyük Şef'in büstüne ko· l'! Milli Şf"f lnoniı bu 1uıbah 
eri ve mu iki erkan, Par· nulaıı çelenklerden sonra ih· saat dokuzu dört dakika ge · M ·ıthiş bir zelzelt: 

ltalqanlar 
Ağır za.yıata uğradılar 

Belediye erkanı, Klz v~ fal sona ermiş ve halk büyük Sonu 2 incide Oldu 
ek l\se1er iie G"nçlik teşkt Atina 10 (a.a.) - Seli· 

!\iyctclar mehafil, aslc~ri va· 
ziyetten fevkalade mernnuni· 
yı:t beyan etmektedirler. hal· 
yanlar. Yununıılar tarafından 
muhasıua edilen ltalyaıı fır· 
kuını kurtarmak,için.faaliyete 
geçmişlerdir. Yuııan kıtaatı 
evvela sahra toplarını faali· 
yete get;irmeden İtalyanlann 
ilerlemesine müsaade r.yle· 
miş ve bunlar yaklaşınca şid· 
detli bir ateşle düşmana aj'ır 
zayıat verdirerek püskürt· 
müşlerdir. Dünkü mubarebtı7° 
lerd~ düşmandan 230 kadar 
esir ve çok mikdarda harp · 
levazımı iğtinam edilmiştir. 

,, halk ve esnaf teşekkül· 
· bu haıin ihtifalde huzır 
Iunmuşlardır. 
Büyük Atamızın dünya • 
veda ettiği aııdu saat 9u 
beş dakik..ı geçe kürsü· 

gelerı Halkevi Reisi beye 
tıdan titreyen 8esile ihtifa 
başl.tdığını ilan ve ha • 
bulunanları Türk devl~t 
Cümhuı-iyetiuin banisi, 

Uetimizin fedakar ve sLdık 
imi. insanlık idealinin ıışıkı, 
iz kahraman Atatürk'ün 
evi huzurunda beş daki 
ihtiram siıkütuna davet 

ihtiram sükütundan sonra 
lisesi tal'"bderinJen biri 
heyt"caıılı Lir mırnzuıne, 
diğerı de hazin bir mer· 

~ okudu. Bunu. t'rkt>k Li 
i edt>biyat hocası tarnfın· 

okunan Nlillt Şef'in bu 
~k acı dolayısiie Tı.irk 

~ttine hitub eden taı :h ı 
"tııaamesi lükip elli. 
ijalıç'"yi ve civ ırını duldu 

'~ b ~ inle-rcı- vatcmdaşrn de· 
· \le ilahi bir lıuşu ve ses 
~ btçkırıklarla kar1şık göz
~tı arasıııda Jiıılenen 
bitabelerdf" ı sonra Mua· 
tıllidürü Rıfat Necdet Ev 
~t,.kürsüye geldi ve Ebe 
'ltkl ın eşııiz delıasını 
~ millehne, Türk 

tıına ve insanlık alemine 
't~ğı _unutulmaz hizmetleri 

Un bır inHnhk dünyasının 

ı..;,. r; .l .,.... . · ~ • C .• • • l .. . , 

Çok asil ·ve gerin· 
de bir teşebbüs, ·; 

Bükreş 10 A.A.- Bu sa· 
hah saat 3,30 da Romanya 

da müthiş bir zelzde o_lmu! 
ve bu zelzele hakiki .bir fe· 
lak et halini almıştır. Bükreş 

sokakları bir harabe mınu· 

Hududu bekleuen kahraman- r.:smı andırmeaktadır. Yıkılan 
~ binalar arasında saraylar 've 

/ara kışlık hediyeler huzır- ıo k"th apartımanlar vardır. 
Y ıkllar. bir sarayda SOOkişi 

lamak Üzere iki komite ölınüştür. Mülhakatla telefon 

kk ••ı ve telgraf mubaberesi lceıil-
f eşe u etti diğinden zayıat miktarı henüz 

Komiteler derhal faaliy ete gecerek, hal- belli değildir. 
kın teberrü edecekleri hediy~leri Zelzele Bulgaristanda da 

