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dostu e kı <ılyan 
Romaya 

Fransız aş ılı Lavalin 
·veriliyor gidişine ehemm vet 

• 
unanıstan işle inde ltalya 

fikirde 
-

-· ~lk ıt l . 
~iANsız e erı 

• 
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~ZETELERI· ---" beıe. in sualln• 
tap werlyorl•r 

·ı ---İtlı · k · 
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nn va tıyle 'heyau-
•r atmalarile alay eden 

"'• h ruı prepaganda na-
\ 11•daıı sonra Fransa
~tı,, Ve rarp şehirlerine 
,~'lerce beyanname ata
'••ıızlara, laıilizlerin 

1 ' baluadaklarını,, sor•-

~ •atltaaıı pek ılilüaç 
~ il ba beyanaamelere 
~ ~llbı 'Yeriyor: 

'tenlerde de Almanlar 
tirıe aynı ıuali sormuş· 
,, b' d , ıa en buııa, Nor-
~l•an donanmasının 

't~~l kaybeden Almau 
• 

11lt sormalarını teklif 

. tit. Şimdi de onlara 
r~ ltrin, Fransızların mal
,~, '••lanaı, müthiş silih
~J ea1ııız paralarını. fe-
l't 1~larını ortaya atarak 
~~ ' tek yfi.cud Ye tek S: ~alinde çalıttıklarını 
~ti 'tağız. Bakalım yine 
' ~irbirimizden ayırmak 
'~llna emek ıarfetmekte 
~ edecekler mi? .. 

BELCtK·A K 
lrfiksel - Bütnn gece teşekkülüne me•ur edilmiş-

devaa e.&en mü78kerelerden tir. Kabine Parlamento hu-
sonra Belçika hükumeti is- zuru11 da libeı al partisinin 
tifa etmiştir. Sabık Başvekil hücumlarına maruz kalmışh. 
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Gelibolu'da arşılaş alarının 
Yirmi Beşinci Yıldönümü· 
•• •• .. v 

TURKUN KAHR MANLIGI 
TAK IRLE A iLDi 

· Marefal Fevzi Çakmak 

tiyle Mısırdaki Yeni Zeland 
seferi kumandanı general 
Be, Freyburg, Türk ordusu
na tebliği ricasiyle Türk ge· 
nel kurmayı başkanı Mare
şal Fevzi Çakmag'a bir me
saj göndermiştir . 

Bu mesajda hülisaten şua
lar yazılmaktadar : 

to mahfillerinde dolaşan ba
zı şayialara göre Bay Laval 
pek yakında Romaya hare
ket edecektir. 

Italyanın daima dostu o· 
)an LavaJ, Romada bir Fran
sız ltalyan yakınlaşmasına ça· 
hşacaktır. 

Bu habere hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Paris - Alman gazeteleri 
ve siyasi mahfilleri Yunani~ · 
tana hususi bir ehemmiyet 
atfetmektedtrler. Ve neşre
dilen bütün tekziplere rağ
men Almanlar Metaksasın 

basta olduğunu ve Yunan 

k b. . ~.f d a ınesının ıstı a e eceğin i 

söylemekte israr ediyorlar. 

Bu sabahki İtalyan gaze
teleri, Almanları aoğrudan 
doğruya itham etmeden, "Yu

nanistan kabinesinin vazi
yeti hakkında yanlış haber-

ler dolaştıranlara,. karşı bü· 

cum etmektedir. Ve Metak

sasm vaziyetini müdafaa et
mektedir. 

Fransız gazetelerine göre, 
bu vaziyet, ltalya ve Alman
yanın Balkanlarda hiç bir 

zaman birlikte işlemiyecek
lerini açıkca tespit ediyor. 

BiN ERCE ALMAN ASKERi 
NORVEÇ'E . Y K BASMA

DAN BOÖULDU .. ------
Fransız Başv kili it lya ile 
Anlaıma v e izde iş 
Birli2i Taraftarı Gö ünüyor 

--------~ ..... .,_._ __ _ 

Başvekilimiz 
etrol 

Sahasında 

Ankara - Başvekil Dr. 
Refik Saydam ref ak atlarında 
iktisat vekili olduğu halde 
dün akşam hususi trenJe 
Petrol mıntıkasına gitmiştir. 
Başvekilimizin seyabah bir 
hafta kadar devam edecek· 
tir. 

