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•a.!~rü Balcı Tüm Ge. ıaral Yagoslav Draç limanı Yunanistana 
•Ye Relsliğlnden;i•- !Lutfl Kal"adeniz ,erefi- B k ·ı · ~Yugoslavların elinde Yeniden mühim miktarda 

L' tita etti na Valimiz bir.,'Ziyıif&t OŞVe f l Atinll 14 A .A.-- Arııı İngiliz kuvvetleri çıkarlldı 
Ş "'Yırı et r le dl d "'" d 15 A A likr.ij B 

1 
ar adaştmız var Beyanatta bulundu vııtıuk sahillerin e ııramn Lon, ra . · -

nirı .. a lcı •thhi .. vaıiyeti- Şehri.,ıizde misafir bu· Yuıoslavyada'n bir ma limana olan Dracm Yugos· Yurranishtna yeniden D\Ü· 

Vaıit°\usaitsizliği ve diğer lunan ,~Ümrük muhafaza bal 14 A.A. - Yugo~lav lev ordusu 1ar.afmda ış· him miktarda ln~iliz ve 
'l.uo/ erinin nğırlığ1° yü· teşkilatı umum U . Komuta• Başveltili ve Başkuman· gal edildiği anlaşılmakta· lmpar~torluk kuvvetbrinin 
dtn ~~· fB lediye Reisliğin nı Tüm G~naral 1..ütf, Ka· dan General Simoviç Tay dır. Dracın zaptı il.zerine çıkarıldığı resmeıı bildiri! 
du11 P. 1 ~ etrniş'"'v~ yerine r&dt-niz Ş~refihe Valimiz mi' gazeteain•o hususi mu Arnavutluk sallıl.-.rindr me~tedir. Bu yalmz lngil-
Ycti R"'~t~ Vılayet41ldareHe dün akşaoı 40 kişilik bir hal>irin~ şu beyanatta bu lta!yanların e:inde yalnız terenin cesur müttefikleri 
d!IJlıh e~.1 ~rkadaşımız Ab ziyafet verariftir. Ziy•fette lunmuştur· Av!onya lima'lı k lmıştar· ne yardım arzusundan ile· 
rn\lftu oılg,n İntihap olun :şelırimizde bulunan ma- Almanya Vilayetle'rimiz Lodra (A.A.)- Draç li· ri gelmiş bir hart'ICet ol· 

t, " busleı-la hükumet Parti v~ d manrnm Sırp ordusu tara· mayıp, AfrikadalCi aa"eri Ş ._ den bir kıstnmı zaple e-
Ü11r.. B belediye erlcinı bezer bu· f d L d d t.1 • d I l · tibıp ~ u ılcı daba in· bilir. FalCat birim mütte· ın an zaptı on ra a ae· vaziyetın e ngi terenın 
0 unduğu ·· Iunmuıtur. hı"t kalmamızı mani ola· rin bir alaka uyandır.mıı· JebincJe olduğ'Una biiyiik nt1 11.-· gu.ı v~ o y . D .u.--..a... -..o.ı· b d t l 1 ıı .:.ı 

' d f Ultekip ·· dd"t anı •-""''" v-•Ycr maz. R'ıyaset ettilY.imLhükü tar. Bu muvafakıyet çolc bü· ir e ı sayı maKtaaır. ~ tılar ııhb·ı mutea 
1 

Hatay deftcr.darlığsna ~ Ç k H b · d k" I 
~ vaziyetinin m~t Sırpların Hırvatlann yük bir ebemmiyeti haiz ün Ü a eşıstan a ı n· 

beledi"e R · ı·~· · tayin t-dilen Maliye müfet dir. Çünkü burası ıtalyan· gıliz kuvvetlerinin vazffe· 
\'e L..c.... J_ eıa t6mı tişlerı· nden Bedrı· oakont ve Slovenler in milli arzu· 
~ ... d - "' larm en mühim üuii idi. si bitmiş olduğundan ser• l•nda b e Ol~der\l:ler ba· birka .. gÜlıe k dar ce..,.i . harı ile vücude getirmiş 

· t Ulund • G ... Y b" h Roma yalanlaJDr best lc~lan bu kuvv~er e~~llltim . ugu ençlik miıe gelecektir. Defterdar oldukları yegane ır Ü· Roma 15(1\.A.)- iste· İcab eden yerlere gönde· 
~~ ıdareye miih'it vekaletini Mat..ebe mü • kümettir. Arasındı Hır· 
\r·b 'tını il · .. ._ fani ajansıııdan:..,: Dr&Cln rHmektedir. 

