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Paris - Ama• tayyare
leri dön akşam Fraıuıanın 
eenub11nda bir buçuk saat 
siiren bir u~uş yapmışlardır. 

Bu uçuş esnasında, yüz 
binlerce beyannameler atıl
mıştır. 

Bu beyannamelerde, Al· 
manlar, Fransızlardan : 
· "İagilizler nerede?" diye 
sormaktadırlar. 

Bir Fransız gazetesi de şu 
cevabı vermektedir : 

.. İngilizler daima yanınıuı
dadırJar. Fraasız nerede var
sa orada İngiliz de var. 
Aramızda yalnız Manş deni
zi vardır. O da bizi birbi
rimizden ayırmak şöyle dur
sun, deniz kavvetlerimizinin ........................................ ~ ......... 
Nevyork Taymiş gazetesinin 
Almanların bu yeni baskın 
ve saldırışları hakkında kul· 
landığı ağır ve müthiş tabir· 
leri, (Almanlar, Narvik'ten 
kaçan kaçana), (Müttefikler 
lsveçi koruyor), (Göbelsin 
hayali ile batırdıği gemiler 
Almanları parçalamakla meş- ı 
giil), (Evdeki bulgurdan olan 
Almanya), (lngiliz donanması 1 

Alman donanmasını perişan 

etti, bu perişanlık Alman 
donan•asının bir matem gü
nl olacaktır) başlıklı neşri
yatımızı ve Müttefikleri• laiç 
bir muvaffakıyetini bildir 
meğe lüzum görmeden ve 
onların tebliğlerini palavra
cılık diye yaddeden ve. Al
manların muhayyel zaferle
rini bir destan halinde te
rennüm eden Romanın Türk· 
çe spikerine kar§ı yazdıiı· 
mız şiddetli makaleleri gör
mlş olsaydı, !:,ize karşı böyle 
bir tenkid yapmak insafsız
lığında bulunacak mıydı ? 
Yoksa Berlin radyosunua 
böyle şeyler söyliyebileceğine 
kani midir? 

Öyle zaanediyoruz ki Cum
huriyet refikimi:ı bunları 
öğrenecek olursa nasıl gafil 
avlandığını itiraf etmek in
safında bul.unmaktan çekin
miyeeektir. 

(PIAlKUC SiSİ) 

iıbirliği sayesinde bir kat da·, 
ha birJeıtirmektedir. 

Bir Fransız şairini• de
diği gibi lagiliz lisanı da 
"acele söylenen ltir Franııı
cadır,, 

fogilizler, M&ttefikleria de· 
vasına yalnız göğüslerini de
gi,1, ayni zamanda müthiş 
makinelerini veriyorlar. Şim
diye kadar ölen Inıilizlerin 
mikdara ölen Fransız asker
lerinin mikdarından çok faz· 
ladır. 

İngiliz milleti 150 milyar
lık bir bütçe kabul etmeğe 
razı olmuştur. Bu liberal 
memleketin öyle bir şeye 

katlanması az bir şey de
ğildir. 

İngilizler nerede mi, diye, 
soruyorsun, Göbels? İngiliz· 
ler senin başını yiyecekler• 
dir. 

İngilizlerle beraner harbe
diyoruz, beraber sulh yapa
cağız ve bundan böyle Av
rupanın gidişini biz beraber· .• 
ce idare edeceğiz. 

Paris - Emin menbalar
dan gelen haberlere göre, 
Almanlar İsvese karşı bir 
taarruz hazırlamaktadır. Fa
kat İsveç hazır bir~ ve Al
manların muhtemel bir ih
raç hareketine karşı koy
mak vaziyetindedir. 

Almanlar Pomerniya ve 
Neklemburg eyaletlerinde 
30.000 asker tahşid etmiş
lerdir. 