Siirdin Beşiri kazasında 
çıkan petrolün zengin işlet
meye müsait olduğu gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. 
Ramarkın petrol istihsali 

için derhal tesisat yapılma~ 

sına başlanacak olursa ni
hayet bir sene sonra piya
saya Türk petrolil arzedile-

. cektir. 

, ~~katen buglinkü lngi
~~'nsız i~birliğini, silih 
, ılığını, müşterek kah-

Ankara - Türk ve Yeni 
Zeland kuvvetlerinin Geli· 
boluda karşılaşmalarınıu 25 
inci yıldönümü müoasebe· 

Karşılıklı dostluğumuzun 

inkişaf edeceğine inanıyo

ruz ve bilfiil muharebeye 
girmemiz icap ettiği zaman 
sizin ordunuzu yanımızda 
görmekten daha iyi bir ta
hh limid edemeyiz. Bu fır· 

satla düşüncelerimiz sizinle 
beraberdir ve en iyi temen
nilerimiz Türk ordusuna git
mektedir. Almany lsveç' Ultimatom Emir Abdullah 

Mahiyetinde Bir No a Ver i .. ·~ ~ tllaiını bütün dünya ve 

, '' 'tlar da gördikleri laalde 
t 0ndra ile Parisin ara-
, 'çlbağa çalışmak heve-

, '' ' B ı· vazgeçmemesı er ın 
\ llltn~ bir safderunluk 

ı>r, 

,,Vreme'' gaıetesine :göre 'für
kiye, lngiliz - Sovyet görüşme
lerinde mühim bir rol oy iyor 

SIRRI SANl.1 

8elgrad - (Vreme) ga- ı 
zetesi lngiliz-Sovyet ticari 
görOşmelerinde Türkiyenin 

ıı~ 
Alman lm11araterıı Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

' ~. -------------------------~------~~ 
t~ "'ı~yr kumandanının kasasından çıkan evrak da 
~ ,,.lı\ıç•erin tarilai vazifesini tesbit eden vesikalardı. 
~ '•k hayli bozulmuştu. 
'·~"~ ~içneria mezan olan deniz dibi az daha 

t ·ı, l~ııı de bir timarbane ve mezar olacaktı. On bin 
~~I~~ larasından başka bir şey koparamıyacağımızı 
i ~i ~te yaptığımız dalma emeliyelerinden anladık. 

t '~ ~1'1 dibinden kaynayan kum fırbnalariyle müca· 
\, kok zor ve imkiosız olmuştu. Bunun için baua 
~t t •daşlarıma diişen hisseleri alıp bir ay kadar 

\'~i:~~~. ettik. Eğer bunu yapmasaydık, her gün 
~. 11llniz heyecandan aklımızın oynıyacağıaı anla-

, 'ıı ~ı,., ~y aarfında •ur patlasın, ~al eynasın alemlerine 
''t Jaraların altından girip iistöaden çıkdık. 

~ t P•ralar tükenince tekrar işi•ize"dandiik. Fakat 
~· ~~ ~-,İnia İnHaa tekin •l•adıiı ka~aatini Yerdire-

lhiı, earareari• lıaidiselerle karıılaıtı. 
~~ ~ 

İ: ~tine ne oldu, ne olacak? 
~ lliW.y•i•i lt•racla t••••Jiyer ·ye ... alte

""•lıı tllJ,01 ili: 

Sooyl!t Ruayanın Lonılra 
aeliri Bay f Maiski 

mfthim bir rol ;ıı=ıoynadığını 
ve bu suretle~1 Ankaranın 
londra ile bu .... gbüıusta an
laıaıak illlyenOBalkanlılara 
da -hizmet ettljhd ; yaı•ak .. 
tadır. 

