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(Saydı befyerde 2 kuruı) .. 

lngilizl<?r 
Adisababa
~Qa girdiler 
Habefistanın i•gah arbk 
temamlanmı• gibidir 

Kahir .. 6 .A. - İrı· Bu notada hucOm sebebi 
olarak neler gGaferiliyor? 

Berlin 6 A A. -
Bu nhah erken Alman 
Hariciye Nezaretind~ Ha 
riciye Nazırı Ribbentrop 
ecnebi gazetecilere Al· 
man CJrdusunun bu sabah 
Yunan ve Yugoslav hudut 
larma tecavüz ettiğini bil
dirmiş ve bu dev1etlf're 
verilen notanın bir r sure 
tini tevdi eylerbişfir. Rib· 
bertrop, lngilt renin bar 
bi telcra?' Avrupa kıtasına 
getirmeğe teşebhü ettiği, 
At'n• ve Belgrad hükumet 
lerini alet oll\raK kullan • 
mele isted,ğ'i'r\i söfl miş ve 
Alma ıyınm bu gayretleri 
nkim hırakm· k içrn elin· 
d,. n gel nı aphfi 'fatı:a 
artık ordularırfr hareb·le 
g,.çirmek zamam g""ldiği
ni b~yan etmiştir. 

, Slm~ v~ imparntorıuk kuv· 
vetıerinin Adi sa babaya 
girmiş oıdulfları bu aİı:ş•m 
resmen bill.iirilnıi,tir. Esir
larin s"y1sı henüz belli 
değiıair. 

KRhire 6 A . .b.. ~ İogi· 
tiz ~ebliği : Hal>e{tst :lda 
şiddetti munareoderClen 
sonra kıtaabm1z l'\ v ıs . nen· 
ri üz~rinde mühim bir mü· 
dafaa mevbini zabtevle· 
miş\erdi,,.. Diier bütün mm• 
takılarda ileri hareketimiz 
muvafakiyetle d vam t"diyor 

AralannCla bir 1iva umanda· 
nı bulunan birç >k es\rler 
alınmıştır. 

Yuna nistına veri len 
notada Almıı nyanın harbi 
oa!bnl.tra siray~t ettirme 
mek için elind~n gel~ni 

yap ıfrt beyan ~dilmekte, 
Yunanistanln" lııgifrı ve 
FranAız ğaT8 ıtis'ini kabul 
etmekle garp devlt!tlcrint
bağlandığına işaret edıl · 
mekt"" daba ıonra ınühte 
lif tarihlerde Yunan Genet 
KurmRyı ile Yuhan lıükii· 

(Sonu 2 incide) 

taleplerini kab'!Jl etmemiş 
se. bunu her millet için 
mukaddes olan şeref ve 

baysiy~tini korumak için 
yapmışlırı Çünkü. 1man· 
yanın bu şekildeki teklif· 
terini lı.:abul eJen kom u 
hmmn akibetini gören Yu 
goıli\vyıı, nf'!ticenin Lı:e dı i 
için de< böyle olacaaam tak 
dir dmiştiri 

Mitl t de\tlet1erirli bu 
yeni tecıvuf. ıevk ~en 
aebeY> nedir f! Bu ıualin 
cevaoını fu~11rt cüml ler· 
ı _ hüllia •tm \c' mümkün· 
dür : 

lngiliı: adalarınm iıtill 
teff\bbaıö tırtık bir hayal 
olmuftur. Akdcniıde ga 
venHen ltalyan dorıarımaaı• 
ıım hnmer\ 'Y 11ıi\ batırıl· 
mtf, LibyA~a 200 bin lci
titlt> ltafyan ordüttr imba 
edihui,. ıve nihayet Adi~
ababitmn ı.aptı il Habe L 

şiıtandaki ltılyan lmpara· 
tnrlutunun yetin • yeltfr 
eamcae batlıbu~lır. 

l::rhreôe Musttvvaya 
do~r 1 ilerlemf':kle olan ln• 
gillz kıtalan esirlt-r almak· 
tadır. Şioıdt ası' a1i\ca dört 
taraftan sarılmış olnn A.dis 
abab üzerinde topl,anmak• 

tadır. 
L·byada : B~n~az\nin 

şar\iı ~a Öoğru beleyen duş 
maıı kuvvetleri tevkif edi l 
miştİI". vaziyete kuvve tli 
bir surt"tte bakim buulnyo· 
ruz. Adovamn şerkmıJa 
~ir ita\yan tt\buru esır· 
ediimi~tir. Asmarf.lda ah· 
ıun esirler 5 bıni bulrnuş · 
tur. Musavva şehri teshm 
olmak teklifinı reddeyledi· 
ginden kıtalarımız buraya 
dofru ilerleme"tedir. 

