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Elektrik idareleri 
ilin Belediyelere 
devri hakkındakı 
kanunun ikinci müzake~ 
tesi qapılarak kabul 

A. edilmiştir 
.. nk&ra 28 l Yuk Mitı A.A.- Bü Bulgaristan, Almanya, sviç 

Refet <:::.et Meclis: bııgün re ve lsveç arasmda tica· 
de :iğledanıtezin riyastı:tin- rt'!t anlaşmalarına ait ka· 
rtlıştır Men sonra toplan· nuo layıhııları da kabul 
\tend~tu eclis Antakya, 1'1 edilm;ştir. Vakıfla r U .11um 
ıcı"tin· n elektrik müesse· müdürlüğünım 1941 b~tçe 
ri ın Bt-1 d" k . b 1 b·' lllcınu e ıyelere dev sinin müu eresme aş an 

lr rt\"" tların h h · mıştır . 
ll'ııy lleas'!sed lerb angı· 

ilca~\ e ta e e ola· Vakıflar bütçesi müza· 
nunı arı h"lck d k ._ k~re edilirken bazı mebus . ttır · k· "' ın a i "'a " 
sıııi 1 ınc· ·· lar söz alarek Bursadaki . hp,r,ı 1 muzııkere· 
hr. tt kabul etmiş· Yeşil cami tüı besilr diğer 

ıı_ yerlerdeki tarihi kıymeti 
~n~ d Ptl '"1 tn.. haiz camilerin tamirm en 

arak ~ab Uta keresi ya· bahset lem iş ve bunla~a 
'1Unlar ar uı edilen ka Maarif Vekı li Hasan Ali 
\'•rdır. asında şunlar da 

l'u .. ~ '-· 
tttıy • 

e ıle lngiltere, 

TicQ 
. 'tet odası 

OQI\ ttıQlJ'tiihQbz 

Yücel ayrı ayn cevap ver 
miştir. Meclis çarşamba 
günü toplanacaktır. 

Türk Havo 
Kurıımu 

l\t•hıp, . 
D~'htı arı~ıe~ıe idare Genel merkez Vil&yet 

ve S l.Jıı Şebr~•~ıldı idare heyetine teşek-
l-i anayı dmız Ticaret kDr etti 

at... 0 "sı b· ·r·· k H K clu ~>' rtıınt 'k.. ınasında ur ava urumu 
r· tu Mu:nta a Ticaret Mü Antakya şubesinin g eçen 
'Yaı · •ı K b" ı·• - · ...... etınd aracamn ır sene 111 mesaı raporu 

"
11se · e ve · "h k · h h · ı · ·1 _.il tı iiuk ıntı ap ko ve atı esap iı asası ı e 
. t~tetn uk lşl~ri Müdü tahakkuk eden varidat 

lı.ıle i1-· Güv_. · · · f l G 1 k • c;i . ııtınci .. -nın 1şltra· az ası ene mer ezın 
ını v rtıunt h" ı t kd. · · · 1 nı.. . •pı\ın e ıp.er se- a ırını mucıp ,o muş ve 

fikU~tehiplf!r ı~tır. ikinci Vılayet idare Heyetinin 

0 abuncu hnlardır: Şe· mesaisıne teş~kkür olun· 
Ök~lu, Adil ·~bdullah Şeyh muştur. 
k en, Sıdd k <>yac1, Ali Kurumun Antakya ~u· 
ıt A ' M .. ı S laha u ili Be· besinin 941 bü tçesi \le 17 
6 rtıi " n, Şükr"' M' b tı~ "lletci Ô u elek, İn lira olarak tespit edil 

D 'b Nasib ~ nı~r Mıs· miş ve bu miktar Genel 
t <> ""' ı-ıoca D k •eyi • ı "lip Ô • urmuş mer ezce lastik oluom uş· 

S tı A.bd··ı ıkan Hü tur. 
e~nı Cı-~ ~ıttif K~ru v~ ZtLEDE VE ZARADA 

l uuRÜn Yır\i. 