Paris - Fransız gazetelerinin aldıkları malümata göre, 
Almanya lsveçelultimatummahiyetinde bir nota vererek Alman 

askerlerinin lşveçteri geçip Nerveçe gönderebiJmesini talep 
etmiştir. Isveç hükumeti şimdilik bu notaya cevap verme
miştir. Almanya Baltık limanlarınına asker tabşid etmekte 

devam ediyor . 
Fa:is - Ayan MecHsinin Hariciye komisyonu huzu-

runda sliylediği bir nutukta Bay Pol Reyno ltal-
yan· Fransız münasebetlerinden bahsederken "ltalya ile isti
ıarelerde bulunmak her zaman istedik. Pek yakında bu 
istiıareler başlıyacaktır ve Akdeniz de~letleri arasında bir 
Anlaş.maya varılacağından e~.inim,,, demiştir.. . • 

Londra - Resmi bir tebbg: Norveç harbının başlangı· 
cındanberi 23 Alman askeri nakliyat gemisinin batırıldı
ğını ve böylece binlerce alman askerinin~boğulduğunu bildir-

mektedir. 
-~- ....... -----

AN MUŞA• 
RALA Dl 

Stokholm - Amerikanın Norveçte bulunan bitaraf mü-
şahidi harbı pek yakından takip ettiği için bir şarapnel 
parçasının isabeti ile yaralanmış v_e yar~!!..1?.ın __ ~tice!!?~!. 
lakşam vefat etmiştir. Bugün Noneçli bir askeri kıt'a ta
rafından törenle defnedilecektir. 

-~--.. -----
Isveç Hariciye Nazırının Ber
t line verdiği cevap ve ders 

Stokholm - lsveç gazetelerinin Almanların aleyhinde 
deYam eden neşriyatına nihayet verilmesini Berlin lıükCımeti 
istemiş ise de Isveç hariciye nazırı verdiği cevapta vat•n
larıua karşı tayyareler vesair suretlerle hakııı tecayizleri 

1aren b• ıazetecileria ılkfıt edemiyeceklerini, bununla 
beraber ine, ıaıetecilerini• vazifelerini bildiklerini beyan 

et D İ Jtir. 

Amman - Şarki Erdün 
hükümdarı Emir Abdullahın 
Ttirkiyeyi ziyaret edeceği 
bildirilmektedir. 

Emir Abdullahın bu ziya
reti Mayısın onbeıinde vaka 
bulacaktır. 

Matbuat 
Kanunu 

Ankara - Bliyük Millet 
Meclisi çek uzun sür•• mtiaa• 
kaıala~dan sonra matbuat 

kanuna iki fıkra ilavesi laak· 
kındaki liyihıyı kabul et· 
mittir. 

' 



SAHiFE 2 (Halkın sa•IJ 

B. Avni Ayata: 
Şehrimiz Ticaret liaeainin 

deferli 6j'retmenJerinden B. 
Avai Ayatanın Ankara Tica
ret Jiseai mfidGrllğthıe tayin 
edildiiini sevinçle iirendik. 

26M~ 

H A ı -,~--.. iiii~ı-J:D.-... ~ 1 ı.l:~~!~:Iai!~ 
• Muhasebeı 

I• çek bal6k •e deierli 
r••cİ kaybet.ekle ne kadar 
mnteesair İHk de terfii de 
• •iıbette memnaniyeti111iıi 
••cip olmaıtar. Yeai 'HZİ
fHinde tle ma•affakıyetler 
tlileriz. 

---o---
Hazine ve hal
ka ait arazi 
Maliye Vekaleti, hazine •• 

halka ait arazinin miktar 
•e kıy•etlerini teıbite karar 
•ermiıtir. Ba malimat iler· 
ele ha:ıi•• tarafından yapı· 
lauk arazi tevziatına esaa 

tutulacaktır. Arazinin miktar 
•e kıymetlerinin şekli için 
ltir nizahname hazırlamış ve 
allkalılara gönderilmiştir. 

o 

Ecnebi 
İstasyonlar 

Belgrad: Saat 19 da kısa 
dalga 48; Paris : Saat 1,,45 
de kısa dalga 40, orta dal· 
ga 255; Tiran : Saat 20,15 
de kısa dalga 50,SS de; 
Koma; Saat 21,30 da orta 
tlaı,.. 25. 

londra : Saat 18,SS de 
ltııa .lalga 20, 31,5. 

