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Cumhuriyetin yapıcı ve yarabcı hamleJerlııe 

örnekler ilive eden İzmir Enterna.vonal Fuan 
bDtan gilzelliifyle bu sene de açıla caktır. Ha
m-lanmız .. 

Garbi Anadoluda · 
şiddetli zelzeleler 
Mağlada halk kırlarda oturuyor 

iki ölü ve yedi yarah vardır 
r 

· Ankara, 24 (Huauai) - Bura-
ja aelen halNırlen söre d6n 
GarW Aaatloluda faaalalarla t'd
detli Ye allreldi zelzeleler obnut · 
tur. Bazı mmtakalarda zelzelı 
zaman zaman tekerriir etmekt-'
dir. 

Verilen malUm&ta ah, zfrlze
leler lzmir, Maaiaa, Matla, De· 
nizli, Isparta villyet merke~lerin. 
de ve vilayetin • ütün ke~a Ye 
kiyleı(nde vuku bulmuthlr. Mui
la merkezi ve kaza.luVJe klyleri 
müateaaa .tlier yerleftle haaar 
•e imanca za7iat obıılamıttır. 

Muilada dün 19, INsUn de 
lS elen fazla hafif ve fiddetli 
zelzele kaydedilmiftir. Niaalden 
bir ka)'a koparak tehre yuvarlan. 
mlf •e 1-'r •• altm4a kalmtftar. 
Bu ewde IMalunanlardan iki kiti 
almllf, 7 kiti 1aralanm1ttar. 
Muila halkı eYlerini talali)'e et. 
mitler, aokaklara, lurlara dildd
mütlerdir. Şehrin yeni •e ffllı\ 

au teaiaata harap olmuttur. Bir 
çok laacalar devrilmit, Wnalar 
çatlamqtır. Kaza •e köylerden 
muf aual malumat henGz aelmıe
mittir. 
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~ ~ MİLLİ KÜME Demiryolları tarif esin-~ cJ.Al(.tr 
c.;jrid hakkınd• in-Almanlar denizden Gi. Böyle bir teşebbüs. -~~~~~!!~ - de degv İşikJik yapılıyor .. .. - '- iL .. 

giliz kaynaklarından belki de Visi ile Lon- oyun çıkarmağa sevketti. Bu oyuna Gonul maceraları 
gelen hab::ı-lere göl'e, ride asker gönderdiler dra münasebetlerinin Altmordu mukabele edince, maç en. iatanbulda kendiaine şerefli insar; 

lardan biri süsünü vererek, 27 kıı 
nişanlandıktan sonra nihayet yııı~lll 
yı da ele veren Donjuanın h:k&yeııl'I 

Alman kuv\'etl ri Gi- · gergin bir hale gir- terassan bir safhaya girdi. Onuncu 
ridde bir tek me,ki mesine scbeb olacak- dakikada Mükerr.em Altın ordu sağ 
mi.iste·na olmak İİZt'- ınuı·ıı·zıerı·n Surı·ue tır. Fakat Vişi - Al- miidafiinin hatalı bir vuruşundan ge-'e Giıidden atılmı~- manya i~bil'liğinden len topu kaptı. F:ı..kat boş kaleye 
frr<lır. Almaııbı·dan • sonrn İngilizlerin atamadı. Az i:Onrn i'ol iç Kadir ayni 

Hazira~dan itibaren bütün hat
larda yeni tarife tatbik edilecek 

temizl nen mıntak:.- üzerine gu" rümeıerı· Fransa ile harbe gir- ı;ekilde bir fırsnttan istifade edeme-
htl' Kandi)~ v0 Rt.'"- meği bile göze aldık- di. 
modur Hanyamn ya- beklenı·uer ları görülmektedir. Altınorclu: birbiri üzerine gelen 
ınndaki • falema .\1 Nitekim iki giin ev- bu tehlikeleri atlattıktan sonra biraz 
ma1ılarııı c1indedir. vel Şmer Azad i min- claha canlı oynamağa haşladı ve 21 
Hecımo\·a inis ilk de bir Fransız petİ-ol inci dakiknda Saidin şahsi gayreti 
ndımd; muvaffak Hür Fransızlar Vişiyi gemisi lngilizleı· ta- snye:;inde bernberliği kazandı. Bun~ 
ol:ımamı:-:tır. Kancli- ' • ,. rnfın<lan tevkif edil- rağmen Altmordu. çok fena oynıyor-
)t!d<' Almanlar bir ku~(a olarak ılan miştir. Rerliıı, bu ha- du. Üç dakika :ıonra miımfirlerin sol 
anılık yerleşmi..Ier. discnin Fran ·n - İn- içi Kadb topu bir metreden kepçele-
hatta bazı ~,·lere gir- ediyorlar, giltere ara:;ındn de- dikten sonra Miikerrem sağ müda-
miı~Ier, fakat bugün- rin ihtilaf cıkaraca- fiin biı· hata ı yüzünden istifadi! et-
kü haberlere görl' ğım lıildirmi:;;;tir. Fa- ti ve topu ikinci defa olarak Altınor-
imcli ş2hir tamamen Fransa ... Almanya iş kat heniiz ViŞi tngil- du kalesine taktı. 

fngilizler.:? geçmiştir. birlig"'ı·nde Amerikan teı·eyi prow:to t!nhi :rn 11cu dakikadn mi~afiderin sol 
İngilizler için Gi- etmemiştir. hafı Celfd yere yuvarl:ındr. Sol ko-

r;dde müşkUI olan siyaseti. Örnek F'RA.VS.4. ISI:f P.- lu çıktı,.~ mecburi olarak.oyunu ter-
ynz:yet, deniz yoJiy- l.101: ketti. Buna rağmen misafirler; .Al -
le yapılan Alman tutuluyor Amiral Darlrın. lıno:1dunun uyuşukluğundan istif.acle 
nakliyatındmı ileri , Hitelr tnrafrn<l:ın va. cclerek on kişi oynamnlarına rnğmcn 
gelmi~tir. Alnianlarııı hrırcketi, denizi ki davet li1,erine P.uget:;g:ıdcnc git- onımı Altınordu kalesi finiine in ti -
::olundan nlnlıilecekleri yardıma bağlı- tiğiııi if~a etmiştir. k·aı ettirdiler ve 42 nci dakikada Kn
clıl'. Ciinkii tank ve ağır toplar nncak Dnrlanm beyaııatma göre Fraıısı:t. - dirin ayağından !1 ncii gollcl'ini kay
bu )Olla gel bilir. Hava yoliyle geti~i- Almau işbirliğine şu suretle mana ve- delliler. Devre n-t mi .... afirler lehine 

ı Hazirandan itibaren devlet de
miryolları seferlerinde mühim deği
şiklikler yapılacaktır. 

lzmirle Ankara ve Istanbul aı·a -
sında her gün cbpres işliyecektir. 
lzmir - Karakııvu Afvon hattında 
dn ·heı giin karŞıiıklı eksprc=- \"'ardır. 

lzmiı·den her gece yarısı, yani sa
at 24 ii bir t.lnkik:ı geçe bir ~ki:prcs 
hareket edecek. el iğcı· ekspres. Ka
ra kuyudan 0,30 da 'lzmire dönmtiş 
bulunacahtır. 

tzmir - Afyon _ Ankara treni her 
glin sant 8,25 ele R~smahane istn.:-yo
nundan hareket edecek. 1zmiı <-' !'lnat 
20.l S ılc dönecektir. 

