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Müstaceliyet kararile 

Anierikacla 
Dünyanın en büyük . . . . 

• •• • Yunan baıvelulı Korıaaa 

,..... .... aı ~A:.r:_ Naip preaı ' gemılerı y~pılıyor Loncira, 21 (A.A.) Sabah ga -S 4'111 ltapeldl lfftkoftç ile bat- \'aşington, 21 (A.A.) - Parla - zeteleri, milsbet hAdiselerle meşgul 
~ ....... Maııld •• baricJye na· mentoda verilen mhhimata göre, in- olmakta. İngiliz ve müttefik kıtala -
~9' kaW etmittir şa edilm~:-1i mukarrpr peş Amerikan rın yeni zaferlerinden bahııetmekte-
~ 11 (A.A.) _ o. da .u. zırhlı~. 60-66 bin tonluk ve dünyıt - dirler. Balkanlar ve Fransa \'azb·eti 
fliiVAMI 4 NCO SAHiFEDE) nuı en büyük gemiieri olacektır. (DEVAMf 4 NcO SAHiFE.DE l 
~· ... -
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' mUf, cu us Y ~ pro-
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AS Kf R I VAZIYET 
Atlantik mey

dan muharebesi 

Atlaatikte laaillz destroyerleri ne aid temılll bir reaim 

lngiltere! ~ Almanya 

Memleket hastahan inin devletçe idar 
• bir hastahane a~ası istendi 

Vali, kararların en uygun ıekilde tatbik edileceğini söyledi 
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Bayraklının su, nakil • aucONKO P.ROGRAM 

vasıt<tlan derdi e e r 8.00 Pl'ogrıım, 8.18 Ajnns haberi\ 

1 HALf< DİYORKi 1 Sı m •• c • 

~:iayın Bu~. · 

1

8.1 l\füzik: Hnfif pl'ogrnm (p
1 

A"'kerı ' . i- Ati t•k h re de hcı· iki kıta- Bn) raklı beşyüz hanelik, h!lva ı 8.45 9.00 E,· l.ı.dını - Yemek H:.tc~ 
ynsi fnal'.) 't iki an J mu a- mıı istilfısı ınlim- guzcl \'e rutubeti az şirin bir köydür. •• d 1 ti 1 k? 13.:.;0 Pl'ogram. 13.33 Milzik: Ti.ırl>. 
mınt::ıkadn teka- b • edd 1 kün d ğildir. Atr- Ko)ün birinci derdi susuzluktur. UC8 e e ne sure e yapı 8C8 lplıikJ:ır, l3.50 Ajıın · habeı-1 ri. ı 4.C 
:süf ctn.1 iş. tir. Bun. - re eSJ ŞJ et e tık mücndel . n- ı ı I I k" l . b t 1 • • • • • • • • • • • •• • • • lüzik: Turkç~ plaklar progrn1111ı•1 

lnrın uırı Atlırntık giltcr('yi AkılC'niz- u ıc U{ ·ım e erı11 unu emin <>l - \ ıl.ı) et, bülun knzah ı dakı halka., bunun tntbık urct~nı go~tel'ır talı - <k·vmnı. l l.20 l\Iüzik: Riya eticuınlt 
ll"ıı nttıktnıı son- mi olma. ıııa ı·ağmen h men biitlin ıtına mtlcnde)(' · t f d ,.. 1 rwıtnamp \'e cııhnrı saırir' \'e kÖ\· ı d (Ş f 1 1' muhnreb ~idit. Bu d d• " köyün mc,cud çe melerinin hep~i - • ··ı e r.ı 111 a 'onceı:-. • • .. : .. • •. o t • • Jatı o.ıı e: h:mn Kiinçcrl, ,.:·, 

rncln İngiliz !->m·p evam e ıyor ra kıtalarm mücn her mevsimde su llzdur~ Su, gc diği diğ'' Lir t ımimdt' g .. ' ·en enelci vnzi- knn.unlmıı hukumler!nı~ de .tatb:.k \'e füzik: Hnfif melodiler (pi.), 'ı ,.s 
"" ticaret gen_ıilc· • delesı h:ılini nla- Z'3muıı <in, ııdetn dumln haJiıı<I :ıkıu· \ Pti lıntıI"l:ıttıkt: n soııI"a cth·or ki: 1 ~ıı;.ıp t~lunmf. ı v 

1 
kh~~.u~ sa Y ~uk~- :'ılüzik: Konser - ])evlet kon. cı ,·ı tll 

rh·le Alman deıı'z- cak ve iki tnrııf ve halk da bu u.vu toplamak ~tır"- . Pu uı h· l· . k . l ,..·ı ı e ı,\"C ı l':-.~Js nn < a ı ın ~ ııce c te - rıııdan nnkleıı nesriycıt. 18.00 prıı . A .k f ·ı h b birbirini iktısa- " , l el\ .ı .ıı ın <;O \ .\g'I 
1 

' 
1 

- bu·ler nlınması 'e beledıyc ve köv . 18 03 K ı . z· t t:-ık' 
' altı, deniz U:stii \ merı a 1 en ar e İı/)C l'll zaruri ihtiyacını tf'mine CH- . k l J J .. • • , mm, . onmıma • ırna • tav,arc <ıilcıhlnı·ı d n ablukn ('ciec'k- n:esı.H :> r.' r ırma • cay. t"rc c- l).U<~ç~lerıı~e gerek bu mu.c~delenin mi. lS.QS l\Ii.izik: Radyo Caz orke~u 

:ırasında muhare- tir. ı:oylec de Jı<.'.ır. Hatta açıktan g len \'e te"11iz rrn t .ı~m.ı ı .ıle b ıt:ıkhkl:ır m v.dıma h.ır~k.ıy.le ıcp·~sı \'e .gerek kının tedn- -;İ (lbr:ıhim Özglir idaresinde). l ı 
be dernm tlın •k- gı'rmek u" zere hnl'p uzıyuc:ıktll. olmıyı n bu uyu rçcr. gl'llllı" \e. m.ıh.alle \'l koylercll'l,ı <:l• - rıkı H'lll k.:ıfı .. tnh<ıı::;at koydurulmn ,J :.\lüzik: fızraklı ~:ızlar takımı, 19·{1( 

f>il,knk la\ ıktır Biı•az vnkt.i hali olnnlar par.\ İ) le mı> ynlaklan. ı.lc eama ır \ l' bul.~"ık \ l' her nevı mu esse.sat il<' hal ve \"akti Konuşma (Glinün me eleleri). ı~.l 
tf'dir. ki, )1ihvcr artık iyi.un ır \"(' icerler . .Menbaı Bayrak- ·ul.ı··n 111 P:<'lı ı ırtizel uknın ı IH'tıcC'- mLbaicl o anlara aid mnhnll"rdeki .. 1 .. "k· K". t.·· ·k··ı . l" 30 A.J • 

• i\.·asi fR,,Jiy t lı• 1\ bı"ı· UU"Uk sont bı" mn<:nfndr. • ,, ı.· k . 'k ., . h l 1 ·ı h . !t uzı . O\ lll u erı, "· 
Balkm;laı·<la; h"l- nihai zaf~rd~n -' " .... 1' " .. '" uııh uır-<:o ı ırı ıntıcrı .ı,,ı o- nmı venıa .zurlnrın kendivesaityle hnbe·I .· İ9 ı- M"" "k· Sil 11~ ı;; 
ha~ a Yug-0<1l:'l\)n- Alrnanya, Vişigi işbir-. bahsetm·rnr. Hat- ~uhı~rn~ı .. bu .ttlı plek ~loll hvc c;kolk iyidbi~-. mu::; ve oıına~tıı l u!unmuı;lul'. Rehir. iznlesiniıı temiıı kılınma ·ı ımretiylc kıln: ?~ı·ı~ RadYo ~~ızetes~2~ 45 ı~ 

tfı bunJ,;r Am"ri- h.ugtıınl ku şkar nrba ı:ı ıı sak ::<;ınr ıı: ı,: ~aba Ye k<.nJ d, bfriken uôr le- bu Nk ehemmiyetli i in bütün ge - zik·· i~;cİ\'~ fn ılhe\•'<;ti 2.i 15'J{()1tı 
dadır. /iiiyapmanzakla 1 · d"d h a" ıı çınr:;a ununne auar.t'cı 1'111\•:ıçıktaLulıııan:Ld1:,..tlvı•1e\I' :•kl<>tinin y('rine gctİl'İlmesini·v ~ıa.(K"t~ 't") 2130 M:. "k·R· 
'Çô~~:~ıı hl1~a~;[i1~. ~~~i~~\ 

