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AMERİKA 

7 mi/garın lıepsini yar
dıma sarf P-decek 

Albay Knoks 
lngiltereye torpille mü

cehhez hücumbotlar 
2Önderileceğini söylüyor 

Londradan 

Vıı!ling·ton, 16 (A.A.) - lngfücre
r\! yapılacak .rar<lım jçin hıızırhman 
IJtoı.-;rmu, Amerikan yüksek memurla· 
llna gör~>, Amerikn tarihind~ en mi.\
hinı ınogwmlnrdan biri olacaktır. Btı 
Yard1ru için yııdi rnilyar dolar tamn
?niyle :m..rfcdileeektir. 12 ~ıydıı dost 
tnUtetler btı yedi milyarlık yıınhmı 
f'öı-e-e.e.lderılir. Bu yardım, Amt•rikıtdn 
tı~da\•ülde bul mı an biitün par-c.tln rm 
Yliıdl' ~eksenine baliğ olmaktadır. lngiltere deniz nazırı 

Şimdiki l.cıhrninlere göre, yedi mil-
t:rhk tah~is.-ıtm l.ıtiyilk kı:>ını, i:-otikrnz- ---- ----

rln temin olunacaktır. Düşmanın bu sene kara· 
1 :Mayısta h:ılk, devlet e . .;hamı satın 

:ıbnafca davet {'dBect>ktir. Bu e-shnmm dan, havadan Ve deniz· 
ltıyrneti WOO dol:ırln 10 .sf•nt nrnsında J h.. J ... • · 
d~i{i.şece-ktir. uen ucunı euecegtnı 
ı., Va11ington. 16 (A.A.) - lngiltcrP. •• , .. 
•ılıoıeiine \'eril<'~k harp malzemesinin $00 ııgor 
~!·ini haklund:ı lıahrise nazm Albay 
(\lloks beyanatta bulu11an1k, sahillerm 
~uhafazası için mühim i*l~r gören ve 
4ftad3 sekiz tane inşa edilen toı·pnte 

bı_tlcehhfı giiçük hücumbatlardnn ln
~iJUirc~·e- \'eril'l?'bileeeğini söylemiş ve 
emiştir ki: 

LONDRA 
Son 12 ayda ana vatan 

müdafaası yarath 

bir görünil:ı 
-·-----· 

Amerikan milleti 
Hiç bir vale.il bugün 
olduğu kadar Ruzvelii 

sevnıe11ıişli r 

Son anket 
Halkın yüzde 72 si, Rei

sicumhuru sevdiğini 
bildirdi 

B. Ha yman 
Londray.a geldi 

Begana tında 
Harbin sonuna kadar 
Londrada kalacağını 

söyledi 
Londrn, 16 (A.A.) - Amerikanın 

lngilt.ereyc ynpacav;ı yardımlnrı fan
zim etmek \•azifoRiyl~ Ruzvcltin ~uhs'i 
mümessili olnrpk fngiltertıyc gönderi
l~n n. Haymnn, dün Lizbondan bit• İn
giliz tayyart> 'limn.nınn muvnsttlat <'t.
miştir. 

B. Hnymnn, gazetecilere heynnatın-

rla demiştir ki: 

(DEVA.MI 4 NCO SAHIFE'..OE) 

Ruzvelt 
Dün iradettiği nııtukla 

bütün clii.nyaya hitap etti 

NUTUK 
14 lisan üzerine bütün 

dünyaya neşredildi 

İng'fo: tayyareleri 

İngiliz tayyareleri 
Almanya üzerinde ge
niş mikyasta taarruz

larda bulundular 

45 nci taarruz · 
Bütün tesisat müessir 

surette bombalandı 

Şarki Afrikada 
lngiliz kuvvetleri ·nıuh .. 
telif mıntakalarda~ mu
va/ / akıgetle ilerliyor 

ltaly~nlar 

Oredava meydanında 8 
tayyare daha kaybetti 

Londrn, 16 (A.A.) - Salahiyetli Londra. 16 (S. 21.10 radyoslln -
makamlardan öğrenildiğine göre, dün dan) - ·Nayrobide ·neşredilen bir 
gece garbi Almanyadaki hedefleri tebliğde, cenubi Af1 ika tnyyare!eri
~rsen Kirşen ve Du~ldorf şehirleri niı1, Şarki Habeşistanda Dredsvndn· 
·teşkil etmi~tir. Ayni vüsatte olmnmnk- ki tan'a~·e. ~eydarıı'!'da ~ . d.U~m~n 
la ~raber Roter.damdaki petrol hazi- t~·n'aresına ımha ettıkl~n,_b1ldırılm1ş-

l · ·· · d k i' . b'. . tır. Bu tayyarelerden üçu hava mu-
.ne erı uzerme e ço m ıessır ır tnnr- harabelerinde, beşi de yerde imha e-

h - Toplar, tanklar, g.emiler vesait 
ıarp mnlzemesi ve vesaiti d~ v~rile

l:.f.'ktir. 
--x:---

Londrrı, 16 (A.A.) - Bahrire nn- Vaşington, 16 (A.A.) - Gallop mü- R i • b d d• ki 
zm Aleksaudr., r;.öylediği bir nutuk- e;ıse~sinin yaptığı. bi~ nnk<ıt nt>t!ces~- 8 sıoum ur 8 1 : 
ta, İn~iliz donanmasmın hizm.ı:?tfori.n- n? gore Ruıv:ıt, hı~ bır ıamnn şımdı-

ruz yapılmıştır. rı 'stir 
Taarruzl~r~. büyük bir bombardı- c 

1 Eo1~dr~. 16 (S. 21.10 ıadyosun _ 
mnn teşe.kkillu tarafı!ıda~ yapılı~n~ ve dan) _ Bugün Kahirede neşredilen 
yalnız hır tayyaremız dönmem ıştır. tebliü . 

yunan Ordusu d~n sit:ıyhıle bnhsetıni.ş v~ demi!-ltir 1 kı kndar J.l.t'vılm~mıştir. 
ki: · « füızveJtl seviyor musunuz?» su.ali-

ltalyaoları adeta biçti 

Mussolini 

- Büyük nı·itn.nyn. donanmasma ne verilen c.evnplarnı yüzde 72 :;i 
ı-;011~lız biııı itimad ve imanım vardır. «gvet», yüzde 28 i « Hayır» dır. 
Don:mmamız, ce.-mre·Uııe b-Orçlu oldu. lcaı· v~ iare kanunu ınüzakerelel'inin 
ğumuz ~eyleri lfi._vlkiylc başarmıtıtır. münakaı?nlar ç1knrdığ1 . şu sn:ıda. y~
Orılar, olma:;ayd1,, ha~i h<ıı.ır \'aıi .. pıhrn bu anket, Amerikan mılletının 
yetimiz de olmazdı,> Ruzve!t~ aı-tık mil1,ahir olmadığı hnk-

Nazır, aşağıdaki Uç ı.i.nıilin akılda kmdn yapılan propagandaya karşı da 

"H"· · o x· ı t ... · Urı-ıyet ve ersen. ırşene yapı an ~ece .an;- ltalyan somalisinden cenubi Ha -
• • • • ruzu, 4? ınci ~~rruzu teşkıl e~mıştır. beşistana girmiş olan İngiliz kuvvet-
ınsanıyet ıçın ~u. şehırde. mllhım p.et;oı t~sfıye . ve leri, muhtelif mıntakalardn muvaf -

.. d 1 ~stıhsa1 tesısatı, sentetık yag fabrıka- fakıvetle ileri harektlerine devı:tm et. 
muca e e e• lem vardır. Bütün bu te~isa.t. ;nüessir ~ek.tedirler. . 
denler ne i&• surette bombardıman edılmıştır. Geçen gün A..~osa kalesini znpte-. 

Lo.ndra, 16 (A.A.) - 14 M~~t saba- deıı kuvvetler arasında Belçika kuv
lerlerse ve· hı bıten ~afta zarfında tngılız ha-ya vetlerinin d.e- bulunduğu v.e bu kuv. ... 

Biraz daha gayret tav-. . 
~ıge etmişse de /talgan-

lar tptunamadılar 

tutulmasını bildirmiş ve. d~mi-;~ir ki: susturucu bir cevap teşkil ediyor. 1 

1 - Bu sene k.udretlı bır d,ı:ıma - cüzütamlarımızı tamamhyarak 1tal- ı 
ııın karadan, <lcnız.d{'ıı ve havadan yanlara kar.sı zaf.erler kazandık. Kab 
bize en amansız ~ckilde hücum ede- ranıarı Ytıno.'nlı larrn imdadlnrına kos
Cl·ğini göreceğiz.. Btı S(}bcple ı2tırap. tuk. Donanmamız Akdenizdc miihi;. 
larn kar~n hnzır bulunmalıyız. Ylik - muvaffakıyetler kazandı, j 

recegız.,, 
kovvetlıert tarafınd.nu Almanya \•e ış- vetleı·in harbe girdikleri bildlr'Hme.k 
ga.I ~ltmdnki y.erlere büyük ve çok şid- 1.edir. -
detlı taarrl~zlaı: yapılrnı~tır .. Bu tıuır- Libva ve Eritrede zikre saya bir 
ruzhu·, gemş bır saha uzerınde c.ere~ h- d. · 1 t ' ., 11 

yan etmiştir. a ısc o mamış ır. 
B crUnde: Emtea garları, kışlalar ve 

diğer hedefler bombaı·dımnn edilmiş
tir. Ta.urruzl.nr, çok şiddetli olmuş, sn· 

Ergani hükumet konağı 

yandı 
sek bit· mane\'lyat ve ceı;ıarelle :ıcı • 3 - Amerika, en zalim ve hon·at 
larıı kar~ı koyncnğımızı ümid cdiyo- hükümr:mlıklnr .karşısmda 1iı.kayıd j 

ltalgan astıarıa·rı rum. kahımıyaC'nğını anlu1:mıştır.Atlantiğin 
1 U 2 - Son 12 ayda nnavalan mü - ötesind~n bizE> toplnr, tnnklnr, tay - · 

Kta.DILERINI MEZBAHAYA dafaıısmı ynrattık. Dnnkerkden rlü - van:ler Ye 50 muhrip gelmiştir. Şim-
~ nen kuvvet.lerimizin noksanlannı ta- di yaı-dım kanunu kabul edilmistir. 