İzmir - P.:ınclıl'r.ın ck•ı)l'esi pn -

zartesi. c;arşanba, cuma günleri snnt 
7,45 de hareket edecek, 22,45 de dö-
necektir. 

Pazar, pcrşenbe günleri muhtelit 
katar E:aat 9.4~ de hareket edecek , 
saat .17,55 de dönecektir. 

Cumamesi ve salı günleri ayni sa
atlerde Bandırmaya kadar tren gi -
dip gelec{!ktir. , 

İzmir - Denizli treni her gün saat 
9,35 ele Alsnncnktan hareket ~Jecek, 
f:a-at. 16,35 de dönecektil'. 

Ödemiş treni Alsancaktan 6,35 
de kalkacak, 21.48 de dönecektir. 

Diğer hatlarda ela bil' hazinandan 
itibaren tarifeler <leğişecektiı·. ,. 

Ekmekler 950 Mühim bir hırsız 
grama indirildi lık vak'ası 

len malzeme ile clö\•li!m~k kolay ıleğıl- l'iJ.cbilfr. hitti. ---
dir . .Almanların dPniz yolunu açmak Fra11:.:a. İngiltere ile harbe. girme- tkfoci devre: Mülhakata buğday tev- Bir kc.dınin 3100 lirası 
t ... ebbü>ileri de bundan ileri gelmiştir. mek ~nı 1 iyle Almanya ile işbirliği ya- P.u devrede Altınordu. takımrb i -
Londrada itiraf ohıııcluğunn göre. kli- pacaktır. Tıpkı Amerikanın İngiltere ~nbetli bir değişiklik ~·aptı. Sol haf zİatı da azaltıldı ile mücevheratı çalınmış 
çük gemilar tngiliz donnnma.111ın gö- i~:.rapt~~ı gil>i. Aııl~şılıyor ki hu işbir-1 Saiu oı·ta miidafi mevkiinc alındı. :Mülh:ıkatn verilmekte olan tane 
ziinclt"'n kaçaı1ık, <~irid0 Y"lm..,ğc mu- lı.gıııclz ofnek Amerıkn olacaktır. Ame- ~mıterfor S-aicl df' ağ' açığa geçti. buğdayın. fasnrruf maksacliyle yiiz
' affak olmuştur. Aııc:ık bmıların ehem rık:ı Frmı. t1nın bt! h~rcketini t~nkid 1 Sa idin ağ açığa gcçmesh·I ~ hü - ıle ı o nis~tinde tenzili Ticaret Ve-
mi.\·etsiı olclug~ru dn ilfl\e cılilmic:tir. ettık,., \lnı·\n\"' sııntlıcleıı ·~meı·ık·1\·" · t• d 'lt. ~ .,.... : • . " · :'\ • ..... cum v .. ızıye ın c oyunu nçnn .~ ın- kalctinin emriyle kararlaştırılmıştır. 
.Nı•tke hakkrncla Londı Hı la tahminıle keneli lıa.reketfoi hntırlntmaktadıı·. Si- 1 orclulular 6 ncı clakikatln hnkemin Sehl"imizcle, A nkar:ı ve 1stanbulda 
bulunulmamaktadır. ~in gibi, f~ran:-a ıln ?i.zimle isbirliyi l '·crıliği bir penaltı ile ikinci gollerini ı'ıa ekmekleı·. 1000 gııam yeı:inc 950 

Muharebe, şimdi dar cLnizcle donan- yapar \e Lıtnrn.f kalabılır. d.emekledn'. vapmağa muvaffak oldular. Bu gol: gı·am il.zerinden imal edilme] tedir. 
n'n ve hııv:t ktı\'\'eti ıııiicad~le:;i halini lhı selı~blcdir ki Fı·:ınsn. i~birliğinin I fzmir t.ıkımını haı·ekete getirmek i- Un tevziatı da Jayik h~ldlerc indidl-
almı~tır. Böyle bir harp trırihte ilk de- mlitarcke sartl~rı!ıı ih!fı.1 etmiycceği 1 çin kafi geldi. · t 1' h k 
fa .vapılmaktaclır. Almanlar, hava ku\·- l kk l \. k t t k ınış ir. ıu usust.aki kararlar, toprn m · ın< c1 ı merı nra .emına ,·erme ·-1 Kuvn•tli c~en rüzgiirlaı·ln beraber nıah:-.ulleri ofi~i müdi.ir!ü<Yüniin. alfl-
\t>tlerinin <leniı kuvvetlerini nıağllıp tc.~. kacın.m.ıştır .. ve. Ameri~n.nm iste- 1 01..·naclıkkın Halclo. müdafaa.va ••ekil - "' 

1 • • · t ·ı· l · k · · "dd' t 1 - t h te - " .. knclar lıirlikler murahha~laııi.\·le .\·aıı-e< ecegını. ngı ız ~r ı c a !{.nı ı ıa e - c ı~ı. a rırı . mııı:ttı ,·ern~egı red~l~t- ıni>k gibi büyiik biı· hal~ya düşen mi-
mi~lerclir. ~imdi hangi. inin doğru ol- rnıştir .• ınerıkada. \nı temmat verıhn-1 nfil'le: : Aıtmorclunun tevali etlen ~~!:a~~~tt:. ve miizakere ııe'ticesin<le 
cluğ'unu lıu hnrn i bat ed •cektir. İngi- reye kmlar Fransny~L ~ıda. maddeleri hiicumlarmı miişkiilfı.tln keı;;iyorlar Çı!vi tevziatı .. 
!izlerin, Giricli kayll<.'clchileceklerini \'Olhınmn5ını mt:'nelnw:ıtır Bın e ale' h l . 1 r· • ' • .. "' . , a n •. .' \'O ender o arak mukabil hücuma g('_ Vilavet fiat murakabe komis'-·onu. 
bilcliı mel ri dikkat' lityıktir. A maıı- \ı.şı - lngııte.1·~ ınuı1;1~cbatı gergı.nle- çiyorlaı·dı. " ~ 1 " 
!arın lıu ta:ırnızu hir ba~kın olnrak ıı ken. Ame.rıkaııın hattı hareketı de 21 ve 22 inci dakikalarda Altın - Ticaret Veka .etince vifayetimize 
tc·ı·tip ~dilmi~ti. ~ıılı ırüııii bıı!-tlamış ol- ı ı kt ı tahsis edilmiş olan 15 ton cıvının 

>1111!1 muvazı 0 mn ne 1.ı·. . . ·~. ordu kalesi birbirini takip ,eden iki tevziatını ikmal etmiştir. ö tÔn çivi 
ma. ına rnğme·1 bu har{!l.et henüz ne- f raıısanın Almmır.a ılc.ışbır~ıg~ yaı>- kornerden kurtulduktan sonra ve tz-
tic • v •rm('mi::;fr. Bu .s!.'bebl~ Almanla- mrı:n gıda madde] ı ht tarım satış kooperatiflerine, beş ton 

1 
• • • • erme .0 nıı 1 ıyacı- mir takımı daha güzel ve daha insi- ela vı·ıa~~·et emı·ıne •·eı·ı·ınıı·ştı·r. ~ıu··ıe-

rın ayni talıi~·(l ile KılJrısı c P gecırme- nı knrcıln·am·ımıştıl' Hır :\Iac· r g • ~' 
l 1 l . 1 '. " •.. ·, · . • ' ' 1 a- eamlı oynarnağa başladı. 29 ncu da- oakı lJc-.: ton ı::erbes~ pi"·asa. nazarı 

Alsancakta oturnn 45 yaşlarında 
Hayan • 'fethiye adın cin bir kaclın, za
bıtaya müracaat ec.lerek çantası i -
c~inde lıulunnn 3100 liranın, bir tek 
altın bilezik ve bir pantatifin çalın
dığım bildirmiştir. l\Icthiye, tnnıdığı 
22 ~·aşında Ali. tütün ortııkçı;.ı Ra -
mnzan ,.e' hizmetçisi Bayburtlu Fnt -
mndnn şiiphe ettiğini \"(' çantanın 
me~ini kesilmek ::uretiyle p:ıra ve 
mi.iccdw!"alının alındığını i(hlln et -
miştir. Zahıtnca tnhkibta ba::l-nn -
mıştır. 