Balkan mağ
lubiyetinin 

,sebebi ııedir? 
lngil !zler bunu hava kuv· 
vetlerinin noksanlığında 

görilyorlar 
Lon lra 28 A . A. -

ılngiliz ~azeteleri Yumuıis· 
tandaki mağlubiyetin se· 
beplerini araştırmakla \'e 
şu mütal~ayı ileri sürmek 
tedir : 

Bu mağlubiyete hava 
kuvvetlerinin kifayetsizHği 
sebep olnıu;;tıır Eğer ln· 
giliz hava kuvvetleri di • 
ğer cephelerde de böyle 
z ~yıf kalırsa düşmanı '!Z· 

mek bahis mevzuu olamaz 
Yunanistandaki mağlQbi · 
yetin sebebi tank ve as • 
ker adedinin üstünlüğü 
değildir. Bunlar belki te• 
raıinin kefesinde Alman· 
lar lehine bir unsurdur. 
Fakat asıl unsur hava kuv 
vetle ridir. Müdafaa ellen 

taraf hava üstünlüğünü te 
min edemezse hiç bir ta
rafta tutunamaz. Muhare • 
beyi Alman hava kuv•et· 
)eri kaummışlardır. 

Bulgaristanda ilk za • 
manıarda müşkülatla kıtr· 
şıla~an Almanlar bir ay 
sab1rlı bir çalışma netice· 
sind e bütün · hava meydan 
l..irını ıslah · ve buralara 
mühim miktarda tayyare
ler yerleştirerek bizi ve 
Yunanlıları bir an bile ra 
lıat bırakmad 1lar. 

Alman ,bombardım ın 
tayyard eri fılnakika Hari 
ken lngiliz avcı tayyarele 
r! karşısındu dayanamıyor 
)ar. Yunan cephesi. ıdeki 
hava muharebelerine şa · 
hit olan l:.ir zat, eğer 100 
Harikeıı ._vcı tayyaresi g~ 
tirılseydi Almanların gblip 
gelemiyec '!klerini ve 2 JO 
gefir ı ld i ği takdirde belki 
Yugosıavyanm da bu aki· 
bete uğramıyacağmı söy 

dtrc li &aat ıo 
30 

ZELZELE 

lacll\(tır eyet•, ıe~irn~a oda Ankara 28 A.A.- Dün 
d İdare h Yapı· Zile, Fatsa ve Zarada muh 

!emiştir. 
Geçen _sene f r•nsa 

muharebelerinde topla 

d~ 1 
: onra '}'Yct.i intihı-lmı- telif zelzeleler kaydedil · 

arl\s1 d enı h miştir . Zeradalci zel ::ele c;ec '- . n lln b· cyet ken .. 
Cııtht ır Re· 11 üç defa tekerrur eylemiş . ıs ıe-

0 ve burada bazı evlerin du 
k.'f.l([ varlaıı çatlamıştır. Hiçbir 

lMl'lliAN Qt da yerde hasar yoktur. 

. l::D~~~RDEv AM. 
b. L,, .. 
ır '" "c '. b lttne vrta le 
b'tıları ~e olgun~kull~rda 
Qı. • "t!" • 1 rn t·ı-

.. 1rtıf h •tll et k 
ı &nllr lS rrıe tedir 

oıay116 

kadar sona ermiş buluna• 
caktır. ilkokullarda imti· 
hanlara 5 mayıs razartesi 

l günü başlanacak ~e bun·" 
lar da 15 mayısa kadar 
bilecektir. 

mücehhez tayyarelerin 
tankları durdurduğunu gör 
dük. Hülasa bava filolan 
hücum ve müdafaa harp· 
lerincle en büyük rolü oy
nomağa namzettir. 

Yunanistanın Amerikadaki 
alacakları 

Vaşington 29A.A.
Amerika.c:ümhurlReisi Ruz· 
ve\t, Yunanistanm Amtıri
kadaki alacaklarının dM· 
ha\ blaka edi\mes:ni em 
reylemiştir. 

