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Pa.sı~:r vorunma De,nemesı· Asker aile- Yunanistana 

dDünMu':~ ~ ~akinetle 'Yapıldı ysp~~~;:ı:ııM ~:~~~~::~~~~:~ J :/ :~ '3 ;'işler~ 
eneme Esnasında Bütün Ekipler Vozi - Asker ailelerine yardım /~tina 8._A. A. - A· J J j 1 mükeU.•fiyetine dair Ö~l~· tina Ajansı bildiriyor : 

ye ff1-ini Mükemmel Bir ŞeKilJe Yaptılar. i diyetar•lından yapılan teb tıalyan propa~anda•ı 
D~la,z Bazı V ntandaşların ve 8ilhssa Kbdın ve Çoculdarın 1 ldiug!uttavebabzuı :;:ı~ş~~~ıiı:.: ~~- Yumm hükQmeti ıin Atina 

,... 1 li' (fan başka bir yere nakle· -nenıeye Karşı Gösterdikleri Kayıt$ızlığın Ö r· üne Geçınek leôiyece keyfiyet yeniden diteceğihi i~aa ermiştir. 
. . T db. 1 Ali z "'d. tedkik edilmek üzere bu- Maklup Jfalyan milleti Ro 

Evvdlcc , ıı;: b ıç~ . e tr er l')ma:sı arlu~ .~' .. - . . . ~tepligatm şımdilik durdu· madll duturlıen muuffe~ 
.... 'l'Z «hbi b "• er veru. ı~ı n4k: y'apmaai lüzumuna i · g_o rulmul#tur. Bu. ış.m cıd· 1 ruldu1.u öğrenilmiştil'. mü- ı..ı 
··• o· ı : !ıi ~ Yunan hükumetinin iaate ~ L ava. tiirruzl~rı· şuet eylemijtir: chyet ve ~hemmt1~h Ka..-şı 1 kelJeflere tedkikit netice· 
·•ııır 11:ar•ı ~ Ö "J h ı : r merke'Zin'i deti şrirec~iue d- ...... ~ korunm:ı Deneme 'aat 17 yi 2 sınua iıKiim.et .azım ge • sinde yeniden tebliğat ya· , 
'Aıi.Lı.~tJ\ dün f~imrzde dakika geçe sona ermiş len tedöirfd'rı hi\ş v~Aıu- pılacaktır. inanmak gafillik olur" 
"'I'~~ ıo ı;. '<M: b b. k · JC.. k Yunaa1 biik\ınretinin Ü !!>.d.:ı.w... , • nTa yaı4ifuirşti+. Oanavar düRuKÜ te li1'e· susi ır om1syon stg.na · k 'k :Ut • 1 
~ ıwı;e ıı :ı.. P k J·y\~ O S• ti '1izmini '1eğiŞ\irmek isti. lA..t..ı.c ''"eti saat tam nin "eçtiğini itin eder et larıft inşu keyfiyeti ha · yf:T 
"7

1
T-J d kile 

5 
b 1 k LJı.t.. yen bu yalan c hiberteii ~ btıi.t;: a a g~ veri!ftiiş meı ,bt!rlCe.! so~alclara dö. kında tetk~kata .. ~ş ~ma W'ln.ITftJI. n~rctiôekle lta)yantw Yu 

(t~" \lia~f!ti llititettkiv bel külmüşttW. üzere teşkıl edaımışhr · !L 

~·ıq "Wmd dd ~iatlatı tespitetlildi nant&tanda •bir pan~ 1• · tJb. 'itff e tie~ tam Dünkü denelllf! ~li • Muayyen bir mü et zar I"" ratmaK· istiyorlar. Yunan 1111~ uııı içilılle> mafruz dını evvelki y11pılan dene· hnda sığınak yapmıyan va Vi!Ayet Fiat Mürakabe milletinin ve erleiinin mü 
ley,.. Rf ar~ Ve kapan yer· meJ,.re nisbetle daha c&a- taı.daşlar derhal mahkeme komisyonu bu sabah Vali· 

"' r-' l fa d d nakaıasız müıaberetim! ft.: uııı e ir h, daha muntazam ve da ye verilecekler ir. mizin riyasetin e toplara· 
• r eblil(e · 0 b 1 h k , b dayanan Yunan hükumeti lıfe 1 eınaıın a va· ba ı diıiplinli olmuştur. Yal Bu iti ar a al ım,xm ralc ipek kozası 