ödemişte bir cinaget oldu 
Bir gece bekçisi mavzer

le bir adamı öldürdü ğ te e >l.>ii • e tme <ten \"ar.geçme erı r ı' zete. ı.nc. gore l' ransada yıy.ccek sıkın- kik ada Namıirm a"·-ag-ından beraber_ " " 
muhtcnı~ldir. tısı gıttıkç~ artmakt:ı<lıı·. J"k 

1
.
1 

.. k 0 d" ıtwam aımaraı.: tevıi omnmuştur. 
Yt ... ni Zelanda Ba ,·~kili Freyzer Ka- V/Ş/ Jlli} DÔ(;Of.,: 1 go t 1!u ·azan ı. ldtıaıatçııarın eJlerinue bnıunan l.:ergamada Zeytiııdağ nahi:,-c~i-

hir~<lc •)eyanatta bulunarak. önümüz- Diig<'I }ı(lr Fı·:rnsızl:ıl'l, Amiral l>:ır- 2 dakika sonra Ha.midin kuvvetli kaıaytarın :;atı~ ııyatınrı da tesbı~ nııı a;ıal!{l ~aK11ın Koyufilıc Dır cma-
deki bir knç saatin Giri<.l mukaclct ra- l.mın b~~unatını ç<>k fena knr·ılamış- bir ~iltünil kaleci Nevzad planjon \ cdıımıştır. ı.su nususta karar \'erıııı·- ycı.. oımuıı, gece oeK!ôı·ı ııakl\l; mav
tını t:ı,\"in edeceğini :-öyif'mi. tir. tır. Hür :Fran-:ızlur Jmrargal:rnc!a bu- yapma~ına rağme.J!. kurtaramadı, bu ken mrıııyet ı·i •nUnrı tc~bıı.. ohınmus zcL· w.rc~ıııı aw§ cuercK aynı ırnyuen 

lngilizlcr. Suıiycp bu ı;ekilde biı· gliıı ııt>. ı•e<lilen bir tebliğcfo, \:'i~i hükti- suretle oyun AJtınordunun 4-3 gali- 1
1 

ve kar nısoetıeri tayın oıunmuştıır. .n-0hmeu lJUrnayı ıkı uacagrnctan 
ini ~·apılmasıııdan eneli e etmektedir- mctin'J karsı şu nğır kelimeler kull:ınıl- biyetiyle neticelendi. ManitaturaJarın tıyatı: agıı· surette yararnnıış ve yııraıı, h-aı-
ler. Bu scbeble Filistincle kuvvetler mnkt:1c!ır. Betikt&1 - Altay: 1<.lhaJat eşyasından bazı man!fa- uırıımgı t>ergama memıe.ırnı. nastaha 
tah11i<l c<lel'ken, 1 rak hm·bini d2 tasfi- cfüz \'i~i hiikfımetinc H!tlcrin kuk- Bu mi.ihim oyunu Galatasaraylı tura eşyasına d-a .satış fiyatı ,.e kar nesıncıt! oımuşrnr. \ akanın seocl.>ı şu-
ycye çalışmnktaclırlar. lal:ırı 11az:ıriylc bnkı~·oı·uz. Buııfar Bay Suphi çok iyi idar-0 etti nislıcti tayin edilmiştir. Hu husm;ta. ctur: 

Frnnsnnın tuttuğu yolu mahıurlu Fr:ı.n. ı-: ınill~t:ııhı I:~iz!ingleridirler. Takımlar şöyle dizildi: kı karar, i'ıcaret Vekfı.letınin verdiği .\lehnıed Durna, altı aydan beri 
J!Öl'en bnzı Frfınsızlnr da hıırada lngi. l\lillctin l:ar:mnııı da \'i:!dekilcrle a.r- Beşikkı~: l\Iehmed Ali, lHisnii, dır~ktifJcr dahilinde ve idhalatçı k-a:nsı l enuett.en ayrı Y•ışamaı~tactır. 
li:t.l ~ıe iltihak etııır·ktecliı'ler. Hiir Fı·an- ni o!ncnğrnı iimic1 cdcmc\·iz.-. Yavuz, Hüseyin, Halil, Rifat, Şiikri.i, b'1"1ilqıer(ndeıı alınan iiyaiılaı· esas .uenmcu ıJurna, karısı Cımnctııı evı-
f:ızlara n~~nsı.w bir hanı filosu da Fi- · Şeref, İbrahim, Hakkı, Şakir. tutularak verilmiştir. ne gıtmı;: ve e~yasını atıp gotllrmek 
lbtine gelmişlir. Hu \'aziy.et kar11ısın- - I Altay: FikNıt, Ali, Raif, Sel:1hed- Fiy-at murnkabe komisyonunun e- ıstenıış, L;enııet, feryada Daştamıştır. 
ela, fııgilizlcl'iıı hür Fr:ını;ızl:ıl'la bir- BQREKÇ YE UN SATAN <lin, Omer, Şeref, IIılmi, nasni, Ha- as beş azası, karmııname mucibiılcH ııuı.ııse manaımıc yetı~en gece bek-
likt~ Suriye iizcrine biı· te:;cbbil-; ynp- Y 1 KALANOI Jil, llyaı:ı, ı:>aım. ' öniinıüz<leki altı aylık devre içiıı çisı l ı aklo ı~tem, .Hehmeci Vuranı 
malnrı ihtimalin! göstermektedir " Birinci devre: komi yonu tüccar ve :mnayici aza_ oraclan uzakt_eştırmak ı:;temiş, ia -

Koı·donda Kazım Dirik caddesinde Heşiktaş takıml ı·üzgar aleyhinde siyle yedek nza~ıııı ~eçmişJcrdiı·. kat JıasihatJc buna ınuvaffak ola -

Zorla kız kaçırmak 
istemiş 

Etem oğlu peynirci İsmail Özkara- oyuna ouşıamasma r~gmen anı un· liuzeıyaı staaı mayınca nrnvzermi Duranın :ıyakı-.ı-
çam boı·ekçi İbrahinıc bir ÇU\"al un nucumıa Altay kaıesını sardı . .t'akat .. ' rma dogru ateş etmıştir. ~lehmed 
.;ntn;ak suretiyle .\Iilli korunma kanu- ıevKarn<Lc ou· oyuıı çıkaran Aıtny Guzelyahda .büyük ve güzel bir agu· yaralanmış ve sonra da Bergn-
ııuna aykırı har.eket ettiğin<l~n tutul- .ırnıçcı ı dana iiK (laıo1<-aıarcıa zunur ~por sanası vücuda. getı~·~lc~e~tı:ı .. ma hast-tıhanesınde yaııalarının te>ıi. 
mu~ Adli\ eve vcrilmistir euen tellııKeyı muKcmmeı tıır muaa- Şehrm bu kısmmdakı su bırıkıntıleri rıyıe oımüştür. 