'° 
150,000 Malôl 

Pariı - Fraası:ı: gazetele· 
rinia yazdığına ,-öre Almaa· 
lar mühimmat fabrikalarında 
150,100 kadar •alul Alma• 
ı•lııtırmaktadır. 

--o--
Entari Yasak 

Antakya belediyesi bir 
Mayıstan itibaren entari ile 
dolaşmayı yasak etmiştir. 

Dr. Fahri iş 
l.zmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelektrik tedaoi• 

yapılır ıkinci Beyler So 
No. 29 TELEFON 2542 

"Hür Bir Milletiz Ve Daima 
Hür Y aııyacağız" 

Breıı - Askeri tören miinaıebetiyle lnİJH ka•andanı 
general Giaan ı•nları ıöylemiıtir: 

"Bizim ı, dü,manımız •ar: Biri hariei dGımandır ki 
b•gthı onun hakkında ıöz ıöylemek istemem. lkinciıi me•-
leketimizde tlolaıan ecnebilerdir ki \tunların ilıtilil Ye pr•· 
paganda 111retiyle yaptıkları ilaaneti tee•lı etmiyecejimhıi 
anlatmak isterim. Oçlacüsl tle •atanperlik •azifesini takdir 
edemiyea •e b• yolde fedakarlıkta b11lanauyan baıı Inif
relilerdir. Pakat ne olarsa olsan biz ••İ izin ıalaibi elmak 
içi• iter şeyi 1'620 alan hlr bir milletiz •e tlai•a lalr yaıı
yacait:ı. _____ .. ____ , 
Yugo•liv a hudutlarını • 

sı-

lihl müdafaa edecek 
Raris - Havas-YuxosliYy laşvekili Pariıu•ar raıetesi 

•ullaltiriae demiıtir ki: 
"Hutlutlarıaıza yapılacak llerhanıi bir taarruz silihları

•ızla karşıla~acakbr. iz Pr•nsa ile iktiaadi vaziyeti•iıin 
inkiıafından memnuauz ve hu inkişafın te1'dil etmiyec•ii 
l\111idiJ1.i besliyeruz. _____ .. ______ _ 
Stoy dinoviç ve r ad ıları 

Belgrad - Sal.ık haşvekil StGyadinoviçin biraderi, sabık 1 
Dalailiye Nazırı ve diğer arkadaşları tekrar serruya çekile· 
rek serbest bırakılmışlardır. _____ ...._.. .. _____ _ 
Ra2'ın üzerinden uçtular 

Lonc!ra - lngili:ı tayyareleri Rar lserindea bir açaf 
yapmaia m••affak olm•şlardır. 

--------.. ---~-
Şoförlerin 

Aakerllk Ş'1ba•ln• 
Kaydolunmalar ı 

Mecburidir 

Ehliyetname almak içia 
belediyeye müracaat edecek 
şef6rlerin imtiha11larından 
sonra eYveli askerlik şube-
lerine gönderilerek defteri 
mahsusiyle nüfusuna kayıd
ları yapıldıktan sonra ehli
yetname verilmesi ve elyevm 
çalışan şoförlerin de asker· 
lik şubesine kayıdlarını yap
tarmalarını ve yapırmıyarak 
çalışanların derhal işten men 
edilmesi için alakadar ma· 
kamlara tebliğ olunmuştur. 

ı 

1 

zabıta haberi eri 
Etrüsk vapur• dahilinde 

Selanildi Mustafa oil11 lıma· 
il \Jyar'ın eşyaları arasıada 
ciheti askeriyeye ait bir ka
ıatura bıdund•ğv görülerek 
alınmııtır. 