1

gib~ ',,.~~: za\~:.~h~;~i\•ercc~ği a~ikfırdır. . . rtı ~uı "lr!nııı v • uın·tiııtiilerin knıa ııiniı<ineklerin urmn zamanı ı:rclmek ,.0 saı/na~ı~~~;r·~ 1 (\·ioİo~i~ı. · rcf 
h itlza1n ediyor tereıek mucnd ı.._ n:ıklı) emız . tr~ııc ıııhı:.;ar H :-ıİ\ r -.ıııeklcriıı roğalınasııın h - üzere lıulunduğundan nlıikııd!u·lnnn, A 1 . 1 . • 1 ) :-.22 30 A. '~ h ,ııe 

~~;~·~a~in~~ı·~~·~; ııin ilfınihm <l.,_I eder .. Devl<>t ma raf ıhtı) ar <'?er~~~ hı' l't 'crmekt~ bulunduğu c"h<'th• de1·h: 1 vnzifey<' ev ki ile hu hu u~ta 1 ~.rn~~c-~~~ın< e . . t ·?tns - }' 
haı bin :;iclcletl • <l •\·:mıını bildirm('kte- \am cd~'C<'' in! ileri siıriiyorlar. • 1 yc,·mı) e 12 tren hareket. e~tırdıgı ·sıtmn miirac~(ll .:, belecr\ e 'l' kös J{C'l'eli r,ündiizlli mesnj ve grıyr •t gö~ eı ı, k--:·a d 1 ~nuşnln ~ .r11 ~~c50 ~ 
d·ır Alman t~ıht llıahirleri büHin d ,_ BugunkU hnı·l>i iki kıtanın mucade- ~:ıldc . a!n•h, akşam far!~el~rı knt- iht ·' nr meclıo;leri t kih1tı 111 imdi- terilmcsini ve faaliyet safnhatmd:m' 

1~~. ~ .ı b a ~\Pf~ a( ) et •23 io 3 ı 
. le ı· h·ıl'nd" go··......,ek han1 bı"ı· hn~·atcıı·ı· 1.') en ıhlıyacrı uygun d gıldır. den fnaliyet<' grtiri m, i ve nı'lhzur_ l 5-. iart-1!>41"trırihinden itibaron lıer 1 d.ı • ı,•z nn pd. I .ilaa 23"2r: 9o 

llı·zıcı·e 'l ")"lldı;"rı «ı"bı', Amf>ı•ikalı!:ıı· bu . • " .... < • J • ı~ l"" 1 h l' ·ı t• l ·•ı· 'l"a nız ll"Ull .., an e) 1 ~" 
<lertizaltı~ırın .., n;nh"et bölge~i ıe ele lngiltere ,.e oııun mtittefiki sn) ıla.bi- .. u en ~zum.u ve aya ı l ı.ıy~ç- lnrmııı iza <'"İn{' ait nw.;ainin beledL on be" g(inde bir vilayete mnlfimnt f Y~r;ı~k. r ,.Yr'.1m'\~~ ka ~n~~ '" 

• 1 k A "k A d ·ır larımız,1 bır <;are bulunma. mı rıcıı \ e n kovler 11 11 ba t 1 gel n faali \ f'rilmesi > • P og • P · ./ 
''ırllı'kl rı·ııı· ı"dclin edi,·orlar ece. o .. n merı ·:ı, vrupa a m ı.ız n<Jeı··z • 1 • • k • • , - . ~ 
" Bu vnziyet k~l'!-;IS~nda Amerikanın kurmak değil, istilaya uğramış mcmlc_ '" 

1 
• Kemal Sirrnan yet erı araSJna .. onulm:ı ı ve 8'3D mı- fzmir vali,.i ı 

hnrekıt g('Ç.m ini Amcıiknn g:ı7.Rlc- ketleri k~rt::rmnk emelindedir. \'e Av- maralı sıtma mucaclele kanunu ve F. Tukııal ZABITADA 
lcri ısr~rla talep etmektedir. Amcrikmı r~padukı dıge; devl~tlcr de bu ~ayc H' a"" kı"mler arac.ında te' t fı· z:::t'()ıı&ı:= 1 A ··-·- ·----·-----... 
gaz teleri, munncn mes.ıfelerf' kncl:ır ug.nınd:ı ~nJp1terc ıle beralıerdırler. ~ ı Nüfusta KADIN BEZ RG NLIGI Bergamada. bir hadise: 
İngiliz gemi k. fil 1 rinin • Amerik?~ . fıhH?r n. Jstılnsı al.tında bu.I;ımın Nor-1 ettirilenler Gazi bulvarında İ::mıail oğlu knhve- Berp;.ımanın Kınık nahi~ c İlH' b 
hnrp gemileri tarafınclnn him:ı::t>sın? 1 \(?(,'., Holland:ı, Belçıka \'C clı~cr. de\·l<'l- G .. d b"k pt 
il ·ri Urmii. lcrd:r. !er namına da koııusur gllıı bır tavıl' llfıkimlcrimiz prnsmda yapılnn ter- ece mesa1s1 e tat 1 ci Hüseyin ve Mehmed oğlu .Mehmcd: Jı Bagı.lan köyiinde Tahir oğlu { 

L~g~rn .. Am('rika hunu .nıı>aı. H. ger·ı takınm.:ı:-.1 tuhnftır. fılcre dnir Adliye Vckfi.letinden vilfı-'. ed1.iecek Emine \'e Fatmn adlnrmda iki gcnı;- Mu a :.ra.udin, -ayni köyd~ h .. tıı 
r. ~, E ı d R d 1 kadını 1 es lira mukabilin<lc iki vnbnn- tı:ıt 

knlnn kıı·•ımda İngilizler bilrtik bir y~i- ..• er m e \'C oma a. Japon nazırı yc.te yc. ni bir .<>mi~ ı::eI1'!1iştir. • . . . r-· . • . • . . . cı erke<•. satarnk fuhc:a \'ası talık <'tlik- oğlu hmed Celiği ığırlnrmın 
ku luıfifJl'tmis olac.ıl 'nrdır. Bo~ le b r ıçın h·ızırlıklnr nırdır. Alman~ nnın. fzmır ,A .. tıyc ıkıncı hukuk hakımı İznıır • ufu~ claıre ıııde \alı mızın ~ ·.ı daki mnh ·ulf.' z:ı.rar \'Crmcsindcll C · ı d h 1 h k · ld d • t lb' 1 1 1 tı !erinden yr.kalnnmıı- .:ve Adli eye \'Pril-knrnrln Amerik:! filı olarak hnrb · b ·r l·~P~n):: u n •. ı.:~: :. .ırc l ~ g Ç~<' ı- 1 B. Ali t:h:i Ok~Y . .9_0 lira n:aaşl~ _Ad~i- 1 n .. ır ı:•ı .. ec ır c.r e i~ e:in ura .. e gö- misi rdi . te tüfe İ) e b:\c.ağından ağırca ~·r. 
ndım daha atmı. olaC':ıktır. Bu k: r:ıı·p1 111 1stı' ~ gı f.loyk•nmekt(•dır. I•nkat yı• •ms mtifet.tı~hgıııe terfı ettırılmış, rulmcsı gun g çtıkçe ıııtızanın gırmek- __ ~_ı. _ _ ıamıstı ·.Yaralı ncrg-ıma hn:-tatııır 
Amerikayı halı -ürukl me~i ihtimali .labuııkanın lngi.t rey<' iııdir"lcceği 1 tzm r Sulh hukuk hakimi n. Ce,•dct teclir _Bnzı .. mt•murlaı· dcğistirilmiş, INGILIZ KRALININ ZiYARETi ,ıine yatırılını!'l, t-;uçlu yakntanı:ı 
kuvvett:clir. Hiı Am:ı"knn gt-mi i h:ı- "ııylenm dnrbo inmeden h. reket~ !,,"CÇ-ı M riç İzmir 1cr:ı hakimliği11e. İzmir yerlerme ı-;uratle, iyi i görecek me- . • adliye) \"erilmi tir 
tırıldığı takdirdt• Am<'riknıun filnıı mire~ t'rj de m~ln-ıılma.kt:ıclır. B:rHn- Ahkftmı şahsiye Sulh hukuk hfıkin~i ı:. n;ıır!ar tn) in o!unıpuştur. Vııli, ~eı:.ı:ıi: Londı a, 2~ {~\.~.) -. İng}ltcı e Otomobil kazası: 
ll'ırbe girme~i. bÖ\·lf' lı ·r hnr ,k ti ı p ,k a ·n 1 o .yo~ n dbnen ıapon atı.s sı, he-ı Kimm Ak . .;it Edremit Hukuk hfıkımlı- yı dıkkntle takıp. ıcnp eden yenılıkl"ı'ı kral~ ,. · krnlıçesı dun Plımutu .zıynret Men men kaza mın Turkcl~.i ~ 
ııılıii 11eticesiclir l n~iz Aln .ın dc·n·uıltı ,.~ tnn~relerinin ğin(' t.ıj in edilmiş ve bir derece terfi te. bit . tmektedi~. B~tün. m;.scle, ıhi- C'tmışlC'rdi~-. Kral, .Amcr~kad. n. alı - unde hir kaza olmu tur. Şofo· ... 

