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tnü["kora · Alma11ganın Bulgaristam /ngiliz Hari ita/yan tay 
ı• cıkatları Türkiyey _ teca- istilô. ıJden cige Nazırı yare/erinin 

"••ı•z~te~•rttarihli: U· vvz emeli yoktur Atman lutalarının Atinada bir kaç ., t• 
~ı 1Atıy 1111de Falih Rıf· Bcılin 3 A. A. - marl e 1 
•hındı·) Yukerıki başlık Bir hus~i nı·ıhabir bildi. hareket noktası giin kalacak 
~leded·azdığı bir Laş' ma riyor : neresid'r ? Aıina 3 A.A.- ıki Zelzele ınıntaka 

.. l •Yor ki· • Alman resmi mehofıli Londra A. A . - Milı· gündenberi burada bulun· sına bombalamışlar 
L Ogilt"rc • Al malda olan lngilizHariciye A A . llltp'ıırıaı Ye Türki)e manyanın . Türkiyeye takil Fransıı Ajansa bildi· tina 3 A.A.- tına 
terek b" devrinde müş· karşı hiçbir lt>cavüıkar e· rıyor: Nazırı Eden lmparalorluk ııjınsı bildiriyor: 
... ır ıulh d ı· ı d ş E ka- h b. R · · S t · 'lllltlerdir B •Yası güt· me ı o m8 ığrnı ve Tür ki imdi Bulgaristnnuı r m ar ıye 1 eısı ır tılyan tayyareleri, bm 
ftrtf etın 'k u dava barbi'ber ye ile Almanya arasında mukadd"ratı taayün etmiş Con Dil daba bir kaç güo lerce kadın ve çocutun 
llılaşın1 e .' h,kaızhkları en iyi mürıas< bat devam olduğundan bütün dikkat Atioada kalacaktır. Yunan açıkta ve çadırlar albnda 
v . b Yolıle ~- . ek _J Al Başvekili bugün lngiliz d k M 1. h e ı tiıafl . ~nur etmek etm te obuğunu bildiriyor nazarı ınan k1taatmın bulun u lan a ııya şe • 
et. keıı 1 IDllletler arasın Alman zabitleri hareket 11okta~11 üzerine Hariciye Nazırı ıerefine rini bomb.ılamalc suretile 
bir he ve silahtan gayri toplanmıştır. Bulgaristan • bir öğle ziyafeti vermiştir· zelzelf'nin tahribatını ta• 
baıı 11P1••ma . kA l ne diyormuş ? dal aden habınl~r Alman Alcşam• lngillz elçiliği ta• mamlamışlardar. Görülme· 

f 
lhtktır A lm aıı ırı 6 f d Ed f. 

11klllr d · r•mızdaki itti· Bükreş 7 A. A . -- istila kuvvetlerin~ mensup ra ın an ~n şere ıne miş bir barbarlıkla yapı· 
haaırın ıtaynı rub ile mün· Romanyadaki Alman za· baıı müfrezelerin Yunan bir ziyafet verilecektir lan bn hareket kalp taıı· 
kaı .... r..,. ec.vijz a' leyh"ıne bitleri açıktan açığa Mısır hududunda kaı·n do .. rt mev Ati na 3 A.A. - lngi· · ...... ı· H · · N Ed yan insanların yapamıyaca 
liirk· ~tur 1 . ve Musula yürümekten l..ie gelmiş oldugunu bil· ız arlcıye azırı en ıyc '. ngııtere ve b lngiliı Elçlliğinde verilf?n ğı Ş'!ylerdirJ3unu yapan ve 
~enf'8t :cnı bir harbin absetmektedirler. Diğer dirmektedir. Diğer bir ha yap1lın1ts•nı emredenlerin 
tıııde ••ll e kazançlar' üze tar11ftan Alm · nların Seli· bere göre de Filibeye gel ziyafetten çıkarken biııa· bütün cihaua teşlıir edilme 
Yakı .. _ •tarak b" ·b· · niğe dolwru inmek için ha m!ş olan Alman kıtaları nın etrafında toplanan halk b b ı ~lb d ırı ırıne 5 k J· • • • . y sini istiyor uz. Bu ar ar ı 
·~ L!. L' ılıtr. a·,ıa" L "ıs bo·· 'I zırlandlkları tahmin edil· Türk hududuna dogy ru en .usını ıngıhz kve unan y ~ Q " l .. r h .. ğm intikamını unıtn or• 
Y~t böı ''Pten kendi emni mektedir. ıevkedilmi~lerdir. marş arı soy ıyere teıa u du ı:.u alacakbr. 
l1l k telerj . 8 1 . I Al Bulgariıtandaki yollar ralla alluılamışlardır. ' , b, nı masun tut· U garıstan a • lngiliz Hariciye Nazı· Atina 4 A.A.- hal· 
ve t•Lı 'P faciaıın b" çok fl"nadır. Bilhassa son t l · ı 1 f 