. alnı ağa başlayacaklaı dır hilsedılmiş ve Rusçukta mü 

d Y hinı hasar olmuştur. l3ulgaris Derin bir memnuniyetle ve i are heyeti seçmiştir. ar 
hal·er aldığımıza göre, yur· <lım severler c( miyeti, • diRer tanın Tuna boyu hududundan 

d ld ğ k 't ·ı t 'k" · d Romaııya topruklanndu bir dun her tarafın 8 o u u omı e ı e e rı ıınesaı e ·-
gibi, şehrjmizdt- de hudutta ' cekt:r. çok yangınlö.r çıktı~ı göı:ül-

ltalyan ültimat.onıu 
nasıl verilmiş? 
Atina 10 (a a.) Kati-

merini gazetesine beyanatta 
bekley~n lcahranıJn erlerimi· !dam heyetirıe S1!Çİlen rnüştiir: 
ze teLerrü edilecek kışlık he· bayanlanmız şunlardır: '!f1r111n• .. ••·•il•--•••İllıi•-••••••--• 
diyeleri toplam \k ve gönder· Reis: Bayan Nüzhet Bilgin EN SONDAKIKA 

Sonu 2 iııcıde 

mek üz.ere bir komite teşek· Mutemed: "Münire Türkmen E •• d 
kül eylemiştir. Bu komite Katip: Remzİ)'e YL4rtman ll guzİ e lukta bulunmakta ve ıraııyı 

çok iyi bilınekt'" idi. 
hamiyetli vatan<laşlarm te· " Lülü ALtımınıt 'l / J k 
berni edeceği pamuklu miıı Aza Remziye Müftii f Q g lln "r QSl Harp başlar başlamaz ltal· 
tan, yüıı ,..\diven ve çorap ., Ayşe Tecerli Yunanlılar tarafın yanlar bu fırkayı dağlık ının· 
ilf:' }'Ün kazakları kabul ede· " Remziye Ezer takaya sevk eylemiş, fakat çe-
cektir. Komite dünden iti- " Semiha Yurtınmı dan İrnha edildi tin bir muharebed~ıı sonr11 

1 baren fanlİ)1ete geçmiş bu· ,, Hava Bilye Atina 11 A.A.- Yunan perişan bir halde kaçmaka 
lunınakdır. .. Bayan Sahilli tebliğine nazaran ltaıyaıı tay· mecbur kttlmışhr. Düşmanm 

Diğer t.araftan Ankaradu ,, Bayan Abdülhak yareleri Giride bomba atmış ölü •e yaralı olarak zayııtı 
Mitli ~ef lnönüııün Sayın •• Saime Sunman tir. Fakat maddi hasar t:hem çok ağırdır. Bir çok esir ve 
... ef.ık•ılarının r'ıyasetı" ude te· Yurt sever v~ şefkatli Ba· · · d" -L • y I 

~ mıyetsız ır. mütenevvi munımmat unaıı r 
Şc-:kkul ehniş olan yardım yanlarınuı.a yeni ödevlerinde 

Üçüncü İtalyan Alp fırka )arın eline geçmiştir. ltalyan severler cemiyetırıin bir şu· başarılar diler, hamiyetli y k 
b · d d sı tam bir bt:zimet ve inhi • lar bir çok uuan öylcriui besinin şehrimizde kuruınıust halkımızın u yurt işuı e e 

için dün mııteşebbis bayanla- diğer vilayetlerimizJen geri l~I halind= _pc:rişan edilmiş · ı yağma eylemi~tir, ~ e köyle· 
rımızdan bir grup Hallcevin· kaloıayac~klarıııü asla şüphe tır. En guzıdt: ltalyan fırka· rin bazıları bır felaket man-
de ıoplanarak karıtrlar ulmış etmeyiz. s~ l>ir .st=nedc:mberi Arnavut• zaraın lıaLlindedir. 