Baltıktaki birçok adalara 
havai üssü olarak kullanıl· 
maktadır. Bunların )ıJoneçe 
karşı bir harekete yaramıya
cağına göre · Almanyanın 
lsveçe karşı da istila emel
leri beslediğini açıkça ispat 
etmektedir. 

Londra - Trodhayma ci
varında lngilizler pek mi,.. 
bim zaferler elde etmeğe 
muvaffak olmuşlardır. ~ea
rin sükutu bir glin mesele· 
sidir. Narvikte ve umuaıen 

!,1jbütün Şimali Norveçte ID
gilizleria kati bir hakimiyet 

ı teaiı etmei• mavaffak ol-
muılardır. 

Anton Bladet lsveç gaıe
teıi, Müttefiklerin kuvvetle
ri mütemadiyen Noneçte 
karaya indirildiğini yazmak· 
tadır. 

Londra - Nanik harbı 
esnasında esir edilen 250 
Alman lskoçyah bir limana 
indirilmiş ve hapsedilmiş
lerdır. 

Atina - Bu sabah neş-

rolunan resmi bir tebliğde, 
Metaksasın hasta olduğuna 
dair çıkarılan şayıalar tek
zip edilmekte ve mumailey
hin istifasının mevzunbahs 
olmadığı ve Yunaniıtanın 
Müttefiklerin ve Balkan hü· 
kiimetlerinin emniyet Ye iti
madına mazhar bulunduğunu 
ve her zamankinden daha 
fazla kuvvetli bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Konsey Koalision O du 
Paris - Müttefiklerin Harp Konseyinde, Norveç ve Po· 

loyyanın mümessillerinin bulunması bütün dünyada pek ma-
nalı görünmektedir. Bir lngiliz gazetecisinin kullandığı bir 
söze göre artık bu Mütt fiklerin içtimaları konsey olmak
tan çikmı~ ve ciddi bi "Koali!ion,, haliue gelmiştir. 

imanlar n il iıi Yahudileri 
uzaklaştırma oluyor ! 

Londra (Royter) - Al•an işgalindeki yerlerden Yahu · 
dilerin çıkarılması hakkında yeni bir karar neşredilmiştir. 
Bu karara göre Danimarka ve Almanları• elinde bulunan 
Norveçteki yerlerde• Yahudiler hemen çıkarılarak, yalnız 
doktor ve eczacılar bırakılacaktır. 

Stokhelm - 6odirand vadisinde devam eden şiddetli 
muharebe esnasında Mittefikler yeni takviye kuvvetleri 
alarak taarruza geçmişler ve Almanları Kobeng iıtik~me
tinde ric'ata mecbur etmişlerlerdir. Almanlar haradaki mev
kilerini tutabilmek için Oslodaa imdad beklemektedirler. 

Stokholm - Tronkenden ilerlemeğe çalışan düşman kuv
vetleri Müttefiklerin şiddetli bir mukabil taarıuzlariyle kar
şılaşmııtır. Bu radaki şiddetli muharelaede llezimete uirı
yan Almanlardan 21 mitralyöz ile 113 esir almışlardır. 

Stokholm (Havaı) - Hollanda hükumeti ittihaz ettiği 
bir karara tevfikan bütln mülki, polis memurları ve ahali 
idarei örfiye kararına tevfikan askeri idarenin her emrini 
infazla mükellef olduklarını ilAn etmiştir. İtaat etmiyenler 
en büyük cezalara çarpılacaktır. 

Roma - Royter - Tronken berzalıındaki dişman gemi
leri karadeki piyadesini himaye için ateş açmış fakat bu 
ateş tayyare bombardımanına karşı hedefini değiştirmiş, 
bundan istifade eden müttefikler karada taarruza geçmiştir. 

Paris (Havas) - lngilizler bu gece yaptıklan yeni bir 
taarruzda düşmanı mevziinden çıkarttı. Tronkeo istikame
tinde 20 kilematre ilerlediler. Almanlar burada alelacele 
ve geceleyin yaptıkları ikinci derecedeki siper zencirine 
iitica ettiler. 