• vq ike b ın zarar manya ır sene :rının dün Yunan baıveki· yan ayyare erı, ze ze ~ e· 
rınd udutla ll günlerde t!riyen karlar ' l" k t• le ı M tn rını (; e evvel anlacınışla r lile başladıtı müzakeratt a .:t ıne maruz a an •• dit t teldi"'i kad •t b 'I her tarafı çamur deryası p1·sya •ebr·101• bombardı· 

e lbe'- . ~ .. ar ı · gece yarısın• kadar sür· v 1 " lÇın b. 1 Londra 3 A. A. - haline getirmiş bulunm'.lk d 
llgilter ır eftiler. tadır. mü•tür. Müzakera ta bu mın etmiıler ir. -k L e - t·· k' Müstakil Fransız Ajansı " ~ oa•~a b· _ur ıy~ ittifa gün öafö,:•e kadar da dev•m SONDAKfKA 

o- ,, ,,.b bildiriyor : Almanya ayni zaman· • 
.orii\9 ..,. v ır zaviyeden d y ı d · edı·ım·ı·ti·r. S f R 
b 

..,ez L'( •I l a ugos BVy&yt a tazyı " ovqe ııs 
ir "1}l •• Ve onda .c. e geçen vesıu • rat B Bu müzakereler esna -

u ". q bız ..... ,. 
1 

göre, Bulgaristwıın mib . ka. devem e tmektedir. u ••,rı t. L· ... e ı o maktan l '- · d" 'd sında Genel Kurmay Re b 
lhtt lllÇQlt y f V ~r paktına İltihaki llun• mem c!Ket Şlm l teCrJ e• qan ın ceva ı 

• 811 arana • dilmiş ve ç<'k nazik b;r isi CJ'eneral Dil de hazır 
Lı dan tahminen bir sıme ev 6 

• 
• • 11•tbin . vazi)'ette bulunmaktadır. bulunmaktadır. Rusya Bulgarıs· 

tını taLr''- Yenı airayetlt!· vel Almanya İle Bulgaris· Di\Ter tuahım Türkler Atina 4 A.A.- Ede· h ltıeLt q '" Vfl te ·ı. tan arasında kararlaşbrtl· " taUlll hattı are• 
" e b' fYhı d· .de boğazlar111 miidüfaa nin Türkiyeyi ziyareti Ati h •• 

r"z l".'I ır fayd.. .. . mıc. bulunuyorJu. Geçen d k d '-" J" ketı• ~- ı· atala gor .. · '"•ka • gormuyo· ., teı ıibatını tekemmül ettir na a ya m an tıuup .. ıl• " 
htleri

11 
t;h~u ycııi sira . ilkb;ılıardanberi Bul)?aris· mi~ ve mühim tedbirler miştir. Ede11e gerek An· düğünü söyledi 

~.~ bızır lıkclerine kar tanda başhy n Sovyet ta· almışı(lrdır. Bu arada bı. • karada ve gerek diğ'-'r Moskova 4 A.A.-TH 

8~. lb•·n·~cb·lctik bulunmak raftarhğı ile tı r ik' huku ğazlarcı mayin dökülmüş· yerlerde gösterilen '\em· bl . . .. .. d ı · · aı·ans! şu te iğı neşretmış 
•zinı ıaa ... diyoruz met müca e e elmıştır. tür. pati ve bararelliriitikbal tir: 

11. •raoı .ı • dd 'ur biıi a.Jtiımıı harp Ingiliz - Bulgar Bulgaristandaki son buradada ayni şi etle de· 
~8Yıf ve ta~ab~acak olursa münasebah ke· durum hakkında Sofyada· vam etmekledir. Bütün Yu 

