
l-l•~ri':a.umıı, şeker fi· 
'-' 1, '!l•riai yilkaeltiii za-' ..!'' Çocuklar için çok 

. ~i , tle ıeker verilece· 
• ~ •d.tmlıti. Bu müıf i-
' ' ·'-dıa ne mObim bir 
~ •oldufuau ıeker ile 
~''-tt 11 •naıada ne kadar 
~ •llıbt, tıbbi bir mü

b11ta11du;uau bilen· 
, Ptk ili takdir eder· 

~~--İt ıocaldırıa şekersiz 
•rı içla yapılıeak 

~ttlerfn yurdun iatikbıl 
S 01•• 1ınalırımıı ve 
~ 1•tle ba vatan için ea 
s:•lllaetler aUlllDI iC• 
4-, 1 aaatmımık llıım· 

~ "' r ~ ~ltllcl111 Ticaret veki· 
laaftıda bir ılln de 

~ hrlae ua yerileceği 
~\\ ~ Y•ptıklın beya
~~ la yurdıılın ıoa S. •••ladlrmiıtir. 
~- klerla bıftadı bir 
~uıa bir hamur tıthıı 
fa'- hlı için bilyüklerin o 
~ •k •ı ekmekle, hatta 
~ti ~•kıiz olarak geçin -
""'it lllklııız bir ıey de-

- f ~--k L~ ) 1•r lçia biraz ua, 
"'- t~'111lır içia birz ı•· 
~~~· •laıek bu millete 
'~ yardımların ea 
~~ .ı, ''!•11tıil temin et· 
... '•••~l•ndaa kollan bir 
~ '''•y1rık bu fay· 
'4q ,,~ '• lrırırlıraa tat· 
"'' " ,..... r•çilmeaini 

td,, 
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11aa1f!k h&kumeU· 
u.,ıı. 

Sırrı Sanlı 

Son 
Meşhur o. ı 
ma di vapu
runda y n 
gın çı tı 

Nevyork (a.ı) - H rbia 
bışlamuı üz riııe Novyork 
lim11aına iltica eden ve v
velce Amerika tarafından 
Fra11sanın teılim olması ür.c 
rine el kon o Norm di 
vapurunda Greeviç uatiyle 
saat 18 de güverteuia ge
zinti lr11mınlla yacgın çık
mııtar. Y ••rın bilyü bir 
süratle yayılmıı ve 45 d • 
klka içinde vapor yan y t· 
mP.ğ• başlamıştır. Bo vn.i· 

yet karım d alakadar iş

çıleriu vapuru tabliye etmG· 
leri lüzumunu bildirmiştir. 

Vapuru içinde 300 m • 
bafaı, 400 t yf ve 1500 i
vil vardı. Yangın b diıe i 
eh fıud v purda bu1un:ııo 

maranğo:ı ustıııının ifadesi· 

nia neırinc oıüsa de edil· 
miştir •. 

Mum;ileyh ifadesin ~e y u
gının bir kaynak cibu;ının 

iştial edici bir maddeye 

yaklaıtmlmasmdan ileti g 1-
diğini ıöylemiıtir. 

Ali kadar mahfiller v pa · 

run muhakkak ıurett t -
mir edileceğini söylemektt.
dirler. 

Siogapu u 
Müdafaa 
Edenler 

Si 
HALKIN SESJ MATBAAC\JNO~ BASILMISTIR 

(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Scoı•ı 100 para) 

k i k a Ekmek yerine hafta· 
da b1r kere un 

Ame 0 adan 
Çi e b·r ku

__ nda gidiyor 
Vaşiogton(a.a)- Ameri· 

kan Oçüaçü ordunun kamu· 
t tn yanındw eksperler oldu· 
ğu bııJde Çine gidecek muh
temel ('olarak mareıal t,Çau
kayseke miUikl olacaktır. 

Vışi gtoo( .11)- Amiral 
Stınley villiamı Moıkova 
büyük telçiıine tıyia " keyfi
yetinin t11tiki için h11arlaaan 
• rarn me kongıeye 1röade · 
rilaıiıtir. _ .. __ _ 
Çan Kay-şek 
Hi d standa 
Lo~d • (R dyo S. 12. 307 
Hiııdist n kr 1 naibi yeni 

delbiye g len Çin milli ku
vetlcri bışkumı danı f.şer fi. 
ne bir r smi kabul teıtip d· 
miştir. Ziy fctte mareıal 

Çaok ysclı, .r fik111 maiyeti 

erk"nından bııka mliblm 
şıhsiyetlerd vardı. Mare§•· 
hn bu seyahatine büyük 

hemmiyet atf edilmektedir. 

---o---..... 
Geteki Sov
y t tebliii 
Moıkov (a.a) - Kıtala· 

nmız bütün cepbolorde tıar· 

Ticaret •ekili Anadolu ajaa11aa -, •• 
nıtta bulunarak demiıtir ki: 

" - ·Kasabalarda ekmek yerlae 11.ıt.• 
bir korre un alınacaktır. Hababat va •tt
yıçtaa fazla unlara el koamuı auf mak· 
ıadı temia lçiadir: Ofil mımurlan balan 
tuplarkea bedellerini de ııhipleriae Yer..
cektir." 