'\t ihYerin Anı rikn n v!' Ru wclt(' bır kı:;mının lmll:tnıl<lıgını \'C bunbrm ettil'il r:!k mnııc::ları 60 şar liradan 70 fu tnkı nrntetrıl,ım ışl rı bırnn en·i'l mm ve hızmete gıren bır torpıtoyu lıiinin 1 fare. inde bulun.ın ı ıe 1• 
ka;·. 1 HlZİ\·eU ·l'İ g(ttikrc :;iddctlcnnwk ma):ıs .t nr:u~t~. için ı;_nklandığ'ını ~ÖY-, liı·ayn <·ıkarılmİştır. Seferihisar ~iiki- e-ns <~.eftcrlere .is!"n!.e~. v~. ):~ırddaşln- dn teftt-; etmi.,lir. bcl"di) sinde 7 numarada ıcn) 
tt'dir. Anl:ıo::ılan Aır ribn kal':ırını lcmıc::tıı. Goruluyor kı geç ·n c;ene :ıgu~- mi B. Fehmi 1nn1 dn maaşı 70 Jıra\"tl. rın muracaatl nm gunu gunune ç1k:n·- - renezztih otomobili. dikkat.,izlil< 

- Mihwr bir iiırlü h zmedrmcmektcd"r. to~ için Y~J?ılmı )Jropaganda, hu sene ç.ı,lrnrılnı-.ık bir d<'rece terli ettirilmiş- f!Wktıı·. . . . . . A A • zündcn n~'llİ ko,\ de Rnsim oğlu bl'' 
Almnn ,. ltal~·nn gaz 1eleri. bu J,nr.ırı 1 de rna)"' 1çın b:u~}.aıpıştır. 1 tir. . • . .. Bu d:ıı.ı ~de ~e~ m. saı.·ı de .&'tbıkı S :{eri 8ZJyet sı-nfüt özcnn Ozgüi·u çigneyer"~ 
Amerika ile A\·rupa kıta:-:ı :ıra·ıncfo 1 Alm:ınyanm \ ~~ıdcn .d~ nıcm.nunı 1zmır Agırceza rnahkcmesı :rzn~ııı: ~çın D:ıh~lıre 'rkıılet.ıııclC'n miısna~e rnlnmıstır. Yıırnh çocuk, lzmil" ,,, 
ıh· miıc·ad ı ı1 in h:ı ·l: clıgı "el litı-ıl ;r{i-ıJ olmadı •ı habcrlerı gelmı tır. Berlınn" d:ıu B. Abdurrahman Bir. İkıncı ı"t('nmı~tır. - Bıı§lnrfı 1 nci Sahifede - J(•ket hastah:ınesiıw nakl<'dilmi·· 
t('ri,·orhır. bcyan.nta bulun:ın Alman sozcüc;ü, Yi- Sulhc~z.ı hfikimi B. Behçet Ti.irkav. altım. almak ve bu memleketh .\me- för tutı•lmu tur. 

nn idcti:.l: ra giin· Am<'ıikn Anupn inin h niiı Almnnyn ile işbirliğinden Ahkamı şnhsıye Sulh hukuk hakimi ll. H. Muhasebede rika ar:ı:sındaki deniz yollarını kp.:. Bir iddia : 
kıta ·ıncla ııiifıııuııu kıırmaJ, için harbe> l·n<'ın<lı!(ını sö\ lemi!';tir. Dnrlanın Pn- Act0ın Bnlkh. Kuşadası Ceza hl1kimi mektir. Bunun içindir ki: lngjliz fay- Kem rde J1 GO ııcı ·ok kt.ı tJ 
karı:maktnd1r. Tı .. b ına ı.rnı t(' ... ill go ri ;.:enlhnti \":l:;&İ\" ti d"ği tirmemİf\tir. B. Om ... Knrnlı birer derecı:> krfi etti- Yenı· te kı"la" ta hazırlık yarcleri. a~ ni zamanda Almatı tııhtel- ofrlu 21J yaşında Ali. o mnn 
------------~-- HtıZ\"i'ltin nutkunun, Viı:.i üzerinde riıert:k mah. ları 50 lirndan 60 liraya bahirl ... rini d"' ta.kip etmekte ve fır'='nt Fatma)ım ~vindcıı bir knt elbi.,t' 

Kahve 
Tevzi talin1atnaınesi 

henüz gelnıedi 

bii\'Ük t 'lir huınıfe getiıdiği görü!mek- çıknrılmıştır. \'ih1.' ·t Umumi mt!clisinin kar:ırı bt lclukı;a bu.~l:m .lıatır~1~kta__~ır .• ,.. ı 1:i , fnl\at s~·~! ~vde ?tu.r,~uk.tbııi 
tedrr. A nuınyn, ias" ntföele.,ind" Fran- lstnnbul ~ 1ücldeiumumi mum>inlerin- d:ıhilinde lzmir Muhasebei huı-.usıyf' cJuııınl d~ Louın>. ~azete..,:, :~,~lll- cl.uı bu um_. ik~)<'t edıldıgı gı ,. 
,;:1\·1 in •ilt.erE' al vhinc t.ıhrikı• c:,lı~- den B. Abid Gili. il'lioğlu da 60 lir:ı •e!ıki.fıtıncla tn. fiye \"npılııcakiır. . ı.z doııunma:;ın~n, eskısı. knclnı1 ?-gıb sızlık mahıl etinde oluP; olrı ( 
mı. t1. f, knt Anı rika delfü tiylt' hu me- mna la tt'rfınn İzmir Sulh hukuk ha- \'ila\·et daimi encümeni icap cd('n lul<>, her h~lde Jhmnl <>dılecek m· kU\·- hakkınd:• zabıtaca t:ıhkıkatn lJ 
"!<'l'•Y{' h.ı.led"Jmis gıbi hal,ılmnkt.adır. kimliğin~ t:ıyin oluıımuı:ıtur. hn ırlık nrı H! tcdkikntı ynpncak. \"Ü- \"el., olm.ıdıgını ynzmnktndır. mısb". 