~· ~ · x " · naıe ııe Kurtaraı. Altay 5 mci cıaKı- belediyece kurutulmuştur. Bu arazi- Bekçi Hakkı ~tem, ölüme ;;el.ıcbi
.ırnuan sonra oyuna haKLm bıı vazıyet nin çoğu .sahiplidir. Hazirandan iti_ yet vermek suçundan nezaret aıtıııa 

okudunuz mu? • 
Mübareğin kalbi, sanki bir ob~ 

ı·un mideaine benzemiş.. Tıka bj . 
doldurduğu halde bir türlü pat~, 
mamıf .. Fakat asıl hazin olan J10 

ıuradndır: ıP 
Donjuan, nişanlandığı k_ız)ııır ~. 

evel Allah neleri var, nelerı yok~ 
koparıp almağı da hüner edinfl\ ~ 
Modern tabiriyle bu bizim se bİ! 
kralı, ayni zamanda mükemıne.! ~" 
çapulcuya da benziyor. Gönlı.ı~ t 
apartman katlarına ayrı ayrı yer e \'j 
tirdiği zavallı nı:şanlılara birer ~11 r 
boncuk verdikten sonra, başka. 1\1' 
ka baharların, bu çcşid çeşid çı<:~ıP 
lerini nihayet birer birer fırlıı 
geçm!ş.. dl 

İyi amma, kabahat yalnız on 
? 

mı. 1 (' 
Bu üç düzüneyi aşan nişan~• ~er

dan hic biri, hayatını ve kalbin• ' e. 
diği bu adamın, kim olduğunu, ~ş( 
reden kopup geldiğini, aırtındn r. 
kirli çamaıır taşıdığını aramak, •0~. 
mak zahmetine neye katlanın•"' ı1'• 
lar? ... Olur a, herif; belki de .f 
güzel, ve cazip bir erkektir.. . Jt 

Hatta ve hatta aşıkane jestJerı 111 
pek zarifane olah:lir .. Fakat ~t)" 1' 
denHen bu oyunun, böyle göster•~;dı 
hiç de tahammülü yoktur. O şı 1 
yirmi yedi nişanlının _ nişanlanrl'11 , 
dan se,ı"ştikleri de başka _ hatırlllı" 
rı ile hapishane köşesinde hay~l bit' 
rarken, aldattığı genç kı~lar dn l ri 
larını :wuçlarına alarak işledi1' c 
büyük hatayı kabul etmelidirler·· 

... • dt 
Fakat, daha mühim bir hadıse 

var: bİf 
Evli bir adam, 14-15 yatınd~ 11plı 

kızla nişanlanmış.. Zavallı nı~\lpıl 
bilahar47 bu e~keğin .. e~~i.. ?.ıdı.ı;,,,ıf 
öğrenmış ve nışan yuzugunu çı 
fırlatmış... elif" 

Erkeğin ne yapması lazım 1 
di: ,01ıır 

Utanarak başını eğmesi, de 
gitmesi değil mi? fi• 

Fakat hayır, herif tabancaY~(ıpı~ 
rılmış, kızı öldürmüş VP za\'a 1, 
yanındaki diğer bir kızı da yı:ıfll , 
mış.. ôll~ 

Görüyoraunuz ya, aşk ve g ııtt' 
macerası• bazı inıanları birer Ell ~b 
kar haline sokarken bazılraını Jıı 
şileşf rip 'canavarlaştırıyor. ·ııtlt 

Fakat müsaade ediniz; hük\1,: 

rimizi vermekte istical etmiyelı ııııt 
Kabahat aşkın değı=ldir, kabili<' 

insanındır, onun ruhunun, o~ıt~ 1er 
de ve müvazeneainin, onun sın•~ l<'( 
biyesinindir .. Aşkını ve tesellisin• jft 
beden her rnsan bir haydud ke& ,, 
cek olsa, Allah "'göstermesin, tol' 1ı 
ğın yüzü bir mezbahaya döner ,,.et• 
bahtan akşama kadar aokaklard\,ı 
banca sesleri, çığlıklar, bıçak 51 

meleri duyulurdu.. lı' 
Cinyet işliyebilecek yarııd•tl' 

daki insanın, cani olmak için rn~,,ıı 
ka ~şık olmaaı li.z~. ~eğilc~fr· ı111' 
ayagına baamak kafıdır; bı-r h~ 
de yapacağını yapar. 

ÇIMDlK 
Torbalı l~azasuıda lJa\Ud oğlu ~lus

tafa Demirkmı, O nıan kızı 19 yaşm
dıı Zeynep Qetineri tiitiin tarlnsıncla 
ç~dıştığı sırada üzerine hücum c<lerek 
zorla knçırmak istemi~ .,..e bir milddet 
sürüklemif}tir. Etı'aftıın yeti~nler 
Zeynebi kurtarmışlardır. 

Suçlu tutulmuş, Adliyeye \'Crilmi~

BİR TAYIN 
Eclirne memleket hastahanesi lY.ış 

hemşiresi Bn. )feliihat Er:;il, yirmi 
lira a!'li maaşla şehrimiz memleket 
:rtahane~i hemşireliğine tnyin e -

~Lıaı. ı• akut t:aıum şanssızdı .. Hır cta- baı-en bunların istimlakine te~cbbüs alııımı:;ıtır. 
KJl\a ı:ıonra santerhaf Umei· duşl:Ü ve edilecek ve lwzırlanaca.k plan, beden ---ooe>o--- rs· 
uevre ·onuna kactar girmemek üzere terbiyesi genc1 direktörıuğnnl! gön- NAKiL VASITALARlNIN mm: ... • ~ e 
oyuncları çıktı. Un kışılık kadro ile dc.:ıilecclçtir. • • 
oynnmaga mecbw· katan Attayıılar, -------000 TEMiZLENMESi 

tir. dilmiştir. .ı-ıaıuı gerıye almak suretıyJe yarı MAVZER- B_U_L_U_N_D_U__ O O M 
---000 nıüct•lfaa oyunu tatbike mecbur kaldı Öclemı·c:. te üzu··mıu .. cle,.,,., ko··.._,.u··ııdc TEPECiKTE BiR TEMIZLEr;,E BUG NK PROGRA 1~r; " ..... " · c 8.:10 Jfrogram 8.!13 müzik: il ' o 

IHRAC Tçl A TOPL N 
1 B

- ~ l lar. Ü) unun ilk koımeri 10 ncu. daki- AH kızı .. ·>s vuşında I·Iatı·ce Akıncının iSTASYONU KURULA AK · O· 
A L R A Tisi O irs a k d 

" ,, J d. · T k E f lnr (Pl.), 8.45 ajans haberlerı,11 se 
a a Ueşıktnş lehine oldu. Korneri evinde bir mavzer btılunmu.:, ·J"bı _ ile c ıycce epcci te şre paşa k h f 1 ) ., t 