Bu uıl iki kat mahsul atınıoıa 
hOkôııt böuıı ııtıaar 11111-
nın dı mınfaıtı biılıdlr 

iki kat mahıul demek arpa •• bafd•J 
yahut 1alafı kaldırarak yeri•• patatll, 
m11ır, faıulye, nohut Ye em•ıll yaıhk mala• 
ıul ekmek demektir. Bana imkla nr• 
tabıa yerlerde çiftçi latif ade etmetf bllme
lidrr. 

Dnlet bu mık1at lçla çiftçlJ• aıaml 
yardı edacek, Ziraıt banlratt tobam YU•· · 

cektlr. Mahıulden •oar toham IJD•D lada 
oluaacak, fazla kalın malt da bl1&6met 
utla alacaktır. H&k6met mahal& daimi 
kontrol altındı bulandaracaktar. __ .. _.._. 

ÇIFÇINI~ ÖDEVi 
Mııır, Darı, Pıtıtea, Fa1ulya, Merdoaels, 

Nohut, ıerlyatana ehemmiyet verlUyor- 2 
milyon 600 bin Urıhk tohumlaak ıerma1al 
ayrıldı • Her b&lıe tolaum1utu kendi ç••· 
reai:ıden tedarike çalıııcık • Mııır, Dara 
Patates tohamu mılnaldeu ıeri ab11mak 
şartiyle çifçlyo avını olarak verllecık lıU • 
yıa tohum pıraııdı alabilecek f aıla ekim 
yapaal~rı borçları da olH kredi Fıçılacak 
Mabıulil devlet ıatıa alacık K61llala ilı· 
tiyı5Jara temia edilecek ... 

- --
ruzi b reketlerine devamlı ŞiDDETLi ZELZELE 
dügmıınn iığalinde bulunan 
bir çok meıkua yerleri işial E,velki ı•ce ııbalaa karıı uat 4.41 •• 
etmişlerdir. tehrimlıdo bir çok kim11leri 111k111uaclaa 

8 Şubattı 5 Almaa tayya- uyandır•• şidetll bir zelıole olmuıtur. 
resi düıürdük, bizim kaybı· Zelzele vlllyetlmizia dljer yerleriacle •• 
maı: 3 tayyareden lbı, ettir, bi11edllmi1H de bamdolıaa, hiç bir , ... 

....-.-111ı-- b11arı mucip olmamııbr . 
----o--...-:a 

Loudra - (Radyo S. 12,30) 
Bu 11bah Slnl purdın c n 

ıon alınan haberler neşrolu
nan lugiliz tclfğ'i r ımisi: 

Hayret veren 
rakamlar 

DIGER YERLERDEKi ZELZELELER 
Ankara (a.ı) - Ba •abab aaat 4.S U. 

S.30 arı11adı Akblıar, S.libll, llaatafa 
Kemalpaıa, Simav, Smıiırblr, Paraaaber, 
Bandırma •e Klltıbyıda Ye •••t 12.JO .. 
da Zarı •• Gllm&ıhaaede 1•r au••bları 
olmuıtar. Bı11r 1oktar. Adıyı müdafaa eden kıt

alarıa bir miktar gerilemek 

meccburiyetinde krıld_ıkları 
bildirilmektedir. 

Vışiagton [a.a) - Reiı 
Ruzvelt ordu birliklerinia 
muhtelif ihtiyaçlarını lrarıı· 
lamak üzere kongreden 22 
milyar 889 milyon dolHlık 
bir tabıisat lstemiıtir. 

--,o--
.... ---o---

Singapu d 
ln2iliz 
~vvetle i 

k
• Ortaşar ha-
1 t hı· v. v e ıgı 

Ziraat makineleri 
geldi 

Aakıra,-Zirai iıtih11llbmııı arbrmak 
için ıarfedilea 1•1retler 111ml hadde .p· 
karılmıktıdar. 

Tokyo (a.a) - Siogapur 
adHını müdafaa edeıe ingi· 
liz kuvetlerinia ıdedi 20 bin 
oı.rak talamia edili or, 

K bire(a.11)-Hıva ltbllği: 
H va kuv ti rimiı pazar 

güuü Sireı aikte devamlı fa
liycttc buluamuılardır· Bio
ğıziye taarruz edilmiı llmın 
tesisatını urarlar ika edil· .. 
IPI tir 

Geçen Nl1111da Amerikayı ılpariı eclll· 
mlı olaa S mllyoa liralık ılraat mals ... lan 
ile yedek akıımıaclan 4,5 mll1011 Hrahjl 
memleketimize ıetlrllmlıtlr. 

Baalır ilkbılaar ılnıt aefer......,.. .. 
fıaU ete rU.Celdlr. ---
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SELEP • • 
Bu ı&alerde Japoalafl' Bauanlar size ıarap ıazzatlni Balık fiyatla- Avni Sakman •ısraıe b.,ı.dık••"· .,..., 

V d Jd Selep, F elemeDk. Hladlltd" andiran ölr ıampanua rı a a 1 verdi şehrimizde _. DID en iferf adafarttllf. W .... 