1 zmir Ağırceza mahkemesi azasın cudlaı ıııdaıı lii nki\·Jc istifade edi!emi- !• ransız donmımasm<la mevcud ot ıız Miras kavgası: 
dan B. t~mnil Öğüt, üçüncü Sulhceza \ nl"'ri ta. fivı>~·e ~bi tutacaktır. b~ er bin ton.l~ık . i_ki gemiden birinin 1kiçc -m !ilde (' did sokHi'ı1 

ornovada hakimi B. Ömer Knya!ı, • ulh hakimi Hnzirancl. İzmır Hususi muhasch" Dak.ırd.~ ve dıgerınııı ele ~azabhrnl,~d· J l:.nk ogl_u E~rnil. sarho~ oln.rak 
1 lzınfr ihtirncı iciiı f<ıt:rnbuldan g '- __ Un. ZiihP.yd{' Yeğin. Urla Hukuk hfı- t:ıh~il sulX'I rinde ve bazı bii\ llk kaza- hulundııgu v · ynlnız. 26 lıın t<Jnluk uw· me elr .. ınden Bohor oglu Gtt 

tiril,,,n J &O çurnl kalw<>nin teni" tize- l J,imi Jt ~cı ·r Kolh:ın mnnr.ıl~rı 40 lira- lardn 40 ka<lnr tnhsildar ve tnh:::.i! m<'- knn·a~lıdıııün To:onda bulunduqu nn- n<'cl' camla11111 kırmıs'lır. 
ı·iııde Tic:u·(•t Vük,tl linin tHlimatnn- Dün topr c:.. <: bayran11 dan ."o l~r~ıya. çık:ı~·ılarak bırcr derer..:- munı ist"hclanuna bnşlnnacaktır. Bu znı ı dıkknte nlınır~a, Fr.ı~wz uonan- Kıskançlık yüzünden: 
m"si henuz gnlmemi.-tıı·. K.ıhvt> bir tn- l{utlulandı teı:f.ı t'i.tırı}mrnler<~ır: ··,· _ rn muılwr. Lbe ve Orta mektep Ifü'ZUl1- ~1~.<:ının .. O~·nn <l"nıı h~r,~ı~ıdfrn ~0111:~· Gü~ lyalıda 1 mail oglu 1~ 
ciriıı d po,.unda. bulu ımak~:ıdır. K.ıdıı lı. ~orgu h.lkımlıgıne • it-ne-men ı ları : rasıılda imtihan açılmak sur"lİY- s~glnm ktıl.ııı bu en bu~ uk gen~ılerııı !\IC'hm ıl kı?.ı Ay e, Ali kızı GU 

.B kl.~nen tnlırn_:ıtnnm.e ıle. halkın IJün _oğleden s ıllra Bornova Zira.ıt ~orgu ha~ım_i.?· Behçet Akbn)._U.rlı! ı(' tııyin t>clilecek \e \'İh\yetin lıaliye w bır ur~td:t bul~ınma~1~sındnı~ '!ola~ . Ha aıı 1<ızı Saliha ve tlyn kıı1 

~umln~n ~el't"l?<' 1:11.l·. nı..,betl<' hu İP\- mektcl>ııı<~<' .Toprak bayra~~ı kutlul:ı- <eza hukı?ıh~mc Datça Sulh. hakın~ıı baknyc, ıgil rinin tahsiliıtına htz ve- ":kdcnızc!.e İl1gıl~rc.lç!n bü,·ük.~:r t~lı- zafier, nı:;kançlık yüzfuıdeıı b r 
zıatın ı tıfad ı t mm olunacaktır. ma ml'l'lı~ımı .raııılmıstır. Torende Yn- B. İh an Ll'gın, O<' mc Mudcl rnmumı- l'ilC<'f'ktir lık te .. k 1 ctmem~c::t lazımgeldıgı huk- la in ) rnlnmıslarclır. 

,,.. Gazino. kahve gib; ~, rlere de pay ın·· li B. Fu:ıd Tuk ı 1. ı:ı~ımen komutam l~ğinc Beşiri Sulh hfi~im l.mın~ini }~. I · 1 medilebil~r. . . ,, Cnır:i aoymuş: ~ 
rılacaktır. g •ııeral A\ ni Fin, dıg ·r erkan, zirn- C emnl Ak u, Beyı;:ehır muddcıumumı- - --'- Atlnntık m~ydan nmharebPsıııuı. Baymclırın Y:tkaköyüııdekı. r~ 

Sntı-illl daha ziynd tahrniı;ler \':ı"'ı- ntçilt•r, mektep t:ıll'besi ve eh ıır köy- liğine &.>fenhi ar mtiddeiumumisi R ı K l..J b l ı olunca iddetivle d0 rnm ttiği ve iki ir<'n b:r hır. ız tnrafınclnıı ik 
ta iyle y:ıptırılmn~ı muht<>ml'ldir. lerck•n milli kıyafetleriyle gelen köylii- H.a ~~ Kfımil Özkent •. İzml!· aza nll!a- lSa --ı_~ er er ~lm:u~ krt~wızöı·iinün <le, Alman falı- H rk i ki halı eccn<le r ı 111 .. 

---------- kr bultınmuslnrdır. Nutuklar teati \'ınl ğıne Dur~unbcylı hfı.kım munvmı - 1 r - -=-- • I ı 0llJahırlcrme yardım,.,.. korsanlık yap- Hır ... ız, nrııııı) or. 
--------------, eclilmış ,.e toprağın değeri tebnrtiz et- B. Selim l>C'mlr ... lli ta) in edilm!şler-, mak üzer<> Atlantiğc çıktıkları hııb r Hırıızlıklar: 

1 
lirilmist;r. Davetliler, hazırlannn bü- dir. 1 kt>ud run \ c gcıiı'nedeki \umur- \'Cl'ilmekteclir. , .\ııaf ırtalar cnddesindt.• \ali 
fedc iznz edilmis \"C mektebin :ırazi- ---- *-- ta m "akkat kontrol meı:.kezleriyle Büyiik ehemmiyt>H hniz olan b.ı de- l~ra) ım. c ırnk olnrak <:alıştığı 
f:ini, ficlanlıklnrını gezmil'llcrdir. Ta- ,. "' • , • Cöı d deki fındık mll\ akknt 1-rmtrol niz meydan muharebe inin ne- ı tice ram glu Saatçi B •rnarın düld<

9 

1 •b<;. d.ı\e~lilor e.refin• ı:ı kte~in alı- Hükumet konagı ıgı bır mcr~~ziııd{•ll 15 ııi nn 1!)41 laı:ilun- \'Cr<'Ceğiı~i. zan~~l!1 gösterecektir. dan kllpl', yüzük \"C göğfüı iğnC 
K. S. K. S n sındc bır temsıl vermt lerchr. cl('n ıtılıar n fındıh. H .} umurt .. ıhra- Atl:ıntıl, d nızıne çıknn Almnıı ı ru- dığmdan :rnkalnnmıstır. t1 

UZOMı 

42 Siile~ m:uıo. 2!l ~9 * tamı·r go" recek catı yapılamıyncağı Ticaret \'ı>kiı - vnzörlı>dnden biri 2G ve diğeri 21 bin Kem€'rde 1202 nici sokakta 
240260 l 2 ' leıinden ~ehrimizdcki alnl·adarl-a•ıa toPiliıto hacmincledir. yin oğlu 16 ynsıııda Mm·ncl. o· --- Halke''l.nde bildirilmi;;tir. x oğlu bnhenvan Hfüıeyinin motıı~ 
2 0292 1 2 'Y Vali B. Fuı d Tukı;nlıı\ teşebbüsü ile * Poli.; dh·nnı. diiıı öğleclen ·oıırn Afrika h::ırekatı re inden 6 liın kıymetinde :tlld 

r-\ v •ı k Maliye \'ekU!etinclen c.elbedil<>n 17500 mııiye+ mlidiiı-liiğiinde adli kv~ım 'e nirC' cnldığınd-an tutulmuş. :ı 7 o. 16 :;o erı ece lira tmtıir tah isatiyle İzmir hiikumet rebi H. .'ırrı Erkanın rei liğinde top- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 'c:ı vt'rilınistir. 
8 20 FıO konnğı e. il ·lı surette tamir olunncnk- lnnmı , rnevcttd i leri konu. mu.,tur. ler. Bıçak taşıyormuş: t 
9 25 Konferanslar tır. * Ze) tinynğı ihracatçılar birEği Askeı i sözcü, Habesistanda ve K<>- lkiÇl'~melik caddesinde b;· 

:ro :l2 1Hikümel konngının eh kısmı ~ep- "d:tı(' hey'<>ti, cllin toplnnmıc::, birW~i r<'nde hu.rekatın mi.isnid inkisaf ettiği- o(du NC'cmeddin. Knhra01arı · 
11 Yok 24-3-941 ırnznı tesi glimi evimiz sn- yeni hal getirilec<'k. ic kı.,mında cln alak.ıdnı eden i~leri miizakel'(' dmi~- ııi ~öyle-mi: ve dPmiştirJ<i: l\fehmed oğlu llli~<>yin, Kil}ıf. 