Çörçilin nul 
kunun akis 

leri 
Nutuk Amerikada müspet 

bir şekilde karşılaydı 
Nev} ork 28 A .A .-Cör 

çilin dün akşamki nutku ı 
Amerika efkarı umumiye:iİ 
üzerind~ kanaat verıcı 

müspet bir tes;r yapmıştır. 
Almanların Ubyadaki h~
zim !ti itiraf, zorlukları be 
yan ve nihayet ıngilterenin 
mütemadiyen kuvvetlen
mekte olduğunu söylemesi 
Amerikalıları tatmin ~eyle
miştir. 

Nutuk Kanadada _dahi 
büyük bir alaka ve har
bin mutlaka zaferle neti· 
celeneceği hakkında cesa• 
rt t ve azim doğurmuştur. 

Ç5rçilin nutku ortaşarkta· 
ki vaziyetin cesaret veri· 
ci bir.mahiyette olmam'lkla 
beraber bedb~n olm•k 
iç\n sebep :>lmadığmı ispat 
eylemiştir. 

Harp, farkta değil garp 
te kazarnlacak J 

Londra 28 A. A . -
Balkanlardaki ... muvaffaki
yetsizliklerin sel>ebini araş 
tıran Taymis gazett'si şu 
mütaleayı yürütmektedir; 

Bu büyük mücadele 

~arkt& değil, g.ırpte neti· 
celeııecektir. lngiltere isti 
laya uğramadıkça bu har· 
bin Almanlar lehine ııeti· 
celennıesine imkan yok • 
tur. 

SOLLUM ıDA DÜŞTÜ 
Kahire 29 A.A.- Sa· 

lahiyetdar mehafiıe göre, 
Mıs:rın lıudut şehri olan 
Sollumun düşman ·elinde 
olduğu zannedilmektedir. 

~-ıı:...~ 

SON DAKiKA 

Mısıra Alman 1 

taarruzu 
Londra 29~A. A. -

Röyterin garp çölündeki 
muhabiri bildiriyor : 

Almanlarla ltalyan kuv 
vetleri Mısırdaki turruz 
hareketlerine, geçen sene 
İtalyan ıarın takip ettiği yo 
lu takip eclerek ilerlemek 
tedirlt :r. Bu kuvveıler Sol· 
hımdan yelvaze gibi dağı 
}arak sol cenabımızı iha • 
taya çalışıyorlar. Buraya 
motörlü kıtalar da sevke· 
dilmiştir. Daha başlangıç· 
ta büyük müskü • 
lata maruz kalan Alınan· 
Jar tayyarelerimiıden çok 
korkuyorlar. Çünkü lngi· 

Salı 
Abone fartl rı : 

D•hilde yıllıGı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 

lılnların har kelime
sinden 5 kuruş alınır. 

Ocret peşindir • 
GOnO geçen sayılar 

10 kuruştur 

Alm<ınyada:J 
Bir mDstemleke nezareti 

kurulacak 
'· l3erlin 29 A .A.--. Ya· 
n resmi bir kaynakdan bil 
d irilmiştir : Bir Alman 
müstemleke nezare ti ihdas· 
edilıp edllmİ) eceğine deir 
sorulan bir suale hariciye 
l\ezaretinden "evet,, ceva· 
bı verilmiş ve şunlar ilave 
edilmiştir: 

Almanya hiç bir~ vakit 
müstemlek~ ~emelle;ir.den 
va-: geçmemiştir. 

Rusya 
Alman hududunda tedbir 

ler mi alıyor ? .. 
Londra 28 A. A. _, 

Ofi Ajansı bildiriyor : 
ltalyan askeri mecmu

ası Sovyet ~ Rusyanın Al· 
man hududunda bazı ted
birler aldığını, ',fakat bu 
tedbirlP.re rağmt'ln Rusya· 
nm şimdi bir harbe sürük 
lenmek istemediğini yaz· 
maktadır. Bu mecmua 
Londrada Sovyet Rusya 
sefiri ile lngiliz Hariciye 
Nazın Eden .. arasındaki 
sıkı t~muların boşuna ya
pılmadığını ve 24 martta 
Rusya ile Türkiye arasın 
da akdedilen bitaraflık an 
l4şmasının Türkiyeyi harbe 
teşvik eden bir eser oldu 
~una işaret ederek sözle· 
rini bitirmektedir. 