ikram edluorum 11 

-•- - --•-- .. , diıta bu adalarla Aa1ı..., ~-1 
Beıleam11hıde tutulm11ın- Ticuet vekUeti teşkilat· dofaıuııı dojru · aHatr ff 

Sofrada beudea baıka üç evli kadının da, ntılm aında fazla bir !andırma umum mlldllr mu· ondan ıonra blylk OkJ•• 
ve oldukç• yaıh bir ev ı&bibirıia bulua- manafı olmayan bılık fiy•t· avial 8. Avni Sakman ı•b: aaoı bıılar. 
maaa bana bir deroceye kadar emniyet ve lıraaıa yilıde yüı elli dere· rimize ıelmiıtir. Felemeok Hiacllatı•ı .... 
itimat telkin ediyordu. y alnıı beni lai~ıdı- culade yükselmelerine ne lımlrde uıua m6ddet mıa· 1&k blr ıeHete mallWi'' 
gı aihıtleıı beri öaümd•n, arkamda per- mını ••rmeli? Yokıı ODiar - • Topr•tı• itli bitfrl l>a1'ı-· • .. iıha f ic•ret müdllblliü vaıi- f 1aa... 
vıue aibi dol••mıöa bı•Jıyaa bay Nı'hıdın bu bareketlerile kendilerini• ·-1-· - ---- - dıa eyiıH, topratı• arp • ... • " t1lai ifa eylem it ola11 Bay d L L el ~..;.a.-..• 
ba işret m11uuıda koc11mın bulanmama· ~~fiy;ffiİıtealae ~rmej'e· ma •• uıaımıa •• u.ı••-

d 1 • ı 1 b Sıkm;~-ba~tetkiklerde bu:- dar 
Ma •• duydaiu ıonıuı sevinç ve coıkua •mı Ç• ıııyor ar. Namuılu •·i luaıcaktır. BütOa buılar 2 mllJ,. 
aeıe, yilreji.ad bulıadırmaktaa hili kalma· hkçıfarımııın da diiu mub-~ k idi tle ,._~ 
yordu. ~tekirler ıibi~ laaafieldea --o-- •re 0••tr• heria 1' 

Bt11lm bu halimi ıeıea va koc11ız içki _~~!~arak harp zeaıl~~ Kadına ~~d~. ?O mJIJon i••••• • 
•• kamar maaattadı bulundutu zaman liılealne ıirmek 1evdaıın-~ Bu •lafıaa üçte U&iıl JI' 
ıevk •• ıafaıını payan olmadığaaı ıöyliyen dan vaııeçmelerlni taniye Sarkıntılık •• ••Ma•ura adalara•• 

il L el ~ ı edeıiı. •• •a ı u •it etilerek ıu ıö,lcri dlterlerl öbllr adalerda '1" 
f11ddıaa :- --•-- Atatilrk cıddcılnde Recep 

- Nıdea ly Nibıda karıı bu kad1r Yotsuı çocutıara uar- ofla ıoför Recıf llyaı ofla "~olak adalan, ~ok J' 
likayt ve •otak danaaıyoraaD?. lof6r Eaver •e hmaU ojla ıımaadaa beri llaliuatt -

Ba Y•'cıtıkh' zeki •• neıeli ıe·~ ada- dım için eğlııtı Şeiket mDıteri ııfatlye oto· meıbırrdur. FclemealC HJr 
mın afika ve ıe•ıiıİDİ çekmek için onun mobiliae aldıkları Sıllh kın dlataaıadakl ıelier k.-t! 
aıka11adaa koıın bir çoli ı•nç kızlar Tiaaıtepe oluala fakirlere N f &·ı f 'il 
taeıyoıam. ıardım kola tmrafıadaa ba· artilt •ıi eye otomo ı çia· dliaya t•ker iıtJhıalf•f• 

- Fak•t beıaim bir evli kadın olduiu· baları aıkerde buluıa111 yok· de ıarluabhkta bıılGad11kla· birini temin eder. 
mu uaatuyot1ua galibı .. , ıal çocuklar meafaatlno cu· rnıdıa yakalaamıtbr. Kaaçuk dla7a latlla..U.., 

- Uaatmıyorum. marteaf ıkıamı lımir pılaı --C-- yUıde SS lcllr. B•d•• W 
_ O halde? ıa!onl1rıada bir ej1enti ya· H 1 v kı kiaia, kalı••, plılaç, çe1 
- Uautmıcbfam bir ı•y dılaı vardır ki pılıcıktır. Top1ıntınıa aeıeli IFSIZ 128 •• t&t&a bu adalır1W ..__., 

b ıeçmeıi içia haıırhklar ta- b ıı.;...ı•ı 
•••• , ••• ıu ıoönk ve küıkOo duruıu· Teşebbu··s ma ID .... '· •- mamlınmıtbr. p J 6 J .,,. •11• m••aaızhi•aı batırJatıyor. etro mi,.. 108 

k 
- U.aufmadıjıa o ı•y ııe imiı b•· Defterdar ve mua tini Bora ovada Kuyu ıokıjnı· t,S mllyoa ,... ··~ 
alım? da Mehmet oğlu Ramazao, dla71 lltiluall•İ• ,.... -,. 

- Evli erkekleri o daf mı "evli demek } DefİtBerrdf lr 8
8

1. f
8

i•lhB•r Ho· Ramazan oğlu m•••• Ah- ıl kadar kalır, 65 iti• ~ 
al& demek cleiUdlr,, ıöıüoü lıer yerde media dükklaınr lursııhk altıa bu adalan• batbca .., 
tekrar •tmelctea pek bOyOk bir zevk rozo&lu bir derece '.teıfi ede· maluadiyle lrOıkil ile deldi&-1 Yttleridir. 
clayilaklarıdn. • • Felem••k Hiacllttı..-.. O d L rek maııı 80 liraya defter ıırada yakalanmııtar. ~-• ..ı na• ı, ırsadıtım evli kadının pek d toprıöra ancık olldı ..,.. 

