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YAALEY Si ALMA 
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b~abah Italyan radyosu Bt:rlinio garip ve gülüoç B 

1
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ç ır hıldiui ilan etti: Bu tehdidi yapan "B ~rlin-er 
•ııitlıı ,. guebsil ir. BJ g.net~ diyo ~ k i: Hi 

~~ita ilQJq aleyhinde ve "vfütt e fikll!rİa lehinde nesri · BU u~ . A RADYO 
fi~ \Q h:•n radyoları ve gazeteleri not ediyoruz. Bir gün 

1 
VE 

~· etiııi ·•ap soracağız. Hele Alman erdusuoun ~eref ve 

1
,r b~b~ Gakisedar edecek surette ve neşriy~tta bulu

HESAP SORACAKMIŞ ! ! !' 
iOr t•~et ~elıal cezalandıracaju ! ,, 
ı.ıl11 ~e •ııııı bu saçma tehdidi kadar manasız, garip, 

li~ bit idll~rıi zamanda bir ıa'f eseri telekki edilmeğe 
Ç~I ?•-,t~ıa dalaa işitmedik. Bu gazete ne istiyoı-? Dün- , 

ıo:ı1f kGçG o.ı bo:ıan, birçok memleketleri harap eden, 
t' ' biıtii k ~ilJetlcri kan deryaları içinde boğmağa çalı

lt\j Q ınaanları yumrukları altında ezmek ve yok 
bi,:~ıı Almanya için muhıurirJ~r. şdrfor kal,...mlcrine 

1 >-~ I' feref. ıao destanı, gökl~re Çlkarhcı birer met-
6 '•-lar ? 

~~y 

k '~'' •e•y; karşı bitaraf kalınağa söz verdiklt.ri için 
; ~ '~ııı ~ •risin en elverişli şartlarını reddeden ve AJ .. 

kt' ~d- it il sözünde duracağına ve dürüstlüiüoe güve!nen 
p1'' llı~t ~.Belçikanın başına gel nleri görenler Almanla-

• 

~ lilli 1 okuyacaklar ? 
ll b MAJINO HATTININDA BiR TOP ATEŞ EDERKEN 

t~t~ q iazetesi bu kadar saçma, akıl ve mantıktan Iskenderiye - Dün Ak· hükumeti, Kabiredeu har.e- bulunmaktadır. 
t• ~~dir?lrl~hrqQI böyle bir cevher(!) yumurtlamasına saik denizde manevralarda bu- ket edip Jskenderiyeye nak· Londra - Kralın emri 

tqı~te .. · er halde bu saik her hesabın her işin sonun- lunmuş olan lngiliz filosu ledilmiştir. üzerine ıg Mayıs bütün in· 
~ bil' ~1 

.. t~bii olduiuna göre, aihai zafere inanan bir burün tekrar Iskenderiyeye Londra - Hollanda Veli- gilterede bir dua günü ola-
Utuocesi olmasa gerektir. döemUştiir. abdı Prens Bernard, ZeeJan- rak geçecektir. 

SIRRI SANLI Bazı haberlere göre, Mısır daki Hollanda ordusunda Londra - İsviçre budu· 

"~t4G ____ i_V __ E_R_ G_ i_L_E_ E POL REYNO "BiTLER MA . ~a~~~;::a 'i::ı::d:ğ:·;!:~;~ 
"\ etmiştir. İsviçreden gell"n 

~ YAP!~ACAK VOLACAKTJR" DiYOR haberlere göre Almanlar hu· 
1 .... ++--=-..::-- doda 25 fırka asker daya· 

Paris - Öai~'~kil Pol Reyno dün meclisfc aöj:!~diği bir mışlardır. 
nutukta ezcümle demiştir kl: lsviçrenia dahilinde Al-

HitJer Avrupaya ve sonra bütün dünyaya hakim olmak man casuslarına karşı her 
lhtfrasıodadır. Ve muharebeyi iki ay içinde kaıanmak is- türlü tedbir alınmıştır. 
tiyor. Pek iyi biliyor ki buna muvaffak olmazsa mahvol- Paris - Resmi Macar a-
muştur. Bu sebeple harbi silrüncemede bırakacağı hakkın· jansı tebliğ ediyor : 
daki iddialarının hilafıoa olarak her tehlikeyi göze aldır- Macar .. Slovak hududu ye~ 
mışbr. niden açıJmıştır. Bazı riva~ 

Her zafıa bir tek cezası olacaktır: yetlere göre 19 Mayısta Al-
Ölüm. Derhal kendimize yeni bir ruh yaratmalıyız. Ümit- manyada Macaristana karşı 

le dolmayız çünkü hayatlarımızın hiç bir kıymeti yoktur. bir çok nümayişler tertip e-
Kıymeti olan biricik şey: Fransayı muhafaza etmektir. dilecektir. 