1>'•cttaı.c ''•iz bulun • sı'ldı mı· ? ki İngiliz '!lçiliğinden he· nan gazeteleri Edroi ha· 
l'._ b· nüz hiçbir rapor gelmemiı raretıe selaınlamakta ve 

•benk ,,,: tecanüs ve Sofy" 3 A . A. - Ste tir şunları yaımaktadır. 
~~Qa Ye inlc:nı içinde de- fani (\jansı bildiriyor : Balkanlarda " Ed eni sevinçle karşı· 
lij~e Politika~ eden Tur· Her ne kadar resmi be hyoruı. Arnavutluktaki 
de ~e İ8-ber nın durüst • yanat yapılmımıt ise de Bulgar nıec\isinde Yanan z.tferinin Tra'Jluı 

~let Iİ 1• Ye ınüttefik Sofyadaki İngiliz Elçisi garpt.-ki lngiliz Zilferini 
1'tıoı t Y~ıetıle ab" k ile Buloar hükumeti ara · nzsı l kabu edilmiş? lcoıayla•tırd1ğU11 ille defa 
lal.. eının d n tar· 6 A R v 'Uikatlaıı e ~n Ankara ı•nda münaaf'hatın lce.ıftl · Sofya 3 .A.- öy • lııgilizler söylemişlerdir· 
~~lUr. a .. llenıereli Ol· miş olduğu sanılmaktadır ter ajansı bildiriyor: Bul· Bundan dolayı iftihar du· 
"'lllQ L_d lcınerelerd İngiliz elçilik memurların gu Başvekilinin dün pıtrla 
... lL .. q ar en d B h yuyoruz . 

• 
u ve ba1t1clllenfaatterini an mühim bir kısmı Is· mentoda ulgariıı~tanm mi ve Atinada tenaaslar 

.._ .... _ •n ··d tar bul b k t 1 · c re iltibı.kl hakkmdaki beya 
.....ı ~ IÖre .. ı .. , mu afa.... • ar~ e ey f!mıv • B AA A 
"'I .. ... d .. · y · b k 1 erlin 4 .- l • 

9Ceklerdir e istifade hr · unan Elçilik memur· natı üıerıne u pa t a ey· 

O · " hırından bir lnsmı da Sof bınde söz söylc:melıt isti· 
,. ha-. • yayı tttrketmişl .. rdir. yen mebuslara söz veril· 

lı •ılge h'll Lo d 3 A A memi .. ve be}anat bir kı· 

Ql'e.~ • ••&Q• n ra . . - ... ~ h l.ıgiliz hükumeti Bulgaris· sım mebusların alkışları 
T ~tlc h 1 Qlkı tanla münast-batım bt-nüz Vt" diğer bir kısınının da q•\'• k, keımemiştir. Böyle bir ka pı ot,.stoları arasında ka· 
._ • l l ~ l \lru. r r vermek salahiyeti Sof bul "dildiği ilan olunn:uş 
l\\lrn ' İra 50 yadaki logiliz Elç;siue ve •I lebe tur. 

etrı rru rilmiı oldıı~undan vakti Romanyadaki 
L Orıı. l er geldiğind~ elçi bu kararı plebisit 
""ilca niye M alacakbr, 
di -Jeçeıa Paza ~hailesi -::-:------------ Bükreş 3 A.A.- Dün 
tirle aruı~ r ıunü ~eaa Toplanan 112 lira 50 kuruıu Romaoyada yapılan plebi· 
b-_- ~v, K~Ot>laoara le dün Türk Hava Kurumuna aitin ilk neticesi tudur: 
~ .... nacle h.at.an~ le- Yatırmıılardır. Kurum bu 1 milyon 162 bin kişi 

-tatlardır. hamiyetli vatand4şlara te· lebde ve 1515 ki,i de a· 
ıekür etmektedlr. leybte MY vermittir. 

mım ajansı bildiriyor: 
lugiliz radyosu Atina• 

da bulunan lngifü: Harici 
Yf". Nazarı Edenin Ameri· 
ka ve. , Türkiye Elçilerile 
görüştıiğ!inü haber vermek 
tedir. 
lngiltere iizerind e 

Londra 3 A A.- dün 
gece karanlık baıhktan ıon 
ra bazı Alman tayyarelea 
ri bir lngiliz şehri üzeri-

\ 

ne bombalar atmışlardır. 
in.unca ıayiat pek jazr:br. 
Bazı binalar hasara uğra 
mııtır. 