k L i ~ ar muaYiai B. Talit Tekeli ---o-- •· ~ ço 111• ••aiii bay Nihat bize bf rer bar- itleamemlı veya •idim•..., 
d k bir deıe,.e terfi ederek ma· Yllİ t B 1 d• • ıar•p ıuadu .,. a.dı ki: 1' ga ya\ B 8 IUB bır hatdedır. 

Jl 1 tfl 60 liraya çikarılmııtır. U U B - Dtyaa .,, ıiıe ıımpaaya leııttiDI ın· aaa• ra•ıaclı bir de 

-8- Y •HD: SIRRI SANLI ı 

d bt Ko··mu··, 111 1 b 1 • .,, .,.. r tırak ikram ediyorum. mıc s ar ugun di lnılliıleria ~·"·· il•~{ 
. Ş•mpıaya taklidi ftraplH içildi, raefiı yayı ele alalım: MaJate "" 
•• l11iı mey~oler yeadi, •• ıablbiaia ır•· Meselesi toplanıuor Felcme•k Hfadiıt• .. ~ 
mofo•hı radyo1u: "erce &li•Ja ld~n ıittlttl' 
"Gaı1111 ıı&ıllado, elim belinde ııol uçolım. Dün K•r•l•t iıkeleaiade Viliyol umumi mecllıi lt•I• Jlıde 80 al 99 ~ 
"Se•fi bthnlyu ba mullittea üııklara ka· 80 ton kömür ıelmlıtir. busıil11 6ilede11 .ıoıara 11at yilıde 60 81 ellerl••• 

çahm" Yoldı dallı birkaç motor 14 te belediye meclisi de darar. 
Ta•ıoıunu çalm•i• bqladı. vardır. Limanda meYcot mo· saat 16,30 da toplınıcıkhr. lıte Japonları• .._ ~ 
Bir dakllıı ıoara bay Nihat 108 derece töıleria lzmire kömtlr ıe- Viliyet mecliıiacle blHçeala ltıya llem de F.a....k 

kibar le DUik ltfr taY&f Ye eda ile karıımda tirmek içia yoJa çıkarafm•ll tetkikine ba1Jaaacaf1 laaber dfıtaaıaa lalcam .... .-
ltoyuaa •t•rek •• boyauau bllkerek beni kararlııtınldı. alınmııtır. tıllld ettikleri PJ• .~ 
daan dıYıt •ttl. --------.- kındlılal ılıtermekt-"'__., 

-Arkea• ·~ i Elhamra Sinemasında ıf iziır 'iiü' -
lnair ılcll Ucuet memurluiundıa: _ ı (lımlrde ilk defa) 2 Filim birdeD 1 
(IH levi) Ticaret uanaile lımirdeyımiı , it-Yeni Sevda ALONI YOU AGAIN ı ·HkL••= 

,.,.... • Mııırh llıaında 8 numarada laer V. POVELL· MYRNA LOY lH••lı •••Mi11•k 
.... .....,, ticaret alım •• ııtımı ile itti· ıı2· Karımla EVLENiYORUM! ı tl•i ifa •tm .... 316 .,, 
sıl .._. ED fl.tlaia lıba ticaret aDvanı HE MARRIED HiS VIFE ı 1-•• erat Ue .. , ....... 
ticıNt fra11aa11 lalklmleriae ıare ıfcilia ı Joel Mc doea • Nıacy Kelly 1 IS •• 86 ..... ,. tJl/ll" 
4195 •amua11aa kayt ve tHcll ıdlldiii ı Seaaılar: 12. S0-2.20-410-5.40-7.30-9dı.. ı talarak yoklama ~ 
ilin olucı ur. 728 ı eum•rteıl, Pııar 11 de : 11aıf alauı eıattaa 

lzmlr Yabancı Asker- i Tayyare. sinemasında lt:6 I 
6k Şubesinden: ıs··ı N • E • R kı 

ı.mırcte butaa,. r•ba?.Cı 330 ve 331 do· ı U eyman Cip mıne iZi ı 

kadar:1aer:•• ıetaeple 
ol•• ıeYk edllmlJ 
bir hafta lçlade p 
mlrrcaatlın meafıatıerl 
bıdar. Akıi ~taktlrdi •• 
zeaıceldan illa ~ olnaf• 

pml11~llatl7at erlerdea (Ma•auıflık m&. ı Tar.,fıa.taa Metlaur Dembba~e Midih8 Romaaıadaa 
detlerlnl lkmaldea ıonra kan11aıa illve ı adapte edilmit 
eclllea birer ıeaellk faıl;a biımeti . f;ı edeo . ı Ttirkçe söıl& • Şark muıiki 1e oyunla 

ler laUiç ) lıtilaklm muhabere 11aıfı•• ı KADJN KA• LBJ 
me~ ereba IOYk pclllmek tlJere eok 1 ı 
•c•le ıalMmiıe m&rac11,atlan a)ıai taktirde ı Matiaeler: 1-3-5-7 •• 9.15 te .. 
ceHfıJı"lslln illa olaıur. ı Cumarteai, paıar ı&alerl 11 de ilA•• •Maaı .. 