Ka-ıılay, hamiyetli ve yurtacver vatuııdaılan bekliyor! 
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Çor çil Büyük Kurta-
L f Başa 1 incide: 

rlClnlll';j7L0 lflQSl ~ta sözü getirerek Amerikanın 
(Başı 1 Birincide) lngiltereye yardımda asla ku·-

çe, Ebt>di Şef'in muvlikk°"iır sur etmediğini ,memnuniyet· 
kabirlerinin bulunduğu Etnog · le beyan ,.tmiş ve Amerikan 
rafya müzesine gelmişlerdir. fabrikalarında yapılan harp 
Burada kendilerine ıntızar levazımının ıngiltere ilr: pay 

·~etmeJde o\an Büyük Millet laşıldığım söylemiş ve demiş 
Meclisi Reisi Abdülhalik Ren· tir ki: 
da Basvekil Doktor Refik "Düşmana karşı niçin bir 

' ' . 

jSovyet Harici 
yekomıse~ı 
Berline gidiyor 
Moskova 10 (a a) - Tas 

Ajansı bild;riyo:-: Geçen se· 
ne Alman Hariciye Nazın 
tarı:ıfmdaıı yapılan Moskova 
ziyaretlerini iade etmt>k Vt' 

iki met'nl ket ar sıodaki se· 

fENIGON 

Millet mekteple 
20 teşı iı ·çarşamba gün 

tedrisata başlzyacak 
16 ile 45 yaş arası da ve okuyup ya 
ına bilmiyen biitiin vatandaşların Mi 

l"'" t ıtt pl~rine dev .. m ınecb!ricir .T/ 
Virayet Makamından: U 
1 ~ Vilaye'l.imizde okuyup yazma bilmiyt'n vata I 

Saydam ve Büyük Erkanı taarruz "'yapt\madığı hazan 
harbiye Reisi M~reşal Fev· hatırlara gelmelckdir. Bunun 

mimi ınünasebatı idame ey· 
ı yer k şahsi temas tesis ev· 
1-enıek lızere Sovyetler birli~ri -.~'.?uza. ~n kısa ~~mand .... okuyup y. zma-Oğrt- nwk ü efl 

butun vılayet dabllmde muteaddıt mıll~t mektepleri 
zi Çakmak ile birlikte ıniıze ebebi, mühimmat imalatımı· 
ye girerek Fbedi Şef'in ma· z.ın ancak ikinci yılınan başın, 
nevi huzurunda beş dakika· da...ıolduğu ve harpten biraz 
lık, ihtiram ve 1azİm va fesin evvel in~s10a baş~adığımız 
de bulunmuşlard1r. Bir aske muazzam fabrikalarım,zın an· 
ri kıta da ihtiram resmini ifa cak simdi tam randıman ver
eylemiştir. Milli Şef'ten son .tmeğe başlamış olmasıdır. 
ra Parti Geııelsekreteri Ve Almanlar ise mühimmat 
ıkiller~ Parti erkanı, meb~slar imalatında normal olarak dör 
askeri v~ mülki erkan ile <lüncü seneyi geçirmiş bulu· 

halk sırasile bü}ük Atamızm ı nuyorlar." 
manevi huzarunda tazim vak Çörçıl lngiliz harp sana· 
fesi yapmışlardır. Bu suretle yiinin pek yctkında en yük
başhyan tazim vakfeleri ak • sek noktaya ~receğini bu mtid 
şamm geç vaktine kadar sür· det zarfmda h!lva kuvvetle-

rinin adetçı~ de üstünlük temin 
müş, müzeye giden yoUar, 
kesif halk tabakfsi)e dolup edec~ğini, Amerika<fau ge· 

len yardımırı çok kıymetli ol 
taşmıştır. 

Milli matem dolayısilo dün 
bütün bayraklar yarıya inmiş 
tir. 

Ankara yarıhm sevenler 
cemiyeti, milli matem günü 
ıiolayısile 300 .. fakir aıleye 
yağ, şeker, bulgur, kömür ve 
sabun tevzı eylemiştir. 

Parti lV/üf et-
tişimiz 

Dün An kar adan İs· 
kenderuna geldi 

15 gün evvel Ankuraya 
gitmiş olan P.ırti Miifettişi
miz Fnhrettin Tiridoğlu dün 
Aııkar dan İ::>kenderuna gel· 
mi tir. Fahrettin Tiridcıglu 
yarın şt-lırimize gelecc-ktir. 
Hoşgeldif,.r. 