SEVKEDEN MUSSOLINlYE mamladık. Toplu bir .kuvvet temin Daha çok gcİE'cektfr. Dorninvonfrmn 
. · e_ttik, dü~man hücumlarını pii3küı-t- yrıt"dımmdan Laşka Anıerik~nın nı. -

LİNET OKUYORLAR ttlk. Tcı.r.rarolPrlmizin miklnnm rut- Pacaıi;ı ~ardım goz önün~ getirilirse 
·,Atin~·. 16 (A.A.) - Atinn radyosu- ilr~ık: ~U~·ük \'(' küı:ük d;~niz \.U\ vet.. ce~ı'm~tımizin artacağı tnbfülir. ::\ltı-

ıı~l göre Mmısolini, ı:ıon defa cuma gü· krmuıı iazlı:dnştmhk. Ortaş!lı·krnki hakkak zuferde11 eminim. ı 
ııu cephede görQnmUştür. SON D J A 

ıı. ıtaı:rnn rırkasımn yaptığı uç ta- AK. K. : Çı·n-Japen harbı• 11ttuzun ağır zayiata rağmen muvaf· 
fıut olamaması O.zerine 1\lussolini, bir y } 
l:t'4Yret dalın yapılmasını istemiştir. Bu UgOS avya 
~n taarruz, İtalyanlara çok ağır ıa.- • f 
h~ta mal oJmuş v.e ltaJyan kıtaJarı, bıtara kalacak 
~ıtral{Töz ve otomatik silahlnrla adeta 
lçihnışlerdir. 

h .Bundan &>nr.a Yunanlılar, ,sün~ Verile1l karar Yu,,.oslav 
h li.euınuna. kalkarak 1taJyanları kend1 ' n 
atlarının ·~rerisine vüskürtmüşlerdir. milletinin menfaatine 

b· Yak.alanan İtalyan esirleri, bitap 
ilt halde bulunmakta fuzuli bir katli- uygundur 
lll i>mrettikli>ri için ~flerini tel'in et. 
~ktedirler. Eı:ıider arasında iki Al-
~Y da \ı'ıırdır. Yunan ve İngiliz tay- . Yugoslav Nazırları tre~eı·i iJe İtalyan tayyareler~ arasın- . 
t ŞlddeUi hava. muhnrebelen olmuş-
4~t. ltalsmı t~yynreleri düştükçe Yu-ı Kararlarını verdı.klerı" 

<111 askerleri ul.luşlamışlardır. 
~ Atina.. 16 (A.A.) - lngiliz bnva için H;tlerı· ziyaret et .. 
U\-vetleri tebliği : . • 

Çin orduları Sunyan 
şehrini zaptettiler 

Japonlar 
Kanlı muharebeler yü
zünden müh;m zayi

ata uğradılar 

Nl'vyoı-k, 16 (A .A.) - Çin kıt:ı. -

b. ıııın ceııuba doğru surkmnga lrnş· 

Jadıklan ve ~iddetli ' mııhareht!krden 
L..l\.ilisura civarında devı-iye do~n mek bahı"s mevzuu 
'l\i 1 ~:nnrn, japonlnr;ı mlihiııı za,,·iat ver-i ~ük bir ngiliz av tayyaresi tcşekkü 
Q, •vcılann refakatinde uçan çok bil·ı değildir clirı•rek. Sun.raıı ~ L hriııi i~gal eyle .. 

it~~- ~r İtalyan bombardımnn teşek~ü- dikleri lrnber :dınmıştıı·. 

, atlerce devnm etmi.'itir. Muazzam yan. 
gmlar görülmüştür. 

Brem.ende: Sau:ıyi mıntakasına bir 
~ok sant s üren bombı:ıı-dıman ynpılmış, 
mUhim hruıar ilrn olunmuştur. 

(OEVAMI 4 NCO SAHiFEDE.) 

Fransaya yiye
cek göndermek 

Ergani, 16 (A.A.) - Ergani hü -
kumet konağı sebebi anlaşılamıyan 
bir .}'angm neticesinde tamnmen yan 
ını.ştu·. 

G. Papages 
Neşrettiği günlük bir 

B. Ruzvelt Lord Halifaksla Hul ara- emirde Yunan ordusunu 
. Vnşington, 16 .. C • .\.A.) -- Rciı>icum· sında vukubulan mülakat tebrik ediyor 
hur Ruzvelt, tlwı ak:;;am Bey:ız da· \ r . gto 6 (A A ) l 'lt 
:r 1' t ·ı b' r aşm n, 1 · · - ngı e- Atina, 16 (A.A.) - Atjna rad\'O· 
~ ~Y. neZl ın~ memur. ~~aze ccı er. ır. 1• renin Ameıikn büyük elçisi Lord Ha- su, Yunan başkumandanı gene~al 
~ının ~erefıne v~.rdıgı HkşAm zı~afe- lüak.s, hariciye nazırı Hull ile kırk Papagosun Yunan ordusuna gönder-
t1 .mde b_ ır nutuk soy le_ mi~.' Al.man ışga.- dakı"k." go··rü.cımu·· ştu·· r. ,. J ··k d k ı k tl d ıı ı •• ·~.. d iği şu gun u emı i neşretmiştir : 
0

\0 e ·ı .. mem e e .e~_m .. 1 erı ~e ~la~ı Lord Halifaks, mülakattan sonra «Son sedi ,günde düşmanın sarfet. 

11:18~~,e~e .14 llıl ~\~erın?e11 • ıad,:. ~lt ıle gazetecilere görüşmenin umumi ma. liği gayretler, sizi yerinizden kıpır
fi:re. 1 mıştı~. ngı e~e)~ ~~ .nı~ .le- hi:yette olduğunu söylemiştir. dalamadı. Bu muvaffakıretiniz, dü~ 

lenne yaw:dım meı-1.lıesını bil;tıren l\'Iaamafih Fransaya yivecek gön- mandan daha ytiksek ce·aret ve kud-
b.u .ı:utuk, enternasyonal nıahıyet~ dermek meselesinin ·de ·kÖmışulduğu rete malik oJmmıızd~ın ve di.is.nuı -
~ımdıyc kadar ~apı~mı.ş olan beyanat- zannedilmektedir 
larm en kuvvetlısıdır. V . · - :mı haksızlığına vakıf inanmızdnn -

Aylaı·danberi binlerce kişi, Ameri· aşıngton, ~6 5A.A.) - Fransayn ı c~Lr. B.~ inanış, size bu fırsatı verm~-
kaum harp halinde olduğunu söyle- gıda madclelerı gl>ndcrmıek hrnrnıiundsı 1 tır. Dort ay hk zaferi, na~iresi bulun
mekte idi. 1car ve iare kanununun Amerikanın, İngiltere nezdinde te~İl' mıyım bir iklil jle Rü~lediği11iz düş
teklif ve müzaker<ısi münasebetiyle bu yapmak istediği doğru değildir. man .tar?e<lilmiştir. Aı.ıniniı , imanı-
knnaat artmıştı .. Ruzv.eltin, bu kanaat İllgilter<', isgal edilmemiş olnn Fı·an 1112 şımdı daha nr~mıştu_•. . 
ve lngilt(!re ile müttefiklerine yardım . , · · . .. h s _ ::\Ictkez cephesmde :-ıızlerm kfj.hrn
hakkındaki sözleri şöyle başlamıştır. sa) a gı?n maddelerı gonderm:k .u. ll manca harekü1.ınızı takip eden mil -

- Ewt. Vaziyet artık taknrrilr et- sunda ınsaflı dnnırnmak nıyetındc- le., :>izini~ iftihar etmiştir. Sizi hn -
miştir. Şimdi işin içindeyiz.» dir. ,,. mı·etle tel)ı-lk erlerim. Yaf1n.~ın Yll -

Ruzvelt, durmadan devam eden :ıl- Şu kndnr ki: gid~ek maddelel'in, nnn ordtı:-ıu ! 
CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) Almnnyaya. g·önderilmiycc,;ğ·i hakkın- ----------

da Vişi hükumeti tarafından k:ıt'i temi ~~u on~i.ş v~ ~üş~~ tayya.::?erm: 1 Belgrad, 16 (A.A.) ._ Almanlar \' eri~e:ı nrnlfmwta gür". Honyaıı 
rtJ' Q~·· ı;-ekızmı duşürmüştür. Dlgerlerı taraftndan yap•lat'l d<>t~ haftalık tıinb· harnlisinde Çin kıtZ\larivlc japonlar -~· ............. .. 

lıtınçıok baüsalra. uğrdö:ın1ış ~lduğlunııldan harbinden wnra, Yugoalavyamn üçlü .
1

1 nrnsıı:da kaıılı ınnh::ıı·l·b·E'h•·.' C"l'e\·an 1 $AR E.T 1.E.R 

nnt istemektedir. - Slgah gömlekliler 
fi ~zim !Uen haberdar 

değiler ~ arın s erme nenrem1ş o m ~rı · - · i 
·Uvvetıe muhtemeldir. 2 fayyaremiz pakta Utihf'k etmeıneğe karar vet'di- I etıne~tedir. 
~.a~ip, fakat pilotları sağ\'{' sulimdir. ği, Belıre.d ınehafillnde muhakkak ----., 1_ 1 --------------- Tavsiyeler , 1 afü maktadır. 