ı 
S Cilt ••.Zlbre•l:H•tah 
ı ......... . 
ı DOKTOR 

1 ~aHh Son 
ı hd11eı ~- No. 79 T 
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l
'Bir çocuk haliiJ ac r.s~& da f · JAPO YANIN i 

dokuz ayda duru karışık iBOYUK EMEL1 .. ERii 
dog"' uyor ---o---- ----~------Bodıpeıte<•·•)- Macar is· ('Y azıa: Halil Zeki Oam•) 

Uıak ıarkta olup biten tanda bir knal vekiUiii \h · 
ı•ylerdea ıoara Amerikah· dası için bir kanun haz1rl11 · 

- 48 -

lar ıablnızlık içlndeditlu. mııhr. N1tip1lk makaı:uınd ı 
Mllll müd.faya ıit imılihnm durulı01a olursa n1ılp vekili 

Rus aanarall LavııalPnln bu 
baptaki mıtaıaası ••. blrla e•vel aetlct1ini, Japon devamlı ıurette vaı.ifeyi dc-

lara kartı harekete reçilme· ruhte edecektir. Hafta so· . .--,-o-----
ılal lıtiyorl1r. 

Büt&n imıliti Knolsea 
iımiade biri iıdre edieor, 
ıtce z&adüz çahııyor. Fakat 
Hlunıılara memnun ecleml· 
1or. 

Geçende kendine çatan
l•rı: 

- Bıylar tip çok terakki 
etti, ilim 1abalaraada araştır· 
mılar durmıyor. Fekat ne 
yıpınıı ki tilr çocuk dilcyft· 
yı ıelmek lçla h&li dokuz 
•1 llıım. Gebe kalır kalmaz 
~ocatu d&nyaya ıetbmenin 
yola bıailı bulunmadı, de· 
mlf. 

----o-.... 
En askı slllh tabri

kası 
Danimarka,da Kobcı:isı 

ceaubund• bb 101e yapılır
ken yer ıltanda Skandhıav· 
ya memloketlerfaia taı dev· 
rladea kaim• en eaki hlr 
ıilall fabrfkHı buluamuıtur. 

O ıamınıo ıillh fabrik111 
olaa bu yeraltı raleriloriade 
meçler, oklar ve sahrler 
ve keıkia çakmak tııı m~ · 
mulitıadaa pek çok taı 
deni ıillh,arı buluDmuıtur. 

. Tabmia edildiiine ı&ro o 
ıamaalara k&çük ıilihl• ı 

piyuada ' altıveriıte para 
yeıiaede mübad!le t.dili- . 
yormaf. Bütlia buahudırn 

t•ı devrinden ıilib ıanayiia 
mevcud olduğa anlaıılmııhr. 
Bulaaaa tıı devri ıilitb 
fabrika1111dan bütan ~ şia:ıl 
memleketlerine ılllll ihn ç 
edildiii de ıaaaoluamakta· 
der. 

Kır koşusu 
Aakara,(a.a) - bin met· 

relik lur koıaıu Muatıfa 
Kıplaaıa birinciliği ile ni· 
laıyet balmuıtur. 

Bu yOıdendlr ki hiç blr kara buhlade 
zafer kııanamamış1ardır. 

J•pon yüksek kumındHı baraklrlye elıll· 
dir f•kat mültaldl kumanda7a el•erlıll 
değildir.Bu kumaıadaudır ki Sedan d•ar1a• 

Osman Fevzi da\d maııevraıa , h.,.11 ,.kud. ıdar• et· 
miıtir. Buradaki hatalara aala1amım11br. 

LİDOD da gitti Iıte bu yl\ıdendlr ki Japonlar 1904 te 

nunda naip volrili seçilecek.
tir. Bir ııyiaya kadar ami· 
ral Hortioia büyOk oğlu Eti· 
yen Hor ti f3çirilccektir. 

-.-111----

Devlet matbaaıı mtıd&rll Ruı orduıuaa kurdukları mabt111ra plA•••• 
Oıman Feni Lhaon lttaD· tatblk edemomitlerdir. 
bulda feci bir kızaya kur· Ruılar Japoalan D maaeHa11aı aalamıf 
ban gitti. Türk matbaacıh· ve tedbir alabllmlılerdir. Burada denm 
jına bByük bizmetleri olaa eden lki naelik barpt a yoralmaılar •• 
merhumun yetiıtirdlil adam· Amerikanı• ı1ılb tava11at tekliflai mem• 
Jar dı çoktur. aaniyetle kıbal etmlılerdlr. 

Ttırk matbaaataaıa miaaet· Oalar Çia barblade de maba111a pllm 
tan olduiu ba arkıdaıın tertip etmiıler, fak•t mareıal Çaa Kay 
gaybnbetitıden pek mllteet· Şek aıkerlai mahaura telalikeaiadıa kar• 

ıirdir. Me"ll ııani rahmet tarmıthr. 
etaio. J ıponlar burada ıldo ıelcllkler lllaı 

---o--- harp aıuUlade ıukut etmfılordlr. 