'•"et erı surere~ d::..u·· TaL .. ·ın Kt""" yanrn•\c vet Lideri Doktor Maçe· 1 .... .ı ..... r J lllalc u~ ın ..._. r- Sırp iutaatt tarlıadan işgalr foaı mıntınuıWind•kr~ı 
' '';;.ı • •rnına rve par- ta....ı•r. k" bul d kı ""ft d d R · k ... _i ""'"'ttb ı .ıı.: u ı un urma a mu e~ e il igine dair 'öbr ııtn· man uvve ..... -
~-._. • ıg;lle iıtifaamı ~ k • • bir olduğum hükumet biç sı tarafından verilen ha· Londra 15 A. A. -O~ 'f 1•t'-t b • t:J:-l a ılsız so- r::- d ı.· 0 } t L 
. ~-.. " u 11 n .. ar bir vakit teilinı olmıya- berleri kati surette yalın· r"<Hnsa 1 "'1 ışg• mm 8 " 8 • 

: '. ~ edilmemiı· ğuklar baş ~"ı;A'/JOLF maktadır. ~~~t:.i~~:11::i A~:~ •• :~ 
elli but -g~ s•ra i:tıd Surİl/e ve yerlerine ltalycn kıtaatı 1

•0H,rıa11 Çayi tctitik için ı JIİF LER,, '~ u .. -ı:.na n -J ın ikame editmcğe başıaad•t• 
1 Stilde Şii~ ~leôiye mecli· Btrçotl ,.rıerde ur;y•- .IJ o Uu haber verilmektedir. P.ari· 
~ 0an ş h· "'6 Balcf: hazırla• nor Adtnı taşiyan güzide fırka Beyrut şehri mümtaz bir :- in işgali ıçin 40 bin ltal 
•e taka~r butçesini mecli· Gümöşhan~ 14 A.'A.- lar maglup oluyer idareye tabi takat Dürzn- yan askeriı.in getirileceği 

Jl'lda )' ırn ~tmiş ve yuka Günlerdenberi ~atan şid · Londra 14 A.A - Şi ler menman d•Oif ve o mıntakaclaki Alman 
t L 

1tdıa.. d ti" 1 ......ı ..a o a malı" Yunanistında 11 ni- u t 1" A A e11:tlr &•lllız ıebep~ri e ı :ya IMinıruan 1 nr uı~yru "1 • • - askerlerinin geri alınarak 
~·)·'•ctin~dere.k . B~l~iyc dürt hava btrdtnbire ao· aan iÜnÜ «Adolf Hitler» Alman Ajansı bildiriyor : cepbelere sevkedileceti 
tın, h en ıstıfa e'Jledi ğomuş ve kar diŞmeA'e ı:dını teşıyın ve Atman· Fransız Ho·Komiaeri haber •erilmektedir. 

1 d" . ty~ti ~ . . y d ns 'd L - D h [L h' '"rnı,r u .. uıınye bıı- bışl•difftu. er e -~ san yanın en güz• e as11;erı te· Gcnr.ral enz a tt8 ıt t 
~ şfi\;:. B tirıf kat v.,dır. Şiddetli şelküllerinden mürekkep hen bir beyannamP. neş• 