1
·· ,, ..... E · 1 1 · müzi : afi pnrçn nn (Pl. , Q 

Şehrimiz ihracatçı birlikleri umu- -------------- ~ır ırıkık takıp etti, fakat misafirleı· taca müs:ıdcrc edilmi~tir. ve 'm~~z~. sar!ye ha.sta ıaıH~ en ara- !J.4f> evin aati, 12.30 program, ı.:~ı 
mt hey'et toplantısı, salı günii saat ZAHJKf:ı er ikı .fırsattan istifade edemedi· " -- .sı.?d~ l.ıuyu; ~ır t~n~ızıe;:. ısl~~o~~ müzik: hafif ~arkılnr, 12'.45 nJi'et 
16 da Ticaret odası salonunda yapı- .it. s. &. s ıeı~ .~ ııcı d k'k d Alt - -·k-.......,.._;.ı.J ·sı· ı1'ki kornerle geçtikten .:;onra, m~afir- \b·r1~lttl··ıtnt··ıngedırepi 0e~ue ~~ıu·. m!kıs,"dlauy1•5ü haberleı-i, 13.00 müzik: saz escdreıı 
1-ncıı.ktır. Birliklere dahil bütün ihı·a· 00 Ç. susan1 39 25 ·11 v a ·ı ·a a ay ·a ccı er üçUncü bir korner kazandılar. . ~ . . ~ ' u • " 1 • 13.30 konuşma (dereden - tepe oı 
catçılar bu toplantıya iştirak ede - 876 K. nohut 7 50 Hakkııım kuvvetli bir şütünü maha- Ortaluımıı top, ayaktan ayağa bir tı~luk ı!~ılmıştır. Bazı :ıışaat.~. t~ .. ı:J..15-14.30 müzik: radyo saI01:,ıı 
ceklerdir. 6660 K. bnlnıumu ı.t6 50 J O retle kurtardıktan sonra Altay mer- ç ·aniye clolaştıktnn sonra, marke- ~ızleme ıstasyoııu, ~ehrı~ en .. buyuk kestra.sı (violonist Necip Aşl> ıU 
•m•••••tııı.:•ıa•••••••••••••••••- k~zdcn hucuma geçti. lly-as şahsi siz kalan Hakkının ayağına düşlü ıhtıyacını kar~ılıyacnk bı!' m_~essetıe 18.00 program, 18.03 müzik: J?ll \ 

il** ' bır gay.l'letle mücadeleye girişti ve ve Hakkı topu, kuvvetli bir ·iitlc olac~ktır. İzmırc ve hatta mulhtıka· cuz orkcst!'ası (lbrahim Özgill" ~( 

E L H A M R A Sı•nemasında Altayın y~gane golünü kaydettiı Altay uğlarınu takarak Ile..:ik:aşa ta aıd na.kil v:-.sıt~l~u·ı burada d~zeıı .. Ateş böcekleri), 18.30 zirnrtt tıı.~ 

. Bugün mntittelerden itibaren 
İki nelia f ilimd<'"n mürekkep muazzam bir program 

ı.-

Saltııte VoO<dlez 
t~ctıJzcB SÖZLÜ 

YARATANLAR: Nevyork radyosunun methur ARTtE SHAW 
CAZ ORKESTRASI 

-2-

Da<ğlaırun Kozu 
FRAı. r~IZCA SÖZLÜ 

Ynratanlar: ŞIRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

-3-
Ayrıca: 

MÜNOR NUREDDiN tnrafıııdan ALLI YEMENİ 
VE 

- 4-
DENIZ KIZI EFTALYANIN Aydın Zeybeği 

SEANSLAR: Şirley 4- 7.30 da: S. Yıldız 2-5.30-9 da 

• 

Cumartesi ve pazar 11 ve 12.30 da bqlar. • 
DiKKAT - Haftanın her gününde ilk !eanslar UCUZ HALK MA

TİNELERİ dir. 
Fiatleri - Birinci 20-Ralkon 2f> - Koltuk 30 kuruıtur. 

Fakat iki dakika geçmeden mi.sa:. ikinci ve galibiyet ·ayısını kaz-:lndır. fckte edilecegı gıbı yakınındakı de- mi ve toprak mahsulleri bor:ı;f 
firl~r ağ açıklnrı Şakirle beraberliği dı. miryolunclaıı bir iltisak hattı ılc va· 18AO mUzik: radyo caz orkc,s;i~ 
temınc muvaffak oldular. . Altay i bu dakikadan ·onrn enerji g?~lar temizleme istasyonuna ge. progrp.mıııı11 dev:ımı, 19.00 rrttlP1, 

Devrenin bundan sonraki kısmı ıle. oynamağa başladı. Bütün gayrete çırılerek _ dc~enfekte. olunacaktır._ sceilmiş şarkıl::r, ı 9.~0 a}an~ J1ll ı 
semere vermiyen mukabil akınlarla :ragmcn beraberligi tenıitı edemedi . ooo----- lcri, ı 9.15 mtizik: zai'a lcan<tcr.ııı 
geçti. Devre 1-1 bernbcrlikle netice- Bu suretle oyun Beşiktaşın 2.1 gali- ÇEKIRGC MU" CAOELESI pola negri (Pi.). 20.00 kon111.r 
lendi. biyetiyle neticelendi. "- (Yurt saati}, 20.15 müzik: fa5;ıl 1~ 

!kinci devre: İatanbulda. t • 1 uhtclif kazalarda çekirge mli- eti, 21.00 konuşma: memleket 1)~ııl 
Altay, bu devr-€de tekrar ömeri İstanlıul, 24 (Tele/onla.) - gugüıı cadclesine ch•varn edilmektedir. Son sı, 21, 10 müzik:· nıcshur opı~" J 

ıAıl 1arak oy
1
unnh ba~ladı. F-akat hücum yapılan milli küme maçlarında Fe- hafta içinde Menemende 4300, Ba- ( l'I.). 22.30 ajans haberleri •"'u;i~ 

tayın a ey inde verilen embol ile nerbahçe :J-1 Demirsporu; Galatasa- yındmla 120 ve Karşıya kanın Ör - ajaııs ::ıpor . ervisi, 2~!.00 n1 1~ 
geçti. ray da 1-0 Genc.~le~hiliğiııi mağlfır> ııek \'e S-:ıncaklı klSylerinde !"l6 <le - cazband (Pi.). 28.20-2:1.:10 y:ır 

D•v~enin ilk dakikaları semeresiz etmişlerdir. l:ar çekirgeli ~razi i!Uçlanmıştır. progmm ve kapanıs. r ,ı.._._, ________ _. ....... ..._. ........... --iliıiiıı ....... -..-==:~ ... .-,, 

ya!~:~~~!~Bı!!.r !~!.~ ... ;. T~~~o:JAYYARE SiNEMASINDA~t~ 
Türk basın birliği kanununun 9 l•••••••••t••• .. I BU HAFTA 1 1""' 

ncu maddeainin işareti dahilinde, ı BiNG GROSBY - JOAN BLONDELL - MISA AUER ve GROSBY CAZ KIZLARI tara!ındaıt 
mınt~kamız kongreaU--:.n 1 Haziran i yaratılan ŞEN ŞUH MUSiKİLi 
günü aaat 15 de İzmir Halkevi aalo- ı ........ -............................... -................... -·-·---·•••• - .: .................. -.................................... -........... -... ~ 
::~~:.~:~!:~:::~·;:~:.~:~~ 'ı .K .. Cf C .. Ö~~~-~-~~~~~~t'"·E·K· .. K ... A··:r·)~[~!.~~~~~~N ... i ... tii 
olmut arkadatların ve birliğinizin ~ 
tabij azalarının kongrede hazır bu- · MATiNELER HERGON: KA. BENiM 3,30-6-8,45 K. MELEK 4,30-7,10-9,45 TE 
lunmalarını rica ederim. 1 Cumartesi 2, Pazar 1 de il&ve seanslar ı '••m•••••••llll":_; 
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Portekiz Başvekil;, In
giliz sefirile görüştü 

Lizbon, 24 (A.A.) - B~şvekil Sala
zar, dün İngiliz büyük elçisini knbul 
ederek uzun müddet görüşmüşti.ir. 