Iran ve Fransız 
Elçileri 

Ankaraya.gel,._;d--iı_e_r,_ 

Ankara 20 A.A.- Yeni 

ı lran Büyük Elçisi ile F'ran 
sanın yeni Ankara Büyük El· 
çisi bu sHbah Ankara gelmiş 

!erdir. 
Be.rlin Büyük Elçimiz Hus· 

rev Gerede ve- Refikası Ber· 
lin Sefarethanemizde Alman 
yanm Ankara Büyük Elçisi 
Fon P pen şer:fine bir akşam 
yemeği vermişlerdir. Ziyafet 
te Almanya Hariye Nazırı U· 
mumi katibi ile Hariciye Erka 
nı, Almanya om eski Ankara 
Buyük Elçisi ve Alman Hari 
ciyesiııe mensup tanınmış si· 
malıar hazır bulunmakta idi. ... ,,~ _, 

Levaı Vişiye döndü 
Vişi 10 A.A.- Fransız 

Başvekil muavini ve Harici · 
Nazırı Laval Paristen bura· 
ya gelmiştir. Leval Panste 
bulunduğu esnada Mareşal 
Göring ile görüşmüş ve bu 
mülakıttta büyük Elçide haıır 

.i bulunmuştur. 

duğunu söylemiş ve nutkunu 
şu suretle bitirmiştir: 

.. Bütün kuvvetlerimitle ,mu 
le!lerin zulme karşı hürriyd
lerini, devletlerin istiklal için 
de terfibleri,insanlar arasın• 
da yalmz refah ve barışın i· 
ade ~deceği büyük karde.ş· 
lik tesisi için mücadele elti· 
ğimiz aşikardır." 

Nutuk çok alkışlanmıştır. 

J'liiler 
Başı 1 incide 

::ab değil harbi bir iki senelte 
hir etmek gibi bir şekil almıştı 
ln~ilterenin harp iıtem~diği· 
ni annadığım vakit bu har· 
bin benim zamanımda olrnast 
m arzu ettim.Çünkü benyalmz 
Almanyanın binlercesini y~tiştir 
memiş olduğu dereı:~de me 
şakkate muteharnmil bir dev 
let adamından ibaret df'gilinı 
Ayni zamhnda Almanyanııı 
en büyü'< otoritesine de sa 
hib bulunuyorum.,, 

Hitler bundan sonra geı,;en 
seneki vaz\yeti hülasa t"derd; 
demiştir ki: 

"Bir sene evvel Polonya 
ortadan kalkmıştır. Şimdi size 
yeni ınuvaffakiyetler habt:r 
verebilecek vaziyeıt ~ bulu· 
nuyoruın. Bi.ıtün Avrupa kı 
tası yavaş yavaş kendine ge
lec~k ve müşterek düşman 
olan lngiltereye karşt kendi 
ni . eferber edenelitir. Alman 
ya bu kıtaya:birkaç ay i,erisi 
bde bin riyeti bihakkinverebil 
miştir.ıngiltereni nbütün Avru 
payı balkanlaştırmak tt şebbü 
sü akim kalınış,kati surette ni 
hayetlenmiştir. ln~iliz dev• 
let adamlitr• bu noktayı iyi· 
ce başlarına yerleştirebilir· 
ler. lngiltere bütün A vrupu· 
yı karmakarışık etmek iste
di. ~imdi Avrupayı Alman 
ya ve 1t11lya Y"'nidı:!n tanzim 
edece\cler<lir . ., 

Hitler, Almanya um ni· 
hai zafere kadar harbe de· 
vam edecegini söyliyerek 
nutkunu bitirmiştir. 

hariciye komiseri Mo\otof 
bugün .. saat 18,50 hususi 
trenle Berline hcireket et· 

. . \ 
mıştır. 