· •buı d••. •lcu,ın istifası ıofüklar ve döblar yüıün olın bu ı fırkaların taarru· redf"rek Fransızlıt1a genç 
1 l ~ •lrrı· d _._ ...ıı • • tl t d d 1 ' ~!.l. 1 1 l d V' °'""nd ış \'t. meclis en meyve agı._,,,rman zu egır zayıa a ar e ' • ı..."'lİl.man ı t" etılatıraT an te· 
.ı.~lbiı.Je il ha~ır bulunan mabıutii'-'mUt•oI~ 'Bu ıni,tir. şe~kül eden yeni bükume 
~'İrıe 1Rartı Müfettişimiz mevsimtfe -.i>J kWar şiddet «A-dotf lıiitler• adile te itaat editmP-.sini islemiş 
~~ rtııa.,,f:,~~21 her vazife· li soğuk ıeneletdenberi anılan hu fırbdat'n hare· tir. Beyrut şehri Lübnan 
""bu li• 'Yelle başaran göriUmetdiitir. kata 1ştiralc etmesi L"Ondra b5kümeti dal ilin'de müm · 
'nı~ ve~ lctyı takdirle an· Sivas 14 "'-.A.- Son da ıtika uyandirmışhr. taz 1.1e bustrsi · r irhreye 
~~ P,;li ~•disiht- hli\ftmet günlerde yağan bereketli Holani:Ja ve Polonya ıhare malik bir nevi se:-b t şe• 
~ ~lutı 'Hnına teşelckür Y-•~motlırden sonra lha~a katında bu fırlcalar ço'k bü· hir o1acalehr. Beyrut Be1P. 

1-uı nıoşlardır. soğumuş ve civara klr yük işler görmüşlerdir.Mez diyesine mühim icraat 
~tı •nın k b b s-~ ta p . a ulünden yağmağa aşlamı:;hr · u- kür fırkalar motör)J kıta· içiıı daha mühim saıihiyet. 
ı:btcttirı ''-:~ . Müfettışimiz tün hav•li IC'arla örfülü· lardan müteşekkil otu~ bu ler vefılınelcte<Hr. 
p rı . B,ıed·ırıtoğhı açık ka dür. bakımdan t"lıemmiyeti ha Yeni cübnan hül<üme 
t.-~lı Viı~ 'Ye R,.isliğine Ceza kanununda deöifiklik d ti bir beyanname neşrede ı " · .. y~t ld jz itler . 
c'. t-ıa, A.bd 1 are Heye A'.nkua - Hükumet Almanlar çok tank kay· rek devlet teşkilatmda ilk 
~!rıh'-riyct ~hlh Bılgfoio rürk ceza kanununun 18 bettiler iş olarak ,mühim islabat 
&: ~ın, .. alk Partisi Atı.na 14 A. "' '.- Al· yapılncag~ rnı, fakat uzun gtQı l>i .. l\tn~et ·· ve 403 •üncii madesinin ıta · '"' 
t«..ı ld\rrn· gosterildi· dili"l~ C«"Za muhakeme· nıanlar cenubi 'Y u sür~cek olan: bu isli hat es ~~ıı> . '' ve burıu .. ı 
'tl:ıtv '"tih.ıbe mu leri usulii knnununun 66· gosla~yay,a ilk ·e,.fıs Zlrhlı nasında balkııı hükümete 
A.b elit 21 g~'ter<'k ıncı --ınt.adde~inin tadili hile· hıkalar ·ve 170 tankla müıaheret etmesini iste• 

duıı,b a'llnuı itifalcile k d ·ı ı ı•·L ,L hücum etmisıle~dir. Bu • •CtiLcn· ılgin R . ı· m a 1K -Kanun ptojesi na- y 

•ıtir °tll ığe ıırl,.yarak mccli re i6nder· l 70'tınk Stnama ~nebri bo n.. . . 
Abd t r11 mıştir 
~~t .. '*llt~ Bij ~'~•dt.ttmız Devlet Dernlryolları me-
r.lL . -~ b K•rıı tebtilıt murlarına ilalr 
~ d U Çolt ··L • 

c, d rı e d. muaım va Ankera: - Devlet De· 
n trı l... e kendisin~ . -ıl 

" "'{ltllrıJu d. · mıryuı arı ve limanları, İş· 'W'tltlk .,
0 

ıleti-~. 1 " .. etme umumi idenıi me • Vııa "-'-won 
)OQ\l b Yet C:.elf k toptandı mur>arı iitekaut ~and•ğı hak· 
h~ . "•lLab V 