Mihver devle lerinin 
bu ağır darbeter karşısın• 
da ur.un müddet beldemi· 
yecek•t<ri, b~r gün biraz 
dr1ıa inle ıs t ı hayale uğra· 
yan k~ndi milletleriın bir 
müad .t dalia aıvotma\.: i· 
çin yen\ bir k•Jtbu\ &nıya· 
yaca\il rı şüpbesizdt. Bu 
yenikuı bani rı UaHcanlarda 

ıeçtiler. 
Dun saf kla berabt-r 

başııyan Alman tecavuzu· 
ne dair ilk gelen ha'Jcrler 
u olma la beraber, Yu • 
nan ordusunun esatiri bir 
lıcahr manlıklıt müıte'ili 
kuvvetleri yerinde nnhla· 
dığa ..,,, buyük bir CtıSıtr!t 
le vat•n topraklarrnt · mü· 
dafatl ~tti~in i bildirmek 

tedit'. 
Zalim vn bakın~ t~ca 

vüze uir:ayan milletlerin , 
i•t~kii\l ve hürriyet uğrun· 
da yaptı\:!an mücadelede 
ergeç ımuzaffeı- o1ac&ğıoa, 

lıaldun mutlaka tecelli ede 
ceğine şüp!ı,e etm"v rvz. 

Selim ÇELENK 

man kıtalıtrı stroma va<ii· 
ıinae çol<. şiddetli bir mu 
kavemetle karşılaşmışt•r. 

Şarleta devilm eden Al· 
man hücumu hakkında ü 
sai haberler gelmek:te· 
dir. Alman tayyareleri 
Selaniği bombardıman et· 
mi~lerdir 
Alman - lngiliz kuvvetleri 

arasında ilk tema• 
Romaa.a.· Alman ,ve ıngi· 
gi\iz kuvvetl .tri aruında 
ille temas dün Bulgaı bu
<luduntlaki Stroma vaaisin 

de vukua gelmiştir. 
[\~rhn 7 AA. - Dün 

öğlt' fen sonra Alman ~ay· 
yarderi Belgradl tekrar 
bomlıard ı ınırn et mi şl~rdir. 

Yunan krahnın heyan
nameal 

Atina 6 'A.A.- Yunan 
Kralı milletine i}}italien neı 
retti~i beyannamem~ ıafor 
den emiu olduğunu lfüdir· 
miş ve dP:mi ti i:· 

·'.:..- Müc iıelefuiz ağır 
falıiat amansız olacalCtır. 
HiÇbir düşmanıt Öoyun eğ 

· * H·"' b: f d f 1~ " mıyeceğız. ıç 1r c aKar 

tıktın Ç'!kinmiyeceğiı . Yü 
rüyecejtimiz uzun yolun 
ucunda zafer bizi beldi· 

yor. " 
YuMn b~Uu Yunaniı-

hna karşı Alm.tn hücumu 
haberioi bıı ~abıt almıı· 

SON DAKlKA 

Yunan ordu
su dayanıyor 
ALMANLAR ıo r ~NK 
VE 7 TAYYARE. Ki\ Y· 

BE.TTlLF.R 
Atinıt 7 A.f:\ Ne, .. 

redilen r~•ml bir: yunan 

Yugoa1avya araaında bir 
doatluk muahed••i 

imzalandı 8 
Moskova 6 A.A.-- Moı 

ıkovıı radyosu Jon gü~fer· 
de c:>r""yan ede~ müzake 
relıar netice~in~~ Sovyet 
Rusya ile Yugoslavya hü· 
kumeti arlt!1nda beş sene 
müda~tli bir dostfuk ve 
ademi. tecavüz paktı imıa 
edildiğini bildirmiştir. Bu 
pakt mucibince her iki dev 
lettıAn biri üçüncü bir dev· 

letin taarruzuna hedef olur 
r a digeri dostlu1c ve Lu· 

dutlnınm tamamiyetile 1•· 
tikliline riayet ~decektir. 