7.AHlRE' Jonund{l saat 17,30 da dil, tarih, çoğ- bazı ihn el.!r \'apılacaktır tir. - Habeı:ıi tmıcla Haile Selilsh·en•·ı çarf\ı ında Mehmed oğlu Alirı:ıı 
• • ı J{. s. K. f; rafya fakültesi e-.tetik döçcnti Bal Dün bazı ~miitcahhidlerin tekl!fl~ri * nC'ledi\ (' r isi Dr. Be he et LZ, c~ndg.ık\·. r

1 
kıt:ktl1arı_ Dt b

1 
r Markto" tk'ize- krindc birer bıçnk bulunmuc;l 

llD Ç. B:ıkl:ı 7 50 Kemal Yelkin tnrafınclan (San'al kom· vonca haddi layık görillmemış, dün şehrin muhtelif c::emtleri•ıcleki rın c ı nzyı erme c evam eme te- Bu ne cesaret? ı " 
10 Ton su~nm 29 kultiıru , e tabiat) ve 25-3-941 salı münakn anın uzatılmasına knrnr ve- in a: t \'l' -:ığ. ~Jandırnrn i terini tet. - <li:'k>r. Bu ~ehir kısmrn muhn nrn edil- Geee lkiçe melikte Nadir sa 
67 Ç. K. clıııı 8 güııii saat 17,30 da . iynsnl ı>ilgilcr rilmişt ı·. kik etmi tir. ·mı~ bulunmaktadır. da ismail oğlu Kamil ve nr 

112 c. . Tohut 50 9 okulu profe öriı Bay Nurettin $('\"İn -- Şimdi Harnr - Cicikn ar:ısınd:ı ıliis- l\f ıınsu:ı: Siilt>ymnn kızı 32 rıı, 
101 B. Pamuk 57 70 tarafından da (.Mod rn tiyatro) mi'\' Yardım seve· rlJClıır cemı·ye ı·nde mania tc-mas temin edilmistir. . Bn. ifa ibenin evine girerek fel 

GO Ton P. çekirdek 6 zulu biı·er konferans \ crilecektri. ~ teklift buiunmu 'e reel cc,·111'
1 

Eve taarruz: en tehdid edel'ek haYayn jl§.h' : .............................................................................. : ---= BuQ"Ün matinfleıden iiibaren =--~ .................................................................................. 
ELHAMRA Sinemasıı1da 

EŞi CönOLMEMIŞ ZENGiN VE MUHTEŞEM PROGRAM 
. -1-

T kı aı· "O tC'rilm -i için lıtıtuıı tzm:dn i rarla i~tcdiği 
SEVENLERiN, SEViLENLERiN, ASKI TANIYANLARIN filimi 

L E Y L A ile M E C N U N 
M u ... iki Yeni s·. 1• r 

SAADETTiN KAYNAK VECDi BİNGÖL 
Şarkılaı· - Münir NUREDDiN _Müzeyyen SENAR-Cevdet SOYDANSES 

- 2-
Guzelliğiııe doyulmaz guı.l'I bir filim 

KADINLAR OT E·L İ 
YAratnnlar - Linda DA R N EL L .... Ann SOTHERN 

3-
K O R S A N L A R G E M 1 S i < RENKLi CANl.I RESiMLER) 

4 -
FOKS JURNAL da - en aon ve en mühim H A R P haberleri 

SEANSLAR: Kadmlar Oteli 1.30-5-9 dA Leyla • 3 ve 1 de ba,lar 
Cumartesi ve Pazar günl ri 11 de Llyla ile Mecnun hatlar. 
DIKKA T • Haftanın bütün günler,"nde ilk aerfaalarda UCUZ fitnlarla 

bu muazzam progYamı kiunilen görmek kabildir. F. 20--25--30 kurut 

' 

Yukarıdn cemiyetin çnmnşır hazırlnm faaL"yelinden bir intiba, 
altında cemiyet idare hey'eti 

Şehrimizd.-, \ nli Ray Fu-:ıd 1'ııksalm l'C'fik:ılnrıııın riyn et.indeki yar
dım ('Vcrler cemiyeti, mesais4ni gün gectikçe nıtırmaktadır. Fakir aile
lerin istidnlnrını yazmak, işlerini takip ettirmek gibi güzel bir karnrdan 
başka, fnkir aile çocukları için çnmaşırlar dikilme \'C hazırlanmasına 

-0hemmiyetle devam edilmektedir. ... 

Göztepedc ?llehmed oğ'u 'I' vfik, 
1 
l:ırdır. Şikayet üzerine Kfınıil ~ 

T • .lıir kızı 34 yaşındn Bıı. \'edianııı lanmış, k-<.ıçnn nrkadn ınııı tıtl: 
C'vüı~ t .. arruz etmis \'C' knçmı.ı"ır. ba lanmıştır . 

' 11111111111ıı111111111m1111111r111111111111111ııı111mrı111111m 111111111111uı1111111111111111111111~ 
TA YARE Sinemasında Teı. 16, 

1 

BU HAFTA 
f 

INGfLTERE TARIHiNiN HE' 
CANLA DOLU BiR FILl'A

1 

Boris Karıoff 
·ı·r11l un şimdiye kadar Y"-raltıgı fı 1 

en dehş tlisi 

L ra 
Kale~ 

Kralların harbi, snltanat hırsı .. Kral çocuk ve ailelcriy~e Lord!-~ 
öldürülmeleri. K~lenin celladı .. Görülmeğ değer bir §aheserd•'• .J. 

AYRICA: G A Y ET G 0 L 0 N C L 0 K O M l K 4 
ıiıiuılif mtt"İlıİtiııUıiliiiifüiltlıiififıliılİhufıffillı«lliilmıi11İııİıiııİIİ"İlllUlll 



.) 
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22 Mart 1941 Cumarteai 

lzmir sicil ticaret Memurlu2'un
dan: 
Tes · ı edilmiş olnn (İzmir Pamuk • ıensucah Türk Anon~m Şr~etil. n.e 

ait te:;.idi sermnyc beynnnnmcsi Tic:ıret kıınunu hUkilmlcrıne gore sıcı-
litı 2972 numı ı·a:.ın. k.ıyıt , e te ... cif l'd'lcliği ilan olunur. 

1 : Beyanname 
lt.miı· s.cili tiral'ct •n ·muı llwu 

n:::ımi mühru Ye F. 'fenik 
inıwsı 

1Z.1İll PA lt:K 
M t_.~ • r S l-"' C A 'J' I T. A. : . 

. . 

Esas mukavelenameni ı altıncı ınaddesin~n 
' birinci fıkrasını değiştiren tadil 

LA y 1 jf As l 
Eski şekli 
Şirketin sermay si beh~ri 
(20) Türk Lira. ı kıymetinde 
Yaz Onbin hisseye münkasim 
(2200000) Tiirk lirasından 
iburettir. 

Yeni şekli 
Şıl'ketin Sermaye.si beheı i yirmi 
Tiirk lirası kıymetinde ( 137500) 
hisse\ e miinknsim (2750000) Tiil'k 
Lirn~ııdan ibıırettit·. 

Cımımi ktıtiıı 
25 Şubat: 1941 

15 kuru~ Damga pulu, l ku l'll:ıtuk 
Tayvare pulu 

Imza ~okunam:ıdı 
lzmir Pnmuk .1ensucat Turk Anoı 'm Şirketi esas mukaveleı~r.ı~e."'iıı~n 

G ıncı maddesini dcğist'ren tndil lfiyi'ıalnrı, lem Vekilleri Heye+ nm 1 

~ 1941 tarih v.e 2 1:5320 snyılı karrıl'ı• mcsiylc tn:-;dik kılınmıştır. 
Tieıu-ct Vekili n: 11ııw 

imza okunanı. dı 
IJokuz Jil'alık Dnmga pulu 

R~ m'i mühlir v · imza 
(1127) 

lzmir veteriner müdürlüğünden: 
Buca alanında ilkb:thar .ıt )o arı~la ının ikiııci haft,, ı 23-:\frırt-l !111 

l>:ızaı· günü saat on beşte yapılacaktu. 
Knrşıyakahlar ko.u bilet \ e progı ,mlnrını tütlincü JJay 11-ayclardnn 

leınin edebili·Jer. 
TRENLER 
Clotş : 12,15 13,15 13,30 ı.ı,ıs. 