nazariyle bakılmaktadır. AI 'k· 'l "d k'l Vatanda•lara L-zı tavsiyeler yapı-

Silahh ticaret 
l nınn tazyı ı ı erı e ne şe ı a - ,.. -

. 
H.er ne• ohıraa 

0

obu.n, Yugoslavya l lına alsm, Yugoslavyanın bundan )'Oruz .. Bunlar, zemin ve zamana uy. 
b h gundur. Fa.kat bu meyanda, kadsnla-

lıükumett, t1kı •r bataraflık mu a • ı daha mü~id b;r tekın yapınıhı im - rınuza da aık sık hitap etmeliyiz ve 
... J gemileri fua edecekb·r. Bin~enaleyh, Yugos- kam dü~ünülmemektedir. deıneliyi~ ki;. . • . 

t0Y/ .t-. lavya hükumetine bır ültimatom veJ Belga-adla Berte&gaden aı.-:ısırıda . - Lüka ıptila.sından vazgeçı-
/ ~1"1.dige kadar 400 düş· rildiği ve Yugoslavyanm, bu ü\tima· cereyan eden müzakerelerin h~r saf· I ntz, ZevkJerinizden ~~daklr.lık yapı-
ıJ1 h.. • J.?:!. •• d .. loma boyun eğeceği bakkanda dola- hasında bu hattı hareket muhafaza , nız, "-':u~al~rınızın ~u.dcelerme daha '11 •rıan taygaresı wışur u ·aı 1-- ~ 1 k b { d·ı . . y ı ld sıkı bır ınhzam verınız .. taraftan çe-~an şayı ar, n.At ı o ara ertara · e ı mışhr. ugos avyanın a ı ğ ı va- k. · · b ti f-1-' l h 

l<ı d 16 A A ) R" t · d. d ı . . · ını.nız ve u aure e eı.aır ere, ayır 
s n ra, ( . . - oy ~ı- :ıJan- e ılmek lazun tr. :zıyetan, memleke tin menfaatlerine teşekküllerine yardıma çalıJınız alı. 

O- lının ökr~ndiğinc göre, şimdiye kndal' Yugoılavyanm Alnuınyaya yapa- uygun olduğu ve halkın km<·noileri- şımz. Zaman, birib,:rimizi, milletimi-
~ 1J ,~iliz ve miltteflk haJ'P ~mllcriylc cağı yegane yardtm, tecavUz nereden ' ne tekabül ctti.ği anbşılmaktadır, Bu zi ~~~irinden çok fazla aev~p düşüne. 
t 8 AA ! ~a~t vnpnrlarımn müdafaa sHihlıın gelirse gelsin mukavemet edeceği müna&ebetle, Yugoslavya bal}ve'kiJi cegınıı. zaman~'!'· Buna .kiın~e ka· 
19 , lıtnfındnn ·100 den fazla düşman t:ı.y- hakkanda bir madde f. lavesiy1e bir ' Svetkoviç aı~ harici:v•~ nazırı Mar- rkışmazh,il~emakJeymızl.imÇildnkij mdleltkde 

. ız ~}1~ • h . h . - d . ll- k ' ı J k . • u· ı . . l arışa ır, ue e, tnem e et ,f.J ı-.. \!Sı ta rlp edllmış Vt'Y.'.ı nsarı:ı ug- a emı tecavy;ı. pa tını ımza amasa 1 ovıçm, at erı :zayarei etm~ eri ba- ieap ve menfaatlerıi de ••. 
,1' ' 41hlm11tır. tetkil edeceii mqhakka'k nflz-riyle , hit mevıuu olamaı. tt 

Alman tauuareıeri 
Londra mıntakasu1a ta
arruzh ... rda bulundular 
Londra, 16 (A.A.) - Hanı. v~ Da

hili emniy.et n~za~·etlerinin tebliğinde 

bildirildiğine göre; düşman Uı:ryarel€
ri, dün gece Lomlra mırİtnkasına .hü· 
cum etmişlerdir. Büyük mikyasta ol
nnyan bu hilc~tm, gece ynrısınn doğru 
bitmiştir. 

Atina, 16 (A.A.) ~ Arnavudluk
da esir eclilen İtalyanlardan Girid a
dasına sevkedilen 400 kişi nrnsındn 
nı.ktiyle lfobeş ve lspaııya harbine 
iştirak etmiş bnlı.mnnhı.r dn \'Fırdıı·. 
Duııhı:•, siynh gömleklilerdcndir. Ço
ğu, 1tnlynn1arm ı.ığrudığı hez.imeı.led 
bilmemektedirler-_ 

Antakya Kızılav k!lr' u
mu kong,.esi 

Antakya, 16 (A.A.} -

Çıkan yangınlar, sab:ıhın 3 saatle
rinde söndUriilmüş bulunuyordu. Az 
miktarda ölü kaydedilmiştir. Antakyacla Çoeuk Esirgeme ve Kı .. 

zılay kurumları PıeneJik kongreleri topı. 
Janmış, iş raporlun okunmuş, yeni idn . 

faz- re hey'etleri ~imi yupılmış ve yenii 

Diğer bnzı bölgeler-e de bombalar 
atılmıştır. 

Bütiln mınt..'lknlnrdn yaralılar 

la değildir. Ölü nıiktım azdır. büd~!er oku~a~ak k~bul ed.iJmi~tir. 
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• 

Amerikada harp sana
. yii seferberliği 

Yamanlar anlatıyor: Vilayet Meclisinde 
bir celse Orta yaıh yahud ih~yar, hayatta u•• •• •• k k h 

h~r kimle konuımuısam, bet alta çuncu ocu ço eyecanlı ve 
cumleden sonra, behemehal onları Y Geçen gün, vilayet mec•· si mas-· 
küçiiltmüı, bebekleıtirmiı , ve genç •• ı ld • •ı k ı b ı kt kerelerini dinleyip seçmek istediıo-
annelerinin gögüslerinde meme emer 2°UZe 0 Ut seyJrCJ er a 8 8 J J Büdce açıfı ile dillere ıcle•tan, 7..I 
lcı·ken melek yüzlü kız kardeşleri!', tık bahar at ) arışlarıııın birincisi Biı birine çok '-'akın kuvvette olan milyonluk bakayaıına raimen b~ 

Nejdet ERZEN 

l• bakıtlı halaların V<' teyzelerın " hayli borçlu olan bizim meclis, eıP 
b:ın 'b' . . . . d' 1 dun h:n anın gfineşli. fakat soğuk ol- bu la~ lar ıırasındn startı Yetiş aldı. den olduiu cibi, hala ve hila ente 
ır~r~e~ane~ı dmınım1ınımevcu ~ m.sıııa rağm('n kalnb.ılık bir ,.ı>yi ci \''rajrla Subuta,· Yetişi ~akalıJarak 

y~t f'r.ınm .et.ra ın a ~ası çırpınara kutle:;İ bııi.ınde rnpıldı. Pist nıgıııı bas.ı geçti, varı bu .şekild d vam reasan .. 
donduklerını tehayyul"" çalıımışım- ~, ğmurl rı ı t 'rh·le : ğınlı. Tabia- <'derk n geı:ilerdcn Huvanın anl b ·r od!:~: h~=!~ı;' .~~~':u ~~~!~~~1ff';:' 
dırH . . b b • . .. tİ\ ., cam n n fazl.ılığı da net'celer hücumuna .ıhid olduk. Yarışın bu neredeyae, meclis azası caketlerdeıt 

epınıız, em eyaz ve narın ıu- uıwriııd di · "O t rm':s ı ldu. R - k '=" b R · · d 1 · 1 
tunları andıran kadın kolları arasın- ,., . 1~mı • ..,u uta~• U\ a muca e 1~ badıy rak sti•eter, gömlek -.cınird' 
d 'lk h ··1 l d ld k He • k '' r ı b<ı ıı çok du uktur. ge ti S T melin Su bu ayı bu miıcade- de ,.ık rac-.klar .. 
~' 1 du ~a.karlunkızak a ı . uypuı- B'r•n i k u: ec· Yf!Hnlia ~erı' •• ·ım ledeı; b.ir burun farkla galiı> cıkarak T mız, ora a ı ı ı uy umuzu • h k ~k . I h • Odanın bu kadar ısıtılmaaına ı• 

<luk. H pimiz ellerin içinde, kıyrnet- ,
0
• 11 r c 'e t. '.ara nrn 

1 
u t ı. ) arıqı nzandı. Rum ikinci, Y ti-; bep n" olabilir, diye düıündii,.... 

r b" ·· h 'b' ··-·· l d ... O 111 tı m u7..er nd \'apı 11 hu ücuncu oldu Acaba helva mı pi•ireceklerdi? 1 
• !~Y muce; ~t ~ 1 g;g~ıt er t:n \ arıs S rtı ., n lclı .• J)j<; ı i Mudd t 1' 41 sanİ\ eclir !\fes ıfE•leı Mer kım çok ıü~medi. Elden e.11 

p,ogduks re, ya a ar an ya a a:-e. - g ı ·u ı hı 'inci . mı del t onı . k'p bi; buruıı blr bov. . . ~ 
şm • . ·1 v· . 1 ' • bir ki\ ,ıd dolastı •.. imza imza Ütll" 