1
lo umu ) 

~u afmış otan ekipler nız daha önce yin~ bu tehlike işareti verilir fiıitlarım tespit etıniştir. İtalya ıtarnamile mağ up 
'i ıe er dana d verı·ımez her türlü kayıt Bu karara aöre, beyaz edilm~den ne bir mütare· e koıJ d muntazam münasebetlerle yaz 1jımız k k ~ lıce ve ne de bir sulh im 
btn.ıı arın a yeknasalc gibi düdüğün sesi eh· sızlığı bırakerak ha i i BuTsa toburoluile yerli 

""tr ld ı k ·b· ı k zalı"aCaktır, Bir tek Yunan derL.1 .o uğu, halde rin her tarafından iy~e bir İ"' ,Ji e varmış gı ı s1· tohumların utuıu pera • ' 
ca,. f ı '" · k h Oi)e bu asil rub.wı ha· ko.-_ vezı elui başına icıitilememiş, ıse9İ işitenler: ğınacağı yer t-?re gıtmesı kend e olarak 150 uruşa 1 

...ı -..ı, ıMW"ı • ._ y ' k b' · · ' ricind~ de·~dir. "' ~ g,.. .... ıı" teşkilib biribirini haberdar etmek ve ounu artı ır ıtıyaa satılacaktır. xı.• 
8'fe1t~ ~!elini mıınttmm surt:tile tehlikeJen ıftaber· haline gelirmesi vatandaş Par sız İP.ek tohu- ltalyan mehaf.ili 

a., d' ~liii~ti • dar olmuşlndır ların bayatı noktainazarın mu dağıtılacak ne ıdiyöt? 
lfl\'i{e ~i\Wa ~ vali • daıı elzemdir. PaYasız olalfak tevzi Roma 8 A. A. - lt•t· 
İııii\ldy~~I komüUım, • • Dı~lcat nazarımızı çe· edilmek üzere ipek böceği yan Ajansı bildiftyor : 
tıiyet .. nıutMtişi ve em • Dünldi deneme esna • ken liir nokta da yangan tohumu Ziraat Müdürlügü· t Yunanistanhi ltaija ara 
it\! li~rnudürü olauğu hal- sanda gözümüze çarpan şu bomSalarma iear$ı şehrin ne Rclmiştir. Tohum yal· sıblfa bit mütare~ yapı 
ri~~li ~ler \tt>fıınfna de·· muhim nokfaTara bilhassa tamamen hazırhksız oluşu· mz muhtaç olanlara veri· lacağı H~~k~ndaki Ş..y.iNT 
te t~'(iri meriit~ma(fiı IAıret· 1 saym halkrnniPı dikkat dur. Çarşılardal<i ahşap leceğinden alakaaarlarırn Roma mehafilintie yama • 
~kı~ht. t'd\ıo ve valfmiz nazatmı çekm~k istiyoruz: dükle nlarda çalışan esn'ftf Ziraat MüôürlUğüne mür· hm,naktadır,. naly1an .&.- Yu 
trfı1 ~uı Vazifelerini kon· 1 - Oeneme esıiasın teş~kküilerinin icabında caatlan nah ihtilafı stlahla balletli· 
rtıirt~ t!rek icap edeıı e· da kah'\le ve dükkanl5rtiİ yangın söndürmek ve en· Bo··l,neler arası le-ô& ve Yunaniıtifiı \ Hat· 

p . Verınittit. -bul\.lnWn kimslrter Cİ•İlrla kaz kaldırnıak için kazma 0 )'8Dtn za~r18Nnt ÔÖejei · olıı t-ı.·ı:.L ...ı_ h. b. ğı 1 • l K k · d ı: ~ old "~iMIQ ilet Z•· rlO\Ztl IQ ır sı n .ııa• kürek ve oaıte gıbi şeye ır OŞUSiU yarın cektir. Yunen er uıu aa· 
PMaı le ut.., glbi di•lti dığt Ne bWunduklan yer• ri hazır bulunaurmaları za yar.ılacak li .fe!na havaların .himay~· 
d briln ...... d l d .ı. t . d B l'__u· r F le L · .. L~ . e d., . ":•. etıeın~~n er e sı~mmayı emın ~ e nınair. Çünkü e ~tye· Beş Vilayetin iştirak e ıi altmdadıtı. •a aıt o\fmt· 1tıtttafti~••n 'hüyök bir cek mahiyette bulunmadı· nio itfaiye teşkilatı birkaç deceği Bölgeler arası kır· nıaye uzun aürmiyt-cclttit. 
lltık l:iı:•nde. ~e takaiYe ğı halde yerlerinden kı · yerde çıkabilecek yangın· 1c:oşusu yarın sa'at 10,30 y d ~ 
tar il'lilae httıilrmıı mıldf\mamış ve deneüı eye lan !!Öııdif rmnge kafi <le· dR yapılacaktır. Ko$ulaia 1 unatl oY U:ııllhUO 