Bulgar hükumeti Sof· 
yadaki Sovyet Elçisine 1 
martta bir nota vererek 
sulhu muhafaza için Alman 
luta1annm Bulıaristana gir 
meıiııe muv1fakat ettiği· 
ni bildirmiştir. Sovyet hü· 
kumeti ~u notaya şu ceva 

bı vermiştir: 

"-Bulgar hükumeti 
Alman kıtalarınm Bulga· 
ristana girmeıine müsaade 
etmesi noktainazannaRuaya 
iştirak etmemektedir . 
Çünkü bu hareket sulha 
hizmet değil, bilakis bar· 
bin genişlemesine ve Bul· 
garistanın harbe sürüklen 
mesine sebep olacaktır. 

Bu sebepten dolayı 
yalnız sulh esasına daya · 
nan Sovydler birliği böy 
le bir ıiyaa -tte Bulgar is
tana aıli mqaberet etmi· 
yecektir. 

Bulgar matbuatmm Sov 
yet battı hareketi hakkın 
daki y•nlış neşriyatına c~· 
vap olmak üzere Sovyet· 
ler Birliği bu notayı neşre 
mecbur olmu•h!r ! 



Tetkikler ; 

Cümhuriyef 
devrinde 

Mesleki ve tel<nik 
tearisat 

Yaı·dım Se .. 
venler cemi

yetine 
Teirerrude buhı· 

r anlar 
. Eöedi Şef'in şu vecize 

)eri u mütale~mızı teyid 
eden Öır vesikadır : 

k"'utuş 
Bayan Adviye fl&hadırh 500 
,,Raife ta ırn 30Ö 

" Memleketiıı kalkın · 
ma sa' aşının ve ye ı çatı 
sanın istediği teknik ele -
manian yetiştirmek, meiö· 
leke( davala mın rdeoloi. 
sini anltıyacak, anlatacak, 
nesilden nes\ıe yaşat .. c k 
ferd ve kurumları yar t • 
mak: işte bu önemli um· 
deleri en kı a zaman ia 
temin tmek kültür veka
leHnin üz~riı1e aldığı l>ü· 
yük ve uğır mecburiyet • 

11 
Cem'1le Atatian 250 

,,Seniye Atahan 250 
.• Hadice Aselcioğlu 250 
,,Fatma Aliyt: Aselci ğlu200 
,,Mesrure Bereket 200 

lerdir. ,, 
* * • Başka bir b:jyü le şu 

mutaleada bulunmu;;tur : 
" Kemalist rejı,!llde o· 

kul yalnız l mahreç! ıklcau.J 
değildir. 

Uüyük ~onhinıiz, bdyük 
miHetimi2:in her ihtisas sa 
basm<la en büyük adamla 
n yeliştirmİ-wi olduğunu 
gösteriyor. Bu kabiliyet 
kom, damarlarımızdadır. 

M~sleki tedrisat vazı· 

(esi ou kabıliyetıeri yem 
haya 111 her sQ\ıası içir. 
yc-tişıirınl'k, işını bmr, yn· 
şum hevesi kırılmamış, 

' en yuksek teşebbüs ve 
ha at a m6catl""le kabiliye 
tiııi haiz başarıcı1 dayanak 
h müsl5et sranat"ar ve- ib· 

· tisas s h,bi ve fa liyel sa 
hallan için bol, .-yrı ayrı 
mesleki tedrisat, maarifimi 
zin bel kemiği oleca'kfı r.,, 

* * * Hfiyuklerimiz!n kUlture 
aıl binbır vecizelerile tnes 
leki ve teknık tedı Hiat hak 
\ondaki dırekflflerinden 
hir laçuıı ıktıbas etm~kle 
sayın okuyucuiariöııza, 
cumhuriyet maarif al nın· 
da kah bir muşahede ve 
nıukııı bir fıkir ,ve müta· 
~lea verebiıdığimıze kNniiz. 