HAlLESELAStNlN DÖN 
MES11Ç1N 

Adisababa 28 A.A.
Habeş lmparRtoru Haile-
selasin in paytabta avdeti 
İ\~io hazırlıklar hitmek Ü· 

zeredir. Birçok evler şim 
diden habeş bayraklarile 
donatılmıştır. 

lsparıyanın 
Mihvere iltihakı bir zaman 

meselesi imiş 
Londra 29 A.A. - ln· 

giliz gazeteleri ıspanya 

meselesi hakkında şunları 

yazmakt.dır. 

Franko, Alman tazyı· 

bna mahsul kaldırılma· 
dan harbe girdiği takdir· 
de bütün lspımyol halkının 
aç kalacağını söyliyerek 
vakit kazanmıştır. fakat 
ispanyanın mihvere iltiha
kı bir gün 511eselesidir. İs
panya bir ültimat\)mla Ce· 
belüttarıkı lngiltereden İs· 
tiyecek ve reddedilince 
harbe girecektir. -liz tayyareleri çölde uç • 
mak hususunda mutahasına
olarak yetişmişlerdir. 



s.,t.=-2..:: ---- fENlGO~ 

Sırası dO,tükçe : V J , ı aı ımsever DESSİ 
Kumar salgını /e, r_:emige-

ı - Geçen hafta Şe· • 

Nasıl işgal edildi 
Lon<lra ~8 A...A. - H.ı· 

beşistanda ve Adiss.bab:t· 
nın 2.20 kılo •n,:re şima!ı 

şarkisinde bulunan ~Dossl 
şehri İngilizler tarafından 
işgal edilmiş buıunmakta· 
dır. Dossinin [sukutunciun 
sonra İtalyanların son iki 
mukııvemet noktası kal· 
mıştır. Onlar da Gondar ile 
Çimadre Dok Daostanı n 
idarasindeld son İtalyan 
kuvvetleri Fransız Somah· 
sına doğru ,rücata devem 
edeceklerdir. F k~t bu rÜ· 
cat yolu Habe ·uvvetleri 

bir liyatrosunun bir tem· izne 
silinde idim. Tt.1mıil ba,. TE.BERRÜLER DEVAM 
ladıktan 20 dakika sonra EDİYOR 
soluk ıoluğa gelen bir 
bayan arkadaki ııraJa boş 
bir koltuğa, arkad-tşlı · 
rmm yanına otuı du. 
Niçin g~ç k ldığını soran 
bir arkada~. ıa şu cevabı 
verdigiııi duydum : 

Yardımseverler cemı· 
yeti yoksullara yardıma 
devam etmektedir. Dün de 
on dört fakire üçer kilo 
un eritmiştir. 

Ceo.iyete h•miyetli va 
tandaılarımız yardım et• 
mektedirlf"r. Bi-:- k aftahk 

- . . . lerdc bir kare 
yapmıştık. Sekiz liraya gir 
dim ve !kaybettim. Hiç teberrü listuini neşrediyo 

ruz: 
şanıım yok onun için geç 
kaldım. 

2 - İki gün evvel ak· 
şamın saat 9 unda evime 

· gidiyorum. Önümde ıık 
~ giyinmiş iki baytt11 asabi 

ve acele adımlarla ilerli • 
yorlar. Evlerine geç kal· 
dıkları belli. Arkalarında 
bunlardan birinin "ulduğu 
anlaşılan 2 ve 5 yaşlarmda 
iki yavru, hizmetçilerinin 
elinde anntlerini takip e· 

P diyorlar. 
Bayanlardan biri çok 

sinirli ve sert bir lisanla 
arkadaşına anlatlyor : 

- Kör olası kupanın 
kızını bekledim, bekledim 
gelmedi. Bugün neludar· 
da şanssızım • . 

• •• 
Te11düfen dinlediğim 

bu iki muhaverenin verdi 
ği derin ve acı teesıürl • 
düşünüyorum : 

Y ericde ve çok isa • 
betli bir kararla kahveler• 
den kalkan kumar salğını 
şimdi ev)erde ve Bayan· 
lar arasında kök budak 
ıalmış, içtimai bünyemizi 
harap ediyor. 