Den .. rn kar.şt kayıtsızhk göstermiş ğildir. iştirak etmek üzere Mer· n1aneviyatı mü 
rul olar•k e canaıınaa mıf lerdir. Polis buohn"d lciar· Son Ayrupa harbinden ıin ve Adan&1 koşucuları ıseh'iütel 
~raan hir k~ı~an boml:>a • şı vazife.sini Y&Hm1

0 ve alınar. neticel~r" biz~ gho··s· dün şehrimize g~tnı1şler· 1-Xtina 7 ~.A.- Gep· 
\.>Ündüı . '''Yaralanmış k~·diletini daha emin yer termiştir ki, Sı~ınaK a· dir. b~aeh ,e1A\ ba'berlel!'~ 
bo01L • sıneınasına t:·1 lere ıevketmiştiri znlamamanın '8kibti çö~ Gaziantep· ve Mar ~ koşu ·ı · 

•• 
1
•9* t u r 2 d b k d k -ıt ~--ı.. -aöre Yun~n oFduıü · ı tı ku • eylemiş b.. E.vler e uluuan a ın feridir. 1Yço cnem e"'='. cuları da bugün öğ Jeden 6 

~·~r "*' IMtfll~~n;: v ı bilbas~a çocukl~r bpeı:t-e ter ilk zamlm4arôa bu rytiz den sonra g~leceklerdir. harekete CJeviim ctth•·lCte 
Yit<lıı "'ı. v..\"4te itt Sttta-'- reğ~~re hücum e.dere ır .b~- den bir çok kurb n ver· Sporcular. şerefine bu ak. 'ffe ' teŞ~lfüiis 1Cüvvefo1i e· 
l ı..ı ,.,~ ..ı · ·ıw, il l o 1uş gt ı d ı'tı:oı0e tutm' a1Cta<!ır. Utilu ~nne lio ~ra kahve- 11 

a ayı geçıy ru mi~lef ir~ şam Gençlik ldübünde bir 1 u 
derele liİtitdıtr i~el ~ sokakları seyre dalmışlar Şu~ımı teklırhımık çay ziyafeti verilecek, ya nun mantviyalt çok ınefin ! 
iye }~a ~1i......ı. - "tf 1 dır. Halbuki dalın evvelde isteriz iri, deneme eanesın r ·cı\ al·.şam Ja Beleaiye olup lier türlü ilH'imali e111.'Pleri d ""!'ITillŞ. 1 a h . 1 . ·.;x,· 

Rıh çl'ıtiffı < rlial e cnımıyt"!t e ışare t ettı~ı· <la bitlla'l!a kaclm ve ç&- tara "ndan bir akşan: ye • karşılamağa nazırlanmış· 
'lhkfi•tıı!ijHe~ ltö:a~k miz gibi tehlike işareti cuklarm tt!li1ikeyi vıdctinde meği ve rilecektir. tır. 
tffMftl ~"iti\ ~~ •1 verilir verilmez he.,.kesin ı kavratmyarak haEtrhfin bu· 
tile 'i :aa1 ~~ ai ~tftt~te 1"'rı e hakikaten tehlilec varmış lunmal8t'ı faıfa zayiata se· SO,HOAKIKA_ 12 Koldl.'rı tt\diA-