Roma - Italya ltük6meti hududlara muvazi bütün yolla-
rın inşası kararını yermiştir. Bu münasebetle Arnavutlukta 
da 1200 kilometrelik şose yapılacaktır. 

Stoklaolm - Royter - Müttefiklerle Almanlar arasında 
Istankerde dtin sabah başhyan kanlı muharebe elin devam 
ediyor. Möttefiklerin mukabil taarruzu üzerine · Almanlar 
eıki aıeYzilerina geçmişlerdir. 

Burada top bombardımanı devam ediyor. 

(. 

verıyor 

T erciime eden : S. S. 

-37-
Erkeklerln ne ramen 
bir mal oldoQunu bir 
kere daha öğrenmı, 

oldum 
Arkadaşım Ceyn'in haki

katen hakkı varmış : Ben 
büyük patronun küçük, se
vimli ve bana bütün kalbi Ye 
rubu ile vurgun oğlunu ha 
derece ihmal etmiyecekthn. 
Şimdi ba işi yaptığımdan 
dolayı son derece nadimim. 
Bu pişmanbiımıa, çok zen
gin bir adamın çok güıel 
bir oğlunu kaçırdığımdaD 
doğduğunu :ıannetmeyinb. 
Benim bu acı nedametim, 
benim resmimi yaptıktan 
sonra birdenbire meşhur T• 
zengin olan nank6r ıenı 
ressamın bana oynadığı hain 
ve korkunç oyundur. 

Benim ona karşı birden
bire duyduğum sevgi ve sa• 
aftan alçakça istifade etmek 
fırsatını kaçırmıyan bu ca
navar genç beni berbat et• 
tikten sonra ne yapsa be
ğenirsiniz? 

Hayatımın tatli, acı büUin 
aatıralarını yazdığı• bu def. 
tere. onu da bir kaç ıatırla 
kaydediyorum : 

Bu genç ressam, beni• 
"Asri Afrodit,, adı ile yap· 
tığı resmim Şikaro'nun re· 
sim sergisinde birinciliği ka
zanınca, dünkü mechul Ye 
meteliksiz genç san'atkir 
birden bire parlamış, şöhret, 
gençlik çılgını ye eldukça 
yaşlı bir milyoner dul ka· 
dınla evlenmek fırsatını ka· 
çırmamıştır. 
Şu genci• daaa beı -on 

hafta ·evvel karşıada dur
mak için heyecanlar, titre
yişler geçirdiğini ve şimdi 
d~ kendisiain an•esi olabi
lecek bir acuzeye, milyonla
rın hatırı için, b.elki bana 
söylediği aynı sözleri tekrar 
ettiğini düşündükce erkek
lerin ne yaman bir mal ol
duklarını bir kere daha iğ
renmiş oluyorum. 

(Devamı var) 

Mübadil 
Bonoları 

Mübadil bonolarının eyye
li Maliyece tetkik ve tas
dik edildikten sonra eskisi 
ribi Iıraat bankaların•• te
diyat yapılacaktır. 



(H•lkın SMI) 25 NI~ 
--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=-~~~~~;.._~~~~~~~~--~~~--~~--~~~~--~----~--~~ 
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mtırta haberi eri 
Alıancak Çelikel ıoka· 

iında Abdullah yolsu:dupn· 
dan dolayı kendisini itten 
tıkarao ÇİYİ fabrikaıı mü
diirl lay Mehmedi bıçakla 
yaraladığından yakalanaııtır. 

so ,HA B ER 
1 BornaYada Na2if oğlu 

Yuıufun üzerinde bir t bıçak 
bal•aarak alınmıştır. 

§ Bornavada Zeynel oil• 
layram bili ıebeb hamil ba
landup tabancası ile lıaYa
ya iki el silah attıjından ya
kala•mıştır. 