DöNOŞ : 16,55 17,10 18,10. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

15Q atmos.frr tazyikine miitchamıı .. l ~ ııi \ern az ~ull.ıııılmh h:ışlık 
\e kapaklariyle birlikte l 00-200 ad..t ok::ıijeıı tüpli ·atrn alın.ı ·aktıı. 

Sntmak isti~ enlerın satacnkları m'kt.n· ve fiatının {'n gee :1n-.\larL
n41 tarihine kadnr A"keıi fabrika ıı · umum miidül'lügilnc• b ~<linnc-
l ı·i. 22 24 21i 110~ 
"- - ~~~~~~~~----~~-

Kirahk bağ ve tarla 
O, Demiryolları S nci işletme kom•&yonundan~ .. 
'forbalı i taşyontı c:varında iclarNnizc ait 2. h.e.ktar lıa~ ,·c ~· 1.ır!d~ıı 

tn .. ı. k _.. . 1 .. ·ı ile ,en ııüddctle kır:ıyn \'8 lecekt ı. Ih.t-
1 ·• 11cı aı ı.ı.rnu u u u ı e . . <l h · . 

1e>si 9_4._941 tarihinde saat 1 ') de A 1 .. ucakla işletme hın:. •10 :ı · omı:s-

~<>numuzc.ı. ~apılac-aktır. • t kl l " (22.=>0) 
Uç cnelik muhammen kira:;J (:'00) liıa olup J;) c ı. ~ıın .. ıı:ı 

lıı·nıık mu"akk"t teminat makbuz:. ı·ı ile munyyen \'nkıt~1 k
1 
onı.,•\ · " ı \'P Tor )fi ı i :a:;yuıı gelrneleri ıazımdır. Şnı Ltuıme·i dctme lrnleminc e l l~l:~ 

1 

Şeflığinde görülebilir. 22 2:> 28 :n 

----~ 1 
Ahkamı §ah•İye aulh hukuk malı· Maniaa asliye :ıukuk hakimli~in • ı 

---- -----------
kc01 . d . 941-120 den: 178 .. 
lz~~ eC~ıkurçeşme mnhall~"inin Konyadrı .ınıknt Asım Çclık ya -

587 ~bn. · · • aket sok•ığınd·ı 5' nında Hatic Y~prem ta.·aımdan 
cı uuncı .l ez, • • . · 'd· ct· • 

ayılı evde mukim iken l:Hen Lfıtif mahkemeye vcrıle11,ı:;t1 :' :ı· 
kızı Hatice Aliyenm nlacaklı::.ı var- J~oca:;ı • iu~t:tf:ı F l"hmmı.n 9~8.,:;~ -
ııa 1·1.- ı ·t'b 1• n lı'r a\' 1·,. 1·ncle mıh ne ınde l\Ianısac\a tcgaj yııp cttıgııı-

,ınc anı ı a e ı •. .., · ı· · , ·ık" ·ı · t 1 kQrn . ·· u \'C bu nıu" ddet geı· den gıup ıg111e m ·um \'Cl'I mcsı a -
e~ c murac.aa .., d'l · t" 

tiktt:n sonra alacnğın kanunen hük- lebl.! ı mı~ ıı·. 
ttıu· ol g~ı ''e geı1e ·1 ı tinda•ı iti- A .an Kon)":lnın Ü\ nlı oglu mahal-
b amıyacn ° • · . d ı M · ı l .. · · ı· · · 
nrcn iıç ay içinde varislerinin mü- ıe ... ınd eı~., o up l t~ım;actlrı rnd) u ~ ~beı~ı ı 

ra~aatl . , '·u müddette müracaat han a -- !'a) ı ı ıcare ınııe e uz ı 
' aıı \C u • ti ·l~ mec:g 1 'k lj•JS " ıus' 

E!<Jilınediği takdirde metrukfıtmm tıcare ) e · u 1 en • -.. '~' ... '.~~-
hazine , devir edileceği il:ln olunur., de kay~olan Ah;ned _oglu .e Sa't>ııc-

yc ---- elen dogmıı 129.> doguııılu l\[u...ıtafa-
/ • b 1A_,. · . ..J-

1
• } 1 nın havat ,.~ ôlümündcn malünı·ıt ı bu 

:::mır c -caııyesuuu;ı . 1 . . b ·ı t 'h' d 't·b ı 
}{ d tro 1165 beledh"e 63 iindi a- ıun.rnların ı:;. u 1 an arı m. e!1 ı ı. a-

1 <l a as · . .,., reıı bir sene znrfıncla M:ınısn ashye 
anın 412 metre murabbnı~dak~ ".- hukuk htıkimfiğine tahriren yeya şi
al'ılı arsasının satışı, yazı ıı:;lerı mu- fahen malfımnt \'ermeleri ak~ı hal
<lurJUğündeki şartnamesi Yeçhile açık de kayıp n:ızariylc bakılacağı ilfın 
•ııttırmaya konulmuştur. Muhammen olunur. 1 
~deli 24i2 lira teminatı mu\·nkknt<.>- -·--' 
~i 185 lira 40 kuruştur. Taliplf.lrin tA:- A L S A N C A K 
ll'ıinatı i-:.: banka ına ) ntırar. k mak
huuariyle ihale tarihi olan 24-.'1-91 l 
l'a ?.::ırtcsi günil saat 16 da encüme:ı" 
111Cir;ır:tatları . 8 12 l 7 22 !102 

lt İ:unir asliye ınllhkemesi ikinci hu
uk hi.kimliğ1'nden: 

. lznıirde Tmnztcp" mahalle. i li4i 

1
nci • oka k 38 numaralı e\llc otm :ı n 
'atına Aykut tarufrndnıı Kocatcı 

'l'lahalle. inde 665 •1kuk 24 numaralı 
evde mukim İlırnhim A\ kut al<'··h' ıe 
1kaın(' olunan bo ·nnma da\'fi"'llun 
ıcı·n kılınan muhak<'rıl<'"İ !'ontında 
rn ll:'ni k. nun ı a4 \ ~ 50 inri mad
tl •leriııc te\ Cıkaıı lbrah;mlP l-'atmn
t\ın Yekdiğcrincl n ho anm:ıları ~a Ye 
rlıŞterck çocuklnıııım velayet hak
h<ttının unaları Fatmada ipknsına ve 
eı· cumartesi altı nat babalnrın ı. 

lrG..ıterilmcsine ve knbah. tli olnn lb
~ ~himiıı hül .. üm t:ırihiııt ;ti~nren 
b1l' ~en" müddetle cvlennwnıesine \'c 

1 .ıtkı~ c hüküm hnı·cı olnn 300 kuruş-
u ınas ırifi muhakeme olan 1528 ku_ 

l'tışuıı dahi 1brahin1e aidivctine tem
l .izi kabil olmak iizere 1 İ-3-1 !>41 ta
~1~iııde dnvncının vicahındn ve. m~i-~ 

l'ıaleyhin gıyabında karar verıldıgı 
Ve Usulen tanzim kılınan gıy'!lp ih -
barnamesfnin mi!ddcinleyhin ika -
l'lletgahınm meçhuliyetine mebni 
llıahkenıe koridoruna talik kılındığı 

lataıyonu karıısmda yeni açıla.o 

EGE 
hususi liastahauesi 

s~bibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BİR 

Her ıubeye aid hastalar kabul ~e mü

tehauıaları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 
tebliğ ma:kamıııa kaim olmak üzere 
ilitn olunur. 