Çeınbt-rl·lyn öldü 
Lorıdrıı ~10 (a.a.) - Eski 

İngiliz Başvekili Çemberiayın 
dün akşam ölmüştür. Müte· 
veffa 71 yaşında idi.: 

lngılız tagga-
relerz 

ltaıyan şehirlerini 
şiddetle bombardı· 

·ınan ediyor 
Londra 10 (a .a.)A - Hava 

nt'!zaret;nin bir tebliğde bil· 
dirdiğine göre, mehtabh ge· 
cedt:n istifade e·Jen ln~iliz 
tayyctre filt>lan düıı gece 
Alplardan aşarak haly uıın 
Torino ~ehrindeki meşhur 
Fiat fobrilrns:m dalgalar ha
linde bombardıman eylemH· 
ledir. Yanm saat süren bu 
bombtırdı.nan çok müı-ssir 
olmuş, atılan bombalar fab 
rikanm dahiline düşerek yer 

yer İrıfilaklar ve y ngı.l l .ı r 

ç1karmıştır . 'forinon un is tas· 
yonu ;ıe iltihak noktaları da 

bombalanmtşhr. Bundan 'ba • 
ka Milinodaki elektrik rnalze 
m~si fabri~fl\arı bombardı· 
man edilmiş ve m• teaddid 
yangınlarla infılaklar olı ıuş

tur. Soıı lııgiliz tayyar• leri 
saat 23 e do~ru ıngiltereyt> 
dönmek uzere buradan ay· 
rılırlarken, infilak seslerı de 
>Jam etmekte idi. 

ltalganlar 
Başı 1 incide 

hulunan Yunan Başvekili, 
ltalyan ültimatomunu, nasıl 
tebliğ ... dildiğini .şöylt' anlat· l 

maktadır: f 
"- 28 ilkteşriıı gecesi l 

sabolun saat üçündt" te! ... fon l 
ç~ldı. Muhatabım kendisinin 
Fransız. elçisi Q{duğunu ve 
mühim birşey söylt"yeceğini 
bildirdi. Buyu,.un dedim. Hiz· 
metçiler uykuda olduğu için 
kapıyı bizzat açtım. Fakat 
karşımda Fransız eiçisini 
beklerken, İtalyan dçisiııi 
görünce hayrette kaldım.,, 

ltalyan tebligi 
Roma 10 A. A . - hal· 

yttn resmi tebliğinde, Yunan 
c~phesinde keşif kolıarı müsa 
d •meler• olduğu bildirilmekte 
dir. Diğer taraftan Arnavut 
luktaki ltalyan kıtaat1 Başku 
mand anlığma, ltalyan Genel 
Kurmay Asbaşkanıntn tayin 

edildigi renwi bir tebliğle ilan 

saneleri açılmıştır ka 
2 Bu derı.aneler ~ ntüıı vi•iiyette '20 ikinci tt>~r in 

çarşamba günü aç1lucak ve 20 murt 941 t rihine -k hi 

devanı edecektir. . ~ta 
3 -- 16 45 yaşındaki t'kuyup ynzma biımiyen 6 d 

tandaşların bu mekteplere davarnları talimatnamesine ef 
fi kan mecburdur. Devam etmeyen vatandaşlar lıakk.ari 
takibat yapılacaktır. ' ve 

4 - Nerelerde kaç dersane acıldığı aşağıda gtem · 

rilmiştir. l~ım 
A Dersaneleri biç okuyup yazmn bilmiyen, B {Şef 

nele~i. A. ders neterindeki de~ecesind !: bılgi sa:,ibi f:>lan 
lar ıçındır.Vatarıdaşlarm kendı mıntakalarmdaki oklf.ı 
müracaatla hemen kayıtlarını yaptırın aları ~- ıa 

Millet mektepleri der,saneleri açılacak okullar: ~~l 
Ant.flkya Merkeıinde: " 

lsm~tpaşa okulunda(l)kadrnA,(l)erkek ı\,(lhrk~kB,Gaı sın 
okulunda (2) kadın A, (1) kadın B ye (1) erkek A, arı 
çakmak okulunda(!) l:adın A(l)kadın B. (2)erkek A, · 
huriyet okulunda (1) kadın A, (2) erkt•k A, lstıklaI 
luude (!) kadm A, (2) erkek A, 23 f emmur oku 
(1) kadın A (1) kadm B, Ulus okulundn (1) kadın ha 