1 veçte de Harp Olacak mı? 
Stokhel• - Ha't'aı·None~ aıkerleril"' beralter Almaaları 

la't'eç hududuna iotru sfırmekte elan müttefiklerin kanaa
bna g6re teslim olmaktansa intiharı tercih eden dl9man 
erge~ lıYeç hududuna iltica edecektir. Bu••• böyle olaca· 
tı•ı bilen ineç hlkfı•eti la•dudan o kısmında mihim ted
birler almaktadır. Almanlar lsveç toprafına a"İrip tle sili~
larıaı teali• etmezlerse orada bir harp baılıyacak.tır. ____ .. ____ ..__ 

ALMANLAR 
§ Keçeçiler Oımaaiye cad- 8 h t } k b tt•ı ~ 

aesinde Yusuf Özdemiı bek- 8 arp e De er &y e 1 er• 
çi Hasan tarafından nezaret l.ONDRADAN BiLDiRiLiYOR : 
edilen Karaosmanojlu ha- Almanyanın harp lllnındakl donanması 
nındaki üzüm çuvallarından - Dünkü nüshadan mabacl -
üziim çalarken yakalan•ıı- Esas 22 tlestroyerdea : 
tır. 2 tanesinin Mart lıtaşlarında battıfı Al•an başkumandan-
ı Karakapu caddesinde Iıiı tarafından laildirilmiştir. 

Mahmud Ôzcan ve İbrahi• l Tanesi 9 Nisanda Narvikte torpillenmiş.,.. 3 tanesinde 
•ilu Mehmet Ôzefe arala· yangın çıkmıştır. 
rında çıkan kavgada birbir- 1 tanesi 11 Nisanda lngiliz Donanması tayyareleri tara-
lerine bıçak teıhir ettikle- fından to~pillen~iştir. . •w 

rinden yakalanmışlarclır 1 tanesı 11 Nısanda Narvıkte batırılmııtır. Dıger baııla-
-mwıı- · rı da lngili.z harp gemilerile çarpışmışlardır. 

S ff b ) • Binaenaleyh, Almanyanın şimdi elinde kalan gemilerin por a er erı aşağıda ya.nb olanlardan ibaret olduğunu dü"ünmek yerin-
Millt küme maçları için de olur. 

lstanbuldan Beşiktaş Ye Ve- 1 Hattı harp kruvazörü, belki bir cep zırhlısı, 1 ağır 
fa takımlan yarın gelecektir. kruvazör, 1 hafif kruvazör, 11 destroyer. Bunlara, harbhı 
27 Nisan Cumartesi günü ilinındanberi hizmete belki ithal edilmiş bulunan gemiler 
ıaat 14,30 da Beşiktaş - Al- ilave edilmelidir. 
tınorda ve 16 30 da Alta _ 1 ile 14 Nisan arasındaki hafta :zarfnıda, 19 Alman nak-
Yefa karşılaş~caktır. y liye gemisi batırılmıştır. Bunlardan 8 tanesinin tonaj ye-

Pazar günü de Vefa _Al- kunu 33.080 tonu ıeçmektedir, ve banlar ey ... eJce ilan edil-
tınorda ye Alta _ B •kt mit bulunmaktadır. 1.514 tonluk Alster gemiıi ile 3 balık-

T~na Tunalılarındır 
Bükreı - Tunanın aahibi olan Macaristanı, YugoslayYa, 

Bulıariıtan Ye Romanya devletleri buralardaki seyrüsefere 
dair yeni bir rejim tesis ettiler. Bu rejime göre : Tunada11 
harp malzemesi geçiriimiyecek, Tuna gemilerinde çalışan 
bahriyeliler, sıkı bir kontrol ve tarassut altında bulunacak, 
bu bahriyeliler arasında sivil giyinmiş asker olmıyacak, 
seyrüseferi işral edecek eşya naklediJmiyec.e.k, (çimento, 
taı, ve infilak eden maddeler gibi) Tuna üzerind• yalnız 
alikadar devletlerin polis kanunu cari olacakbr. 