•ıı et • • · are. 'b• ... B • , A,Jl:' ~. u~ ~ tii 
dar. erını Y•prn 1 gı ı 11ğınacagı yerlere bebiyet veren bi# iştir. u ltalfianıar 9 geım ı-uJaua1 a RU"'ll 

it ar- 1c·ı • uı. d Z b " ' n J\' A R t) çe ı mesı ... zım ır. a ıta tehlikea~n bilhsssıt aile re dalla kf:iylfe'ftiler Kabire o tt. .- es 
lirn~ e~~nae "•nasınd deneme esnasında teblilıte isleri hem kendi iiıelerine I:.orıdra 8 A. ~. _ mi İngiliz tebli~iae göre, 
:tif0'Y,. e •Pl~re tılubt l~fva. icaplarına uymayarak la · vre hem d~ memlekete kar l ll "~ dı · · lng'ıliz orchtlan Habeş is· 
1 aı .r 'lcrın· e ı va k d" .. d ~'- ngiliz Amira IK csıresı • 
ık erkek Lı~ Ve bir -.,.. ay • ..,gl ostcr.en '*:atan ~_... ıı mesulclurlar, nin teb1ii\ne göte Mog&· tanda yıldırım süratile İler 
re(t t ıaeıinc ~ 1 r~n aa arma tespıt etanı • Denemeler esnasında dito limatun• l~elu:. f~mektt!dir. 11a&e~ vatan· 
n111 t:rt bır hil!d tde. tır. Kendilerine lazım ge- baki.lıri bir tehlike varmış ı dlm zaptı~nasınd• Jimım pe verlerile Uigiliz as1Ce'r· 
kınd• e ~Ye ~oru~ ~lu. len ihfarın yapılacağı .şüp gibi 4'ati ve tam lıir ciddi· da buhmea S lta~ee- re· leri 12 kol&la ~clil.Vt>al>a 
~~de çb ,!•Y<İatı b" b~ heıizdir. yetle hareket etmeğ.e •lıt· atisi 1,afriliılerin ehne ger;· uterine yür'iimMt\edirler. 
•ile .. :n \l Unınu. ve ır' I· Tii1.e.r taraftan dünkü mak mecburiytıtim!e oldu· miş, d{ğer 4 gemi de k<".n ı 

- Qı ., n a b fı ~ Alınan esirler 21 bim g~ Utlaka birer 
11

er 1ecrübede hemen hiçbir ğumuzu unutmamak lazım di mürette ah tara n an 
i• evde ıığınalc yapılmaaığı f'.olduğnda israr ediyoruz. batırılmıştı!! mqtır · 



Diyanet işleri Reisinin 
cenaze merasimi dün qapıldı 

Cenaze merasiminde :Büyük Millet 
Meclisi Reisi ile Vekiller ve onbinden 

fazla bir halk kütlesi hazır bulunmakta idi 
Ankara 7 ,A.A.- Ev· 

Vf!Hı:i srün vefat edf>n di· 
yan~t i~leri R~isi Rifat 
Börekçinin cenaze mera· 
simi bugün öğleden sorıra 

yapıimı~tır. 

Cena. mensiminde 
BUyük Mıliel Meclisi Reisi 

l Abdulhalik Renda, Başv~· 
kil Doktor Refik Saydam, 
Ve kill~r, Parti Genel Sek 
reteri, Müstakil Grup Rei· 
ıi, M·:buılar, Tenıyiz Ma 1 ı 

kemesi şuraaı ve Devlet 
azaları ile 10 bini aşan 

bir halk kütleıi hazır bu· 

Milli pigaılgo 
J)ün akşam çekildi 

Milli yiyango dü.. ak· 
şam aaat 17 de Ankara 
ıcrıi evinde çekilmiştir. 

Bu kqidede kazanan nu· 
manian &Şltğıda bildiriyo 
ruz: 

l S bin lira kazananlar 
130235, 56720,42077, 

260679, 195644, 175648 
5 bin lira kazananlar 
164747,1008)5, 34533, 

238384,194579,172884 
2000 lira kazananlar 
107394, 79317J28943, 

4726,269811.263214, 14988 
• 5, 13403'1 

l 000 lira kazananlar 
29607, 16457, El0222, 

680, 70000, !il 989, 47530, 
47487.83433, 76896,76729 
75052, 95094,94581,93799 
85126, 102375,~ 101684, 