§ Kfiltürkakta, şoför Hfise· 
yin Çankayanın idaresindeki 
~12 numaralı Belediye oto
büsü, park içinde bisikletle 
dolaşmakta elan Ahmet Sün
büle çarpmak süretiyle muh
telif y~rlerinden yaralamıştır. 

Suçlu yakalanmıştır. 

............................ .. ....................... . 
§ Bahribaba parkında iz. 

mirli Rifat oğlu Ferit Özhğ 
Istanbullu Esat kızı }'yaşın
da Leman Eran'm zorla ken
disine fotoğraf çektirmesini 
teklif ettiği ve mağdur mu
vafakat etmediğinden ken
disine bıçak çektiği ve döv
düğü iddia edilmiş suçlu 
yakalanmıştır. 

i Elhamra sinemasınd• i 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı ' İki feakalade film birden ı 

i 1 ·SE N T i 
ı Fransızca sözlü... Bestekar Şubertin hayatı, besteleri ı 
ı aşkları ..• Başrolde: LİLİAN HARVEY ı 

i 2 - Zorla üzel ık Ol az i 
ı Fransızca sözlü ... Başrollerde : LOREl TA YOUNCi ı 
ı VARNER BAKSTER : 
ı Metro jurnalde:en son harp aaberleri. ı 
ı ' Seanslar: 1-4,31 ve 8 de başlar ı 
ı Zorla G. Olmaz 2,30-6- 9,30 da ı 
ı Cumartesi ve pazar 1 lde ve hafta arasında her gün 1 de ı 
ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır t .................... ~ .............................. .. ...................................................... 
ı T s· T e 1 e f o D ı 
ı ayyare ıneması 36-~' ı 
ı Bugün zevkine ve güzelliğine deyulmıyan, baştan niha-ı 
ıyete kadar canlı ve hararetli sahnelerle malama} olan vet 
ı IMİCHEL SİMON - SIMONE SIMON ı 
ı Gibi iki büyük Fransız sanatkarının yarattığı ı 

§ Anafartalar caddesinde 
Kamil Çökçen, Is k'ı sol e
linden çakı ile hafis suret· 
te yaraladığından yakalan
mıştır. 

-o--

Sabık Habeş 
• 
imparatoru 
S bık Habeşistan impara

toru Haile Selasiye, şimdi 

lngilterede Bath'da bulun· 
maktadır. Geçenlerde Bris .. 
tol'da bir lngiliz lejyonunun 
misafiri olarak şerefine ve• 
rilen btiyiik bir ziyafette bu
lunmuştur. iAşk Resmigeçidi "Üçkızlar''I 

ı Fransızca sözlü ye şarkıh ı 8 · f t ç ·ı d d 
d~ h" . u zıya e e orçı e a· 

ı Ayrıca: EKLER JURNAL No.1 11 son ı. nya adısah. ı t 1 · d b h · 
ı Oyun saatları : Herı-ün 3-5-7 ve 9, 15te cumartesi ve ı lrvde 

0 
.unl m.u~ ıse ke,I va rdıye 

• - ı · ı d ·ıJ:. seansı ı u ıı erının ço ugun an • pazar gun erı e ı aave . . 
.................................................... mazeret beyau etauştır. 

1 giltere Moskova ile Anlaş
mağa Hazırdır, Fakat ••• 

Paris - SoYy•t Ruıya İngiltereye bir ticari anlaşmanı• 
imzalaıımaıı içiıı ıı>rlişmelerde bulunmak iıtediiini bildir
miıtir. 

Inıiltere, Yerdiii ce•apta b• fÖrllım• teklifini seapati 
ile karşıladıtını •• ancak Inıiltereain SoYyet Ruıyay ya
pacaiı kolaylıklardan Almaayanın iıtifade et~emHi ıartı

ı ileri sürmtışttır. 