k H 
bi erke A, atay o~mlunda (1) kadın A(.1) t•rkek A, 

okulunda 1 kadın A, l e)'kck A, Yaşilyurt okulun kıy 
~adın A,2erkekA, Süveydiye nahiyesi merkeziııde3t•r tdir 
Şeyhköy nahiyesı merkezmde2 t>rkek A, Harbiye illi 
yesi merkeziııde 1 erk ~k A Bedirge nahiyesi mt>rke dur 
1 erkek A, Karsu nahi) e,,i merkezind~ (1) erkek" A e d 
batorund 1 ~rkek A, Karaksıdal erkek A, Avakifya 

erkek A, Aydıde 1 erk k A. Maac.ıl:"acı ta 1 crkek.A' se 
bunlukta 1 erkek A, "'ak. un udu 1 erkek en 

yazda 1 erkek A, lmık braşta l t!!'kek A, Tt·Hıkur 
te 1 erkek A, :Zeytunlu<le 1 Mkek A, 

B - tskenderu11 Kazasında: 
Mithntpaşa okulunda 1 kadın A, 1 kadın B, 2 erk 

Namıkkemal okulunda 1 kadın A, bir kaılın B 2 
B, Belende 2 erkek A Arsuzda 1 erkeke A, Kar nk 
ta l erkek A, F.kverde 1 erkP-k A, Haymesekide 1 ınh 
A. Karahiisf'yinlide 1 erkek A. Akçalıda 1 erkek o: 
cıhuğurluda 1 erkek A, Akarcada l erkek A. Mu isi 
de 1 erkek A, Çakalhda 1 erkek A, f 

C - Kırıkhan Kazsında: 'k 
.vterkez okulunda 1 kadm A 1 k.1dın B. 1 erk 

1 

Karamarıkaşında l erk~k A, D libekirıide 1 erkek etıl 
Reyh :wiye kazasında: en 

: Ierkez okulunda 1 k!.\dm A 2 eı kek 1 erkek B. Haın tini 
1 erkek A, Ayrancıda 1 erkek A, Knrahöyiikte 1 er uu 

E - Dörtyol Kuasında: . 
~ M_erkez okıııunda 1 kadın A. bir kadm B, 1 erk f 
Erzınde 1 kadın A, 1, erkek A, Payas nnhıyesi mt>r~ e 
de 2 erkek A, Ocaklıda 1 kad.n A. 1 nk,..k A 1 ' 
B, Ôzerlide 1 erkek A, Büyukçaylıd ı l t'TKt'k A, 
çayh<la 1 erkek A, Karakisede 1 erk~k A, Kuzuc 
1 e-rkt"k A, Karayllanlıdıı 1 erkek A. 

Yayl dngı kazıısında 
\1erkcz okulunda 1 kadın A, 1 Kadın n. 

fü·zgede 1 nkek A, Kışlakta 1 erkek A, 
G Hassa Kazessınca 

Merkeı. okulunda 2 erkek A, Akbezde 1 
Hacılarda 1 erkek A, Akteped.e 1 erkek A, 

edilmiştir. \leşriyat Mı.il~üfl 1~~ey 
Italyanlar ne uınu- Seıim ÇELEN er 

yorlardı ? CH P.01otbaıu:1 AN t1i 
Atina 10 A. A. - hal. 4 kşrinisanide Rom' ~"' 

yoclan buraya ge~erı yolcula· yiık b;r zafer geçidı 1 
• .' 

rm ifadl!sine göre,ltalyan me- zırlanroış bulunuyor,d~ ll 
afiliude ltaıyan ultimatomu Yunanıstaum jlÖsterdl 

nun Yunanistan t rafından ramancn mukave01et 
reddedileceğine katiyen ıhh planların alt üst et(lli: 

mal veriımemekt,,. idı. Hat· zafor .geçidinden 58 
ta ltatyan Başkumandanlıgı, dilmiştir, 

a Ch- a,;..'-

de bava kmizleme tertibatı· ı Selim- ÇELENK I d -
h 

. k e iyorum .. Bu hususta elimiz 1 bombardıman edilmiştir. I nanıstana geçtıg· 1111 bıldır(lle" 
m avı olaca tır. CH.P .matbauı -ANTAKYA d en gelenı yapacağız.,, Londra 5 A. A. - Jngi . lt,dir. 