1 
• Konıia. lmldwk; ~''" Mec 

tik .tı11dc t alılQİ2in' R" liıin bo plzlHBi' günkü ltl . Oplın k l• 

0 erıtıi tedk"kr" <;e}. toplant•ıında mtizakere 
• lQ 

1 CllQiştir oluna~llktır. 

'DQ l(lfrtı11ı.u1taAaaOlunuz 

yunca ilerlerken yalnız 4 
tank topu.... malik bir 
Sırp taburile k·1rşılaşmış 
ve burada 44~ tank k~y· 

bctroislerdir . 
SOFYA YENIDEN ~OM 
BARDJMAN EDlLDl 

Soi~a 14 A.A.- Bul· 
1rar .oianıı bildiriyor: O.ün 
gece ln2iliz ~e Sırpı bolll· 
-bardlmati tayyareleri' yeni· 
deh SOf7aya hlic&am ede 
rtk~irçok bdm~ ıt'liUflar 
dır. V11kaa ıe.teA lıadtla· 

m1ştir . 
Diğer taraftan yeni le · 

şek~ül eden hükumet aıa 
~ı arası ·ıda Dürzüleri tem 
ail edP.n hiı "nin bulunma· 
maması Lüboındaki Dür-
züler arasında mcmouni • 
ytttsizlik :v~ infial doğur • 
muştur. Eski Dürzü mebuı 
latrından Hikmet Canb<'la 
tın riyasntinde bir ,..ılürrü~ 
beyeti Fransız Ho.Komiae 
ıriai ziyal'el ederek bunu 
prot~sto eylemiştir. 

rm tamiri içnı tlab~r 

aıımm~br. 

Yalanlanan 
Bir Haber 

Bir proiNlôalnöa moatrll-
1000 1h4aa edrtmi,ecek 

Anlcara 15 A.A.~f:h 
hitiy~ Vekaletint bağlt bir 
propagıntta ıservisi ibdaı 
eHHeceğine dair lstınhul 
gazetelerinin yazdığı ha
berlerin yapılan tahkikat 
netic..:sinde yanlan oldu• 
ğu aolaşılmışhr. 

Adrigatik-
den Egegre 

kadar 
Mükemmel bir cephe kwuldu 

Atina 15 A.A.- Cep 
henin heyeti umumiye.in· 
J e Jüo ehemmiyeti olmı· 
yıln baz• müsademeler ol• 
ınuşb.\r. Manastır 'mıntaka 
~ıodaki Alman cüzütamla· 
ı ı merbamebizce bombar• 
d •man edilmektedir. 
/\ımanlann ;,yaptıb garret 
bota -gitmi§tiı . Halen ,{ 
riyatik <lenizi-nden Ege :de 
nizinc kadar Yun.n ve 
lngiliz orduları mökemmd 
bir cepLe kurm.af r\'e yeni 

(sonu 2 inci satf aeia) 



Hatay veta
rihileserleri 

Hatay h:arihi eserler b# 
L k10111ıdan hazine denecek 

kadar zengin bir iilkedir. 
Bugün üsıünde~lakayt ıez· 
diğimiz topraklar asırların 
medeniyetnıJsaklamaktadır. 