O k dnr öpüldiık, o kadar kokul- i~t.. ('~ .. 
1 
ı~lı :~1 ! ~~~rı Ho~~ tın}> 11• Gany.me 125, plase} r: 100 Vf' ı2· ne .. K ca kagıdın arkaaı önü t,toldll 

duk, o kadar sıkıştırıldık, o kadar ' 11 '"'1 1 bu ı 1 il •. anı, rs ... nı 'a- 1< ll'l R \erd'. - Cok mühim bir takrir veril~ 
havala, da hoppalalara kaldırıldık h ıln • rıı ' 81 

• ctı ' r: hat. ılır .k DÔRD(~.\ CÜ YARIŞ: -di, c mırıldandım- meclis, büyük bit 
k', bütün uıçlt, sakallı biz ya~hlar, '. · .. 1 k_nk7:an~111 r 1 oldu. S

1
el(Cuk gü .• I

1
b
1 

r 1 ve dah.ı ~ukarı )astaki hal ka • harek yapacak .. 
bebeklıiirnizin o &af• ve ilahi devrini 

1 
• 1\ 

1 1 ınc · r t' • ~ e 1 u u 0 c ı- Arap a " kı8r·ık arına mahsu:;tu Uza mayayım: Evrak arasında _, 
imdi garip bir ürpermeyle amyo- ·ır. _ . 1600 metr üz rindcn yapılan bt l-ıavet o takrir de okundu .. 

ruz. )h ılcl ôJ~ "' ~ m f 1 1' 3 b · 1 ~ .ırı~a ka~ ıdlı 5 ha vandan iki~i i"ti Oda ın bu kadar bol bir ıncaklı.lsll 
Nf' bir hatırayla ma~:ye, ne de bo d · (;, ıı.rnıı:~ l o.,, P a leı" l OO \ e al, t• di. StR rt alan r rgiz Y •rin · hazır) nmaamm s be bini anlad_. 

b'r endişeyle 'ıtikbale bağlı olma.dan 6~0 ku us \'Cl"Ch. h'r mtiı det onıa Yıldırıma t rk u· N' 1\( ğ r azanın gündelik tahsisatı'! 
yar.cırnak aaad ti! IKIXC/ l'ARIS ha\ t kadar n tice değismedi. Yıldı p;eliyo mus; arttırıimaaı için ta~ 

Bu n 1cak çocukluga vergi aziz bir 4 ' dah.a. \ l'k: rı yastaki ~eri" ya- rım bi · ı c'. • • n~iz ikinci, Sidi Bar verilm' •• Eh doğrusu ya, oda s~ 
. t' d rımk: ıı 1ngıl z nt \ kısrakların< m:ıh- rani uc·uncti oldu. .. "il k .. ı k t k ·ril ım ıvaz ı... ıonu r .sıca , soz ~r .sıca , a rı 

Şu .. nda, nerd- bebekliğimizin o u tu. ~üd 1 2, 1 c mes. feler. 6 00\, 8 bo~ "'ıcak .. Bundan ötesi can aağlısı. 
safvet dolu tebessümü! Nerde o saf- l~OO metre uzeriıtden güzl'l bir du. G t gül e ı , tes 
vet ve diıergamlıiın ya,larla titret- .. tm·tlıı har<'kct t•cl n ha.n·:ıııial'ın ba- l;am nıı ö!>.3 plaseler 115 \'(' 100 Kll· biılbuı at •S cuybar at 
· · b 1 ı , ın: C' ylfuı R çti vazi'-·(>t düzlür•c> ka- ı·u , ı··tıı·. ı:· 1 l · t Nevyorktan bfr ıörünllt tığı n oı ar. " . .ı \ 1"8 •l ef; 

. 
1 1 

Şüph~ yok, çehreleı1miz artık ka- dar devismedi. Düzliikte kendisini çok 1 ırr.;.~/XCI KOSX: b •lfn ı "ntizar elC' · 
Amerika n:ı lcsik de\·' tieri, bC'ynel- morti cdılec.egı ,de kab~hı r <: unuyor. rarmı+, ve birer çeteleye dönmüştbr. tan beri pist üz rinde göremcdiğ'imiz J>ort 'P daha rukarı Yaş tak' veri Deı' n efendim; büdce üzeriı' 

milel totaliterizmiı. taarı:uzlanna mıı- Dig:r raf tun 1D 10 turı ; c~·o mu::- lcimizc:\e fırtınalar, kıyametler ko. kıymetli iokeylerimizdell Kamilin Al- hal: ka 1 f ngiliz at , c • kısrakl:.ıı nr bir mü ıakaşa koptu .. s~n, müna"' 
kavemet edecek mili tlern.1 ~üyük tez

1
.- n~~~1at. c1lm 'ıllht d.ı. hil~fime e b~ı.şı gı- puyor. Vaktim olursa, dünya tarihin. c<.>yliınln 'erinde bir hücumuna ,ı;;ahid ınah ustu. 1600 metre Uzerinden y: diyey'ı 'l dr alt tarafını ıiz düşün 

gihları ve rn_lihimm.ıt faorıkalar! ? · l'l!'!I ~1 . aa ı ut :vra !~111 • 1 ~ıı:u~m de insanları kıran, ve haksız harple- olduk. A. Gelisiıı Alcevlfıııı ı:ıkiplnri-. pılrııı ,'<ırısta h:ıkimin.•ti Said Hali~iı Kemal >nşa aza11, büdce hak.kıtı 
mayı vadetmış bulunm.tktadır. Bırm· -r ... dı ffiUt; s sel rıne cııo e lıl1:1t>k ~ - re sebep olan adamların hayatını in- ııe 10 k'lo gibi mü-him lıiı· fnrk Y"r"- Roman i,.imli kı~rağı hiç kaybetmiy~ sttı, tu•tu. Fakat ıözlerinin sonun 
citeşrin 1940 tn. 1000 adet olan Amer·- :krm: .•kd<>dilme. ine r;ıu:m:ıcle et~ıı:-;- ceclen inceye tetkik edeceğim. rck v:ınstan ~nlip çıktı. Güllii 'kinci, rek rahatça birinci oldu. - B'idcenin aynen kabulünü 
kan tan·nre imnlatı 1942 bahaı·ındı tır. So .u g ~en kanun aı:m kabuJı~ I • Onlar naulıakkak ki öpülmemiş Ce\ lUn üçl.incü oldu. Sıpk. ikinci T:ışpın:ır ücüncii oMıı lif ede· 'm, 
ayda 3000 e .ri.ık" ccektir. Amerika c.e lbı~k~ .p.ro~a1~Ia1 ~ı~ın fm:m~~an ".e betbaht'yavrulardı. ' Miıdd t 2.13 saııh·cdir. Me·afelrr 6 :\Iildclet 1,4!) Mnh·e idi. ~fe"afeler· Dem sin mi? ... Dahası var: H• 
endil::.trisi artık l'h:ı 'şleri için se- tat. ı .ı 1• ~ımc 1 < ?r esas me 0 .a go- On'ar, muhakkak ki koklanma - bO\' \"e UÇ boydu. 4 boy. 2 boydu. bakay vergilerden bahseder 
Lrber edilmiştir. re ıcr. dılmekted.ır.. mıt 'IÖğüslerde sıkılmamıt hoppahı- Gnınan. ?60. J>laselere 165 \'e 100 G:ım na 115. plH el<>r 100. 1~5 kll (kokulu bir takıın h .. saplar) ,e 
• Bu ~ ferberliğin mahiyeti, tatb ki- 1 -. F' deral. hukumelçe Ye. f ·der< l larla kaldırılmamış hatta' anneleri- kurus \' rıldı. ı uş ,. reli de bir tasvir yapmasın mı? 
n~ maoi olan engeli ı in tM;fiyesi şcklı tnh:-; s · ı:ı, te\ 81 '.' yahut Y nıd 11 ku- nin memelerı·ne pa:.ıuk ellerle ~arı- t•çtNC'V KO.')U: 1 (' ft l;ahi" uçiim.·ti ve clördiincu v. . Fak t kokulu hesap ne deme 
finasnrnnı ,. binnctic Am.!riknn !ktı- rulm.. : ~.lan t4: .ı-.at. . . larak .. üd bile emmemiş zavallılardı. t'c 'aı:;ınrl~~i verli haliskan İllgilİ7I rıRın ara ındn idi ve 2 3 ü tuttur ıı Bu ko. u, rayihai tayyibeden rtt• 

adi si temin~ k.l\ dcdilen inkişa1 2 - Huku~ •t il mulkn etı ult!fül: Küçükken sevildiğimiz niabette erk k ,·c dışı taylarına mah •ı. tu. !ar s:;o k•· tı!i rıldılar Rayih~ · ınüatekreheden mi? Tet 
tcdk!ke Slıyandır. bulıı?ı ıtak şa~·uyJ ~!'lhm; t.ırafıncln büyüdüjümü:ııde ff1'İyoru:ıı. Ve ekse- 1400 nı ti'(' iizcrincle \'apılnn hu ,·:ırıs! Haft,l\'a p ızar günu koşulnr.ı dC'\ anı te hat olmaz sözü iflas etmiştir· 