Şunu d ~ söylemeliyiz 
ki; bu kıymetli veclıele • 
rin ılhamile cüruburiyet 
ıJar~mizin 17 senelik kül 
tür mesaisinin feyizli neti 
c: krıni gözönünde bulun 
durdugumuz zaman hay • 
raol k duymamak için ya 
sağır v ·yö kör olmak la· 
zımdır. 

* * • 
Erbubı irfanuı dikkatlt! 

riuôeıı k>Içnııy n bir haki 
kate temı s etmel her~ a • 
de naksadımızı bırh da· 
ha aydınlatır; 

Bugünkü medeniyetin 
tiususiyet ve azamıehni vÔ· 
cude getir-en makinecih 
ğin 19 uncu asırdanberi 
huı, gittikçe arlan hamle· 
leri, bir taraftan insanlı -
ğin maddi refahını çoğalt 
mak)mkaolarııu, diğer ta· 

,,Paki::e Ekal ı.00 
,,Rasıme Balcı 20b 
,,Behi!e Dai 100 
,,ALıfe Vehbi ıoo 
,,Fatma Kuşı.;u 1 O 
11

Hadi)e Kuseyri 100 
,,Azize Kunt 100 
,,Hanıfe Ereı lÔÖ 
"C .. vht>r Era.r 100 
,,Dud fl.,e\ek ıoo 
,,Nuriye l'urkaıen 100 
,, Nurıye Tümer iOJ 
,,BellcisÇinç n 100 
,,L.\zmiye Kuşçu lıaveteıılOO 

Yekilo 3525 
Dün yardım s--venler ce· 
miyeti larafındım 22 fakire 
yaramşar kilo şeker da~ıhl
mı ~hr .Gelect:'!k paıartesi ğü· 
nü için Heyeti idare tara
htıdan butgur verilmeğe 
kar.tr verilmiıtir. 

Yah akşamki 
konferans 

Halkevi tarafınddıı ter 
tip edikn s~ri kouf N ans 
ların sekizindsi yarııı ak
şam saat 21 de Halkevi 
ı ili onunda verilecektir. 23 
Temmuz ilkokul Bc.şöğret 

men! İbrahim Olcaytu ta· 
rahnda•ı haı.ırlanan bu 
konferan ın mevzuu ·•Ha· 
taylı Me\ımed Beyirı ,, ha 
ylrtı ve şılrlericlir. 

rafttin ôa sotısü:r. bir 
cade1e içinde bulurlan lDİI 
Jetleri ş'erelle .yaşdacak 
en kuvveth Silahları ver· 
mişlir. 

Bunu memlek~tin cüm 
huriyetten sonra her türlü 
medeni vasıta ve ihtiyaç· 
larla değişen çehtesinde 
ve bununla muvazi olarak 
ıyükselen refah ve seviye· 
sinde, nihayet en modern 
techizat v~ teslıhatlarla 

motörize edHmiıi bulunun 
ve büyük şeflerimizin yük· 
stık tavsifıerile: 

·' Türk birliğinin, Ti.ırk 
kudret ve kabiliyetinin, 
Türk 

0

vataııseverliğinin çc-1· 
lıkleşmiş b r iflldesi ... " 
olan ordumuzda büyük bir 
sevinçle göı üyor ve kuv· 
vetine güvenen şerefli bir 
milletin çocuklara sıfattle 
dünyaya ğtırurlı bakabili· 
yoruz. 

("Sonu var ) 
Şi rü OGUZ 

~r • .. li , lüdürü 
St;ııın ~E.LENI< 

C.H P.nıatbı;ıwANTi-'XKY A 

1ürkige Prens Pof 
Alman Hari(·iye 
Nazırile göriiş· 

tümü ? 

gafil avlnn ı uy ac 1k 
Lo ı<lra 4 A .' - Röy 

ter ajJ11sı hildiryor: 

Belgr d4 A. A - Al 
man Ajans• Yugoslavya 
kral nslbİ Prens Potun ev 
ve1ki ı:un bu!lusi renle 
Alman tlududuna gidertk 
Alman Hıriciye Naı1rı 
Ribb~ntroplı görüştilğünü 
bildirmiştir. 