Çok uzun bir tarihe sa 
hip olan Hatayın eski eıer 
lerini korumak ve yer al· 
tındalcileri çıkarmak hiç 
~üphe yok ki memlekete 
büyük bir hizmet yapmak· 

tır. J.şte bu maksatla Ha
layda bır "Tarihi Eserle· 
ri Koruoıa Cemiyeti • te· 

şekkül etmiş ve filen ışe 
başlamıştır. Bu cemiyetin 
gayesi: Hataydaki 'tarihi 
eserleri halka tamtmak, 
)'er üstünde bulunanları ko
ruyarak yı kıhp heder ol· 
malarma meydan ver· 
memektir. Henüz meyda 
na çıkarılmamış olanları çı 
kararak müzelere yerleş-
tirmek, onlar hakkında 

yazılacak yazılan toplayıp 
tabettirmek. icanbında fo. 
toı ğafi ve tercümelerini 

neşrederek halkımıza bu 
eserlerin tanınma ve 
korunmuil~ yakır.dan ala· 
kadar etmektir. 

Toprakları bu kadar 
zengin eserlerle dolu ol· 
mak her ü !ye nasib ol
mıyan bir n. mettir Mem· 
leketlerinde eski tarihle· 
rin karanlık sayfaları Lu· 
Iunmıyan milletler, bu say 
f,ları bir parçacık olsun 
aydınlatabilmek için çok 
büyük fedak~rhklara katla 
myorlar. 

Amerikanın ( Prinçton Ü· 
niveraiti ) si lıer yıl dün· 
oın dört bucağına kafile· 
ler gönderi)'or, kazılar yap 
hrı}or ve çıkardığı eser· 
lerde yeni bir tarih va· 
kası bulmaya çallşıyor. 
(Briıiı Müzeom) Londradan 
ta Türkistan ve daha bil· 
mem nerelere kadar he· 
yetler sevkederek taribt"! 
bir sayfa ilave etmek ıçın 
milyonlar ıarfediyor. 

Halbuki bizim her 
i gün~iizerinde gezdiğimiz 

bu toprakların altı en kıy 
metli eserlerle doludur. 
Şuruda bur adı.uesk\ tarih· 
Jerin ayakta ,kalmış l>irer 
satırı gibi a Jideler, surlar 
köprüler etrafımızı çeviri· 
yor. yeryüzündeki1eri koru 
mak ve yer altındakileri 
çıkarmakla yurdumuza en 
büyük h tıineyi "azandır· 
mış oluruz Atalar .. eker· 
aeo bağ olur, bakmazsan 
.dağ alur " demişler. T •. 
rihi eıer)er de böyledir. 
Korursan, çıkarJrsan ha • 
ziııe, kenai başına bıra · 
kıraan biç olur. 

Bu kadar faydalı Ye 
kıymetli bir vazif,.,yi o· 
tnuzlarına almlJ olan cemi 

lstanbul gü
re~ takımı 

DOn fehrimize gelerek 
bi .. gezinti raptı 

Türkiye Güreş birinci· 
liklerine Adanada iştirak 
eden takımlardan anbul 
güreş takımı dün v!>.~ tre 
ni ile Iskenderuna ve ora· 
dan dı şehrimize gelerek 
bir gezinti yapmış. akşam 
üıtü lskenderuna dönerek 
gec~ treoile latanbula laı 
reket etmiştir. 

Aralarında Türkiye 
aitr sıklet şampiyonu meş 
bur ve kıymetli Çoban 
Mehmed de bulunan lıtan 
bul takımı Adana müsaba 
kasında ikinciliği kazan -
mıştır. Bu yılın Türkiye 
güreş birincisi Ankara, 
üçüncü de Kocaeli bölge
sidir. Adanı, lçel bölgele 
rı birer puvanla bundan 
sonra gelmektedirler. 

Bölaemizden Türkiye 
birinciliğine yalmı bir gü· 
reşçi iştirak etmişti. Gü· 
re~çimiz Türkiye birincisi 
olan Ankaralı rakibi ile 
tam oııdört d•kika çarpış 
tiktan sonra mağlup olmuş 
bu itibarla ralc.ibine nis · 
betle çolc iyi derf'ce almış
tır. 

Yaran akfamki kenferan• 
Halkevimizin tertip 

ettiği seri konferanılarm 
14 üncüsü yaran akşam aa· 
at 21 de Halkevi salonun 
da veril,,cektir. 