_____ ...... Londra - lngiliz tayyare-
" ıt • leri bu son günlerde çok 

Almanlar .1'$'.tiladan Once Hol- muvaffak olmuşlardır. Neş-
redilen bir resmi tebliğe gö-

Jan dalı)ar a Nasıl Misafir re, Müttefik tayyareleri dü-

0 1 d ? şürülen her üç Alman tay-
lm UŞ ar lr • yaresi yerine ancak bir tek 

Belgrad gazeteleri yazıyorlar : Hollanda hariciye nazırı makine kaybediyorlar. 

ı· 1ae -=----.--tt-----~ 
• "eril 
• 

1lıll R"ô en yeni kanuo: panya viskilerden şişe başı-
ht " re (asgari mü· na 50, şara ptao litre başına 
1ttıtt e $erbest meslek 2; fıft ile satılan biradan 

11 }'~~d ltı•ktü vergileri litre başına 8, şişe de satı -
~~ e ell' . 

~ritıd ı, gayri safi !anlardan şişe başına 4kuruş. 
t~,~bb~n Vergiye tabi bir kutu kibritten on para, 
~ la sler erbabının müdafaa vergisi alıtıacaktır. 

·A 1 ' "t'O-'l ''l ~~er) 61 erine yüzde Bu kanun 1 haziran 1940 
~tdı' ı_ erden kı'lo ba · b d b " tari in en iti areo muteber-
. k "e" ~ruş munzam olacakbr. 
~~~k i'•si, hundan baş- *** 
~'ttıı,;JJıtddelere muh- lstanbul - Kazanç vergi· 

·.- tGtuYapılınıştar. Bu si asgari ve miltehavvil kıs• 
ı1 bit' t...~ llıaoıulatının mının tarhında bir yılın 360 
ıı:o .... ısı· 
~ tıyillt 1 arttırılmış, gün değil, 365 veyahut 366 
't~i 2S \te likörlerden gün olarak hesap edilmesi 
,''-2ı sa11tiJitre ve lüzumu maliye vekaletinden 

6 f,~1°1•ı:ılardan şişe defterdarlıklara tebliğ olun· 
•sından lOşam- muştur. 

gazetecilere malumat verirken şu fıkrayı da ilave ediyor : Roma - it .. lyan gazete-Y eni Anlaşılıyor ki evvelden birçok Alman askerleri gelip Hol- lerin bu salah Hollanda ve 
Aandanıo büyük şehirlerinde, bilhassa La Heydeki taraftar- Belçikaya karşı hücumlarda 

iltı p ••t ··ı . . araşu cu erının 
~~·'1 , Bir urnazlıiı 
~,'"i bir : 1'-an paraşütç.llleri beraberlerinde (Lütak) 
i:'k ktll;itü ~e taşlyorlar. Düştükleri yere bu örtüyü 
l~ ''tı. d, ... 11erı kaçıyorlar. Bu sur~tle güya paraşütle 
b: '•k~r~r· ~e bir minder indirilmiş ve bu suretle 

)'•I ~llrall 1 !bl altlatmış oluyorlar Artık Belçika asker-
' ~ ı-., .... 
t, • ogrenmiş o'duklarından dikkatli hareket 

)arının evlerine gizlenmişler, o şehir hakkında malumat al· bulunabil .ıek için yeni yeni 
makla beraber şehrin istilası anlarında dahili ihtilal çıkar- flrsatlar icad etmektedirler. 
mak üzere hazırlıklar yapmışlardı. Bunu haber alan Hol- Popr lo d•ttalia gazetesi 
landa polisi yalnız La Heyde yüz kadar evde bu gizli müf· şöyle demektedir. 
rezeleri keşfetmiı ve ev sahipleri tevkif etmişti. Tabii Al· ltalyao umumi efkarı ne 
man casuslarına da ateş açmıştı. Nitekim bu casusları ka- Hollanda ne de Belçikaya 
çırmamak ve ııkartmamak için bir9ok evlerin etrafına tel acıyacaktır. Bu memleketler 
örgüler kuşattıktan sonre icraata başlanmııtır. bize karıı zecrt tedbir tat-

bik etmişlerdir. Şimdi de: 
cezalarını çekiyorlar. 

Londra - lsviçre toprek-· 
üzerinden uçan üç Alman· 
tayyaresi düşürülmüttür. 

Belgrad - Alman matbu--
ata Yugoslavyaya karşı hii
cumlarda bulunmakta ve Yu