-----~----

MUHAREBE 
Şimalde Halledilecekmiş 

Roma - ltalyan gazeteleri harbin Skandinavyada neti· 
celeneceği .ka•aatini yürütürken artak Akdenjz meselesinin 
de halli zamanı geldiğini dahi zikrediyorlar ve bu arada 
ltalyanın Akdeniz sahillerindeki haklarının unutulmamasını 
istiyorlar. __...,. _____ .., ____ _ 
Bul2aris~an Bitaraflık ve 

Sulh istihkamı imiş 
lerlin - Gyorlnise Çaytun gazetesine göre Bulgaristan 

Karadeniz memleketi, boğazlara yakın, Balkan müttefikle-

1 

rile sarılmış olması ve müdebbirane siyaseti itibarile bitarafb
iın ve sulhun istihkamı mesabesinde imif. - .. __ _ 
Akdeniz Meselesi Nereden 

Halledilecek 
Budapeşte Peşter - toit gazetesine Romadan bildiriJdi

ğine r~re Italyan ıa:ıeteleri h~rgiin Akdeaizdeo ballsedi
yorlar. Joraole d'Italia gazetesı ~kdeniz meselesini de ge· 
neral Veygaad ordusunun halledıleceğini söyJiyor. 

y eıı 81 • • - d d·ı · f 
takı•lan arasında heyecan- çı Dg~vmısıL musa kerl~ e ı m!şl ı~. in ·1· b b d 8 • M M k 
1 .. J } k ıger •8Zl na IJC gemi erıne fi iZ 0111 ar ımaa tay- arı emnun ıata a 
ı ma\'Aar yapı aca tır. 1 . f d · b k. l yare erı tara ın an ısa et Ya ı o muıtur. 1 b -•- Cenova - Yapı an ütün tekziplere rağmen Romadan 
Vakıflar -ff--- bildiriliyor ki Italya devleti Bari mıntakaıını mtmnu aıke-

lngİIİzlerİD mecbur 8 • al rı nuntaka oıarak ilan etmiştir. M •• d .••• G ld. Y mır ı - •• ----
M~un!!~!!nbuıa ~ilmi: NELSONvSEVGiLISi V killer heyeti ' M. Meclisi 

olan Vakıflar idaresinin kıy- •• Ankara - icra Vekilleri 1 
••tli müdürü Bay Esad Se- -Dtinkti nfııhadan deYa•- • 1798 de kazanılaıı bu par- heyeti dfın Dr. Refik Say- ı 
reıli şehrimize dönmlş Ye iyil .. tikten biraz ıoara Ha- • lak zafer üzerıne Baron rüt- damııı riyasetinde başveki-
Yaıifesine başlamıştır. polyen Bonapartan Mısıra besini Ye Ingiliı. iyan a~a- l~tte topladnm~ş ve dradzn

1
ame-

Ankara - B. M. Meclisinin 
bugünkü toplantısında mat
buat kanununun bazı mad
delerine yeni hfikümler ili
vesini istihdaf eden kanu---o--- donaama ile ritmesini •e•'• lıiını kazandı. sınde mün erıç ma e er ti· ı 

serinde müzakerelerde bu-E k• K ı• memur edildi. O tarilaten sonra Napoli luomuştur. nanua birinci mlizakeresi ya-
S 1 ocae 1 Fakat kendisine rerlbıme- sahillerini müdafaaya memur pılmıştır. 
M b den kaç.an Fransız doaan· oldu. Napolideki logiliz el-

e USU masıaın hareketine mani çisinin karısı Lady Hamilton-
Istanbul - Merkez komu- olamadı. Maamafib bir kaç la meş ur aşk macerasını 

tanlığına teslim edilen eski hafta sonra Fransız donan- geçirdi. Bu kadın )ılelsondan 
Kocaeli mebusu Sırrının maıını Abukir'de yakmak iki kız doğurmu,tur. 
mebkemesine yakıada baş- ıuretile bu hatasını ta•ir *** 
laDaeattır. etti. Lady Hamilton bir gazete 

------{!]-- ___ satıcısı ike• barlara düşmüş 

K R orada sefir Hamilton tara-
158 adyo Haberleri fından görülüp seYilmiştir. 