y olc:u tarif esi Japon - Çin casusları mnsa•ıllll 
Jepon cu111lın vaıiftl riai ıoa aokta•· 

değişti na kadar iyi ı&rm&ılerdir. 1900 deki Çia 
AnkarR-Dc~let dem\ryol· ibtililiafa iç Jllı&al iir••••••lflerclir. 

)arı idırui yolcu tarifeıini Geçen 1189 Jıpoalar akillae lalı aantt• 
değiıtirdi. Yarından itibana Çia orduıua11 Sedaada malıaa1Ua,. lralk· 
gidlı geliı blletleri kaldı- takları samıa biti• kanetleri•l itti ceplae 
rıldı. Giderken •o relirkfD ye aevpetmlılerdl. 
ıyri ayrı bilet ılınacaktsr. Peypia • Haako laatbada Çta orclanaa 
Bınliyo aeferleri bu kırar· Hrm•i• ~rlımlılerdl. Fakat ba maae•ra· 
dan hariçtir. da muvaffak olmadılar. 

·- ··--··· ... -Altın" fiyatı 
Dün lıtanbul bo11a1,nda lzmİr A k ı•k Ş L;;,..-,• attın fiyatı 33 liraya kadar S er 1 D~I 

düşmüıtnr. Başkanlıiından:J 
Japonlar Yuan t-Yedek ıabaylın• hasir•• ayıada,.. 

I• • )d 1 pılau yokl•maları bu seae pıterUea lll1ni:I 
ıyı a 1 ar üzerine laemea l»aılaaacaiı•d•• bUamam 

Tokyo(•,• )- Tebliğ: Çiu· yedek ıuha>:l1r aı•iıda yaula• ılaler .. 
de Çaalung bavalisinde h .. blittia aıkerı veıika ve Dilfaı d•daalan 
rekitta bulunan jıpon ku· ile birlikte ıubeye mlracaat etmeleri il• 
vetleri Yuenliyi iıgal ctmlı· zımdır. 
lerdir. 2-Yoklımıya ıelmlyoa yedek ıuba1lu 

1076 ıayılı kaauauaun 10.ca mıd•ulH 

Dra F hr Işık 
~tulr Meml ket hutane1i 

Rontkca nıülehg ·allı 
l\o!lUuın vıs l::l•ldri.lı teda.Jal 
F•f"h•. U irıd ~wlu ~=>':a• 
• '11\ l\h t VbH ~ l 

sr&re elli lira para CtlllllDa çtrpıbrlar. 
3-YoklamaJ• relmiyecek kad1r lluta 

olanlar doktor rapora ile hari~te &ala•••· 
lar açık kiayelerile ıubemiıe taalalaltll 
mektupla bildtrmel& mecbarlyetlacletlir. 

iz mir vilayeti 
meninden: 

daimi encü-
4-Y aı haddi olup alfaıuaa J•t ~a••ı 

deye yazdarıD ıuba1lar bu yoklama1a ıel· 
ml1ecelderdir. 
10 Şubat 942_Bilamam karma1 •• pİJ• .. 

ıaba1lan 
11 Mer1iaii - Bornova yolonun ittaayo11dan baıhyarak Ka· 

ıahaya Cloira olan 295 metre uıunluiu11daki yolun y•pıl· 
maıı 6516 lira 80 kuruı bedf,lle 6-2-942 ta,ihinden itlbuea 12 

" 

" 

" Topçu •• i••••rma 
ıulla1l•n " 

" " Le•azım •• aakll1• 

açık ekılltmeye koaulmuıtur. 13 
Keıif lriiitları turiıtik yollu aııutıka mildürl&iüede gö· 

14 

rilleblilir. 
E~ıi!t -"c dai..ni encümen od111nda 23 2-942 tarihinde 

pııart11l ı&nü 11at 11 de yıpıiacakhr. Mu•akkat teminıı1 
miktara 489 firadar. EkıUtmeye girmek btiyen1er tuılıtik 
yollar mld&rltlitae mllracaıt1ı veaika alıcıklardır. (654) 

10-16 

16 

' 17 
18 

19 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
.. 
" 

" 

,. l.tlbkim, dealı, ba•a 
,, Slvarl, Demir1olu,Harp .... ,.. 
.. Muhabere, lauap •• 

muamele memmlirl 
,. Tabip, Ecuca, ••t•rl•• 
.. Adli, Tlfekçl, Ka-r 

llüika. Mar .... • 
" Y edelr .,...,.,, 



SAHiFE 4 i 

H at n çıkmaması 
!\filli korunma elzem 

kanunun n hülisası: 

Kıuuaun 18 iaci maddesilo, bükümet ua 
dejirmen ve '. fabrikalarnıa diğer ıaaayl 
maden müeS1c1eJerioe JOıum gördliğil aada 
el koymak ıelibiyetİDİ haizdir. 

Kanonun 19 uacu maddesile, iş yerlerinde 
f•zfa çalışmaya luzum görülünce işlerin 
mahiyetine göte günlük iı aaatları gündüz 
gece çılıımal.,ıada tatbik edilmek üzere 

ilçer saat Hlırabilir. Hüküaıet bilumum 
ticuethaae ve mlietdeselerin açık bulun· 
duracaiı ıiialerl asgari it saatlarnu teıpite 
ıeliblyetlicllr. 