goslavyanm şimal eyaletle-_ 
rind ki Alman azhğına kar
şı tazyik yapıldığını yazmak
dadır. Bükreş - Bükreşin 
civarında 500 Alman tevkif 
edilmiştir. 

Sofya - B. Ruzveltın 8. 
Mussoliniye gönderdiği mek
tubun münderecatı malum 
olmamakla beraber bu me· 
sa jda ltalya sulhu muhafaza 
etmiyeçek olursa Amerika 
oazannda mes'ul me•kie gir
miş olacağı tebarüz ettiril
mektedir. 

Bükreş-Gazeteler, bura· 
daki kanaate ve komşuları· 
mıda olan hüsnü münasebet
lerimize Atinaden Balkanla
rın ve cenubu şarki Avru
panın ateşten masun kalaca
ğını söyliyorlar. 

Londra - Alman arazisi· 
ne yapılan taarruzda birçok 

yerler tahrip edilmiştir. Yan
gınlar hasıl olmuıtur. Düt· 
mana verdirilen telefat bi-
zim telefatımızdan üç kere 
fazladır. 50 Alman tayyare.t>İ 

daha düşürülmüştür. Bir çok 
yollar tahrip edilmiştir. 

Paris (Resmi) - Muharebe 
ler her yerde ayni şiddetile 
devam ediyor. Tayyareleri
miz düşmanrn bütün toplu 
yerlerini bombardıman etti. 
Pek çok telefat •verdirdi, 
batta bir çok yerlerde düı
manlar perişan edildi. 

Belgrad - So.,.yet Rusya
da ticaret muahedesini im
zadan sonra dönen heyet 
Belgrada gelmiştir. Sovyet 
Rusyanın Yugoslavya hak
kındaki hüsnü niyetlerini ve 
iki memleket arasında sami
miyet teaiıi arzularını gaze
tecilere bildirmiıtir. 
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Asri Bir 

N AFRODIT 

Atrödltın 
Defteri 

Tercüme eden : S. S. 
-51-

Kadın kallll de llazen 
fok saçma ve çok 
yDzsUa btr,eymı,ı 

Erkeklerin kendi karılarını 
kasalarında mevcud bir para 
sayarak daima yeni servet 
elde etmej'e çalışan haris 
ve doymaz zenginler ıibi 
hareket ettiklerini öğrendi
iim, yani onların ne maJ 
olduklarını pek çok defalar 
tecrübe ettiğim haJde bil
mem neden istirahata çekil
diiim şu bir kaç gün zar· 
fında bir tiirlü benim (Afro
dit) adlı resmimi yapan ve 
sıayede ameşhur Ye zengin 
olan o genç ressamı aklım
dan ~ıkaramıyorum. 
O nankör ve soysuz ressa
mı ki meşhur ve azengin 
olunca itk işi bana bir tek
me atarak milyoner ve o 
niabette çok yaşlı dul kadın
la evlenmek olmuştu! o hal
de neden o taş yürekli ve 
hain ressamı bir türlü unu
tamıyorum. Demek k01dın 

kalbi de bazan çok saçma, 
çok y6zsü.r, çok m anasiz ve 

çok lindela •• degişmiş bir 
şeymiş ... 

xxx 
Budalalık, çılgınlık yaptı

ğımı bile bile bir gece, e 
merhametsiz genç ressamın 
devam ettiği çok eğJcnceJi 
bir bara gittim, maksadım 
onu uzaktan görmek, erada 
geçirdiği bayatı tetkik et
mekti. Mümkün olduğu ka
dar başkaJarı tarafından 
pek az görünen ve herkesi 
koJayca görebiJen bir yer 
bulup oturdum, bir çeyrek 
ıaat sonra da bi2:im ressam 
iki kolunda iki güzel ve 
genç bayan olduj'u halde 
göründü. Bu hali gördükten 
sonra milyoner dul kadının 
doJarJarıoın ne olacağını 
uzun uzadiye düşüomeğe 
lüzüm yok. Onlar şampanya 
şişelerini patlahrJarkeo bir-

den bire omuzuma bir el 
değdi. Bu d, bana iJk defa 
moda mağazalarında iş ve
ren satış daireleıi şefi Drınk
manıo eli idi. Beni görünce 
hayretle sordu: 

- Sir burada ve yalnız ... 