Moskova civarında 
hazırlıklar 

~ ~ 

Moskova 7 A.A.-Mos 
ko•11 civarındaki 2S fehir 
bir köyae bava taarruzla· 
rına karşı korunma tedbir 
)eri ahnm1şhr. 

PNvdamn bl, makalHi 
Moskova 7 A.A.-

mn harici siyuetinin 
dönüı.n noktuına geldiiini 
ve bunun gerek Rusya ve 
gerek Avrupa için çok iyi 
bir şey olduğunu beyan 
t"ılmek.tedirler. 

tar.Bütün Yunan· lllme\i ~i 
hai zaferden emindir ve 
her tarafta vatanpervera.· 
ne nümayişler yapılmakta 
dır! 

olmak üzere Yunan 

1 
au düşmana şiddetie 'muka ' tü:. 



DÜN 
Vil~yetin birçok yerlerin
de konferanslar varildi 

Dümhuriyet Halk par 
tis\ wensupları tarafından 

"erilmesini evvelce haber 
verdi ğimiz konferanslara 
dün başlanmıştır. 

Kaza ve Nahiye mer 
k~zlerile büyük eköylerde 
verilmekte olan lıu konf e 
ran~dann mevzuu "Bugün 
kü dünya• vaziyeti karşısın 
da Türki~enin vaziyeti,, 
dir. 15 nisarıa kadar devam 
edecek olan bu ~ onferans 
Jar çok faydalı olm~lct rı ve 
büyük bir alaka ile dinlen 
mektedir. 
Rafit Saffet tehrimizde 

Türikiye Türing Klüp 
Reisi Reşit Saffet Evvelki 
gün Ankaradan Şt!hrimize 
gelmi~ ve Turiı:m oteline 
misafir olmuştur Reşit Saf 

fet Hatayda taril i eserleri tet 
kik edecek ve Turizm ha 
kımmdan ihtiyıçlan tes
bit edecektir Tedkikata dün 
ba11lamıştir. 

MINT AKA TlCARET 
MÜDÜRÜ 

Hatay Mmtaka Tica· 
~ret Müdurü Sami Sayron 
Tnbzoıı Mıntaka Ticaret 
Miidürlüğüne oa!dedilmiş, 
yerine Diyarbakır Mınttı· 
ka Ticart:: t Miıdürü Müm· 
taz Karacan tayin olunmuş 
tur. Tebrik eder muvaffa· 
kiyet dileriz . 

Dünkü Spor 
hare·~ef /eri 
Dün zengin bir Spor 

günO yaf8dık 
Dün, şehriıniz<le heye 

canh bir spor ·günü ola • 
rak geçmiştir. 60 kilomt.t 
reHk bisiklet, 60 )0 metre 
lik lnönükn· koşusu veLiıe 
ile Gençlik klübü arasında 
bir futbol maçı yapılmış· 
ht. 

Seri bisiklet yaraşının 
birincisi olan 60 k1lomet· 
relik koşuya iştirik eden 
ler arr\Sında Süleyman U
çar 1 saat 58 dakikada 
ve birincihkle katetmiştir. 
6000 metce olarak da lnö 

nü koşusu yapılmışhr. Ko 
şuy .• iştirak edenler Mrasın 
da Ethem Şekeraoy birinci 
lbrahim ıkiııci, Nur i üçün 
cü v~ !VlehmeJ Yener dör 
düncü gelmiştir. Onuncu 
ya kadar derece alanlara 
mükafatlar verilmistır. 

öunlardan sonra Liıe 
ile Gençlik klübü futbol 

· takımları arasında çok be 
yccanU ve güzel bir maç 
yapılmışhr. Maç rıeticeain 
de Liıe O a karşı 1 le ıa 
lip gelmiştir. 

tlE.LEDIYE ZABiTE. ME 
ı.iURLARINA YE~NA· 

SAK ELBiSE 
Şehrimiz ~elediyesi 

:zabıta memurlara bugün· 
oen itibaren dahiliye ve· 
~letinr.e kabul edilm~ş 
olan yebaoıtsak elbi~eleri 
ai aiywiflerdir. 