BeJgrad 4 A. A. -
Prens Polurı Alman budu 
duna gidere Atman Ha· 
riciye: N zırilc gör'"ştuğü 
hakkındaki haberler Yu · 
goslav matb'uatı müdüriye 
lince yelanlanrttaktadır. 
Yügoslavyatia .11e• 
ferÖet hk şayiaları 

Belgoıd 3 A. A. -
Yugoslavyada s~ferb~rlik 
ilan edildiğine dair ya -
Öaııc· mathuatla intişar e· 
den baberier, Yugoslavya 
hükiimefi tarafmdah ya • 
lanlarımnkCadır. 

Bı lgrat 3 A.'A . ._ Plaf 
ta tatilin\ geçirmek üze 
re MalikaHc:sine gitmiş o· 
lan Başvekil tayyare ile 
ve. alt>:lacde buraya dön
mü~ ve Kral "'~aib\ ile u· 
zun bir müıak&.t yapmıştır. 

Bdgrat 3 ·~.A. - Da· 
imi Yugoslav iktisat he· 
yeti bugün 1R.omaya ha 
reket ehniştir . Urada ~ş 
ya mübadele.i hakkında 
müzakerelerde bulunacakHr 

Uztık Şarkta 
Harp tehlikesi baş 

gösterdi mi? 
tundra: 3 A.'A.- Ja· 

ponya Uzakşarletaki vaziye• 
tin bir harbe müncer o\a· 
cBğrnı du,ünerek, bu tak· 
dirde lngilteredeki Japön· 

Ede.,in Urtaşarkta tam 
Ztmı11T1111tta bulumn -en 
dis'ine icabl·rt n ted'&irle· 
rin süratle a'ınuıası ıçm 
büyük bir fırsat vermişlir 

Eden Tii!kiye ile Bal· 
kan meselesini uzun uza· 
dıya görüşmüştür. Boğaı 
lara maym dökülmesi ve 
für~ fılosunun Çanııkkale 
de Tahşidi Tiirkiyenin her. 
banyibir mesele kaı şısın· 
da gafil avlanmıyacağmı 

gôsterıoektedir. 

Alm n isHlasunn 
iki hedefi 

Nevyork 3 A.A. 
Nevyor Taytnis gazetesi 
l3ul~ari3tanm Almanya 
tarafmdau istiltm hakkın· -
da şunları yaı:maktad,r: 

"'Almanyanm burada 
iki gayesi vardır: Biri Bul 
garist MI korkut ak, dige 
ri d~ y kuı şarka doğru bir 
üs hazırlamaktır Demok· 
rası mücadeleye hazırdır 
ilkbahar nıiilhiş ınuhare

bf'[ re sahne olacaktır. ln 
hiliııeri r. Balkanlu"d 'l ınii· 
h;m d.JİrlAr ahoası lj k· 
lenıiiektet:lir. 

ARNAVU fLLJK GEP· 
HESlNDE 

Atiııa 3 A A ........ Arn.ı 
vutluk c t>phesinde bilhas 
s11 hava faaliyeti buglii' 
ç Jlc şicMelli olmuştu . lngi 
tiz Vt" Yunan tayyurel ı 
bt\rllt ş-elırine şiüa tli bır 
lfütu'n yaparak ğır h~ li· 
tatl\ sE'blı-biy,.t vermişl r· 
dir. 

ltalgon/of 
ZeJz le m111ta~ 

bo tnb~lla fbışf~T• 
Atina 3.A.A. - 1 

Jll1mıb-ardtman ta 
dün malisya tşebrinİ 
hardıman etmiş{~r:diı'i 

Malum olduğu'• U 
bu şebi rde omBartatİ 
b ,hı şiddetli bir zelı 
nnış ve şehrin büyük 
kısım harab olarak b~ 
çıkfa kalmı~tı . . 

Sığ'ına.tclat da b 
olduğun i n l)u bo!J6 
m tıda ölü ve yaraft 

di çöktur. 
C p'lede tt1abl1~t 

çu faatifeti olmuş fe 
nan topçusu ıtllyan 
hrını sl;(u t ı ict>ır' , 
mişfir. 

ıNGıLIZ.KıZ!Li-1.Cq 
NiN Y ~RDIMI J 

Londra 4 A:.A.
ıiz ICizılliaÇı Yunanist 
ki zelzele felaketı~~ 
ne ~üratle ilaç ve , 
malzeme göndermefl 
rar vet"miştir. 