Bu ne hoş sürpriz! 

Çok iyiliklerini gördüğüm 
bu adamın bir dans teklifini 
red edemediğim için onunla 
dansa başladık. Bunu gören 
ressam biraz sonra, o da 
gelip beni bir valse davet 
etti. VaJs ten sonra benim 
masama gelip benimle de 
birkaç şişe şampanya boşalt
tı. 

Alman tayyarelerinin 
nasıl çalışıyor 

casusları 
? 
• 

Londra - Royter ajaıından hura ıazetelerinin öğrendi- sini imza eden heyet Belgrada dinmek llzere Bftkreşe ıel-
j'ine göre Amsterda•ın sukatuadan evvel Hollanda polisi •İştir. 

bir evde taharriyat yapmış ve erada Alman tayyarelerine Cenevre - Milletler cemiyati başkatibi cemiyet •erke-
işaret veren bir Alman buluamuştur. Beraberindeki işaret zinin Fransanın bir şehriııe naldedileceğinden alakadar dev-
makioesini vermemek için silaha sarılmış nihayet polis bu letlerin dosyelerini tasnıf etmek tbere bir mürahhas ı-ön-
makiaeyi almak için easusu öldürmeğe mecbur olmuştur. dermeleri lüzumu bildirmiştir, 

Bt.lgrad - Sovyet Ru!ya ile Yugoslavya arasında siyasi Vaşington - Hollanda müstemlekeleri meselesinden 
münasebatın tesisi için yeni bir heyet intihap edildi. Hey- dolayı Amerika i)e Japonya arasındaki gerginlik bertaraf 
et bugünlerde Moskovaya müteveccihen yola ' çıkacaktır. olmuştur. japonyaoıD Arnerikaya teminat vereceii tahmin 
Moskovada Yugoslavyarnn iktisadi muahede- ediliyor. 

~---~~---------~~~------~-1111tttn:mt 

MEUSE NEHRi _____ .. _____ _ 
Sen büyük muharebeler ı terdam limanını teşkil eder. 

Mense n~bri et~~fın~a ce- ı Mansabı Rhin nehrininki ile 
reyan edıyor. Moz dıye te- karışmaktadır. BirHkt.-. çok 
laffuz edilen bu nehir, Fran- çamur getirir. Akışı oldukça 
sadau; Belçikadan ve Hol- 1 muntazam olmakla beraber 
landadan geçer, ilkbaharlarda taşar, baıan 

ı ALMAN GAZETELERi "IKA
RA GÜN DE GÖRECE

ÖİZ" DiYOR 
---~~--.. ~---~ 

Bükreş - Burada dolaşan da bulunan bütün Amerika-
bazı rivayetlere göre, Sovyet hlar memleketlerine avdet 

Yukarı Marne denen Fran- da korkunç su basmaları ha 
Rusya Yugoslavya ye Maca- etmek için emir almış bu-

sız eyaletindeki Avrecourt sıJ eder. Mansabatından Se- ristaoa bir askeri ittifak lunmaktadırlar. 

mevkiinden çıkan Meuse, şi- dana kadar seyrüsefere el- t eklif etmiştir. Roma - Havas ajansının 

maJe dojru ilerler; Beurmont verişlidir. Oradao sonra da Sof ya - Hariciye nazırı bir haberine göre, ltalya ma · 

ve Neufchiteau'yu geçer; , kanaJlar vasıtası ile Pagoy'ye yaptığı bir beyııınatla "isteği- arif nazırı, Müttefiklerin 

yaylalardan aktıktan sonra kadar gidilir. miz, Bulgaristan& harpten aleybine nümayişten menet-

eskiden Mosselle birleştiii ~ehrio boyu 95f) kilomef- uzak tutmakhr,, demiştir.,, miştir. 

Pagny'ye varır. redır. Belgrad - Yugoslav - Ma· Berlin - ( l;;larp tebJiii ) 
ear hududunun kpanmış ol- Alman razeteleri, alman Buradat akışı hafifler, ya- --------

vaşJaşır. Dunsur - Meuse f)İm kurbanı duğuna dair haberler tek- milletini her türlü vaziyetle-

yaylasından geçer; Voncou· zıp edilmekt~dir. re karşı hazırlamaktadır. 