Kıauaun 21 inçi =madde.ile bilkümetço 
hizam ıöıdiiğü maddelerin iıliblikıaı, ıa
Ufıaı ve imalini mea ve imal iıtihllk ıekil 
mıktarlırıaı tayin '' teahdit hakkı veril· 
miıHr. 

STOK BAHiSLERi 
25 laci madde mucibince bBldlmıt mem· 

lelret ihtiyacı baJnmıadaa l&ıumla ıörd&jl 
m•cldeleri, teıpit edilecek miktarlar fev· 
kiact. 11rtlar hıric:iıade 11aıt fe ticaret 
•ıbabıaıa ıtok yapmalı11n1 mea ede· 
bilir. 11aıt ticard erbabıaıa faJiyet sah•· 

lıra b.ric:iadeki m•ddeleri rtok yapma
larını me11 eder. Tüccar olmıyaafarın ber 
b•ari bir maddeyi ticuet makııdile ıtok 
yapmaıarı mea edilebiUr. Her lıaoal bir 
ma•4•i• plaıi lhti71çl1r feykiado birikti· 
rHDMalal ... ecler. 

PRlll VE KIRALAR 
Hllılmet iti.al ihraç maddeleri l~la fiat 

tayia •• •••11•• flıttıa noktan ihraç 
Jllpılm .. aı ••• ecler. lffBkümet her UblO 
ltbıl ilıiras mıdCleleriae •e1a dıblıde 11tih· 
al.~• lılllt&Ak ol••• maddelere prim •e· 
rebdar: Ve prim alabilir. 

Kıaaaaa 30 u•cu :mıddHi mucibiace 
kira bedelleri arhrılımıı ve kira fmakıve
lelerilıde kiracı ıleylllade tıdılit yapılamaz. 
ALIŞ VERiŞ iŞLERi 
Kınuaaa 31 iaçi muddoıi 100 kuruıtaa 

fallı •ahılardı fatura •ermek mecburiye· 

(ilitillli lliıı 

Hali bitaraflık Tanca hadisesi Bir vapur 
kanunundan In2ilterenin iki tayyar• 

babsolunuyor protestosu bombalanclJ 
Vaıiagton~ (ı .a) - Relıl --111!'-

cumbur bay ruzvelt konıre · 

den bitaraflık kıaUDUDUD 
l inci madd11iain ilaaıını 

iatomiştir. Razvelt mucip 
olarak harpte bulunan bir 

dcvletia bu kabil lııauaları 
kal dm iması gerektitiai gös · 
termittir. 

---o..-----
Sovyet tebJi. 

eki " . . 
gının 
Moıkova(a.a)- Moıkova· 

nıa batıaındıki cephede 
kıtalanmıı 7 ıubatta 4 meı~ 

kua yeri iııal etmlılerdlr. 

Hava kuretlerimiı 10 dilı· 

maa t•yyarosiai tahrip et
miıtir. düıaıaa yollarda ma· 
yın tarlaları vucuda getir· 

ml111do düımaaın ıteıi al
tında tcıirsiı brakılmıthr. 

--.. ---
Bir haftada 

tavyare kayibi 
Londra (•.•) - Royterla 

ha ••cıhk muhabirinin yaz· 
dıiıaa ıöre ıon bir hafta 
içinde mib•er bütün cephe· 
lorde 222 tayyare kaybet· 
miştir. lcıgiliy kayıbatı Av
rupıda 8 ve orta ıarkta 
12 tıyyaredir. 

Tanca(a.ı) - logilterenia 

prote1tosu 

laglliz General konıoloıu 
evelki rüa vukubulan badi· 
1eler üzerinde bazı kimıe 

ferin koısoloıhane öaüade
ki nümayiş dolayiıile ma-

halli biUr.ümeti şiddetli pro· 

teıto etmiştir. 

--o----
Iskenderiye 
Bombalandı 
K•bire(ı.a)-Dahiliye De· 

zaretinia tebliğ'i: 

Düımaa tayyareleri diia 

lıkeaderiye çevreıl11de uça· 

rak bombalar ıtmııtar. Ne 
zarar ne ölen var. 

--··-
Tayyare mey· 
danını aldılar 

Tokyo(ı.a)-Mabılli ııat· 
lı 13,30 da kıtalırımıı Rıa· 
d11 Sinııportayyaro meyda 
aını iıgal etmfş1ordir. 

Haftada 112 
gram sabun 

---o- -

--:mm-- ,. 
Londrı(a.a)- Hava •~ 

retiain tebliii: ~ Tıyyartl ~ 
miz Norveç raçıklıraocla t...• 

'bO" d&ıman iaıe vapanıno ,. 
lanmıılırdu. Düakil Jilltı' 
ketlerden iki tayyaremls 
leriae d6nmemiıtir. rJIJ 

Bcrlin(a.a) - Tebllj: ,r 
batıda lıral ıltıadalll 1 , 
ler Norveç 6ıeri11de Oç if 
glliz uçığı d&ıürülmııtll• 

-------o----

- o--

Tokyo(a .a)-Jıpoa b•~~ 
ye naıırı Toio parllm•• 
dı demlıtirki: il' 
Jıpoa hllk&m~ti Çi• r 

jıpon araıındaki ma.8'"' 
betleri geliıtirmık i~I• > 
deki blltla imtlyaıl1rı ~ J' 
racıktır. Çlado yapJ~. 