99237,98992,127262, 124622 
118277, 109789, 136434, 
132974, 128897, 128570, 
145925, 143267, 1386!6, 
136738, 179498, 174569, 
166522. 165172, 193123, 
192h24, 187107, 179515, 
214995, 208424, 195940 
195936, 230618' 238223, 
228899, 223572, 258026, 
251914, 247681, ;245069, 
276586, 266854, 263042, 
26'l478, 299306, 298791, 

tun muştur. Reisi Cümhur 
ls~et ınönü adma umumi 
katip Kemal Geddeç ile 
Baş yaverler Celal n ·~·a· 
simde hazır bulunnı •et 

idi . 
Cenaze nımazı Hacı 

Bayramdaki camide kıhn· ~ 
dıktan sonra merhumun b· 
butu eller üzerinde cen'i
ze otomobiline kadar gÖ· 
tür1lmüş kesif bir bal1< küt 

lesi cenazenin geçtiği yol· 
luda beklemiştir. Bir Jan 
darma ve bir Polis müf
reze~i de alaya refok:ıt '!t· 

mekte idi. 

lngiliz llar 
biye Nazırı 
Mühin-. bir nutuli 

söyledi 
Londra 7 A.A.- A· 

vam Kamarasmda Harbi· 
)'e bütçesi müzakere,edilir 
ken bir nutuk söyliyen İn· 
liz Harbiye Nazm, Ordu· 
nun kabramanlıklıır ve bü· 
yük muvnff akiyetlerle do· 
lu son iki aylık tarihini 

izah etmış, Afrikadaki 
harekatın bütün askerlik 
tarihine model bir muvaf· 
falı:iyet olduğunu, Trablus 
garptaki ltalyan ordusu· 
nun imha edilmiş bulundu 
~unu Habeşistanda da ha 
len büyük muvffakiyetler 
elde edildi~in i buna muka 
bil lngiliı zayiatınm çok 
az olduğunu beyan atmiş 

kahraman Yunan milleti· 
nin eı:ici ıtalyan faikiyeti· 
ne rağmen Arnavutlukta 
muhteşem zaferler kaydet 
tiğini, Mücadeleye karar 
veren küçük bir milletin 
icabmda neler yapmaita 
muktedır oiduğunun bütün 
dünyay ispat edildiğini 
söyledikten sonra dem iştir 
ki: 

294508, 292656 • 

" istila tehlikesi ya~ou 
vaziyettedir • . Diişmanın yap 
nıaaı mümkün olan berşey 

: tedki'< olunmuş t~dbir· 
Sonldört rakamları3226 

4626 v~ 4805 ile nihayet 
lenen biletl~r 500 lira yi· 
ne ıon dört rakamı 0595 
0829, 1991 ve 9495 ile 
nibayetlt,.1en biletl~r 200 
er lirr , son 3 rakamP003' 
ile nib, · ..,tlenenler 100 er 
lira, 198 ile nibayetlt!nen· 
ler 50 şer lira ve son iki 
rakamı 76 ile nihayetle· 
nen biletl~r de 10 lira ala 

caklardır. 

Bunlardan başka son 
tek rakemları 1 ve 4 ile 
nihayetlenen biletler de 
3 er lira amorti kazam· 
mqlardar. ~ 
5in blirahk bir ikramiye· 

ler alınmıştır. Boş dur· 
muyor ve her gün c· :.da· 
faa • vaStbilarımızı u ~ 

mükemmel bir hale so ~u
yoruz. 

Bu günkü lngiliz ordu 
su hürriyet için ve hak· 
lı bildiği herşeyi müdafaa 
için döğüşüyor. Hiç kim 
se istikbalde nel,..rle karıı· 
laşacağm:ızı keıtiremeı ." 

nin yanm bileti Bekir Veb 
bi kişesinden sahlmış ve 
Faıal Balta İl! diğer do· 
kuz arkadaşma isabet et· 
miştir. 

Prens Pot 
istişarelerine :de 

vnm ediyor 

iUN 

Belgrat 7 A.A.- Yu• 
goslavya Kral Naibi Pres 
Pot dün Bttşvelc:il rouavı· 

nini, Hariciye ve Harbiye 
Nazırlarını kabul ederek 
vaziyet hakkında uzun u · 
zadıya görüşmiişt!ir. 

Belıra 7 A.A.~ ıtal· 

yan ajansı bildırivor: Ada 
la ajansına nazaran Yu· 
goslavya Başvekili gazete 
mümessillürini kabul eode· 
r.,k, hükumetin hadiseleri 
dikkatle takip ettiğini ve 
memleketin menafi ve is: 
tiklaline httlel getirecek 
hiçhir h • .r~kettö butınamı 
yacağını söyl~miştir. 