14 e~ lul 1910 da h:ıuul edilen ta Hm şl lıl c k te~ı:salın ınsası, .- Chrl ~ı:r riyetleo dö•üldüfihnüz niııbette baş. en hcJ<•c:ınlı ) rrı~ olilu. edill'cektir. tekim. mecfüt,. bir patırtı ltot' 
terbiy~ <:İm \C mükellefi) et kanuuy tank, Ihı P?nt har~~ fa~rıkaları gıbı. kaamı dövmek iatiyoruz. Kokulu hesaplara dair münaknt' 
ılc J\.Jntrika l)rleF- k d vJ.ctleri hUku- 3 Mud<ıfa:ı ıçın. luz.umlu. fokat Tanrı Teala bugünün yaşlı mu- G k R çıkb. Heaaltatı miiteaffineıt, ft 
meti. siyn8i tarihimi• ilk defo olarak şhn. ıımfı~1d3 n mülkı.retı altın l.ı bu. hariplerin', yalnız tek bir. saat için re o om •• mBfeaffineıt mi~llu f•tlhlar dol 
ha1.t·ı- uunaıımclu m cburi a::.keri hiz- lunacıık tefnsatm kurulm~ı, bu •n- cocuklujun temiz ve lek .. ia iune- • en gu ( e Ş• Sizin ıınlıyacaiınız tam palavr• 
metini t.ısclik etmistir. :Bu ı:1nycde. ve snntııı '»dell~ri HHO fazla kaz.ınç ~a- tiyle yaıatsa, görecekeiaiz, aaul on- lübüne yakışan bir mevzu .• 
milh mili:< kum kıı unu ile Amerıka- nu.nur . te\ fık< 11 be~ "n<'dP am rtı7..c lar biribirlerinin kucaklarına çılgın- ı • ld Kem11lpaşa azasının burnu h~r 
nlll nıilc\afaa kU\\Ct rİ 1041 sonların- d,l hı ır. . . ca ahlacaldar ve sulh& yum .. ellerle • erı yapı 1 de çok keakin olacak ki, bütün 
dn bir milyon iki ~uz bin kişi) i bula- 4 • bsı 1 ı la · tarafından r dünyamıza hediye eclec:eld-4ir dan ~'"'el kokuyu hiaaeaıni, .. Bıı 
caktır. Büyilk d mokrn inin a kerl ler~ ·' '. en_Hmi.) cek kadar ağır oltın • Ço A se, Sif eezahaneai ..a.n,i biz'"' 
mük llefiyet hu usunda ittihaz ctfği t :>l a 1 ııı.-.nsı. Burada erman~. Hırsızlık k alakalı geçen gu••reşlerde de rid B('vin bulunacağı bir c,.ı8,. 
tedbirlere nıüvazi ohtrak l(> lihat isleri cF<'vk~ lüd le i"leı ' müzaheret ka ·ı- 'Ket· c'l rde Ali oklu R 1 Üz- • Koku meseledni aelahiyetle i:zıılı 
için de bil\ uk tah~i -.ıt kııbul olmımu~- nund.:" htifacl edecektir. Loz.111; () mun ogıu Kerr. 1 E terfe- 1 1 d J 

1 
•ıd• debilirdi. 

tllr. T • 'h. t hdç1·iı in bu. urctle Cinan--- · ' kk. et b k 1 rece 8 80 ara ma 8 ya ar erJ P um uu • anın an C!\ o s n V J Saate baktım. Altıya yaklat 
Reisicumhur Huz,. itin ikincikanu1 m. nı l·tice:.ind :-an,ıyi, ziraat ve ti- boru ldıgmda t t 1 mu tur. . A 1 b' 

1940 bildçe mesajı ıdu 1941 3ne3i biıd- ~arct :-; 'riıw bı.nık.ılar taıafını:lan !'\ n Dun Karşıya~ada .. K. S: K: kulübü mal nezaketle karşıladı. za ar, ır~r ikiter •ıvıfıyorlar • 
çe~i ic;in kara n d 1 ·z kuv\·etlerin ıı,ı; lar . r~ınd. nıpılan ikrazat ehem- ıdonu•1da; fzmır gureşçılerı ~.ı asın- 72 kiloda: Osman. Sül , manı reket enin; bir kiti ile ekte 
1 41 mih·on dolar tnhsi~ dilmis oldu- mı,etlı nı:')betl rde artnrnı bulunmak- <la \·apılması mukan-~r olan. G~·eko- 10,30 dakikada tuşln )endi. var .. MaddelPr, fasıllar rih:gd.f' 
ğu bildir.ilmektedir. flk öne" f:ızla s.ro- t:ıdır. F el r.d Re erve i.ıt mi.ne .ızi Ro~~ıı mil ·abakala.rı .ıcra edıldı. Dördüncü devre: ile okunuyer ve reis vali, her n1• 

1 illen bu mn. raf. A \l·upa sh•asi rn7.:- b. nkal: r t;,r. fı dan ppılan ıkraz t Cruı·ı ~e .tam bır .. ıştıyakla .. ç~Iısan l>6 kiloda: finale ka1an vi ayni hızla reye korken. m 

•veti Atlantiğin <it "inde endişe uy:.ıı- 23 ttı. ı ini:~ ve! Hl40 da. 4716 milyo.n_ ~:ı~çlerımız. bu gu: slerde u.mıd ~~- Alp, gureştiler. Neticede K~n~:~~ın 4 (kabul ftrfadı iie Hr~r, k, 
f 1 1 b 1 - J t k b bl U O (l p*" ~ıgımızden fazla bır mevcudı'-'C't gos .. . . muntazam iıliyen bi_. piston gibı chrınağ11 bnıdn~ıııc·ı (Kongr..'! tnı·r •n- co .ırn a ıg. o muı. ur .. u mc ag S C: NK .... OCRAM t d'l "' ııcu dııktkada tu la galıp geldi. 1 kıp iniyordu Vakit --ilr . t 

elan tasd'ke iktiran <'den müdafaa i - g ccn ~ıı nıu aynı de\ re:;.M kıras n 00 og m 8.03 ajans h ıberle- er 1 C'l' \: ' eyircileııde tam hi?· ala 61 kiloda: Sille~ man Ajb·ba:s. ı<Allnh da .. kabul ;bln mı_~. 
leri ihalel ri dnhil) haziran cınu ıd.ı i50 mıl~ on Clol-ır bir tez. ~·hd ifad ri, 8.18 mQz k: H fif program (Pi.), ka \"e heyecan uyandırdılar. BiJhn - Meh~Nl.le güresti. lld. i ~e genç \'f' ben de uzalclattım. " 
1941 mali scnc:si jr'n 5084 milyon d'l- der. ,. 8. 5 9 00 e~ kadını - konuşma, l 2.:JO u 61 kiloda güreşen aF~h Eriç ser- tecrub l ı -"' A d d h t lıcst gur ..:.te olduU-u gibi hu •Ttireste c~ız 0 ma arma ragmen yap • Ç ) M D 1 IC 
lara yQkselmiş buhnU\ordu. Bu meb- gır c:n. uslr e tesu a prograı_n- program 12.33 mu 'k: gündüz fasıl ., "' "' tıkl:ırı güreş alaka ll\~mdırdı. Ndi-
lağa, 10 temmuzdu, Reis:cumhm ~.lr. · ıa~mn nk.ısıtfını ~. v~ı~ su~ette gö - h 'et t ro n . 12. O njnn de kendi inden beklenilen \arlığı gö:; cede Mehmed hatalı bir. haml •. nlp- re 

1 
".~unla dır: 

fından talep ediH>n ~84. mil) on. 9 c~ - wrılen çclık saırnyıının ı~latı, e~lul haberi n, l!i.05 milz'k: fa 1 ht'~ • ti terdi. tı 'e 4 neti dakik:ıda. Sille~ man tus- :>G ı il oda: Birinci Kenan. 
hllde munzam tah,.is.-ıt lih iha~t mu- 1939 d yü7.de .72,8 kapasıteden C\'lul ·ogr mının deumı, 13.20-14.00 Antrenor B. Nurinin; gençlt.'ri ~a- la yenildi. A 1 H k 1 d 
cibince kabul dilrn 5250 milyon, H 1D40 cl.ı 90,7 ye yubelmistir. tısfhsal mil ik: k rış k progr m (Pi.). 1~.00 lı tırm.ık hususunda go!'lterd;s.\'ı gar i ~. ~lıu~~uı' . ,.ak· ı'nacnı: S6u~l4•~moann 
1' eylulde de mılli milis \e kura ka- tesrinic\\el sonunda yü~ 94.9 ·~bul- progrıım. 1 .o:~ konmmrn: ziı :ı:.t tak r t takdir değer Bu glire!\'ten sonra mü abak l.ır 11 ba~. u ·üncu Mehmed, GS kilod 
nununun ta. diki masrafları olarak ka- muştur. Bu 1929 denberı en ydksek .,. ınıi. 18.0S muzik: . adyo c·:ız ork<' - Gure::.lere: 56 kıloda Alp - Fehmi ticelC'ncli. Ta nif \'apıldı ve d rl'CC' 
bul edilen 1500 mih·on dolarlık tahsi- senelik randımandır. Çelik endü::.trb'- tr. ıllmıhim Öıg-Lir id· re :nctd. arn~ında yapılan mü~al>aka ile ba~ - alan gur şçilere r!ı~~~.~ \~ı~i~i~~·k~~~i!,: ~i~~::ı 
sat da ilave edilec k olursa eylftl so- nin 19·IO da ilk dokuz aylık istihsalatı l 8.40 müzik: olo sarkılar, l !J.l!l landı. Alp: 2,20 dakikada tuııln ga- edildi. man ... '<'i Abdullnh. licünciı S 
nunda teslihat umum tahsisatı 16 mil- geçen ~en~ ayni a~ lar istihsalahn2 na- Müzik: J olk:ı 'e ma7.rtıka danı;;lnrı lip g(' di. Al ııi kiloda K<'nan - Ha- ....I::..:.n ·r neticl!~inde derece al n !"! .. _ m 111 ş hiı 1. geldiler. 
\'ar doları aşmı. olur. Bu yekuna a!- zaran yilzde 56 bir yükselis kavcled!- (Pi.)• l n.:10 ajan haberleri, J !l..15 an knrşılaştılar . Kenan 4,10 dakika- --------------..:. ____ _ 
tı sene zarfıııcla 4 milyar doların sar- ror. . . miız' : ı adro 'nce ~az hpy'eti, 20, 1f> cin rakibini tusla vendi. 
fiyle yilzde )etmiı:ı nisbetinde artırıla- 1910 ~lk d_okuz aylık otom?bıl Ye rıd\.o T·ızetesi. ~o.ıt.5 müzik: keman 61 kiloda: Üc c.ift giircsli. Bu kilo
cak olan Atlantik Ye P:tsifik filoları kamyon ımalatı 3,175,000 ndettır. Oto \' epı ı ıo konc;er _ NecclC't \t:ık ye 111111 rn genç ve he~aplı güresçı~ı 
in.,aat porgramları dahil d.ğildir. . mobil encliistrisi~~eki tez~riit ~eç.en Fr :h.lı d~· Erkin: 21.03 muzik: din - F.ızlı rakibi Mehmedi 40 saniYCdC' 