Bütün gün ve bazın 
sabahlara kadar devam 
eden " konken ,, ve .. po
ker ,. kareleri yüıünden 
ailesini, lcocasım ve yur• 
dun istikbali olan çocuğu• 
nu ihmal eden bayanlara 
dair zaman ıam11n acı hi· 
kiyeler dinliyoruz. Bunla· 
ra nasihat edildiği zaman 
verdikleri klaaik bir cevap 
var : 

• - Na11l vakit g~çi· 
1• ? ~ re ım .... ,. 

Hali vakti yerinde bir 
· bayamo vakit geçirmek 
için mutlaka oyun ma1&la 
rma mı koşması la.tamdır? 
Bir kadın için en zevkli 
eğlence : r. >cuğu, ailesi ve 
evinin işile meşgul olmak· 
tır. Ahlakı, şerefi, fazile· 
ti ve aile ocağım tebdil 
ad~rı bu korkunç afetten, 
koleradan kaçar gibi uzak 
Jafmak mccb·ıriyetindeyiı. 
18 yılbk meşum eıa ı et 
devrinin bırakhğı bu za -

trarh ve kötü itiyadı orta• 
dan kaldırmak için ka • 
nun ve :ı.bıta kuvv"tl kafi 
değilJLr. Aile ocaklarının 
temelini kemiren bu me)'un 
hastalıkla içtimai yoUardan 
mücadele etmek liıımd&r. 

s. 

Bay Süreyya Ha1ef : bir .te 
neke zeytinyağı 

Bay Şefik Sabuncu ve bira 
derJeri 12 kilo ,, 

Bayan Makbule Sonal 250 k 
,, Seher Kutluk 100 ,. 
,, NesibeAlaeddinlOO ,, 

" Kabli Sahilli ıoo ,, 
•Mükerrem TürkaylOO ,, 
",Kemziye Karaman50 ,, 

y,..kun 700 ,, 

Acı bir kaqıp 
Salih Bozok vefat etti 
Bilecik mebusu B. Sa· 

lib Bozokun lstanbulda 
vefat ettiği leeıs ··rıe ha -
ber alınmışlar. 

Salih Bozok vetahn · 
dan evvel merhum Nuri 
Conkerin yanına defnini 
vasiyet etmi~ olduğuı ,Jan 
cenazesi Ankuaya getiri· 
lerek merasimle defnedi· 
lecektir. 

Merhum Ebf"di Şef A· 
tatürk'ün çocukluk arka· 
şı idi. Askerlik hayahnda 
daima Onun yananda kal· 
mı~ ve uzun y&Jlar yaver• 
liğini yapmıştır. ıv1erhumun 
dört çocuğu vardı. 

PORTSAlT VOLİYLE PET · 
ROL GET1R1LEB1LC:CEK 

Portsait yoliyle memle· 
ketioıize mühim miktarda 
pıtrol ve benzin getirile· 
ceği habet alınmıştır llk 
partinin 4, 5 bin ton ara· 
sında olacağı söylenmek· 
tedir. 

Resmi harp 
iebliğleri 

İngiliz teblUli 
Kahire 28 A.A.- Or· 

tarafından ço kesil~ 
bulunmak tada 

Seıahiy~t..ız İngiliz 
kaynaklarıua göre, İtalyan· 
lar Dos :.ıi Ş4'hriue 3 ayhk 
erzak ile barp levazımı 

yığmışlardı. Dos"i 36 bin 
nüfuslu bir ıehirdir. 
AME.RlKA HARöE Gl · 

RECEK 
Nevyork A .A.- Ga!· 

lup enstitüsü tdrafırıdan yu 
pılao anketin veraiği ne· 
ticc:lerc göre Amerıkalıla · 
no yüzde 83 Ü bu harp 
bitmeden evvel Ametika· 
nın harbe gireceğı fikrin· 

.dedir. Bu anket 10 nisan 
ile 20 nisan arasmda yapıl 

mıştır. Şura11 dikkate ~a
yandır ki ayni mest'le bak· 
kında be~ ay avvel yapı• 
laı diğer bir ankette reye 
iştirak edenlerin ·ancak 
yüzde 59u uu fikirde bu· 
lunmuştu. 