Askeri Vaziyet lzmir defterdarllğından: (1905) 

Buhran 2\f illi -BAŞ TARAFI ı NCl SAHiFEDE- Şuf)(>~İ Adı Vt\ soyndı San:ıt ve 'l'ir:ıret \'erginin Knzanç 
mesleği adresi 'Matr hı vergisi 

Misli ve 
vergi~i mü zam 

Yekun Verginin Verginin T:ırh İhbarname 
senesi Nevi No. Cilt Varak 

Birinci 
İhbar
nnnıe 

ltalyada istif al ar 

mi.ştiı\. Almanlar, şimdi lıiiyük gayret~ 
ler ~arfederek indirilmiş kıtalnrı tak
viyeye ve işgal .sahalarını genişletme
ğe çalışmaktadırlar. Kandiye ve Res
modu İngilizler vaziyete tamamen ha-

Roma, 24 (A.A.) - Neşredilen bir kim olarak, paraşiitçüleri imha ctmiş-
tebliğ: !erdir. 

lkinci kurmay başknnı ve hnrbiy<' Düıı. lngiliz fayynrderi :.Mulemiye 
müsteşarı Hozz.-ıninin i~tifa ettiğini ve taarruz etmişler. bombardıman tayya
Arnavudluktaki ltnlnın ordu:::u lem- r~kl'İ mevdnıHla ve ::;ahilde 10 Yun
zım reisi general Antoninin harbiye kcr~ n:ıkiiy.c tayymesini imha \·e bir 
müsteşarlığına tayin edildiğini ve ikin- çokhırını tahrip etmişlel', uzun men
ci kurmay başkanlığına kimsenin g-e- zilli av tayyareleri de ayrıca dört nak
tirilmiy.cceğini biidirmektedir 1 liye tayy~ıresiııi yakmışlar, meydan~ 

mitralyöz ateşine tutmuşlaniır. Malenu 
K• b 1 mc\'dnııına 1ngiliz h:ı,·n tmırruzları cle-
ıraz ayramı 

1 
,.m;t <!derse, Almmıl:~r i~iıı huraya ha-

Bugün Kemalpaşa ırnc;abasıncla vndan yeni kıtalar ındırmek ve mey
kiraz bavramı• v".ırdır. hnıir<len bil' dandan i.stifade ı•ylcmek güç olacak
çok ailcl~r, güzel bir gün geçirmek tır. 
için Kemalpaşa ki'rıaz bahçelerine' Giriclin kimin .elinde kalacağım şim-
gideceklerdir~ diılen tahmin etmek mümkiin değildir. 

' Bnşkn f ngiliz ağır honıharclıman 
GELENLE;R, GiDENLER tayyareleri Biııgnziyi bombardıman 

Ticaret. Vekaleti teftiş hey' eti re- l.'l mişkrıliı·. 
i i Bay Hakkı Beşe, Bergamaya git- ll.4/JE.';ISTANDA: . 
lniş, 1ktı. ad V.ekfilcti iş müfettişi B. İngiliz kuvvetleri Hado kn~abnsıııı 
Ali Fnhri Siner Randırniarlnn f;Chri- almıslal'clır. iki ltııly:uı fn·lrnsı <la mu-
nıize gelmiştir. hn.sa;·n edilmi~tir. Diğer mıııtakalarıl:ı 

___ ,00o ltnlymılard:uı miihim miktarda esir 

BiR KADIN TRENDE O-LDU- nlınmıştır. Diik D'ao:::tanın şiımlilik 
ı~ritrcde Adigrat şehrinde oturaca}{ı 

İzmir - Ödemiş arasınd~C işliyıeıı bildirilmistir. 
1305 sayılı yolcu treninde bir ölüm ------------·-·--
vnk'~sı olmuştur. Tren Kızılçullu istas- clüserek ölmiiştür. Kalb c!urmnsın<laıı 
Yonuna geldiği -:ırada Ödemişli Hatice öldliğii ppılan mu:l\'cnesınrlc rınla~ıl
aclında bir yolcu, oturduğu kanapeden mıştıl·. 

İzmir üçüncü icra ve iflas memur
luğundan: 

Müflis A vram tıy~s Re binin işleri 
hnkkındn görüşülmek üzere nlacn k
lılann l 6-6-941 tn:ı:ıihinde paznrce::>i 
giinii saat 16 dıı f zmir büyük kardi
<:nlı hanında avukat H. gkrem Ül"a -
nın yazıhanesinde toplanmaları lü -
zumu ilfin olunur. 93fl-9 dosya 

İzmir üçüncü icra ve iflas memur
luğundan: 

İzmir ticaret mahkeme ·ince 10 -
7-926 tarihinde iflasına karar veri-
en 11 Ol'a zade .Mu:-;tafnnın iflfünnın 

kapat ılmasma karar vcı·ildiğniden 
kt•v:fivPt icra ve ifla~ kanununun 
l6G-ı;1cı madde~i mucibince ilfin olu-
nur. Doilya !'139-5 

lzmir vakıflar n~üdürlü!Zünden: 
Seneliği 

Lıra 

17u 
HH.ı 
lbU 

ı::S4 

l:SU 
l:SU 
Jti 

ı::: 
;::4 
~4 

:::<! 

:!4 
~4 

216 
bb 
~b 

48 
~ti 

108 

36 
ti O 
ı::Sl 

Numaıası 

40a-4~ti 

4Uti-4:::~ 
4U7-.~rnu 

ı;ııu 

411 
..ı ı::: 

4601 bU-1 

500-1ı5 

oUl-ll'ı 

iJU /-~:::! 
5Ul:S-~ti 

Vakfı 

~fozbut ~vkaJ. 
... ıazout evırnı 
... uazuut ev.Kal 
... ıazout evKnı 
ı\l nznu t ev .kat 
.Hazuut ev.ırnı 

.c. naı şeyhı 

.Nuri Kamer 

... '\ urı Kamer 
Al<arcaıı 

Aknrcaıı 

ou~-:::ı::S .~irnrc-aıı 
uıu-;su .Akarcuıı 

oıı-;:s:::: .&.lrnrcaıı 

1.>l~-~4 Akarcalı 
o:::b-:::J 11atıce hanım 
o;s~-~ü ıı;mınc narımı 

o:.rn-:.::ti Kurcı mcnmuı paşa 

uö5-l> Kuru menmed pa~a 
l!:>b-11 Kopruıu 1' aoıı 

17-U7 
Ahmed 

1'ahtaıı mc cid 

uo-35 • - -~erefiye .. ·.!a~ -
6~-ati ~ereııye camı• 

• l:Sö-12 l'ıya.ıe og-!u 

Ciıı.;ı 

JJuKkan 
lJUKKaıı 

IJU KKan 
lJU.KKUll 

lJU.KKaıı 

1JUJ{ l\U il 

Arsa 

1\levkii 

1 lal bına:;ı 
ı-t aı O!llfüil 

ııaı .\>llub: 
l1 al buı:V<! 
Jlaı om<ı::;t 

JiUL l.)IUR::;ı 

Esnaı ;;eyn CfüllH 

ıttısaıı 
Uarn ka ııaııı ıtifat ııaııa 
ırnraKa ı ıaııı Kil at ııaşa 
.::>eoıı uukkan ıJegırmen oag 
lJUJ<:UlK 
lJUKallK 

vuırnnK 

uu ırnnK 
lJU 1\fillK 

.t. \' 
r.;\' 