Resmi makamlara göre geç~n hazı- en<>ye .kıya~n ) uzde 23 du.r. K~m~r, lene !'\t_ı·klnı. 21 :10 konu~~a. t sla mağlfıp etti. Süleyman. Alivi 
randan eylül sonuna kadar m:lli mü- ımıhtelıf vaglar, bakır \'e çınko ıstıh- 21.45 •nuzı~ : rn b o o kP t:ıa"ı (Şef ekiz dakikada. l\Iuzaffe de Kf zı
dafaa ihtiyaçları ic;in yapılan ı.:nrf:- salleri .H' ~evcud stoklar, talebi ~aha Dr. E ._ Pract_?ıi~~): 22.30 ajan ha - mı 40 sanh·ede tuşla rendiler. 
\'at ve ihale dilen hderin bedeli 8 mil- uzun bJr müddet karsıhyacak mah ret- bt.•rll'r .. 22.4., muzık: cazband (Pi.). 66 kiloda: Rifat. Hulusi 4 daki-
;·ar doları bulmaktadır. tedir. . . . . 23·25-2~.30 Y:ııınki program n> k:ı- kada tusla yendi. Halil de SLileyma-

Bu programın tanzimi ve tatbik me'·- HarLı!1 ılk on aylık ıhr~ca~ına gelın- panı · na puan h abi~ le galip geldi. 
kiiıı konulma ı icin ını tesekküller :h- ce bu mıkt:ır geçen senenın ılk on a~ı- - -- 72 kiloda: O:iman Abdullah gü -
clas • dilmi!'ltir: _ Müdafa:ı 'stişare na nazaran 887 milyon dolar fazladır. ~atam ve rnhud tama rnkın bir kapa- resi oldukça alaka uyandırdı. Neti
komiı;ıyonu (. 'ew Defence Advisor) H~·ra.nda harp malz .mesi ~vkiyatı i e ·ı. istih al~ bulunmak~ıdır ... Her erde chıha t crübeli bir güreş"i olan 
Commi~yon), ~udafaa J('vazım komis- 140 mı~yon dolardır. kı, hazırnn a~ı deYletııı ~arruza mukavemette ~uy~k O:iman ıı inci dakikada :ıkibini 
yonu (Def~nc" Supplieq ('ommission). umum ıhracatının yüzde 40 ~ ?.ır. t~- dern?~r~sıden d~rhal :•ar~ım gorebı!- tu~ıa yendi. 
Müdafaa tah!!iı>at korpormwonu (J)e- racatın yarısından fazlası Büyuk Brı- mesı ~cın An1. ril:n Bırle.ş_,ı~ .cu'!'hurı- ikinci devre: 
ft>nc.s Plant Cornoration). tanyaya. yapılmıst.ı_r.. . .. • retl~rı. anayı . eferl>erlıgını ıtmam 56 kiloda: Alp. Ha anı, Kt>ı. da 

Amerika serbest istihsal sistemi çer. Amerıka sanayıının butun şubelerı etmış lıulunuyor. Hilmiyi bfr kaç .ıani\'e ic;ind tl•.şla 
çeve."i dahilind<> bir endüstriyel ~fer- • ............................................................................... Yendiler. 
berliiin başarılması hu.°'usları şu mfü~-' ~ Şehrimizin en büvük sinem .. Si i 61 kiloda: Mehmed, Kazımı 2,20 
küllerle karşılaJJmıştır. - . .- ................................................ ,................................ ·aniyede, Fazlı, Süleyman Agırbaşı 

Vilsotı. TtYım1nel Kanunu: Bu kanun E L H A M R A ' 9. rn dnkikada, Ali de i\f uzafferi 
tayyare ve g.emi inşaatı ihalelerinde D 1 D 1,:"'ls dakikada tu~ıa rena·ıe·. 
müteahhirl kazancını yüzde 8 ve mas- BcıJr(ln matinelerden itibaren takdim edeceğ1 ~ıı buyuk 66 kiloda: Rifat - Süle\ man l'ras 
raf e~asına müstenit ihale!Erde yüzde SORPRIZLI PROGRAM! !,arşılaştılar. Çetin bir güre ten on-
7 ile tahdid ediyordu. H~k~me~ kont- -1- ra Rifat 11,44 dakikada rakib:ni tuş 
ratlarında kazanc ha?lerının filz<k 7 Güzelliğine doyulmaz IJiı aheser la :rendi. Halil de Huluı:ıb i bir daki-
ve 8 olarak ve ne.lık ~mort.ıs~anın kada tuşla mağlup etti. 
da yilzde 10 olarak_ tahdıd edılmış ol: Bir Balo Gecesi 72 kiloda: Abdullah bir dakika 
ma~ı temmuz ve agustos ~~·lann~dakı içinde rakibi Süleymanın ·ırtım yere 
teslıhat programını t.eehhure ugrat- Yaratanlar- L Ut S E R A 1 N ER - WI L 1 A M PO W EL L g t· d' il . k d 

K t · ı \u R F l ~ ır ı H' g re ı nzan ı. mıft,lr. on ram ıra T. • ur ong ge. -2 o .. ü d 
çen ağustosta verdiği beyanatta bazı G~ Jaafta et•İz mu•affakı7et kazanan miailai:ıı harika çu~c evre: . . 1 
tali müteahhitlerin yukarıda zi.kredi~ 56 ~ı~oda: Kennn 7 mcı d ı ıka~a 
1 tak ··a tta a 1 • iinakasaya iıı- Bu Kadın Benı·mdı•r F~h:nı,ı. Alp el~ 1.10 dakıka h Hıl-~n ~ ı .a . n o 8.~ 1 m . . . mı.vı tu la 'endıle'. 
tır~ten ımtına ettıklerim bıldırmek- TOR K Ç E Sözlü VE l N C 1u1 z C E Sözlü 61 kiloda: Mchmed, Mı•zaffer: 3 
tedır. ·· d k'k d F l d Al" · ~ 1 k' 

~Hldafaa !!;!erinin sü~atle intacı~~- Her iki lisandaki kopyalarını birden olarak ·kelim ediyoruz. ~~~a ~u~lna ~~ğl~~ 'ettiler.'YI -> c n ı-
yatı eh"mmıyet .k bedınee 8 tesr nı- FOK S JURNAL DA En aon ve en mühim haberler, 66 kiloda: Halil • Rifat gbr Ri tec-
ewel 1940. ta yı~s?~ T.:a!11mel kanu- SEANSLAR: Bir Balo Ceceai • l.30- S-9- da hatlar. rube iz üc hakemin idaresine tevdi 
nunun ~ıl edıl~~ını goruyoruz. Der- Bu Kadın Benimdir. Türkçeli 3 de -.e hlailizcesi 7 de edildi. Ve bu .guretle alaka uynndı-
hal me.rıyete "eçırılen. f.azla kazanç kn- Cumartesi •e Pazar cünl~ri 11 de TUR K Ç E filim ile bqlar. ran bu gu"'roaı·n netı'cesı' ·, maalesef·, 

D 1 K K A T: Haftamn her PıriiDc1e ilk •eanalarda Uc:t1S fiatı.r&. ..,... -

Menemen işleri 
M nemen, (llususi muhabirimiı.,l den t d:ın mahrum bulunan mah 

den) - Ankarada Menemen S(>h:r iş- halkının de şebek t vsi edilmeJc 
leri üzerinde muhtelif Vekaletler ve retiyl<> istifadeleri temin ed ·ı 
umum miıdilrliıklerle temasa giden Bunun 'çin Nafia V kiletinden 
Menemen Belediye reisi B. Ahrn°d lt't alınm stır. Bu munzam tt>si_. 
Karadayı, buraya dönmüştür. . laz•m o'nn oııra, Beledheler ba" 

Belediyenin nümune fidanhö-ının dan ve ilecektir. Bu para 636f 
te\' ·ii ,.e fidanlarının !!'ilahı için 1.iraat m ·ıctarmdadır. 
\'e~itletiııclen 500 liralık rnrdım temin Sıtma nıücRclelesi için de S 
olunmuştur. Vcka~tinden evvelce verQen ıO 

Menemen ka8abasının 4500 lira ke- kinine 'la\•e olmak üzere 40 kilo 
~if bcclelli im.ır planınııı Nafia \' e- edilmesi. b:ıtakhklar ve sivri 
kileti mühendisleri tarafından he- mücad e için de on kilo Parıs 
debiz olarak yaptırılması temin olun- ve 5 ton m~zotun doğrudan d. 
muştur. Bu uretle hem bclediy bu 1- Men men Sıtma mucadele teşk 
çesi mühim b'r ,·ükt n kurtulmuc:ı, hem gbnderi!lll('ı:ıj de tem'n olunmuttı' 
d<> im:ır planı işi yoluna konmııştur. Be ediye tenvirat motörleriıı1iıt 