Budapeşte - Slovak-Macar uBo sen Zeytung,, ıazetesi 

Jeurs, Vaid, Coumercy, Saint bir prof eser 
MihieJ, Verdun mevkilerini Londrada harp dolayısile 

Jaududu kapanmışbr. Alman- bir başmakalesinde "kara 

tazyikten sonra aşağı rak- geceleri sokakların zifiri ka-
lar hudud boyund.a tabki. günler de göreceğiz. Fakat 

kamlara İner; uz.un zaman ranhk oldu&-unu, biç bir ye:-
matta bulunmaktadırlar. bu vaziyet biı.:i korkutma· 

garbe doğru akar. Burada de ışık yakılmadığını biliyor- Atina - Mısıe talebeleri ıemahdır,, diyor. 

da kendisine Aisne ve Aire sunuz. Bir nebatat ilimi ko-
bükiıınetten aldıkları bir ___ .... __ _ 

suları i!tih4k ederdi. Semoy leksiyooanda eksik olan ba- emir üzerine derhal memle-
suyu kendisine katılır. Bey· zı kıymetli haşereleri bul- kellerine dönmektedirler. 
lece Meuse 11ehri. Funay, mak emelile geeeyleyin or- Roma - Sedan ciYarıoda 
Givet ve Namur'u kateder mana dalmış, elektrik cep devam eden harp müttefik' 
Sambre kendisioe Namur'da fenerini havaya ağaçlara tu- lerin lehine dönmektedir. 
katılır. Maden kömüıü dağ· tarak böcek araştır11uya ko- Almanlar bir çok noktalar-
larınıo boyunca akar. Liege'i yolmuş; fakat haşere bula- da ricata mecbur kalmışlar-
sular. Maestricht ovasma gi - cağı yerde hosusi polislerle dır. 
rer. gene garp tarafına çev- karşılaşmış, kanuna uygun- Patis birçok yeni sınıflar 
rilir. Peel batakhj'ına kadar suz harekette bu uomak su- silah altına çağı·ılmışlardır. 
böyle İner. Roer'i geçip Ro· çule mahkemeye verilmiş ve Roma - Vaşiogton'dan 
.................... ·-··-··-···-·-·····-·-- 11 lira kara cezas1na mah- alınan bir habere göre, Av-
sözde beni ta hkir için onJara klım edilmiştir. rupadaki harp mıntıkaların -
hitaben şu sözleri söyledi: ••••••••••••••""•••••••• .. ••"• .. • • .. •••••••••••••" 

- Beni tokatlıyan bu ka ı Bugün mat inalards n ıtib:ır en ~ 

c'ı n sizden evvel benim met- :ı Eıhamra sinemasındc- ı •• 
resimdi. O vahşi ve biraz 
da terbiyesiz bir kadın ol- : SENİN S A YlLI ŞAHESERLERİNDEN 2 MUAZZAM : 
duğu için okşamalarımı böyle : FİLM BİRDEN TÜRKÇE SÖZLÜ : 

şamada yaparım. f FiL DOKTO U i 
Bu hakaret üzerine üçü ı OLİVER HARDİ'cin yalnız olarak ilk ve soo çevirdiği ı 

birden gülmege koyuldular. ı kahka ba şahese ri FRANSIZCA SÖZLÜ ı 
Ben de ortık büsbütün çile- ı ı 
den çıkararak elime geçen ı S Q N U Z A Ş K ı 
büyük bir şampanya şişesini ı (BÜYÜK VALS) filmini yaşatan LOUİS RAİNER ile ı 
ressamın kafasına yerleştire- ı Paulette Goddard'ın yarattıkları şahane dram ı 
rek hem şişeyi hem de onun ı Aynca: Metro jornalda en yeni Harp ve dünya haberleri ı 
başıoa :parçaladım ve üçüne ı SEANSLAR bergüo : F. Doktoru 1 - 4.30 - 8 d ı 
birden: ı Sonsuz Aşk : 2,30 - ' - 9.30 da ı 

- Ben vahşi ve terbiye· : Cumartesi ve pazar 11 de, her gün 1 de ı 
· b' k d Jd • · · : UCUZ HALK SEANSLARI varaır : s ız ır a ın o ugum ıçın .................................................... .. 

insanları böyle de okşaması ............................................ a.o•• .. •# .. 