Müttefikler 
Güve 

Tüklere 
iyorlar 

Paris - Batt'ekil 1. Reyne dün akşam ar~aıalarına 
•erdiii izahatta ineç kralının müttefikler lelıaine ela• beya-
atından ltaluet•İf •• Ttfırkiyenin tle te•İnatıaa ıil•eadi

iiai bildiraiş Ye sör.ine b itibarla la rbe zaferli bir sallıa 
temin edinceye katlar de•am etleceiini tebar&z ettir111iıtir. 
811 mecliste lsveç sefiri de hat:ır bulu•muştur. ----_ ... ___ ,_,....,.._ 

Kısa Radyo Haberleri 
Londra - İki giindenberi devam etlen kara muharebesi 

neticesinde Almanların elde ettikleri bazı aemiryollarını 
müttefik tayyar- filoları tamamen tahrip etmişler ve Al
manların nakliyatını durdurmuşlardır. 

Londra - Müttefik orduların lsveç arazisinde bazı ıayri 
mlistakem ve müdafaasız şehirleri bombardıman ettiğine 
dair Alman kaynaklarından verilen haberlerin katiyen uy· 
dar•• olduiunu Royter tekzibe memur edil•iştir. 

_....,_ ____ .. _____ _ 
Şehir Meclisi 
Şehir mealiıi dtin liğleden 

sonra reiı Dr. Belıaçet \Jz'uu 
riyasetinde toplanmııtır. 
Toplantıda otobüs mfııtah

dimlerine fazladan Yerilecek 
ücretler, Glzelyalı caddeıi· 
nia şoıedea parkeye tahvili 
suretiyle belediyeain yaptıiı 
masrafların nııfınnı b• 
caddedeki bina sallipleri11-
den tahsil e~ilmiyeceii •• 
tahsil edile11 paraların iadesi 
rörüşiilaüş •e kabııl edil
miştir. 

Masraf büdcesine yeni yol 
inşatı için 125 bin, tamirat 
için 10 bin, lağım tamiri için 
10 bin, fuar ve kültürparka 
yardım olmak üzere 45 bin 
lira kabul edilmiştir. 

Meclis iki buçuk saatdevam 
etmiş önümüzdeki pazartesi 
günü son toplantısını yapa
caktır. 

2507Çocuk 
Giydiri di 

SS Santim 
BOYUNDAKi ADAll 

Dlinyanıa ea kiçti'( clkesi 
1926 saaesinde Amerikada 
ölmüştir. Boyu 55 santim 
olan bu cice 88 ya,ına ka-
dar yltşamış, iki defa evlen
miı •e her iki sefer de karı
sındaa beıaa•ak suretiyle 
ayrılmııtır. 

Yurddaş! 

Evlerde ve lokantalarda 
önümüze konulan ekmek 
çok kere yiyebileceği iz
den fazladır, artar ve atılır. 
Yazık değil mi? 

Fazla buğdayı•ızı dışa· 
rıya satıp memleketimize 
para sokacağımız yerde, 
artık olarak çöp teneke
sine abyoru.r.:. Onun için 
önüne ancak yiyebileceğin 
kadar ekmek al ki, ihtiyat 
anbarlarımız daima dolu 
kalsın ve buğday ihracatı· 
mız artsın! 

Ulusal ekonomi ve Art-
tırma Kurumu 

Husu iyede t 
Muhaaebei huıaaiy•;. 

dOrHlğllace yerıilerio t ~· 
ehemmiyetle deYam etJO b'f ' 
tedir. varidat madtırl J,ıf 
lbrahim dün baıı tob• • ..
giderek memurlann çaht"" 
yaıiyetlerini kontrol • 
mittir. t"1 

1 Vergiler itira:ı ~· ~ 
kik komiıyon11 şimdıJ• J 

dar Babıeliler baaınd~ f• ~ 
yet göıterirken. ıim~ı ... V 
met binasındakı mali1' 
iresine nakledil•iıtir. 

Belediye 
Reisimiz ~fi 

Belediye reisimiz ~ l• 
lelaçet tJz burlln aab•~ 
erken şehir dahilintle. 11 

• 

makta olan belediye ıo~ 
larile sivrisinek mıntak• 
nı teftiş etmiştir. 