JAPON HARiCiYE NA 
Z1R1NIN BEYANATI 

Tokyo 28 A.A .-- Av 
rupa &eyahatinden dönen 

. Japon Hariciye Nazın 
Matsuoka bir tophtntıda 

söyledigi nutuktci demiştir 
ki: 

"-Eğer imkan olsay· 
dı mitli hayahmızın Alman 
yada olJuğu gibi hemen 
kontrola tabi tutulmasını 
isterdim. Fakat bu proı~ 
bizde daha kağıt üzerinde 
dir .,, 

Matsuoka bundan son· 
r.t Rus- Japon paktından 
bahsederek bu paktın Rus 
ya ile Japonya ar,.sıada· 
ki bütün müşkülatı yene· 
celc mahiyette olmadığı· 
na işaret eylemiştir. 

IRAK VAZIYErt VE 
taşark lngiliz karargahı· ALMANYA 
nın tebliği : Tobruk~a de- a~rn 28 A. A. _ 
ğişiklik yoktur. Sollumda Berlinden lsviçre gaze 
geçen hafta hudutten 30 telerine gelen baberlt-re 
kilometre kadar ilerileyen göre, ıraktaki badiseler 
d :işman yeni bir terakki Almanyada dikkatle takip 
kaydetmemi~tir._ İngiliz edilmektedir. Buradaki ln· 
müfrt zeleri düşmanla tema~ ~iliz kıtalaruı' takviyesi 
ıı muhafaza etmektedirler.. Alman mehr i son rl • 
Habeşistanda Dosai şebrin . rec! meşgul 0 kte, fd • 
d~ ele geçen eairlerle ı kat. Almanyı... c~rada da 

h · 
01

• h kk d gafıl avlannıı)'öC.cagı beyan arp gana11 cı m a 1 d 
t f . l. t kt olunma t~ta ır. a ıı a yo ur. :• ·w·mr 

Londra 28 A.A.- İn· • Cenupta bir şehir üzeran~ 
giliz hava nezaretinin teb· J atılan bombalar aa: hasar 
liği : Dün gece lnailtere yapmış •rısanca zayıatta 
~erinde Alman faaliyeti çok az oımuştıır. Js koçya· 
çok iiddeUi .olmunfbr. ya da_hücumlar yapılmıştır. J 

Bo/k,ınlarki 
vaziyet 

Ve A n3rika matbuatı 

Nevyor:C 23 A. A..-
Heraldtribün gazetesi· 
nin askeri muharriri bin
başı Elyon Ballcarı hadi· 
selori hakkmda yazdığı bir 
makalede diyorki : 

Hitı r, arzu etmeme· 
sir e rağmen Balkanlar.da 
harp etmek m'!cburıy~ lİ u· 
de kalmlştır . Al naıılar kıt 
ti s lfıı 11 l 1 sil iz adn· 
larında ve bu adalara gide· 
cek yol üzerinda olaca· 
1ını bi :iyorlar. 

Hitler Balkanlarda bir 
çok in,an ve malzeme kay· 
betmiştir. Diğer , taraf· 
tan Balk:ım harbi Alman• 
lara geniş bir saha üze
rinde biiyük J .ir polis kül
fet\de yüldemekt(;dir. 

lngilizordu 
ları 

YUNANlSTANDAN 
ÇEKlLıYUR 

Kahin 28 A.A.- Yu 
nan hükumeti adalarda. mu 
kavemete karnr v~rmiş bu 
lunoıaktadır. Yunanistan
d.tki lngiliz kıtalaruıın tah 
liyesioe başlanmıştı... Şim 
diye kadar bu askerlarden 
mühim bir kısmı Yunanİi· 
tandan ayr ıımışhr. 