____ .. _____ Bar kızı, sefirle evlenmek 

Şa• (Radyo) - Mütemadi yağurların devam etmesine 
mebni Fırat nehri yükselmiş ve 150 köy su altında kalmıı
tır. Nufusca zayiat yoktur. Irak ile Suriye arasında nakli
yat ıekteye uğramıştır. 

maharetini göstermiı, o sa
yede kraliçe lle ahbap bile 
olmuştur. 

Fakat kocasile de tek 

Sofya (Radyo) - Ticaret 
Sovyct heyeti11i kabul etmiş 
müdürleri de bulunmuştur. 

durmayıp >Jelsona kendini 
anlaşması için maliye nazırı sevdirtebilmiştir. Ze•cininin 
ve bu görüşmede bankalar ve Aşıkının öJümlerinden soa

Amsterdam - Noıveç harekatında Kanadalı cüzitamla
rın da bulunduiu hakkındaki haberler asılsızdır. 

Nevyork (Radyo) - Şili hükümeti ile Amerika arsında 
bir anlaşma imza edilmiştir. 

Paris (Radyo} - Son hafta zarfında Norveç harbinde 
lngHizler 3 destoriyer ve bir denizaltası ile bir balıkçı ge
misi ltatırılmış ve 3 lngiliz yolcu vapuru kaybelmuş Ye bu 
müddet zarfında ne bitarat ve ne de Fransız vapuru bat
mamıştır. 

Paris (Radyo) - Mozel iten mıntıkasında her iki taraf 
arasında şiddetli topçu ateşi teati edilmiştir. 

Mozel mıntıkasında Alman devriyeleri püskürtülmuştür. 
Paris (Redyo) - Polonya başvekili, Polonya milletinin 

her zaman olduğu gibi müttefiklerle lteraber oldaklarını 
konseye bildirmiıtir. 

Londra (Radyo) - Norveç elçisi müttefiklerin Nerveçe 
yaptıkları süratıi yardımdan dolayı hükumetinin teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Vaşington - Amerika bükümeti 712 bin ton sıkletinde 
vapur satmış ve bu vapurları Batı devletleri almıştır. 

ra sefalete düştü ve hatta 
borç yüzünden hapse bile 
girdi; zaruret içinde öld 6. 

•*• 
Biz gene Nelson'a avdet 

edelim : 
Ma~hur amiral 1801 de 

Maltayı Fransızlardan aldı. 
Kopenhagı bombardıman et· 
ti ve Danimarka donanma
sını yaktı. 1804 de ispan-
yanın Borcelone limanını 
muhasara etti. Fransa ile 
ispanyanın müttefik donan
masını Trefalgar'da yenme· 
ğe muvaffak oldu. 

Fakat bu zaferi kazandığı 
esnada vurulmuştu, vefat 
etti. 

Vedminster'de gömülmüş
tür. 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
~orakkapu Pollı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıla ÔaderTelefoa3497 

---o---
Tekzip olunan 

bir haber 
Budapeşte - Magyar Ne•

zedi gazetesinin Belgrad mu
habiri bildiriyor : 

ltalyan hükümetinin, Yu
nanistanı abloka altına al-
mağa karar verdiğine dair 

bazı şayialar da çıkmıştır. 
Fakat bu şayialarnı asılsız 

olduğu anlaşılmıştır. 

Ayni zamanda Otranto 
boğazının kapatılması husu
sunda da ltalyan deniz kuY
vetlerinin biç bir faaliyette 
bulunmadıkları müşahade 
oiunmuştur. 