.l'.. \' 

1Jeııo 

ll3J1\'I.) Ol'.Ugl 

IJlikhaıı 
Kahve 
!!;\ 

Uegırmmı da~ 
JJcgırmcıı ttrtg 
Jıcgır:mcn aa1: 
ııcgırnıcıı <lag 
LJcgırmcn Clclg 

I• ctta n so ırn k 

ı eKke sor:aK 
:;ıerıt Alı "01(1\k 
J UZCU SOKUi\: 

;::,nıHill\Çllar 

• amazgah ::arım -
sak :sok.tk 

!iozyaha 
Hııkynırn 

l Jtl)CK !Ja:;.ı mora -

G0-329-35 ~:/;. Ahmed 
HE!~id 

Sel..ıil ı.li.ıkkan 
hane 

Kestelli 

24 113-!l7 :Ke:)tellı U_ü kkaıı 
4$ GO ;rna-ı~7 h.atıp './;, Ahmed Du kkan 

1teşıd ...L- __ _ 

334-136 Katip z. Ahmed lHikkftıı 
lle~ıd 

60 343-11 lllv·acı hm;eyiıı 

t.iO Diikkfrn --------~ f.ltlS-52 Kalaycı • 'lus • 
t<ıfo 

Kc:->tclli 
J\.CStellt 

Ke:;tclli 

Horno\'a ~hitl 
. l\1-ehmc<l 

Kuyumcuı:u· -18 362-3 Yerli canııi Buca yel'I~ cumı 
nvlusunda 

30 
600 

81 
60° 

365-6 
;)60-12 
öı::SS-242 
Sfü-4ö 

öV2-97 

Yerli 'Ciilliii""
B a g t..ı nsa n ı ı 
Koıeci .. \lusta!ıı 

.Müfti es. Anme.ı 

Dükkan 
K~hvc 
Dükkan 
ı>ükkan 

lluca U çeşme 
.:.\1 ez arlık ba~ı 

Anafartalar 
~amazgah 

Said 
~----~""'"""' ~lüfti e.:ı. Ahmell ı>ükkun ~amaıguh 

~aid ı.A 
36 au-1-6 llüsefin isu bey Dlikkan .llornovu 
üO 100-14 Küçük lhsuııi~·c Ev !kinci sultaniye 
ö6 338-3 Dayı emiı Ev Yeldeğirmen .,ok"Uk 
Tukurıda muhalle sokak ve ev.~..afı ~razılı kiralık ga~·ri menkullerin 

hizalarında yazılı muhammen kıymetleri üzerinden on gün müddetle 
müzayedeye çıkurılmı;itır, İhR}e::->i 28-5-U41 çarşanba günii snat on ~ 

dadır. Taliplerin mezklııı giin ve ::ı<aatln pey akçcleryilc l.ıcrnlıer ve 
fnzln tafsilfıt almak istiyenlcr her giin rnPsoi nntlP.rinde vakıflar 
varidat memurluğuna müracaatları ilfrn olunur. ıs:~~ .......................................... ~ 

KAŞELERİ 
ROMA TIZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR, 

aerıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaıe

leriyle derhal geçer. İcabındA gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

Lira K. Lira K. Lirn K. Ij, K. Lira K. Linı K. ....... _. ·-
·----- ____ .__ ___ -- -- ---- - - - - - - - - ------------

Ba~mane Ş. Halim Kora Pastacı Hatuniy.e 150 4 79 o 96 
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Yukanda isim Ye iinv:uılan il(' t i cnı·etgfıh ndrc:-;leri yazılı mlikellefler namm!l muhtelif yıllar için tarh olunan vergiler isimleri hizalarında gösteril
mistir. Bu mükellefle rin terki ticar.ct erliµ halen nerede bulundukları tesbit edllemerliğinden ilan tarihini takip eden giinden itibaren 30 gün iç.inde 
mezkur \'erg-ilercı itiraz hakları olduğu :ırııı2 snyılı kanunun n \'e 10 nen maddele ri hiikiiml<!!·inc tevfikan tebliğ mnkamma kaim olmak üzere ilfin olunur . 

lzmir inhisarlar baş müdürlü
eünden: 

Bir :;i~e lıira:un lıcıyilE.r tarafından 

(~i:;c d eıınzito,u olan 10 kmu~ hnri~) 

fiattnn fa zlaya .sntıl-am<ı~ 

1ıı11ka ~atı~ fi.ati 20 kunı:;hır. 
oğutması gihi hahanelcrlE> bu 

20 ktı:1uştan fazlaya ... atmak bliyeıı lıa~·i adreslerini ~aat n dan 17 
yt• kad:ır ~o::ıi ve ıın y.c diden :-:onr:.ı da :1728 numaraya telefonla 
biltfirilml'"i nı ulılerenı halkımır.daıı ril'a olunur. 25 28 :11 1877 

1 
Kırkaalaç belediye riyasetinden: 

Elektrik :•aııtı-alının aşağıda gö ·:terilen biı· ~cııclik ınahrukatı acık 

.eLiltmPİ~ e koııulrntıştur. fhnlcsi 10-6-941 salı gi.inü sant on be'Şte 
belt>diyc daiı·e•iııde yapılncnktu. Şartname:-:i her gün b~lecliy<>deıı 

alınabilir. Taliplerin tayin edilen santta temin:ıt akç-aları ile birlikte 
hazır bulunmaları ilfrn olunur. 

Cin:::i 

1 LinyH maden kömfö•ii 
:Silindiı· yağı 
Yağlama ) ağı 
Tuz 

2G 2U 2 6 

Parça 
Kuru buhar 
Lomopil ~in 
lri 

için 

İzmir Defterdarhvından: 

)1ik'ıarı 

1 
400 Ton 

1600 kilo 1 

1900 kilo 1 
a61)0 kilo 

18!14 

• 
.Mehmeıl kızı Jhıduıııııı 21 'il linı 50 kuı·u~ nıilli emlilk ~atı~ bed~li bor

cundan dolayı hnciz ellilen t~met pn~a mahnlle inin birinci yük,ek so. 
kağında 2a suyılı ev 7G lirn kıymetindeki ":ll·ıımu k:ıt'i ihıılesiııiıı icı·n:n 
içiıı 1 O giln mUddetle müza~·edcye çıkarılrnıştıı·. 

'l'aliplcrin a hnzirmı 01] ,.;alı günü ım11t 16 de idare hey'ctitı\: mü -
rncnnlları. 188a 

lzmir C. Müddeiumumili2inden: 
A~•cfa ~·iıtni bP.~<!r liı·a (icrctli rılrnnk iiz~rc 1ztrıiı· cezııevindı:? h~~ Hdôt 

gardiyanlık açılmıştıı. 
Uıfra)'.l talip olacnklarııı ra~brı 25 den ~l~ıığı 4tl dan yukarı ılma -

mak ~artiyle hemen memul'iyctinıizc miirnca:ıtlaı·ı ilan olunur. ı srn , ......................................................................................................... . 
jlzmiT levaz..m A.ıj.iriiğı /:anlar~ 
~-.. .............................................................. ······ ............. .......................... : 

1-zm:r Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
:\lahi.~·t.' 40 :4() iirn iicr~ tı .. bir hamurkftrln 1.Jir J>İ~İriciyc ihliynç 

vardır. 