Balkanlarda 
Gergin hava de .. 

vam ediyor 
Londra: 7 A.A. - lngi· 

tiz gazeteleri alakalarını 
Balkanlardaki vaziyete has
retmiş buluııuyorlr. gaze· 
lelerin umumi müt&la b Ü· 

lasası şudur: 
Bulgaristan, Almanya 

tarafmdan lngiltereye kar· 
şı yapılacak tecavüze bir 
üs olarak ku 1 !anıl&caktır. 
Almanynın So'lyet notası· 
nı hiç beklemedikleri mu· 

;bıkkakdır. Fakat bu lıeyanat 
bir kaç hafta evvel yapıl· 

saydı hsiri daha fazla olur 
du. buna rağmen Sovyet 
Rusya Almanya ile harp et· 
mek niyetinde değildir. Al· 
manlar Yuııan!stını tehdit 
ve orada bir bozgun bava· 
sı yaratm,ğa çalışıyorlıır. 

Hitlerin İoönüne gönder· 
diği mesajın metni hakkın· 
da ifşıat1" bulunulınaını~· 
tar. Fakat Hitıerin Tıirki · 
yeyf'. teminat vermiş olma· 
sı muht~meldir. 

Bir ltalyan fHosu 
derhal kaçtı 

Atin.- 8 A.A. Sah gü· 
nü ltalyan harp gemileri 
Arnavutluk sahillerini bom 
bardımana teşebbüs etmiş 

lerdir. Bu filo:,•a kalaba· 
hk bir ltalyan hava filosu 
da refakat etmekt~ idi in· 
giliz tayyare füola 
rı derhal bu gemilere hü
cum etmiş ve lngiliz tayya 
r eleri görünür görünmez 
it.siyan filosu derhal ateş 
keserek firar etmiı!ve filo· 
ya refakat eden ıtalyan 
tayyarelerinden dokuz ta· 
nesi düşürülmüştür. 

Bir Alman genıisi 
batınldı 

Londra 8 A.A.- Ho· 
landa açıklanmJa ~ir Al· 
man ıaşe gcmiıi logiliz 
tayyare) eri tarafından 
bombalanarak batırılmıştır 

Holandadaki hava mey· 
danlan da bombalanmış· 
tır. 

1 ass~A :·onsı Açık arttırnı' 
Bir ek~ip n eşretti Antakya icra nıe-' 

Moskova 8 A .A.-Tas murıuğundaıı 
ajansı tebliğ ediyor: Alacaklı: Abdullah Zorkd' 

1 
h 

-Yabıncı matbuat Sov· Boı çlu: Ratibe 
yet Rusyanm Romanyadarı Bir alecağın temini1'1" ~ 
Karndenizde üsler istPdİ· fası için naciz e tlilip parf'. 1 
ği hakkında haberler yay ya çevrilmesine karaT .,,e 
mışlardır . Tass ajansı bu riien ve ehli vukuf marife~ 
haberi ya laolamnğa m~ tile tanııtmına 1250 rnr 
zundur. evrak' mıkdiyesi lı:iydlet i 
Yardıın perojesi takdir edilen Antaky110l

1 

Vaşington 8 A .A. _ Mudeaıbo l<öyünde kain 12 E 
ı numaralı tarl anın 192 tf' 

Amerika ayanında ngilte· I ~e • um itibarile 75 s~hmi 
reye yardım perojesi kaou keza 450 lira takdir edilt11 

nunu müzak~resi devam 42 numaralı tarlanın 24 't& ~ 
etmekted•r Cümhur h" · "b ·ı 18 b · ~ ı m ı tı arı e se mı .J , r, 

Rei!i'i Ruzvelt g.ıze teciler 20 l lira takdir edilen 14" ' ~ 
toplantısında beyar.atta b l numaralı evin 2400 ıehiıll • a 
!unarak ş,ıbat ayı ile Mart İt•barile 1800 sehmi aÇI~ • I• 
bidayetinin yardım için te· arttırma ile 31 -3-941 tf 11111 

siri olmayacağım fakat pe· rihine raslay•n pazertd' 
rojenin daha gı:çikmesiniıı günü saat 9 dan l 1 rft ~ 
zararh olacıS?ıru harp le· dar dairede biri o O 1 

vazımı yapmilk için kafi arttırması icr& ediİec~ktİ'' 
miktarda kalaya malik :ol· Arthrma takdir edilen kıf 
duğunu söylemi~t r malin 100 de 75 ni bul~ 