M nemene Yamanlardn Kıırngol nil nmesi için bazı aksamının 
havzasından getirilen içme suyu tesi- reden getirtilmesi üzerinde t 
ı.atının nok~;an kalım şebekesi yilıün- ler yapılmış. vaidler alınmıştır· 

BORIS KARLOF'un şimdiye kadar yarattıJI 
FiLMLERiN EN DEHŞBnJSI 

LONDRA KAL 
Pek Yakında TAYYARE 

" 1 T AVV ARE Sinemasırida Teı. J6-' 
BU HAFTA iKi BUYUK Fb.M 

1-TORKÇE SÖZLO VE ŞARKILI: lllll RllUSf 
2-PERNANDELIN YARA1TIClı znııi ASii 

nunu ıle de müdafaa ıçın yapılacak te- her iki filmi de her iki lisanda o1...k birden sönnek baştan başa faile: güreşen Halilin 
aia bedeHerinin bet sene zarfında ver- aleyhinde inkitaf etti. Halil, haksız- Matineler: 2 S 8 de, Camarre.i 

.-fye tabi kazançtan çıkanlmak here lıfa utramımıa rıtmen kıran Ke-
pazar stbderi 11,39• ~ 



17 MART 1941 PAZARTESi 

Aık baıka evlenmek başka! 
41Jktım te evlenmek i tiyordum. 

ln.s.an bu h\rp deV1'inde geceleri mas 
itelenmiş ışıklarla dört dıvar ara~ın
da yapayalnız a rabiJir? 
Binaenaleyh siz de hemen takdir et
~i§ olacaksınız ki benim için t:n ma
aı;Ul hareket derhal evlenmck~i. Fa
tat bir dakika müsaade edıniz. Sev
clkfiim kız başka, evlenmek ist>'diğim 
ız başka idi. Kalbim Seniha için 

Çarpıyordu. Terbi~ eli güzel, nazikti, 
~h zaketliydi. Lakin gel gelelim, ta-
ammül edilmez bir ku:suru 'ardı: 
Fakiıldi~eye yarar? Bu, tek ayaklı, 
teıneli ilk. bir benzer. Eksik 
Olsun. ~UMm Ha bu1ö hatırı a-
l !hr bir nikah. aşksız da ol:sa, değil 
rır, dört ayak üzerine dayanır, sağ
•tn olur. Rica ederim, böyle degil-

lUi? efendim. Şimdi nasıl bir düşiın
ee ne sevdigim kadından f cı aga e
d"p l>aıka biri.sile e 1 nm ğe karn 
\'erdiğimi anladıgınızı zannediyo 
l'Urn. 

Kendi kendime: St:niha fena kız 
değil, dedim. Lakin mangizı olma
chktan sonı a np ) a ayım! Blj. e hi 
kadınla na ıl bir ) ya kurul 1r? in 
Ban ilk gunden pi man olur. Ha\ ır. 
beyim, ha) ır; düsiınce Ye ideali rı 

NAKLEDEN: L. L. 

ZABITADA 
2 2 %' 0'8 'W' 

------
i ll' 1 · · cbkflo : ·kRda.::ım cı lı~n or-

(ANADOLU) 

Adana güreş müsaba
kaları 

Sh a , 16 (A.A.) - Adanada ya
ı>ılacak Tilrki~ e ~erb t güreş müsa
b,ıkal ı ına hazırlık olmak Uz l"I.' ka
za 'l korlerden gelen 28 gün çi .1 -

rasınd ··eçrne mti~abnkalarİ .'.ıpıl -
mıı;tn·. 

Vilayet meclisinde 
Vilayet Umumi meclisi, yarın saat 

14 de yapacağı toplantıda vilayetimi
zin 1941 sen~i büdçesini müzakere 
ve kabul ederek mesaisine son vere
cektir. 

Ruznamede bulunan ve geç.enki top
lantıda vaktin gecikmesinden dolayı 
müzakere edilememiş olan İnciraltı 
plajı inşaatına ait hususi encümen 
mnzbatası da bu toplantıda okunacak 
v müzakere edilecektir. 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!mize tabii ta· 
ravetini iade etmek iatiyonana 

SEBORİN 
Kullanıma. Memnun olacakaınıs 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi ı 
Kemeralb - lzmır -----rne uygun bir kadın bulmalı. 

Tabii, başka b'r k. dınla e\ 1 nm ı 
e Senihayı tee ~ur içındc bır. ktıca 
hına UzUlilyo. dum. Hatta ' ızh etiı 
btuhtemel tehlike ı inkiımfı b n 
korkutuyordu. Y kızcağız tim:t iz 

cla.. ·--D-o_k_t_o_r_A-ta-Ô~zk_a_l_ 

fiioden kinin 'ahut buna enzeı 
"asıtaıarla ıntih .. r mi~ e t lJhü 
~derse? Rnna rngmen onn cirldb et 

.... 
D rrı "k cıC'1ı de "' 1 ı>n n İ\ I.' (.' 1 -

Çocuk hastallk
arı mütehassısı 

d
e meselenin iç 'uzunu izah rtmeği 
UştındUm. 
lktısadi temeli olmı). n bir ç"ftiı 

Karşıyaka, Bahariye mahallesi, 
Şimendifer caddesi No. 108. 

E' t, amn zeı Yin u·r k c lk m Telefon: 5057 
c\ 'ğil ! .. Be l m z n •n hc•m de I I 1 

•
1 
ıle kurmağa muktedir ola mı\ acak
arını anlatırım deliim. Belki o za 
rnan benim haklı olduguma kanaa 
retirir. Nıhayet, efendim, onun pa 
rasız olma.' mda benim bir k.ıbaha
tirn var mıydı? Her ne kadaı böyle 
dUşilndOm e de, ene "çimde JJir te 
l'eddüt vardı. Bu kızcagız beni çok 
'6\tiyordu.. Hislerinin ~amimi~ etin 
-.ıa şfipbe edemem. Z2n allı kaç defa 
leı,tin etmişti. Ebed en beni v c 
·thii, cl(lnyada yalnız benim ·ç·n ~a
kdıgını benden ba ka bir ~e' di.i ün. 
rtıeditfnf velha ıl, erkeklere tutula ı 
hassas kızlann ımyledikleri 'lu gilıi 
daha bir çok ateşli duygusun ı ifad 

i~t\ onım ! !\r::ıcl ıki fark l ıırn-•---- D S TAB 8 ----

diyordu. Muhtem 1 intihar fikri mıı 
adiyen zOrnimi kurcnhyordn. 

bin delillle ebbfl e~eğ1 
ne eırıindim. Fakat "e~-tanın avağı 
kırtlır da bu teşebbüst muvaffak 
olursa? Kızcağızın felaketine be ı 
!:hep olmuş olurdum. Ma mafih b"r 
~ra~n ayatıma t1lkılan bir lı lu

•A;lcuı:tulurdtt~ 1 Sonr , uğr m, 
iıl 'ktir1'an ti d ka\ 

"W9!11A...1i? Bu düşü e ile d ' oltu k-
1~rn kabarıyordu Haber ot : hl.'
~~ dağıldı mı b n "m · in criız 1 

r re~lam olurdu. 

kat'i 1 ir 

Blllnllra Taısruaıız 
Simanızın güzelliğini 

artıran Bukleli altı 

aylık ondülenizi 

EIYER YALAVSON'a 
Yaptırınız. Ga et uzun .Sırrımı Senihaya ihtiyatla söy!l.'

~ıye gayret ~"'aektim. Hatta her ih_ 
t llıale karşı ba~ı ırsa kullanırım d"- ve her arzuya uygun., 

F ık t h n ndl.'n C\ ,. '! buln-

. e,·1 n -

n"ın llC"' 

mi 

e >·anıma bir eter ş"ş i de alma~.o 1 
•hınal. etJ:necUm. Çunkü ba.\ ılnc·1' 1 KEÇECiLER TELEFON: 28 00 
na ernındım. İ-~====·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~**:::::::: . r , • 

.IZMIR 

PAMUK MENSUCAT 
&._Bu karanını "erdikten ::.onra soln
tf\Unu cevlenme işleri bilro~u ~ nqa 
lldım. Mildiiru gordilm. Arzumu bil
dirip karakterimi anlatmaga çalı -
tını: Genç, ciddi ~slı kan. i~ i aile' e Türk Anonim Şirketi 
trıensup, mutedil bır maaş ı:.ahibi, i -
tlkbali ümitle do u ' ~ .• \ .s. S"h~n et Şirketin merkez ve Cabrikaaı: iz mirde Halkapınardadır. 
"Otı bin lira da p r .. Pardon \"a!ti on Yerli pamujundan at, tayyare, köpekbq, değirmen, aeyik ve leylek 
~n liralık gelin d mek ii'\tiyorum. markalarını havi her nevi kabot bezi imal eylemekte olup mallan 
"lltdiir sakalını ok ayarak: Avrapanın ayni tip menaucatana faiktir ...• 

-Öbür gün. zahrnet olmı zsa. tek- T l f N 2211 3097 
"'" uğrayın. Arzunuza U\'gun l>ir e e on o. ve 
•Yan bulacagımı ümit ediyor ·m. Telgraf adresi : Bayrak lzmir 
-Çokteşekkti~ederim. Fakatr~ ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~a ederim, gizli tutulsun!. 
- Sır saklamak biiı'omuzun birin

ti prensibidir. Tasavvur ediniz. bir 
~k defalar, hemen hemen nikah gü_ 
11(1 biribirini tanıvaıı adan:ılar \len
dirdijimiz olmuştur. 