.. Hetayın tarih Ye ar· 
keolojiııinf' bir bılcış,, mev 
zulu bu konferans: müze 
müdürümüz Ruhi Tekın 

tarafından verilec~ktir. 

Yardımsever-
ler Cemiye

tine 
Yepdan tebeM'Dler 
Yardımseverler cemi-

yeti faaliyete devam et· 
mekte fa~ ir ve alil vatan 
daşlara yardım eylemekte 
dir. Dün halkevinde 17 
fakire un dıj'ıtılmıştır. 

Cemiyete teberrüde 
bulunan vatandaşluuı isim 
lerini yazmakta .devam e 
diyoruz: 

Kuruş 
Bayan Hadice Sabuni 250 

Bay Hikmet Göre 250 
Bayan Sabriye Altuğ 200 

,, Hadice Yeııer 130 
,, Sabalıat Karabay 120 
,, Hadice Güneş 120 
,, Nimet Uçtum 120 
,, MuzaHer Altınöz 120 
Bay Hakim Arval 120 
,, Nuri Aydın 50 

Bayan Havva Bitgel 1 O 
,, Ta)yibe Güzelıes 10 

Y~kun 1500 

yete her vatandaş yard1m 
etmekle memleket bezme 
ıme bir lı:ııım da· 
ba ilave ve tarihe de bir 
mum yakmıt olur. 

F. B. 

13 1nilgon /rı 
giliz liralık 
Kıymetli bil" tu tule i 1 Ji 1-

tere yolunda 
Lond,.a 14 ı\.A.. - 13 

milyon İngiliz liralık Tiirk 
ve Yunan tühinü BalV.an· 
lc.rı istilaya gelenlerin elin 

den kurtanlarak İngiltere· 
ye gönderilmt"k üzer~ yo· 1 
la çıkarılmıştır. Bu muaz· 
zam ahş vet iş İngiltere 
ile alakadar m'"mlek.etler 
arasında yapılan kredi a•ı· 
laşmılarile ödenect"ktir. 

YUN t\.N CE.P.-iE >t.~D ~ 
HE.NÜZ HAREKET YOK. 

Atina 14A.A. - !Cep· 
heden gelen haberlere gö· 
re lngıliz ve Yunan kuv· 
vetıerife Aımanlar arasın· 
dA henüz ciddi bir muhare· 
b,.. başlamamı~tır. Cephede 
devriye faaliy~tlerı olmak· 
hıdır. Alm':lnlar karşılarar;:
daki kuvvetlerio müdafaa 
kabiliyetini yoklamaktad~r· 
lar. 

1T ALYA NE İSTEMiŞ 
Atina 14 ~.A..-- Akro· 

polas gazetesi Genaral 
Dügolun beyar.antını neş· 
retmektedir. Dügol bn be· 
yaoatıııda diyorki,,,l talya 
Mdaytte . harp ist~me· 
diğini ilin etoıi~ti. Neden 
ltalya harp isten·emiş falcat 
yalnız bir şey istemistir 
oda, kendisini çıkmazdan 
kurtarmak için Almanla· 
rın Balkanlara saldırmasl• 

dır. 
ROMANYADA iAŞE 

SıKINTISl 
liükreş 15 A. A. 

Romanyada i• ,,e sıkın ııı 
gittikçe artın< tadır. F", 
un, süt, zeytııı! •, bulgur 
ve- petrol madüeleri ar tık 
piyasada bulunmamakta • 
Jır. Magazaların önünde 
yüzlercP. insan sıra bekle· 
mektedir. 

INGlLIZ TEBLIGI 
Londra 14 A. A. -

Dün akşamki lngiliz tebli 
ğine göre dün Afrikadave 
Yunaniatandaki cepheler 
de mühim lıava muhare· 
beie:i olmuş ve düşmana 
agır uyiat verdirilmiştir . 

Yunanistanda 13 nisan 
gece'ii lngiliz ve lmpara • 
torluk kuvvetleri yeni mev 
zilerine ~ekilmiş ve düm· 
darlar düşmana ağır zayi
at verdirmişlerdir. Düşma 
nın tazyikı hiçbir tesir 
yapmamış ve henüz ciddi 
bir temas vukua gelme · 
miştir. Hava fevkalade so 
ğuktur ve kar yağmakta· 
dır. 