(ANADOLU)' 

• 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastfl hanesi 

Ege böluesı in un m h eşem bi icik müesesesid.ir 
MODERN. l<OMFÜR, TEMiZLiK \JE SÜRATLI SERViS 

lzmir de terdarhğından: (1138) 

Satış Mı.ıh: mmen B. 
No fll 

502 

:>o~ı 

504 

:;o;; 

50(i 

(Karşıyaka \Jaybey ~ehit Cemal soknk 27 Ac\:ı 
(5 parsel 270 1\1. l\f. 20 - 22 t:aj ]\o. hı Arsa 
(I\:arşıy:ılrn A aybcr 16~a .. 'o. Fer~ at gokak :t8 Ada 
(32 parsel 2 4 .l\I. M. 80 J tajlı Aı-sıf 
(Knrşıpka Hogtanh 17!>4 No ... foktep sokak 1::169 
(Ada 2 pnr. nl ·16 • L M. 34 tnjlı Hane 
(Karşıyaka Bo"-tt nh 1811 !';o. Karakol sokak 1~~36 
(Adn 3 par:; 1 126 1\1. M. G fajh Arsa 
\Kal'şı~· ka Hostmılı lifl4 '~ 1808 • ·o. Revnak w/ 
( i\1€kt~rı . oJ..< k 1:~52 A<la :~ paı·~J 270 M. i\1. ı No. 
(tajlı Arı>:. 

507 (Kaı 'yaka Bo~t:ııılı 17D!l No. irfan sokak 1362 Ada 
(:1 p. r ı 2,50 M. ':\I. 18 taj ·o. lu Ar:':.l 

508 0-~arşıynka B ~uınlı 1815 'o. lu okak 1337 Ada 
( fı par. el 16 1\1. :'iL 6 A taj N o·. ltı A rııa 

;i(l!J ( Knr .. ı~ .ıkn Ho:.tan:ı 1815 • 'o. sokak 13::17 Ada 4 
(parse~ 42 !\J .' l\1. l tajh Vnnı 

.llQ (Kar!'IJytılrn Bo tanlı IW3 \C li% No. sokak 13(>1 
(Ada G ın ı .. el 219 M. ~1. 2 tnj No. 111 Ar:;a 

~11 (Kıır~ı)alrn Bost: ıılı 1793 irfan So. 1861 Ad:ı 
(.t p[ıl':.cl 259 )[. M. R t: j .:ro. hı Arsa 

51:2 (K~ır ıy:ıka Ahı) b\:~ 166L • ·n. l\Imar Ka~ım sokak 

(201 Ada lOi paı·M~I !120 1\t. M. 37 3 :No. lu Turla 
.'.il:~ ~ Knr~ı~·aJ,ıı ..\. B. 1661 l\l. Rn .. ıııı olmk 204 A. 108 

(p:, .. el 602 !\T. .1. 37 2 No. hı 'r.ırln 
:il 1 (Kur>:h: ka A. Il. 1661 :\1. :Kasım sokak 204 A. 109 

(J>nr&'l :>;;; M, .M. 37 l No. lu Tarla 
:;ıı; (K.ı ı :ı A. B. 1661 M. J{ ~ım •"O ·nk 201 A. 

( 110 p: ı-~ı·I ü86 H. ~l. :ı7 N'o.lt. 'l'arln 
'ilG (}Cırs ,\, J, ı A. B. Hi72. ·o. l\lir'nt ı:;oJ,.ık 13 Atin :1 

(p .. ı·:>~·l 111,75 :\!. .ı\T. ~ ~o. hı Arsa 
')L'j (K;ıı"..;ı). k. A. !L 1672 .:o. Mir':tt sol,ak 22 Adn 

(1.J µ.ır 1 ı:'),2> .1. ~ı. 5 :\o. lu \ı·:;:ı 

.ııx (A -.ıu k fı n'r B.ıhr '•ri soknk 1071 Ad.ı 3 paı el 
t } :\ • ,j[. lt O t<..j No. it Hane 

~20 (Cozt ı I·:.;:•· fıW"ct \', T•:-.ndii , '>. fl !:>Arla 2 parsel 
t 7:,:ı ~ll !>\ .• \L ll kcı "Hl ııunın r:ıh A l':-a 

lc:u 
Xo. 

( ı ~ö , ı ~ 'I\ ... ı~üf . c k. k ~ı 15 Ada 3 parsel 620,75 
()i. )!. 9 ~o. l ı A'-:u 
l <İZl('Jl · • • 'za.ı1c~ k ıl f> ıo Adı 1 i parı-;el 
(~%,)0 ı. :\i. 2ıl l:j • ·(). ltı Aısa 

(ll iı ci K" ~ ıtıı ıı ( l'l'ah :\l hm t Azmi soknk 176:1 
(Ada 22 ıı~ rscl ~n:~ :\i. :"il. ı:ı No. lıı Arsa 

.'.il ı {{rtıZl ~: ı (\ h.uyu'.ır m '' J,:iıulc 225('1:3 ı l .• 1. 

Lira Kr. 

150 00 

2~1 00 

90 uo 

'°l•J 00 ..,_ • 

81 00 

7u 00 

42 00 

30 00 

55 00 

63 00 

181 00 

121 00 

115 00 

120 00 

ı ı ı 00 . 
ıs:> 00 

:1:JO 00 

J H 00 

!)3 00 

60 00 

122 00 

( Otlal..i~ yı ri 40 00 
Yt kn 1· d·, ~:. ı!ı ~l\ al.n mulkİ\ et t'l'İ ,. bir parc·a Otla ki) e ~erinin 

lıir .cndil: icnrı r ..,·ıı pal': İl(' 22 :: !>ıl t.ııihinclen itH>aı· 11 17 gi.ın miid-
1 ·iı • müzn~ t•ılrH' koın lınu~tıll'. i haki •ri 7 i !! n taı·föiıı rnfümclif Pu
l~rt(•si güııiı . ~at 1 J d.~iı·. TnJ;pler.ıı muh:ımmen bedelkri ilzerindPn 
' 7,5 dcpoz'trı ıh~ ,.,j )ıttıı .. r.ıl~ ~e\mİ m zkurda Milli Eml:ık MiıdiirlU
günd(' mütegekkil :ı•ıs kcrni~yonuna müıac·'.'uıtlnrı ilfın olunur. 22-4 

Vilayet daimi encümeninden: 
İııciı·altı yolunun ilt's<ık ı okta ·ıııılıtıı pliı.i meyd:ımııa karlar oh1n 'kı ·

ınının; lzmir havngazı kaLran·~ e kaplanması (6ii07) lira (DO) kuru., 
keşif bedeliyle 22-3-9 ıı t:ırin'nd n ıtıb.ıren 20 gun mııddC>tle aı;ı1< ek
silimeğe çıkarılmıştır. 

Taliplerin m~ ili mat edinnwk Jzcı e h 'r giin \ ihıyd cl.ıimi nf'iı nC'nı 

kalemine\ e .:-k.,."Hme~ e iştil'< k :n ele ihnle t· r h' l lnn 10- 1-911 peı i'll 

be günü s.ıat 11 d . tizde 7,3 tPıniııatı.ıriyle t hlı~' t \ L' ·;,aınrını ! amL 
len l'n<:l1n1cnc mliıncrntl~1rı. 22 . 2tı ,.~ H 1 L2:~ 

AŞELERİ 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNİR, 

nğrıları ve GRİP, NEZLE, SOCUK 

ALGINLIKLARI, DERMAN kaşe

lcriyle derhal geçer. İcabındn gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

............................................ 
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V z fr L vaz . Amirliği 1anlarıl 
••••••••••••••• ' •••• ••&• ........ i ........................................ •••••••••• •••••••••••• ' •• , •• ••••• ,, ••••••• 

İzmir Levazım Amirliği Satın A~ma Komiayonundan: 
i\liktarn 

2600 Kilo m:ıkama 
1000 kilo zeytin)•ağı 
2ü00 kilo sabun 
1000 Kilo bes :ız peyni::
:::!000 Kilo zeytin danesi 
4000 Kilo bulgur 
Yukarıda cin.-;\'~ miktarları yazılı ~lltı kalem erzak ihtiyncı nyı·ı n~ rı 

1rnzaı !ıkla satın ~llmacaktır. 
Taliplerin numunı.•leriyl<' birlikte 24·. fnrt-941 pazartcı.i günü "aat on 

lıcşte kışlada izmir levazım amirliği satın nlma komi ·yontma müı :ıcaat
ları. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - Aşağıda ynzıh ba!kır kaplar pazarlıkla satın alıntlooktır. 
2 İhalesi 26-3-9·H çarşanba günü saat 14 de tophanede istmıbul 

levazım amirliği sntm alma komisyommda yapılacaktır. 
3 - Her kalemi aym ayrı taliı)lerinc ihale cdilcbilir. 
4 - İl'teklilerin bdli vakittr komisyona gelmeleri. 