nı bilirim. i Tayyare Sineması T 3~~;6n ı: 

Diyerek kaçmak istedim. 
Fakat beni polisler bu mey- ı Bugün iki blıyük fılmi birden ı 
haneye getirdiler... i 1-Benden Mesut Kim Var?i 

-Son- ı Tiio Schıpa.o'nun ölmez bir eserı ı 

i 2-Tehlikeli Kadın f 
Afrodit romanıa11z bitt i

ğinden "Hayatta muvaffak 
olmanın sırları,, adındak• tcf
rikamızı bundan biyle mun
tazaman neşre başhyacağız. 

ı Oymyanlar: Tala Bireell-Cesar Romero ı 
ı Ayrıca : Ekler jurnal No. 13 Son dünıa harp hadisatı : 
ı Oyun saatları: B.M. K. Vnr 3-6-9, T. Kadın 4,30-7,30-10,30 l 
ı Pazar günü 1,30 da Tehlikeli kadıola başlar ı 
......................... ııru .......................... .. 

Roma tekzip 
ediyor 

Roma -Stefani ajansında11: 
lngiJteren Yunan sahillerine 
harp gemileri gönder-
diği bitarafhğ.uı ihlal 
et tiği ve ayni zamanda Yu
nanistanın Arnavutluk hu
dudla rı nı tahkim ve tahşi · 
datta bulunduğu haberleri 
doğru değildir. 

- 1111 Q·111ıtıııııııınııı1111o •ımıı ııım o11111 ıııınııımıııı .- lll!lıuııııı . 

ister giil, ister alla 
cııımı ııuım ımıııuuuu 

1907 d~ Fransa Ruzein 
şehrinde 79 yaşında olduğu 
halde evlenen Arknet 27 nci 

defa evlenmiş oluyordu ve 
evlendiği kadın1D da daha 
evvelden 18 kocası ölmüş 

bulunuyordu. Dünya izdivaç 
sicillerinde bu tarzda izdi
vaç ilk defa kaydedilmıştir. 

Bunu oku, düşün, sonra 
da buna: 

ister" auı, ister ağla 
11ımıwıı11-ııııı11-mıoı •ıuıı• uıım ııı,.._,umaı-.-

--- -·-- - --
Eski kltab ve mecmu. 

alar ahnır 
H er lisandan satılık eski 

kitap ve mecmuası olanlar 
birinci Beyler sokağıoda (5) 
numaralı kahvehan-ede kitapcı 
Celila müracaat e.tıinler. 
Verilen adrese de gidilir. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenvee/ektrih t~Javi• · 

yapılır ıkinci f! e_, ter Su 

No. 29 TELEFON 2541 

Bu esnada ressamın yalnız 
bıraktığı iki kadın işaretler 
ya pmağa başladıklarından 

onları aa yanımıza çağırdı. 
Ben kalkmak istediğimden 
beni zorla çekip kucağma 
oturtmak küstahlığında bu
lundu ve benden çınhya~ bir 
şamar yedi. Yanımıza gelen 
şık ve muhteşem kokoUar 
kahkaha He gülerek onunla 
ve benimll! alay etmeğe baş
ladılar. ,Bunun için hiddetia
den kliplere Dİ••• rH••• 

19 MAYIS Milli Piyan~o Biletlerinizi (SA~ -DET) Kı~~:!~~·n 
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r-iBhir·iiabôrlari 
1 

.................... 
Eski eserJet 

bulundll ı 
f eyzipaşa bulYarıud•~ 

bek apartıma•ı ittisılill ·~ 
inşa için temel kasılı~ 
eski eserler meyda•• ~ıot 
ve derhal inşaat d• 1 

muştur. 

Bn. Sabih• 
SOY ANLARIN MAH1'~-·""" 

Göztepede Akşa• ~ 
sokağında genç "e do~ 
bayanı evlendireceğiııı 
rek 750 lirasını dolandır 
tan ve çalmaktan suçlu 
ma ve Sıdıka hakkı• 
dava dün asliye ceı• .~j 
kemesinde devam etllJlf 

Güzelyal• ~~ 
DtobUsleri kaldır• ....... .___, 
Güıelyalıye işle111~kted \1' 

otobüslerin seferlerıne 
den itibaren nihayet f ~) 
miştir. 

Şehrin ioı 
işleri 

Belediye Reisimiz D~ıe 
çet Uz bugün sab11 ,ı 
şehir dahilinde yapılısı 
olan imar faaliyetini 
etmiştir. 

zabıta iiiberl 