Dökme ~·~ 
Ll'fRE DILGIL KILOP 

lstanbul ve b:•ir şebi~! l 
için litre olarak f65t•'

1 
1 

dök•e gaz fiyatları 

olacaktır. l 

At koşulatl : 
Mallaeebei baıaaiye01' 

hafta at koşularıııın •• ) 
mel bir şekilde yapıl 1 
i~in llzı•gelea tertib' l 
ikmal edilmittir. l 

Evi taşlamı~ ' 
Sülükli bahçede Alı 

Melamed , karısı 
sibe, Ali ailu Bektaı fj 
rahim kı:ıı Melek, öt•~ fi 
ri araları açık bul•na&S j 

karısı Bedriyenio eti•'~ ] 
arruzla ta~ladıkları "'' ; j 
disioe hakaret edihliil , 
kiyet etmiş ıuçlular 
lanmıştır. 

lzmırin B~ 
Ce netKÖfb. 

En soğuk ve taıe > 
Halkapınarda eslıi ·~ 
bira fabrikasınıo 1aalı1 

b. k.. . ,· •' ır cennet oşesın . · ı 

aile bahçesinde içebib'f 
Şişesi yalnız (~I) k00~ f 

23 Nisan Çocuk Bayramı 
münasebetiyle lzınir ·Çocuk 
Esirgeme kuruau 2507 ço· 
cuğa Merkez binasında giye· 
cek eşya dagılmışbr. 

,, ,) 
Alm.ın /mparateru Rııs Çarını Naaıl Aldattı· ... 

B. ithat 
Ziraat bankası um•m mü

dür muavini B. Mitbat ya
kı•da şehrimize gelecektir. ............. ............................................ 

VEBOLID 
Su Tasfiye Gltlazları 

Her cihetden faideli olan 
VEBOLİD cihazlarımızı kul
lanınız. 

--------
Tediyede kolaylık. 
Beş senelik garanti. 

Vebolid Mağzası : Sama• 
iskelesi Mimar Kemalittia 

Cad. No. 15 ... Tel. 2365 
Telgraf Vebolid P. K. 72 

"Müteb.aısısların mütaleasma göre, bu de~j; " 
çıkarılması imkanı yoktur. Bu imkan da Lord O~~ : 
gibi elledi bir mezara gömülmüştür. ÇUakfi ,1 \ 
adaları civarında denizin ekseriyetle fırtı~~la 1' l 
gibi bu fırtınalar deniz altandan tlailar gıbı 1' 1 
bir yerden öteki yere yığmakta, hatta ço 
kenarlara Kum dağları yapmaktadır . 

Bu itibarla Hemşayrin enkazının bugüne kad•~;J' 
dan yapılmış bir mezar altında olduiu şüp1ae9 Jı'~ 
bu mezara insan ayarının basması imkanı d• ~ ı 
mıştır. ~dt i 

Buauala beraber insanların ruhu rahat 11,l ı 
..ı.. . 

hırsı kelay kolay tes\io ol•• az. Bu yu ılı' 1 

lıair çek kimseler bu defineyi hulaak •e çf' ' 1 

ancak bu deaizlerin dibine kadar inecekler ,,,~ 
da dolaşacaklar, fakat bir neticeye varaıo•1 J 
dır. Çünkü tama insanlara her şey yaptırır· ~e *' 

Son zamanlarda Hemşayri11 deniz di~J~ fi> 
tlığı altınları çıkarmak için Lendırada Iog~Jaj fJ t 
rikalı zenğinlerden mürekkep bir konser91Y

0 

Milli Piyanııo Biletlerinizi ( SA DET) Kiı•sinden Alınız 
kül etmişti. ffl~ 

. b 
B1ı1 tirketin itu b.izmete tahıiı edil•Jf _ı.t• 

•ap111•, I~ tahteUtalan •e mlteatltlitl tlalf1";1" 
b• ıirlnt bu iıt• l»izlmle barabtr ~al11J111f Çorakbpa Palı. merlied fiaJflıı No. 884 Haıu 1ahıla ÔlldeıTelefoa1497 