Adet Cinı:ıi Tutarı Teminatı ... 
Lira Kr. Lı. Kr. 

!lOO büyük knzan 42000 00 :aso oo 
500 kliçü k knzmı 30000 00 2250 00 

l 0000 karavana 50000 00 :1750 00 
10000 kapaklı IJ.akrac 80000 00 5250 00 
1000 kevgir · 3000 00 225 00 
1000 kepçe 3000 00 225 00 
1000 saplı tns 3500 00 262 50 
1000 yağ tnvası 4500 00 337 511 
w:ı 4!5Zll " FRRF 117 T1l ........... ~.:.·..--------... ---..._;. 

lzmİl' Levazım Amirliği Sntın Alma Korniayonundan: 
l - Ciheti HSk('riye için 3500 ttd"1 yerli hayvan çulu kapalı zaı•fla 

eksiltmeyC' konmuştur. 
2 - lhnlcısi 25-M art-941 snlı ı.riınü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - İşbu hay,·an çulunun tutarı 2l"l450 lira o up teminatı 1758 liı.a 

76 kurustur. 
4 İsteklilcriıı isparta askeri atın alma komi yonunn miiı"ıcaat -

]arı 17 22 

İznrr Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - • ıevculi 1\e!'lifnnme i mucibince s.·wro}(' marka hnsta nakline 

mahsus !l. otobüse dörder sediy(' konulmnk üzere tadili ·:e bo
yanma ı \ e icap eden tamirata \"e bir otoblıstin yalnız boyan
ması ve iki kamyonun kııriser tnmirleri ile boyanması 28-3-941 
çnrsanba giınil saat l l de paznrlıkla ihale edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 2145 liradır. 
:~ - Knt'i t~miırntı 322 lirndll'. 
4 İsteklilerin sartname ve keşifırnmeri gormek üzeri' her gün 

\ e paznrlığa i~tir:ık etmek için de muayyen gihıde teminatla -
riyle birlikte M nnisnda askeri satın alma komi ) onu ba~knnlı-
ğınn rnilracnatlnı1. 19 22 27 

lzmir Lev11zım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
l - l\le\'cut numunesine göre ordu tipi 27 adet çüt atlı araba 2 ni-

"an 941 çarşamba günü sı:ınt 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - :Muhnmnıen bedeli 4590 liradır. 
:~ - l\:at'i teminatı 688 lirn 50 kuruştur. 
4 ..-- İsteklilerin muayyen giinde teminailariy! hil'likte ~fani n 

tıimeıı -;atın alma komisyonuna müracaatları 
19 22 27 ı 

ıı 
lstanbul Jandarm satın alma 

Komisvonundan: 
Yüz otuz Bin metı e br·yaz \'C il i lıin beş yüz metre kuı ~uni ast.arlık Uez 

Ltl M:.ırt 941 C'umarl{!si günü saat 11 de Taksim - Aynspa~adaki komisyo
•rnmuzdn kapalı z.ırf ck:;iltmesiy!e atın alınncnktır. &yaz bezin beher 
'11. trcsinin nı ıhı.ımmen bedeli yirmi nltı Luçuk ve kurşuni bezin 31 kuruş 
~ıup her iki nev:n bir btekliye ihalesi caiz olduğu gibi beyazın ve kurşuni
·ıiıı ayn ayn i tcklilerc :h~ lesi de caizdir. Şart kfığıdı nı nüınunel<!l' her 

1111 ı,omi::ıyonumnzda görülebilir. Veya şart kağıdı yüz yetmiş nllı kuruş 
ornkabilinclJ :ıiınnbilir. isteklilerin btiyecekleri nevc ait \'C muhammen 
l.>.dele göre tutnrl. rının yüzde yedi buçuğu nisbetind~ ilk teminat Mal 
·andığı makbuzu \'f') n Bank:1 kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı 
.. :ıir bclegc1<' i de nıuhtc\'i teklif znrflnrmı eksiltme saat1n~nn bir srıat 
n·el'ne k: d. ı· komisyomıımıırla bulundurmalan. 

14 18 22 26 (1819/984) 

lzmir sicili ticaret Memurluğun
dan: 

i'<'.,dl dilmiş olan [İzmir PnmuR Mensucatı Türk Anonim şirketi] 
cı-ns mukm·elennmesiniıı 6 rncı maddesini değiştiren layiha Ticaret kn
nunu hiikiiınlcrine göre 2073 numarn--ıfüı knyt \C te cil edlidiği ilan 
olunur. · 

ı : Layiha 
İzmir Sicili ticnret memurluğu 

resmi mührü 've F. T.enik 
imzası 

· Sermaue arttırma begannamesi 
lzmir Pamuk Meıısucatı Türk Anonim Şirketinin l l 2 l!:I H tarihli 

n mı h ) 'et toplantısında 2.200.000 liradan ibaret Şirket &e":JlU\ -; in 
2.7')0.CıuO lir. ya çıknrılmasıı a karnr \'erilmiş \'c artırıl: n fi50.000 lir l~ a 
· i ıınuımcle ikmal ('dilmiştir.· Bu suretle artırılan 551).')f o l raı ıı' trım:ı

'1 mm .-rnhhiid \'C 500.000 lirnnm C\ knlflde ihti~ nt nl,çı. ~ıO.UOO li
ı<ınm d,\ bu tauhhiidü y.ıpmış buhınnnların Şırh t"ki !n. t ıı : ı ı ıl: n 
m,ı ıı~u bn :~·ra dilmek ureti\ le tc·nı;n d ilmi~ ıhl t• ' \·rkı · t • • o ıl ı•ık ıı 
,C!·ııikiıı tctk'l-in<ll'ıı \ı.? 1'icar"t kmıt•nuııun 3Dl iı l'i . ı it·· nuc·•lıinc' 
tela ıı: ".1 ~cfü•i \'P 1\1 JI'aklp1 r tar fıı dıın verilen n J 
ı ır. , n 1 lnsılmı. r. B.ı rm. '" · rtıı 1lmasınııı Tic'rrt:~ 
k ····"' mtık: \('leı m :-ıi h ıkiıml ''H tı)gun olnrı k yr 1 • clıJ.(ı 
ırn .a Tı • d l<,11,t ı Ullllll :;!)} ı · nı:ıcld ... siııc t \ fıkn ı lın ı:.ennı ~ . ı -

tırm.ı .• n ıı: mt':-;İ verildi. 
A~lı r,-ibid!r. 

21 3 !).tı 

30 Jüırusluk Damga pulu· 
Re~m'i muhriı 

Ticaret vekili N. 
imza okunamadı 

___ _.. ___ ,_, __ ._.,'tml_..,.,..__,. ____ ..,..._~----------...... ----------------------

'zıTiir nafia rnüdü lüğünden: 
17172 lira :rn kuruc:: k s'ı bedeli tizeriııd n 20 giin müdd .. tle knpnlı 

ek ·iltm ... • i ılfın edil n İzmir huktimet konağı tamiıat.ı c.k"'i tmesi sonu
cunda teklif olunan fint Hı~ ik hndclC" göriilmrdiğindeıı i bu tam.r:ıl bir 
ay milddctlc pazarlığa konulmuştur. 

İsteklilerin hazırlıyacn:kları teminat ve ehliyet vesiknlnriyle birlikte 
22-3-941 tarihinden itibaren her gün saat 11 c kadar nnfıa müdürlü-
ğUndc müteşekkil komisyona ba§ vurmaları. 1137 
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ı. ıacllıl dün dağıldı Kıbrıstan aurııırkın 

(ANADOLU) 22 Mart 1941 Cumarte11i 

· sC>~ l-IA.EJ E~LER 

Almanya · MillA Sefimiz Balkanlarda 
Siyasi faaliyetin ağırbi' 
Yugoslavya üzerindedir 

ıııaııa ıaııııırı 
Daima ihtiyat kagdi/I .. 

telakki edilmelidir 