Hitler 
Alman milletine ve ordu· 
suna beyanname n9'ratti 

Berlin 6 A.A.- Hit· 
ı~r biri .Cenup cephesi aa· 
kerlerine ve diğeri Alman 
milletine hitaben iki be· 

yanname ne•retmiştir. Bu 
beyannamelerde Hitl~r 
harptan lngiltertıyi mesul 

tutmakta Almanyc ı l Po· 
lony', Norveç, Holanda 
ve Bt>lçika s~ferlerini bep 
kı-ndisini 1ngiliz tabakkü· 
müaden kurtarmak ıçttı 

yaphğın1 söylemekte, ln· 
giltarenin Y unaniıtanda 
ve Balkanlarda ayni planı 
takib etmt-ğe teşt-bbüı ey· 
ıediğini, 'gerek Yunanis· 

tana ve gerek Yugoslav 
yaya karşı gösterdiği hü" 

nü niyetin boş~ gittiğini. 

Yunanistan" lnyjliz katala· 
rı çıkarılırken Sırbiıtanda 
Almanya•• karşı yeni bir 
suikast hazırland1~uıı kay· 
detmekte Alman orduıu· 
nun lngiliz planlarını akim 
bırakmak için harekete 
geçmek mecburiyetinde 
kaldığı iuh olunmaktadır. 

Hitler Alman ordusu· 
nun Yunan topraklarında 
Yunan milletine karşı harp 
~tınedi~ini fakat lngiliz~e· 
re yardım eden Yunanl~· 

laran da bu cibırnşümul 
düşmanla beraber yuvarla 
nacağını bt"yan etmekte· 
dir. 

italyanan barp illnı 

8ern 6 A.A.- R'Jmı 
:ian ısviçre gazetelerine 
gelen haberlt-re göre, ıtal 
ya hükumeti, kara, deniz 

v~ h4va kuvvetlerinin Yu· 
&-oılavyaya karşı Alman 
kuvvvetlerile sıkı bir jş 

birligi balinda harekete 
geçmesmi resmen ilin et· 

miştiri 

Bulgariatan harp harici 
kalacak 

Ankara 7 (Radyo ga• 
zetesinden) Aımanyanm 

Yunanistan ve Yugoslav· 
yaya hücumu karşmnda 
Bulgari.tanın bugünkü va· 
ziyetini muhafaza ederek 
harp harici kalacağl Sofya 
dan gelen haberl~rden an 
IRşılmaktadır. 

Cepheden gelen ilk haberler 
Atina 6 A.A.- Yunan 

Radyo&u ile neşredilen bir 
tebliğ bu sabah sar~ Si J 5 
dekıka geçe Bulga· 

ristandaki Alman kıtaları· 
nın Trakya vt- şarki Make· 
donya hu<.iudundaki Yunan 
kıtalanna hücum t ttiği Yu· 

1 nan ordusunun vatan toprak 
{ larmı müdafaa eylediğrni 
· bildirmektedir. 

~eşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

' C.H.P.mathııu1ANTAKYA 
~.-.·~ı-.~ ............... . 

Halkta 
iki film birden ÖMRÜMCE 
SENiNiM ve altın hırsızla 

!UUO .j DC:Ü kaıaa 

An1erili. 
TllrkfY'e ve Yananiatana 

malzeme gllnderecek 
Va,ington 'J A..A.- A 

jBut yaprağı ve meyve saltl1 

1 Muhammen b, dı-1 

merilca Cümhurreiıi Ruz 
v~ltin, Hab~şiştanın lngiliz 
ler tarafından işgalini m& 
tealcip Kızıl denizi hArp 
harici mıntaka olarak kabul 
edeceğini söylemesi bura· 
da şöyle tef11ir • edilmekte· 
dir: 

Bu takdirde Amerikan 
gemi teri Kızıl deniz yolile 
M•ıır limanlarma 1'adar 
m11lzeme götürecek ve bu 
malzem~ler oradan lngi 
Jiz gemileri vasıtaıile Bal 
kanlara sevlcolunacakhr. 
Almerikanın Yunanistan 
ve Türkiyeye ha,.p malze 
mesi göndermeR"e karar 
Vf'rdiği söylenmektedir. 
Bir Alman Limanına fid-
detli bir hOcum yapıldı 

Londra 6 A.A. -- İngi 
liz bava tebliği: 

Inğiliı hava fılolar1 Al 
manyanın Brest limaoıoa 

şiddetli bir hücum yapa· 
rak bu limanda bulunan İ· 
ki Alman krov.azörüne 
şimdiye kadar atılmıyan 
en hüyük bombaları atmıı 
hr, Birçok iaabetler lcMy· 
dedilmit ve müthiş yan· 
gınlar çıkarılmaştır . Bom· 

balar 300 metrr. aşağıya 
kadar inen tayyareler ta· 
rafından ahlmışhr. 