Oradan doğru Senihayı karşılama 
t~ .. O akşam gene randevumuz va ıdı 
ır şey olmamış gibi eski aşık ve ne

taketli tavınmı muhafaza etm~ğe 
tayret ettim. 

iki gün sonra t krar e~ 1 nme bü
tosuna , ollandım Müdilrun vazıha
~ine ıfireceğim ırada ktiçük kapı
'1 Yoluma kesti: 
.. - Beyim, biraz bekle~ iniz. :Mü
Mlp bey meşgul. 

:Metıul mü? 
- Evet. Bir matmazelle konuşu

l'or. Bekleme salonuna girip oturu
lluı. 
B~•~t. salon na eçtim. Müdü

~n ~es aııasında ince 
~ir kapı olduğuna gore içeride ki ka
lllların pe konu tuklarını, kAı>.ah 
Pılarnı art nda neler olduiunu 

~denberi mqak ederdim. salonda 
ı 1zlünhd n d' ist · derek 
t~k kabarttım. K"Onu tidür -

- bemek size me ud b 'r hayat ve 
fah temin ed cek mali ' zi•·eti sağ 
Ilı bir •t' k ı mi? 
lCadının sesi: 
- Evet, cıye cevap veriyodu. Böy .. 
bir •kek iatiyornm, 

v - Tabi al& de bi iyorsunuz kf, er
. ce~ tfmdf P-1'• ister .. Halbuki de

llnlse sere para verdek yazlyette 

Bakkallara Müjde 
Meşhur pilavlık OrhanRazi pirinci 

Kifi miktarda getirdik 
_Çuvalların üz rinde S S S Ekstra pilavlık 

markasına dıkkat 

İ<estanepazarı 87 3 cü So. No. 24 

Şemsi GÜNEŞLİLER 

lzmir Yün Menslıcatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevaim dolayıaiyle yeni çıkardıiı kuma4lar 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

-= Y enr. yaptıracaiınız elbiaeler için bu mamulatı tercih edin 

~ ·SATIŞ YERİ ____ _ 
Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T • A. ş. 

Cevat Dağh 
Hutalarmı her aiin Mhahtan 

ektama kadar ikinci beyler eoka
iında 65 numaralı muayenehane -
ainde kat.al eder. Telefoa: 3055 

ALSANCAK 
lata.yona karpamda y9I açda11 

EGE • 
hususi Hastahanesi 

s&lıihi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

Her fubeye aid haatalar kabul ve mtl
tehuauları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 _______________ ...., __________ , 

Doktor Operatlr 

Dahi Öke 
IZM1R AfKERl HASTAHANESi 

KULA!>, BURUN ve BOCAZ 
HASTALIKLAR! MOTEHASSISI 

ikinci Beyler aokajı No. (80) 

Hut.alarmı laer .... öiı.dea 90Dl'a 
bhal ve tedaYi eder, 

lzmir beüdi11uinden: 
Kadastro 1165 beledi~e 63 üncü a

danın 412 metre murabba.ındnkı 32 
saj: ıh arsasının satışı, yazı işleri mü
dürlüğündeki rtnamei'\i veçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
b deli 2472 lira teminatı muvakkate
si 18ö lira 10 kuruştur. Talipl4>rin te
minatı iş bankasına yatırarak mak
h ızlariyle ihale tarihi olan 24-3-941 
Pazartesi gUnU saat 16 da encUmene 
milr:ıcaatlan. 8 12 17 22 902 

1-1.r. seytfnyafnulan .......t 

Omer Muharrem 
Çamaşır Saburiu 

TOPTArt KiLOSU 

1 37 Kuruştur .J 
Usta aranıyor 

Ömer Muharrem Sabun Fabrik ... 
için Sabun keaici bir uataya iht~ 
v...U. 

1r1111t:~ 

SAHİFE 8 
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zm'.r Levazım Amirliti Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Aşağıda cin ve miktarı yazılı malzeme 19-3-941 günü saat 

' on dörtte komisyonumuzda münakasaya konmuştur. 
2 - Tekarriır ed n fiat üzerinden \ ilzde 15 teminat alınacaktır. 

3 - Evsaf ve şerait her gtin komisyonda görulebiliı. 
Adet 

6000 
8000 
5000 
7000 

10000 

Yem torbası 
lp yular sapı '{' başlığı 
Belleme 
Kolan 
Gebre 

10 Nalbant takımı 
300 Çul 16 17 -lzm"r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

l - :Müteahhıd nam ve h sabına 432 ton kuru ot 29-3-941 günü 
saat 11 de açık ek~iltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bı>deli 25488 ve ilk t minatı 1911 lira 60 kuru~ 
tur. · • 

3 - Şartnamesi h 'I' giın k.omi~yonda görülebiliı. 
4 - İstekli erin belli gün 'I.' saatta Fındıklıda satın alma komi.q\·o-

nuna müracaatları. 13 17 2:l 27 
İzmir Levazım Amirli.ii Satın Alma Komiayonwadaa: 
1 - Ciheti askeriye için 3500 ad t yerli ha) van çulu kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhale i 25 Mart-941 salı günli ~aat 11 de yapılacaktır. 
3 - İşbu ha) van t;ı,tlunun tutarı 23450 lira olup teminatı 1758 liıa 

75 kuruştur. 
4 lsteklilerin i ... 1rnrta askeri satın alma komisyonuna müracaat -

hırı 17 22 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

Beher kilosunun 
tahmin bedeli 

Krş. Sa. 

18,000 Kilo ko) un eti · 71, 38 
23,000 Kilo kuzu ('ti 68, 70 

850 Kilo sığır eti 48, 77 
1 - 12-Mart-!>41 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesi talip çıkmama-

srnclan :ukarıda cins miktarı ve tahmin bedelleri yazılı ü~ ka
lem etin 20-Mart-941 persenbe glimi saat 16 da pazarlıkla ek
ı;iltm si yaprla~aktır. 

2 İlk teminatı 3791 lira 7 kurus olup şartnamesi her gün iş Aaat -
!eri dahi inde 255 kurus lıedel muknbilinde komisyondan alı

nabilir. 
3 - hıteklileriıı kanunun istediği \'e:sajkle birlikte belli gıin ve ı.ıaatta 

ı~tanbuldaki komİ!r\'onda hazır bulunmaları. 17 18 1937-1008 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
L. Kr. Cin-.i Mevkii No. Vakfı 

170, 00 Dükkan Hal •J:na!'lı 403-426 Mazbut evkaf 
Yukarıda j azılı kiralık dükkana konulan b~dcli muhammen üzerin-

den müzay de i icra edilecektir. İha e i 21-3-941 cuma gilnü ~aat on-
dadır. İsUıkli olanla ın ~akıflar daires"ne müracaatları. -941 

Vilayet daimi encümeninden: 
M ndere uzerindeki llüse) inağa köprüsü tamira ı 9922 lira 80 kuruş 

kr .if u, d r 1 açık k "ltm ) e cıkarılmıştır. Taliplerin ihale taı;hi 

olan !H-3-1n11 lHlZ<ll ll.' i gtinü ~aat 11 de) üzde 7,5 t~minatlari~ e eh
li\ et 'e ·ı,alar.nı h.ımilcn daimi encümene muracaatları. 

17 21 26 30 1029 
__ M.....,_a_z_il_li_.B._e_l-ed·~;--9--;-,-e.isliğinden: 

35 lira • ı n < slı • a illi Belediye \'e erinerliJ{i münhaldir. Talip 
olacakların Memurin kanunu hükümlerine tevfikan 31 3 941 terihine 
kadar Nazilli Belediyesine müracaatları. 

115 17 19 21 (1885 986) 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

T. Bedeli İlk taninatı Pazarlık günü ve saati 
Lira Kr. Lira Kr. -40000 Kilo Be} az üstüpü 19386 - 1450 20 20 3 941 Perşembe 14 de 

40000 c Renkli c 16176 - 1138 20 20 3 941 Perşembe 16 te 
ı •- Mevcud evsaf ve nümunesi mucibınce tahmin edilen bedelleri, 

ilk teminatları pazarlık giınleri ) ukarıda vazıh iki kalem i11'tQ
'iinün hizalarında yazılı ~aatlerde Kasımpaşada bulunan Deniz 
Levazım satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yap\
lacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün iş saati dahıl"nde mezk6r komi~yondan be
del "z alınabilir. 

:l - h klilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge
çen komis) ona belli gün ve ~aatte müracaattan ilim olunur. 

16 17 (1896 983) 

Deniz Levazım Satın ~fma ko
misvonundan : 

• 

l - Mevcud nümunesine göre tahm:n edil n m cmr u b deli 16184 
lira olan 200:1400 kilo Süngerin 2o a 941 perşembe gilnU saat 
15,30 d pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır, 

2 İstekliler, teklif edecekler: miktar ve fiatlere göre yilıde yedi bu· 
çuk nisb tind ilk teminat vereceklerd"r. 

3 - Nümun sini görmek i::;•iyenlerin her gün ve pazarlığa iştırak 
edeceklerin de belli gün ve saatte ve kanunun istediği vesaiklc 
lıirlikt lı-; anbuldak: komisyonda hazır bulunmaları. 

16 17 (1927 1007) 

Bütün lzmirlilerin miaaf ir oldukları --~ it Bankaaı civarında maliye 
A,,karada: Yeni Şehir Palas: bahçeai karfıaında: 

TELEFON 3949 

~ h p, Tepebqında Şehir tiyatroau stanbalda: Yeni ve ir alas: brfUIDda 

TELEFON 41300 
"DlrklJ'enin birinci aınıf otellerinin en ~iei ve en konfirlUtGdtlr 

GELILER: DoetiarmmllDCÜ•oteı.ı...ıum...w. 

• 