SONUNA KADAll 
MuCAUEl:.t. t 

. Ati~a ~ ~ı~ - ~ 
rıkadakı dınl~yıcilefd 
taben n".şriyat y~pacak~ 
lan Atina radyosuhil_. • 
susi servisinin açtJıŞ 

nini yapan Başvekil 1' 
ri1ean mill~tine hitaben·~ 
n utulc söylemiş ve d~ 
tir ki: 

"Dört aydanberİ 
tiğiırıiz bu harbi 
müttefıkimizle Ameri 
semp:ılisi sayesinde y 
le sona erdireceğiı. 

nistan bu harbi •' 
mış öHaieis zorlatıd 
Yunan milletin~ efSr 
cirini vurmak 1stiy~lS 
manfa liürrıyet içil\ 

.. 

ya menafünin himayesini 
üzerine alması için dost 
l::>ır Asyalı devlet nezdinde 

llaı 
A ntakya Su h Hu
kuk Hakimlağındetı: 

dele" edifbruz. ~j/F/',~ 
barban f>oğtııalC i'~ · 1 

çük Yhnan mllletit,I 
riştiğı bu liakh d .,., teş'!tl>bü5atla Bulunduğu 

haber verilmekt~dir. 

--.c r ko · trcıtları 
k1'ıtı da 

Belediye Reisl!ğindcn: 
Bu ayın onb e-şinden iti· 

b'aren icar ve isticar muktv 
veleuameleri ı in kontrolü· 
ne çikılaca}ından Beledi· 
y,., vergi ve resi'mleri ka· 
nununun 19 ncu 01addesi· 
ne tevfıkan muamelelerini 
tckemül ettirmeyen mucir 
ve uıüstecirYer llakkıddn:c~· 
zai mu'iinıe1enin titbilc edile· 
ceği son defa olarak ilan 
ofunur. 

Gündüzde 
Bu akşamd n itibaren 

MATMAZEL DOKTOR 
Vf": Türltçe sözlü İ%cİ1eri • 
miz filimlerini göreceksiniz 

Halkta 
Bugünden itibaren 

3 Ahbup Çavuşlar tı afın· 
da oynanıın PASTıRMA 
ClY N ve ŞÜREKASI 
Tiıfkçe sözlü ve talditli 

T. ks,mi kal>ıl olmadı· 
ğındad satııa k tbissedur· 
lar atasında bedelinin 
taksimine lcarar verilen 
"Ye temamına 300 lira kiy· 
met takdir edittm Antakytı· 
tıın Yolbnşt Mahallesinde 
kain 1557 parsel uumaralı 
birbab9ha11eoin açık arttır· 
ma ilim 4 - 3-941 tari· 
hmden itibaren yiımi gün 
mü<tdetle açık arttırmaya ' 
çıkarılmış olup 24 -3 -
941 pB::Al'tes\ günü saat 
ondan on ikiye kadar An• 
takye Sutb Hukuk Mırbke· 1 
mı•3İ kale nfınde ıbil'ilıci art• 1 
tırmhsı yapıl\\c ,ıtur. Mu- 1 
lıiımufon k;ymetiıfüı IOOde 

laka muzaffer o 
YuıYan;ttıln lngiU ,,, 
Amerika gil>i kuJt't"'~ 
paha IJiçilineı miltt. 
ri 'Olduğunu m\idtiill 
tı::c .ıvi-ıi VnaglM> e"' 
deali uğrunC!a h'el' 
k:iltlafoyoruz .,, 

15 şi bu:unmadık• . ..ı 
de onb!ş gün dahi 
larak: 8 ~-~4158 
A:yni -st.atta ~tlinci . 
içra ed,tece\H1r.:V• 
malumat isteYenlef 
941 tarihinden il 
21'9 lirı 'd?ıktrUı ~ 
r&Cöat etmelt'ri iliO 

Zeytin yağı ahnacak 
>.lt 1 
ıvıuna"n.ımen 1 

Cinsi Miletı.n~ kito be:Jeli" Kuruş 
Zeytrnyağı 96 Ktlo 3~ 

" 41 35 _;t4 
Y'\lkarıda yazıh zeytin y ığı açık artttrm• 

15 ün müeldetle müzayedeye ç4Car1lmilhr .lf.,I 
100 de 7,S teminaHariylc birlikle 17 ..-3-941 
tes'i güoü saat 11 de Defterdarlığa mür.acaat1•' 

olunur. 