Libya cephesinde : Al 
manlar tanklarla Tobruğa 
hiicum ~tmiş ve bunlardun 
20 kadu tank birinci mii 
dafaa mevz~ine girmiş ist' 
de-, yapılun muıcabil bir 
hücumla ve ağar zayiatla 
tardolu:mıuştur. 

Habeşistımda : Karma 
karışık bir halde çekiJen 
ltalyan kuvvetleri takıp e
dilmekte ve mütemadiyen 
Hİr kafileleri aelmektedir. 

Küçük Diş 
Hııberler 

~ Adir9atikdetı 
Ege9e ık adar 

.Bulgaristanda fenlik 
Sofya 14 A.J\. ,Bul· 

gar ajansı hitdiriyor : : 
Mak~donya ve Trakyada 
) abancı haki•niyeti altmda 
bulunar Bulgarların kurtu· 
luşu dün m,.rasimle kutlan 
rmştır. T ezabıralçılar Aıman 
ve lı~lyan sefaretleri Öniin· 
de nümayiş yapmış ve bun 
dan sonra Kral su.tyına 
giderek Kralı orada • alkış 
lamış!ar<.hr. Sof ya Alman, 
İtalyan ve Bulgar bayrak· 
larile donahlnııştır. 
Yunanistana hava 11k1nları 

( Başı .1 'i ıcide) 
m .. v;ilere yı!rle~ ni1ler jjf 

• kf 
Bu mevziler Alman aıot8 
IÜ c izü ıa nhrı ıııı yılJıf ıdl, 
harbine müsait ,,ı ' 
mayan tabii kıdelerdd• 
mürekkeptir. Yunan o ,'

1 

. t• s ı ıun maneviyatı, bal 
l t .ı lı 11 t l l'"ruz ı b..ı.şlaıJ1 1 ~ 
dan evvelki kadar kn~t'e 
lidir. 

o• 
Yugoslavyamn cenubıl 

daki vaziyet son 48 s••'' 
ta hisse.Jıli r bir dereceM 
iyıleşmi ştir. Al ııanlar dsf 

s 
g 

Atina 14 A.A. - Yunan 
tebligi : Cebhelerde mah· 
uut mahalli harekat vuku 
bulmu~utur. Alman tayya· 
rele!rİ diin akşam Pıre ve 
Golosa dalgalar hAlıode 

müteadit hucümlar yapmış 
ve bombaLtr atmışlardır. 

' tık mın tıtkada motörlÜ cıı~ 
zütamlarını , kullanamarll' 

• jll 
tadırlar . Morav t nehrıll 

iste 
da 

iki sahilinde taarruta ge fili 11· çen Yugoslav! ır Aloııtıı 
rı ri.ıcate icbar eyleaıişlol' 
dir. ~ 

A. 
c%ıb 
Ai~clia 
den 

Macar ordusu ilerliyor 
l:iudpeşte 14 A.A. 

Mttcar Kumandanlığının 
tebliğin~ nctzdran Macar 
ordusu Yugoslav topra da· 
rında ilerl~mektedir. Yu· 
g•>Sİavlar Çt!kilirken köprü· 
it ı i berhava etmedkdirler. 

Macarl nrn .uyıah çok 
1 

yüksek Jeğıl<lir. 
Oügol Mısırda 

Kahıre 14 A.A.- Müs-
tel il Fransız ajansından : 

5 

Doktor us~ . a 
tnı Or 

maıı Sarar ~A,:nı· 
Hastı.larını ,her.{Ün öğlt:: 'İtiyc 
sonra ;Fransız,kousoloS tac i 
w•si karşısındaki muaytı11eıf kırı~, 
ha aeeıinde kabule başl•"' llıultıi 
tır. Salı günü öğl edeıı s00 fıhstı 
ra fakirlere parasız bak•' •r-d, 