Alman 11.otası 
( Başı 1 incide) 

metinin lngiltere ile yapı• 
lan siyasi ve askeri temas 
larmdan hahşolunmakt.s • 
dır. Nota Almanyanın Yu· 
nan hükumetine lngiliı ka
talarmm Yunani •ına 

maıına biçbir : : ,. 
ıanıaha etmiy• 1 • 
dirdiği halde J~ .ııı 200 
bin kişilik bir .ngiliz ordu 
sunun. Yunaııiıtaoda bulun 
duğunu kaydettikten son
ra Almanyanın bu vaziyet 
karıısında artık pasif ka • 
lamıyacağı ve buf'u Yunan 
hükumetine ihtar ettiğiııi, 
lnfiliz kuvvetlerini Yuna· 
nistandan t.ırd için Alman 
lutalarına hareket emri V""' 

rildiğini bildirmekte ve şu 
sözlerle '>itm~ktedir. 

~ -- Alman hükumeti 
Alman kıtalarımn Yuna • 
niıtanı Yunan milletinin 
düşmnnı olarak ıitmedigi· 
ni ve Alman milletinin Yu 
nan milleti ile muharebe 
Ye onu imha tasavvurunda 
bulunmadığıoı bHhaa"a 
lcayıd ve iteret eder. Al· 
manyanın Yunan toprak· 
larmda indirmek mecbu· 
riyetiude buluııdutu darbe 
Inıiltereyi iıtibdaf eylemek 
tedir .• 

Yuıos)avyaya verilen 
not• d11 hemen hemen ay
ni mealdadır. 

Y11•11leta•,. oewbı 

Alına 6 ·A. A: - & 

, Dut yaprağl Y ,.ııi . fö . y.ı rnt:vvesi 
Kuruş K:uruş - Köyün isıni 
1400 levşiye 

30300 200 Mağaracık r 
2425 12788 Vakıf, aşağıyeıO 
8175 Yukl\rıyezur 

Yukarıda isrni yaz\h köyler le valci hazine tar•· 
fından idare edilmekte ola•ı müte.tddit gayri dleıı· 
kullerdeki dut yapra~ları il~ yenidünya m .. y11a!ıl'l 
24- 3 - 941 tarihindl"n itibaren onb~ş yün müddetle. 
ağaç üzerinde açık arhrm' ile! satı lıga çıkartlmı:ttl'. 
Yukarıda miktar ve muhammen kıymetleri gösterilt'' 
mahsuller köy itibarile ayrı ayrı satılacsktır. 

Mezkür mebsu\lerin kimlNden metrüY. b\!ıç~I rdd 
bulunduğunu mübeyyin müfredatlı :ısl .. ~l talir>lc:ır def· 
terdarlak milli emlak ın ·idürlütün~ ınüraca ıtla görl' 

bilirleı. 
Arhrma 8-4-941 tarih ne müsadaf 8salı günü saat 

ono"!şte Jeferdl\rhkta müteşekkil komisyoıı huzuruodli 

icrll edilecektir. 1 
Sıı.tış bedelleri peşindir. Ve ihaleyi müteakip derb• 

malsandığına yatırılacaktır. . 
Muvakkat teminat s1tılacak m"hhsullin yuk ,rıd>tk1 

muhamm'"n kıym ~t!eri nin yüde yedi buçuf? u nisbe 
tinde olup ihale saatından e vvel vezneye yatırılmış ol· 
ması lazımdır. 

Mahsulih ağaçtan toplamağa vesair hususata ınut~ 
allik bilumum maısraflar müşteriye aittir· 

Daha faz.la izahat almak ve hususi şartları an(aaı•~ 
isteyenlerin defterdarlık milıi emlak müdürlü~iiol' 
müracaatları ilan olunur. 

~~-"-'"""~~~~~~~~~~~~~~~~~--,.........,,. . 
Arnavııtluk 
cephesinde 

Gıda maddeler• 
snhş yerı i• 

Hem sıhhatı • ıu':JJuı:P 
ti' y~nin mub11fazası heni ~ ,. 