Taliplerin 2G-:\fa~·ı:s-9·11 pazıı.ıftc. i giinil .;;aa't on Leştı; kışlarla İz-

mir !ev-azım amirliği satın nlma komisyonunu mllrttcantları. 

lzrmr Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
Pazarlıkla 22 adet ıgır deri:;;i satı lncaktır. 
Taliplerin 26-mayı ·-H4 l pazartesi günü saat onda kışlada izmir 

levazım amirliği -:atın ~ılma komisyonuna müracaatları. 

, lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonandaaı 
1 - ı 50,000 metre nwhruti çadı~lar için şerit kolanı alınacaktır. 

2 - )'lilte:ıhhil nam ve hesabma puza:111ılka eksiltmesi :30-5-!141 
cuma gliııil sa-at 14 de tophanede istnnbul levazım amirliği 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:1 - Tutarı 18000 Jira olup ilk teminatı l :rno lirnclır. 

4 - Evsaf ve ııunıuııesi komisyonda görillür. 
5 Taliplcri11 belli vakitte komisyona mUrncaatıarı. 

Türkiye Cumhuriyeti ziraat 
bankasından: 

$amsun çarşanba kazasının Porsuk civarında Poısuk ormanları na
miyle maruf olup bankamızın tahtı t-a.-.;arrufunda olan ve hal~n ban
kamızca işletilmekte bulunan orman kırk beş gün müddetle açık art
tırmaya çıknrılmıştır. 

j !f 

1 . - Ül'manın tapu kayıtlarına 

2 
naz-aran mesahaSJ HR 

317.:~~194 dür .. - - .. -----..-.. ........ . 
2 . - Ormnııııı lıuşu,..iyeti yüksek zqıaat vekaleti tarafından 

casdik edilmiştir. - --------.......-. ......................... . 
3 • - Ul'manııı, orman umum müdül'iüğünden ta ·dikli 20 

yılıık cll!\' U' lızeruHten yapılan 19lctnıe planı ve bu plana na:zaran 1 

ylık.:-ck orman mühenaı~ıcri tarafından yapılmış 1crokıleri mevcud -
dur. - .... - --- ....._ __ ..-.-..._. _ ..... 

·1 • - Ornıanaıı i~letıne planına nazaran me.saha~ı 972.25 
pektardır. Ormandaki escann cinsle ri meşe, kayın, gürgen ve pelittir. 

<> • - .!l.I yıuıK devlı: üzerınden yapumı§ ve orman umum 
müdürlügunce ta:\dık edi!mi~ i~letme planına ~öre ihtitap kabili'-' eti - ~ , 
tt!ce~sümat hariç .senevi 3352 ton odundur. V40 i:ıletnı~ devr-esind11 
bankamızca tahminen 4500 ton nıiktannda odun elde edilmiştir. 

6 . - Ormanın mevkii: 
:::,amguıı \'iliyet! Çarşaııba .kaıası dahilinde Samsun - Çar• 

şauma hattında Dikbıyık ~tasyonuna dokuz kilometre mesafede va 
çarşanba ka.:;abasının onbir kilometne cenubi garbillindedir. Şarkmda 
i>orsuk koyü, şimalinde Şeyhgüven köyü orman kıyısındadırlar. Şar• 
kmda orman kenarında Abdal ırmağı akmaktadır. 

7 . -: Bankamızca ormanın içinde, arabaların, işlemesi 
için tali ~·o!Jnr açılmış Ye )'oldaki köprüler muntazam bir halde yaptı~ 

ı ılmışhr, • 11LJ • .. 

O;ıcmandan tıalilb·at kamyon v.e arabalaı· ile IJikbıyık i1:tnQ~ 
)'OnUııu koJay)ıkln ve az bir masrafla yapı]maktdıı·, 

-1. 

AÇIK ARTTIRMA ~ARTLARI: 

----~--- ~---~---
ı . - Açık artt.ırma)·n giı'ehHnıek içilı iılliplerhı &.000 Jİl'ltc 

lık teminat nkçasını bankamızın ~ube .,.c nJanlnrıııdan birine n:ıkdcn 
yatırarak makbuz ıalmalllrı ve ~·nhut lrnnknrn 1eminnt mektubu ibJ·ng 
etmelt•ri lii zımtlır, -- 2 . ._ Ormıım mülki)•etini .... adt! ilP sntıtı tılmali i. tiycnlere 
kola~·lıl< gfutcrilcccktir. Hu takdirde satı~ bedelinin ~·arısı peşin \'C 

diğer yarı:-ıı diirt yıl vade ve ıni.ls1wi tıık:-ıitlc ve yüıde 7 faizle tahsil 
oluııacnk ve ·ahkın orman tekmı• bankamıza teminat olarak birinci 
derece ve: birinci sırada ipotek alırıncaktır, Hnnlrnmız bilumum mü a 

rakabe Jrnkkını haiz btıhınacaktıı'. 

~~ . - Mu\•nkkar ihale ı Temmuz !l4l tarihin(! mlisadit' . alı 
glinü • aat 14 de Samsundıı bankamız biııtısrnda yapılacaktır. 

aittir. 
•1 . - Belcdiyt' ru::umu ile ı-.-ai r bilumum. :-ıusum laı• alıcıya 

i 

Knt'i ihale mu\'akkat ilialc tal'lihinden bir haffo . onra ,runi 
9/ 'fcmmuz/ 941 tarihine tc ·adüf eden çarşanba günü snnt 14 de ya .. 
pıl-acakt1r. Ancak kat'i ihaleyi yapıp yapmamakta ba,ııkamız .muh • 
tnrrlır. 

TniipJeriıı mevcut krokiler ile işletme pliınını ve şnrtuameyi 
gürmek üzere Ankara<la umum miidürliiğiimiizün zirai ikrazlar şu
besi mildürlliğüne ve Samsunda şubemize mU!'acnatları ilan olunur, 

26 30 6 1864 



l SAHiFE 4 ) ~-- .. ----

MANiSA VALiSiNiN 
TEFTIŞLERt 

liisünü pişiriyorlar 
Rutl.1pl.,tc, 24 ( A.A.) - Tas aj-rın· 

~ı bildiriyor: 
:\Iacar Nnmzed gazetesi neşrettiği 

IJiıı m:ıknle<le, l"raıısız milletinin fe. 
ci vaziyetini tasvir etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
«Fransız milleti miithiş zanrnnl:ır 

;r:ış:ım:ıktadır. Kndıııkır y.emek hazır 
l:ımnk için ~ebze döklintiilcrini topla 
mnk meclıuriyetindcdirler. Haftnlnr_ 
en et, hatta pntate. <le bulmak im -
kansızdır. Esa~en patnte-. hnUn~ 
alamıyacnğı kndnr pahalıdır. Süt \'e 
tcreyağına gelince vaziyet fcl:lkctli 
biıt şekildedir. Halk, aylarca bu mad. 
delerin yüzünü görememektedir. 

--~oo-ıoo---

Romanuada kıtlık 
aıdı uorodü 

• '(ANADOLU) 2G Mayıs 1941 PA2AR 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Maden istihsalitımızda artış Irak harekatı 
FALLUCA CIVARINDA MU· 

HAREBELER OLUYOR 