Bir Hekim ara11ıyor t1 l du~u 
Cenup demir yoll• 

.. 'k b ~,r J ıçın ı aınetga ı , 
b

. t• 
mışta olmak üzere ır li 
iJibe lü::um vardır. lıtek ~ 
terin şeraitı ö~rr:nıJJJ_. 
üzere" Barak"da kairıJ .ae 
dürlü!ümüze tahriren ,OJ

0 

racaatları 

Hür Fransız kuvvetleri,,Ku· 
mandanı Geuaral Düguı 

b.ıradaki Fransız "kıtaları· 
m te'fti~ ederkeıı henüz 
mücadelenin ~aşında bu· 
lunulduğunu ve daba çetin 

mücadelelere hatırlanmak //{i.n . Je 
lazım gP-ldiğini söylemiştir HatayNafıaMüdürlüğ'tl" f. 
BLJDAPEŞTEDEKl SE· 1- Vilayet dahilinde Jıl 

FIRLER MOSKOVA YA pılmakta olan t3 'fi' 
GlTTlLER Gümrük karakol biı·.ı;,,., 

Moskova 14 A. A. - d~ ilaveten hela ve Y' i 
Macaristanm Yu5oslavya· ma yerleri inşaatı açılı 
ya k~rşı harel..:ete geçme• s:ltmeye konulmuşhı69J~~ Eıi,. 
sı uzerıne Budaoeşteden 2- Keşif bedeli (61 Nisa 
fyrılıın lngiliz, Holaııda (2) kuruştur, A. "ll\ı 
ve Belçika sefirleri buru· 3 - Bu işe dair olan "~ bit 

Naha Müdurldğündeg lon~ 
ya gelmişlerdir. lebi!ir. ıt._ \' 
ŞAMDAKl KONSO· 4 - Eksiltme28 - 4-9-f 'J# ~ c l 

LOSLAR zarteıi günü saat 1~,J;/ ti~ 
Şam 14 A. A . - Ye· Antakya Nafıa MüdLI "' 

ni Suriye hükumeti Re;si odasında yapılacaktı''ı(j 
Halid A ıım bugün Şamd" 5- Muv.ıkkat tcıniııS l 
lci Türkiye, İngiltere ve lira (68) kuruştur. t I tr 
Amerika konsoi ıslarını 6- Taliplerin Ticıt'ed• ıJI ~% 
k b 1 ,~ Vın ı 

a ul t"d~rek kendileri e smda kllyıtlı buton ~"' bır ıt 
görüşmü~tür · rma dair evrak il«' ıı>tll it 

GENERAL DÖGUL YU kıt teminah tediye e ~ııt, 
NANıSTANA GıDIYOR rini gösterir evra~•k,,- ~ a 

Atina 14 A.A.- Ak- bite ve ~hliyet ._.ts• f td 
ropotis gazetesi Hür Fraıı raz etmderi Jaz11ı>dJ4 flısa 
sız Kuvvetleri Başkurnım- Gu··ndu·· ~o1:ı c,kt 
Jırnı General Dögol İle ~ ,.. 

Gen~ral Katrunun Yuoım TAl.3IATA AŞ"'~ J\ 
lılarla birıikte mücadele· oynuyan Jırnnet;~~ ;'' 
ye iştirak için Yunanista- ilave olarak meçbıl 
na geleceklerine dair bir Ua/kftl 
telgraf neşret nektedir. fl j ,ı 
Mısır kabinesi vaziyeti KAN DA VA~~ 

tetkik ediyor Tamamen retl"' 
(~ahire 1~ A. A. - Oynayanlar : Sil,,1~ 

Mısır kabin~sı d~n topla· ney Fr~d Mak ~ıJ 
narak ask:"!rı vazıyeti tel· '( 
kik etmiş ve bu toplanta ~eşriyat J\1ı.İj~ 
dn Genel Kurmay Reisi /I Selim ÇELE:r.J 1' 
de hazır bulunmu1tur. • C H.P.matbuı•~N 