pnhma m..fa•tlilri r- . 
tilecektir. Şimdiyo k~ 
muvakkaten J•poa •• 1 ~ 
makamları tarafından .~ 
edile• 80 fabrika t~ 

1
_, 

mfieaH~lal Çiali 11laipl•' 

geri •erilecektir, / 
• i c 

tial ~aı etmektedir. ____ .. __ 
Ahm Ye ıstım muamelelerinde, bir m•· bia lirayı kadar ıau para Londra ( a.a ) - Rc1rncn d c1f' 

ha ID••cuda bulu•madıfı ıabcı tarafında• cez11ile birlikte 3 ıeaeden bildirlldiğino göre logiitcre- Karaburun kazaıı• 1 el'' 
b c11u madeninde çılı~ıa •• .M 

Cıva madeııist' 
de uarçalaıadı 

•Y•• • • acı alıcı lre7fi7eti milbeyyln bir 011 ıoneya kadar •iır bıpiı de 1abua vesikaya tibi tu- _., 
•eıllra tıf d ·ı b'- 1 den Rıöıp oğlu 34 yıl' .... •p e •ile 11bcı banu vermegv e ceıa11 e ma aum o urlar. t 1 t H ft J k t 112 • 1 • ., 
mecltardur. u muı ur. • a 1 ıyuı Şükrü Sık elinde bu 0 .il 

CEZ•LAR HUSUSi MAHKEMELER gram tu•alet ubuıudur. dinamiti mıdeade ıtetl•d"t,· 
5 KREl> ~LER P' 

Kauu11aa 56 ıaca mıddııı·a- aöre YÜCU- K logilterede çok fazla mlk· 11rada dinamit anııııD .... • anunun 67 inci mıdde1l _ .. W' 
de ıetirife11 •toklar bıkknulald karara ri· darda 11bun ılolru •ardır. lamıı zavallı adam paıçr-

t t ı mucibince , lüzum görülea •1• o m'yea or 250 Hradaa 2000 liraya yerlerde adliye vtLiletl bu- Bu tedbir •apurlarda daha oarak ölmOt\O;. · 
kadar •iır para ceıı11nı ve tekerriJr6ndo ıuıl mahkemeler ibd11 ede · "ziyade Y•i kullaaılma11aı Amelelerden lıbıia ,..,,. 
IOOO ifradaa •ı•i• olmımık lıere ıjır bilir. temin için ıhnmııtır. him hafifçe yoralaa~ııtırj.ı• 
para ceıaıife birlikte l Haedon 3 Haeye Kıauaua ek mıdde1I mu- y aıalalır dila iz mire ı•tı ' 
kadar ağır &ıpiı çcıaıına mahk üm edilir· b "• 
1 çiblace hiikUmet mıJi_mOea· 

0 
•• )ÜSÜ b 1 d lcıck memleket 11,ıD 

erA1•l , kuanua 57 iaci maddulae ıröre ••aelerla açtıkları lfcoret U UD U de tedHI alt1111 alıaıoı~ 
ihtara raime11 ve mabik ıebep olmakıııın kredileri murakabe tahdit Torbalı ka111ıaı11 Dağ Kı- 1 -

-dd d tayin men edebilir. ~ 
muayyoa mu et lçia e mahaı gümrlikt~a zılca aablye1lae bıflı Kakır· Alhn pı·yaSSr' 
çekml7aalar 100 lfrodoa 5 ylb liraya ka· Görlltıyorkl meriyate ırl· beyli köy& hılkındaa 

35 
ya· 

dar ağır para cez1alle bfrıikte 15 ı&adea ren kaaua çok ıumüll6dllr. . 
1 11 

,lif 
3 aya kadar hıpiı ceıaauıa nııblr.üaı ıdi· Ve hali bı11r vaziyeti kar· 1111da Süleyman Tezcaa, Dağ Buın11 llmsrde a tıaı 
lirler. 111ıadı ~çok zıauı i ıörOlea Kııdca köyU altındı öln bu· fiyatları: 

59 uıca madde m1acibinct; 31 inci mıd- ibti7ıçlara cevap verecek lunmuıtur. Hidlıe yerine Reıat - 3250 
deaJa 2 ve 3 Ooc6 fılnılarile 32 inci 35 ıhemmlyottedir. Her ••taa· ıidea k.aıa jandarma komu· Hamit - 3125 
i~cl maddelerde 111ılı lbtiklr ,. lıtiımar dıııa 'ulyetiai taaıim ede· tanı •• cilmhuıiyet mOddei- Aziz - 3025 
fiilleriodu her banal birini iıreyenlerle relr: buna ayık uydurm111 umumisi tahkikata baılımıı· -·"-J.ık ... a.h.-..._2_1_s_o_..,.~ 

-q--re_m_e_i_e_t_e_ıe_b_b_u_._•_d_o_a_ı._r_b_ı_a __ ı_ir~•-d_ıa __ ı __ o __ ıı_ı_ım_d_ı_r. ____________ ~----'•-rd_•_'·-------------------=-----------~-----=~ 
Mill .. I DJ•yanno bı•Jet'erı•Dl•ZI• ( saı•ıt ) Kl9eel11deB ahını.. Çorakkapı Polo llerkeıl 
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