Yunanhların yeni mavaffa k lh ot'" uu me uz suıst:maun 
kiyeti ı•· 

Atina6A.A. - Atina radyoA nP. geçilmesi ve ayni . 1 

su matbuar nazırının şıı manda inzibatın " teıJJ1:e 
b 

noktai nazarından eh~rP ., 
eyatıahnı neşretmiştir : elzeoı olan t<!klifi vaki p~~ 

- Cebheden alınan son toı>' muvafık Vf: yerinde o b' 
telgrıtf!ar kalın bir kar tabn· ğundan satılmak üzere f~! 
kası içinde cer~yan eden re getirilecek yağ, pef"1.ıı 
:;iddetli bir süngü mubare· yoğurt ve zeytin yağı eJtJ";ı 
bf:sinden sonra yunaolalar mevaddı gıdaiyeuio ak~'ı 
şimalı Ar na"utluk üzerin· hana denmekle maruf tıstf 

de 2000 metre irtifaırda bir haci Molla hanı bu •'~i 
tepeyi işgal ettiklerini bil· mahali tayinine eocülP~ ·~ 
dirmektedir. Burad" piya· belediyece karar verilıJ'l'ıı 
de ve topçu faaliyatı bil· olduğundan aıakadarl~r!,t 
hıua çoğalmaktadır. Çok malumu olmak üzere 

11 

zumandanberi huralard, oiunur. ,-· 
· T .C. Ziraat Banka•• I•" 

sükunet vardı. Şimdi Yu· derun Şubeainde f 
nan kuvvetleri topçularınııı Bankamıza elli &ir• ~J 
kuvv~tli baraj ate~inden hklu, miıs.sbaka ile wııı~, 
sonra hücu .. ıa geçmiştir. kadar ikrazat muteOI ~ 
halyanlar birmüddet ııev· ahnacağmd:ın aşak!d'ı) 
midan~ müdafaiidan sonra vasıfları haız taliplerııı 11 

tepeyi terlcetmişlt>rdir . Nisan 1941 saat•9da ,,ııed, 
Küçük düşman müfrezele· derun Ziraat 'Banka~•" ti· 
rinin arlcası ç"vrilere:C yapılacalc müsabaka ·~.~· 
bir ltalyan subayı ve 69 hanındıt hazır buınrn•k "i 
nefer eıir edilmi:-;itir. !tal· re Şimdiden gerekli ~~~f 

kalarile müracaatlar' 1 

yanla mühim miktarda:barb 1 o unur. ıt• 
malzemesi ve yiyt"cek bı· 1- Orta ınektcp 1n~•" 
rakmışlırdar. Yine cuma olmak ,1 
günü merkez cebheıinde 2- Aıkerliiini y•P'11ıf 
Yunan tank difi toplar• lur.mak r 
ltalyan tanklarını görünce Not - ~aşka müeı~eJ~;tf 
ateş açmış ve 2 ltalyan tan· de tabsııdartılc işlerılr' ~ 1 

kını tahrip etmiş Vt'I ileri ıul bulunmuş olmak ş•1 
hareket derhal durduarak ı srzudur. 
geri çekilmişlerdir. K"Kal }iP dl~•k•J•1 .~.- ~ · ı u tur Dıretor 111 qjr 
~-.::...~~ ı •unmuş olduğum(1'2.12· l 
aabıb ıaat 5 ı çayrek ge gü (16ıı ılı ~ 
çe Alman Elçiıi Yunan j Müd '~eı ··· .... ) (laa4~'J,.9 ·•I 
o k't' . . d k ur u~unun 1 • uaıv• ı 1~1 .. zıya~e~ e ere iÜn ve (492- 2 saf ' 
Alman hukuınebınn notu· j kült ~ o· •- .. ) ~- ,,ürıe ~ı . . y B j ur ıre..tor1Uıs ı'.' 
ıını vermıfhr. unan •:. • bavvel Jerkenarand• 1// 
vakili Alman elçisine vor• :zinci a.ınıfta kayt lı ol<l':I 
diti ce-1apta Yunan büku· ma ait bir kıta Jı!e~'J 
metinin diter mutaarrıza jaip ettim. Yenisin• ~~· 
otduiu fibi bu tecavüz ğımdan eskisinin b11 

karşısındı da kendini mü· olmadığı ilin oluPuf· 
dafaa t•decea'irıi bildirmiş· Huıuıi muhasebttde d,I 
tir. MehoHt Ce•il D•Y"'' 

Q 