BAY AN ÇAN-KAY -ŞE 
KıN NUTKU 

Şanghay 28 A.A.~ 
ç;n Başkumandanı Mare
şal Çan-Kay-Şekin Re· 
fikası Bayan Çan -Kay- 1 

Şek radyo ile bir nutuk 
sÖ)lemiş ve demiştir lci: 

Çin mill~ti dört sene· 
denberi müstevliye karşt 

muicavemet ediyor. Bu 
müddet urfınrfa 50·- 60 
milyon kişi hicret eylemiş 
tir. Çin Milleti namına in· 
giltereyi Sempat; ile selam 
larım. liiçbir ordu bütün 
cephelerde muvaffakiyet· 
le çarpışamaz. 

Fakat man"viyab sağ· 
lam kaldıkça zafer mutla
• a onundur. 

AMERiKA NE ZAMAN 
HARBE SÜRÜKLE.· 

NECEK ? 
Nevyork 28 A. A. -

Amerikanın eski Paris f'l· 
çisi bir nutuk tıöylemiş ve 
demiştir ki : 

" Amerikttnın Çine ve 
lngiltereye yardımları A
merikavı bir harbe sürük , 

,. 

vekili·" 
Yunan milletine :..ıtı~~ 
bir beyanname neri. 

Hcııya 29 A.A ...... ~ 
Başvekili Girit adtı'1 

Y ·ı . bit• unan mı eJhne et 
bir beyanname neŞ' J 
tir. Bu bey~ınnamede 
liyor ki: . b 

"Yunan hiikunıel• 
riyet U;?runda savaŞ~' t 
dai<arlık ve hür'

1d• 
rumzu oluı Gi rıt 11 

da devam edecektir" h' 
hürrivet meydan dJ

11 

besin.de azim ve ;. 
retle döğüşeceği ı . 11 

Alman akımm b~şe~, 
mazidede görmüştur· ıoı 
deşler?m\ıin kurt" ıJ 
için bütü'l milletin ti: d 
oian Kral aram•' 

11 

c 

Yunan milleti büyii~ ~ 
İmparatorlukla 6 aY 
zaff~rane barbetaı'.~·bİf 
kat Almanyanın 01ıı; 1 
kine va adetçe ustll~oı 
karşısında ma~lub. ~ 
tur. Yunan milletı0' i 
dakarlığmıo hesabı 1 
tu:-. Boyunduruk sltJıi 
kurtularak yakmda A 
ya dôndtiğümüz zaıı>!:r 
mz hür olarak dei I• 
h:ı ziyade büyüoıÜŞ 0 

döneceğiz. , ,~l 
MACAR ORDUSv 

ZAYiATI ~ 
Budapeşte 29 ~·e 

Neşredilen bir tebl•g ) 
. ıııı 

re, Macar ~ordusun S 
gosıavyadaki zayıstı1i 
lü subayla 66 ııe 
ve 8 yaralı subaylil ti'' 
neferden mürekkeP 
asker kayıptır. A 
lOü KiLO ZEYTiN 

SATILACAI{ fi~ ü 
Antakyada Şe 1/. 

buncuya emanetef1d~ 
olunup Rum OrtO fo 
lisesi v11kfına ait 
nan yüz kilo zeytill .1~ 
müZctyedeye korıaJ1: r.t' 
Talip olanların Jd 

.Sah günü SttaC ı5 u 
ray caddesindeki ııJ 
lisine müracaatlaı1· 
-:------:-.-J .,~ 

~eşriyat Mü ...ı~ ~ 
~ ~:~2!1h~1:~N'r~ c~,J 

-1·· b'l' L' k t el~ uye 11r. ra a. ·ı~. 

1 merika demokr•.~6, 

1 

dım etmezs~, rh tti'' 
fından dikte e ·J' 

1 

bir sulh Adl:''ıı 
Nazi tahakkül1lll 11 

1 caktlr. 

Bir hekim aranıgo.(' 
Cenup demiryolları MüdürlÜ~ıı," 

idaremizde il'tihdam edilmek V!! ikftmetgsbbİ' 
an•ep vilayetinde,, Karkamışta olmak üzere ~ 
me lüzum vardır. isteklilerin şeraiti ögre.~ıtıJe,_. 
yazı ile "Barak,, da l;ain Müdürlüğümuıe 
atları 