KÜitür Sııınıar 
Kültürünü genişletmek isti• 

yenler onların bu arzusunu her 

bakımdan tatmin edecek g•· 
çenlerde Kemeralbnda karakol 

civarında (78) numaralı mağa

zaya nakleaen 

EgeKitapevine 
Baş vursunlar. Fiyathmlaki 
ucuzluk müşterileri llaima 
memnun etmektedir. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassııı 
. Rontkenveelektrik t•ıla,,iı 
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Karasuluklaı' 
Glizelyalıda Haliıaai• ~ 

luındaki ı•ların deniı• • I& 
şaltdmasına yarın başl~•~ (~ 
caktır. Bu çalışma ıaye~ıd•• 
yakında sivrisinek derclı» 
kurtulacağız. ,. 

1 Yamanların Çakırd~ 
mıntakasında bazı heyel~_, 
olmuş Ye su kaynakları• 
bazıları kurumuştur. 

---.o>---

Belediyede.,, 
Belediye Varidat ıae•ıJ 

B. Celil Ôzyürek yası il t 
müdürlliğüne, Varidat :, 
dlrllifine de meabail• tt' 
hasebecisi Mehmet Ok 4 
tayin edilmişlerdir. 

Adliyede Ter~I ıı' " 
Ajuceza mahkemıı ('_ 

•uavini Bn. Zübeyde Y• ff " 
ayni •aake•e izahfı•• ~·· 1 
lzmir birioçi sulh ceı•. 
kimliii•e tayin edilıeittıt· b 

-·-
Bornovada lllr hl~1 

•• 
Oldürecek 1' 

·d·i7 1 ı. 

' 
Bornova iıtasyonand• 

1
,

veci Abdurrahman Te~~" t, 
plak çalmak meselesıOJ ~ 
araları açık buluaaa 14 
oğlu Yusuf Hila• : -"~ 

- Gel sana birşey r 

yeceğim. 1. 
Diyerek laa111il 1ıt•l•P4 ' 

tabancasını teşhir ve ~ · 
kastiyle arkasından .i~ 
silah atıp kovaladığı ıılı 
edilmiş, suçlu takbanc•'' 
yakalanmıştır. 

-o----
Kaymakam la r ı n • 

sladekl bele .. 111 ~ 
relellklerl ·ti. 'ıi 

Belediye reisliği ••~' 41 ' 
nin Kaymakalar ohd•s.•11 ~ 
alınmasına temin•• bıt j 
rarnaae projesi lıaı:ırl•' 
tadır. 

B;:~ geidiı 
yaz 2eJiyO~ 
Böyle bi'r mevsimde ı; 

ni, sıbhatını, hayatını ef 
nenler. ev't'e)i feralıJ~, : 
veren bir yerde sog• 
bira içmeği dliıftnlrletj, 

Böyle bir bira ile böY ,, 
nül açan ferahb yerde 11 
nefis Ankara birasııı~ 
mühim bir teYzi maha.Il~
HalkaDınarda eıki Ayd 
ra fabrikasının babarl• ~' 
cennet köşesine dönell b 
dar aile 8alaçesinde 
nabilir. d t 

Bu ferahlı ve hava ~,ı 
bahçesini nu sene, b"·ye 
pek büyllk muva~f~lıbe' 
göstermiş ve kendıoı e~ 

d. . b. rııiitef sev ırmış ır b 
vatandaş kiralamış ..-etııti 
noksanlarını ikmal. e 

01
., ' 

Buz gibi soğuk bar• • j 

şesini yalnız (20)kur0!ıe1 
bileceksiniz. Nefis ııı bit 
rekabet kabul etaı•ı J-'' 
yatla müşterilere s1100 

ta.tır. 

Açıkmuha~ı 
Devlet demiryolı 1tıl ~ 

zinci işletme 8 .. 11'1,t~ 
ustabaşısı Neşet Jı ı6 ;I 
mektubunuzu aldı b•''~if 
mek ilzere idare ,J-( 
kadar gelmenizi rİ'o' ~y 
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