H rp har ici ka Jurette alacı namına ib..,. 
lan memleketler si yapılacağı akıi takd~~ 

de 10 gün geri bırakılar~ 
Londrll 7 A .A .- Tay lO _ 4 _ 941 perş~mb~ fit 

mis yazıyor: nü ayni saatte ikiaci art· 
Avruplnm Cenubuşar tırması yapılacaktır. Arttı' 

kisin :ie iki memleket harp maya girmek isteyeol"' 
b .. rici kalmıştır: Tiirkiye lOOde yedi buçuk niıbe~r~ 
ve Yugosla"Jya. de pey akçası vermeler•" 

Yugoslavya muhteşem ııındır satış peşin psra il!' 
iofirad siyasetine devam dir dellaliye rüsürnü ve ti' 
ediyo~. Hadiseler inkişaf pu maıirafı alıcıya aitti'• 
ettiği takdırde Türklerin dalıa fazla .oahlmat •'' 

isteyenler 10-3 -941 ~ taarruza geçmeleri mühim ~ 

ı rl.hı'nden ı'tı' baren açık r 
miktarda ngi(iz malzem*' 

b h 
lundurılacak tartııamelllİjl 

sme ve il assa tayyare 94 t ve 1 -303 sayılı dot1 ... 
terine dayanacaktır. mzza muracaat etmel"'' 
~~--~!i%Ia:3m~ ...... 

Yeni cenazt~ oto· 
n1obiti 

Beledi y~ Riyasetinden: 
1 - Cenaze otomobili 

faaliyete başlamıştır. Oto-
T mobilin içinde çinkolu fen• 

ni tabut dahi mevcuttur. 
Cenu:e otomobili otomobil 
girebiıecek her sokağa 
her evin önüne kadar gön· 
derilmektedir. 

2 - Cen,,zft sahip 1 ~ r \ 
otomobil içindeki mezkur 
ttbut ile cenazelerini na~l· 
edecelclari gibi arzu eden• 
ler de cenazelerini yaptı· 

racak!arı yeni tahut ile ce· 
naze otmob:line koyabilir· 

ilan olunur. 

Nakliyat miinakaS1 
Toprak mabJulteri ,, 

si İskender~uıı Şubeıin~,. 
Şehrimize trenle goı 

cek hububatın depola~ 
za idhal tren ve ya va.,..ti' 
la sevki, 8.Nisan. 941 ti 

1 
hinden itibaren bir ıeD 
müddetle ve nçtk ek,ilt~ 

suretile talibine verilec~ 
isteklilerin mukavel°!,4 

esas olacıl şartn!I~ 
şimdiden görmeleri v~ılt' 
siltme öünü olan 20 1" 

941 tarihine tesadüf ~ 
c~k perş~mbe ~ünü •'' ~ 
de istasyon civarind•j' 
şube binasma mürac•61 

u ilan olunur. 

Giindüzdd 
3- -Açık bir şekilde D l p :.J e i etronun ıonu J~ 

nahş ile ceoıtıe nakli aıh· ç!'söılü Tarihi Fiıim. 11;1 

ler 

hat noktai naza r ı n d a n tine 4,30 da auvere 8':7" 
menedilmiş olduğu ehaliyi uaıkta 
muhtermey ilin olunur. n 1 ~ 

--~eşriy;t· MÜJürü iki şaht>se: film birde l 
Setim ÇELENK ne tango ve bir kı:tJ, 

C.H.P.matbaıtı11ANTA.~ baba fırsatı kaç~ 

Zeytin yağı alınacak 
Muhammen Tutatl ~ 

Cinsi Miktarı kilo be:-Jeli' Kuruş Lira 2'8( 
Zeytinyağı: 90 Kilo 32 28 ~ 

,, 41 35 14 • 
Yukarıda yazılı zeytin y · ğı açık arttırma su~" 

15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır .. Tehpl~ 
100 de 7,5 teminatlariyle birlikte 17- 3-941 ~~ 
tesi günü saat 11 de Defterdarltğa müracaatlafl 

1 

olunur. 


