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. '-ttı -----~. •••• kom&rJer ya .. ş y&Ylf ae)meie 
N'''· Alaaı• haberlere ıöre kömürler 
!._, t. de•am edecektir. Yalaız ba ıe· 
~· ~•lecek lrömBrleria adil biı ıurette 
.. ~t kH• daiıtılmasıDı temi• içi• 
~ ida ba itle daha çok 1akıadaa 
~ r olmua •• bitil tıa lrlmirlerl 
st•polınaa ulılıttlrmHi •• kimir "'j--..: tlfYlk etlec•k Wr fiyatlı ba•· 

- ~ ilam .ıelmektedir. 
J "ıiİ 

1 
aı ••a IMa klmiir m .. eleıiaia 

~ "-..~!'- ltlJlk bir lümmet •• faaliyet 
1 ~ b~.~ılln1D111 memaa• •• minaet-

~ 
~JAl.Jll 

1 
SESi :::.~~= 

~kçf neler 
~e neler 

ekecek 
istiyor ~· 

tt~- . • 
~ ·~ Bari• ciftçilwimisi ilril••
~ ~ ... ,.. lrıruı aeıreclilecektir. 
~ ..__ •aciblacı, mulataç çiftçiler• ac.aı 
~ ~•t lletlerl ••rilmelı 6ıere ziraat 
~· •rlae 500 l>ia lira tıhıi11t ayrıl· 

ft ' ~ lla 1>9rı ile temi• edıceji Hpaa 
'-~ • cle1Dlri riW çitf ıletlai yaptıracak 
~ fieıle çiftçiye dıjıtacelcttr. 
~ -.lilecelı aeticeye (Öre ileride bu 

ba artbralacaiı da haber ahamıtbr. 

~ za;;.-.-emirleri 
~ t l.etçeaiadea mııı almakt• olaa 
!'-1 ._ '4t ••••llrl 1611 .,. dOa mıaılarıaı 
~: ka•a•••aa ta1ia eyledlil aaılar 
ti..~• almıflardır. 
... ~ l)e, Yillyet mah11ebıi lıuıuıiyeıi, 
\ ~Ilı, lcııılay •• diier cemi7etler 

~ "-. rlarıaı J••İ zamlar• vermek üıe· 
.· ~lt..._'hia bıılamııl1rdır. 
~1 ••llliti .memur ve mualllmlerla ma-
~ ~11 olarak •erllmeıl tekarr&r etti
~ tel»ei b111uıi1e mldUrl6i8ae bil· 

~· ~ laeledly11iae de maaılarıa 11mla 
lliıama teblit oluımuıtur. ---it saatlerinin 

~~ artbnlması 
~-": - Mlllt korunma kaaaaaadı 
~~._:diııtaa tatbiki içia •eklletlerde 

\ i.~ • baılıamııbr. 
'-~••kileti iı ıaatleriaia arthrılma11 
~ ıı.' llleaıacıt fabrilrıııada 3 amele 
~ il 24 .. at faııla11z çabplma11 et

'\ ~t •tarlar Yermek &zeredir. 
~ ~ ••lrileti de rıda maddeleriaia da· \.:' S J•U,tirilmul etrıfıadıld tetkikle· 
~ ~rıatı rlbidir. Malatellf bölrelerde 
L ~. ddılerla ,etiıtlrileceii t"bit olun-

esi 
HALKIN SESi llATBAASIND• BillLlllŞTlll 

(Senelik 1,5 6 aylılr. 4 lira) (Sayın 100 para) --
Son D a k ı. k a Alman malive 

nazırı söyliyor 
~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!! 

Nahas uaşa 
Başvekil mi 

oluyor.? 
Kahire (a.a) - Kral Fa

ruk yeai kabineaia teıldll 
etrafıada alakadar ıefirlerle 
temHlara baılamıtbr. Kral 
ilk olaıak V aft partiıi ilde· 
ıi Nahu paıayı hal etmiı 
Ye ODDDla UIUD mlcldet r& • 
rüpnlftlr. 

Bu röriiıme aiyııi mab· 
fillerde l.lyilk bir allka 
ayaadırmııtır. 

ıLondrada Po
lonya meclisi 

kuruldu 
Loadra {a.a) - ' Poloaya 

Bııveklli general Sılrorsky
aia tavtiJ .. l üzerine relıi 
camllar hOtDa partllerdea 
mit ... kkll bir mecHı kur
mllflar. Mttliıia au ıclıdl 
31 dir. 

---..o---
Bulgaristanda 
rekolte yüzde 

--o--
Berliu(a.1)-Alma11 maliye 

nazırı idemeçte :· baluarak 
ezcümle demiıtlrki Bu ,barp 
eın11ada Almaa iktiaadi 
Yazlyet f8Ç8D umumi Jaarl>e 
•aı.araa dıha el~eıiılidlr. 
Harp ma•raflarıaın yar111 
•erıllerle kapacldmaktadır . 
Hılbaki a-ıçea , laarpte ma1·
rafluı• ~,tlzde oa içi l•er· 
rilerle ! ıdilebilmelrtı ldl. la· 
riltere maliyeıi dalal laarpte 
mü•ııeae {tımia edımemeıi 
•u1oul ıoayallıt lktludl 
Nıkillbaı• lb&Jlk llir delil 
t91kil etmektedir. 

o T ebaılı ettirildliiae ılre 
yeai bir intihap yapıhııa 
V aft partisi büyük bir ek· 
teriyet temia edecektir .Şim· 
diki halde Nabaı pqaaıa 
yılatı parti arkadaılarıadaa 
terekkitp edecek bir lı:ıbiae 
mi kuracak ve yalıat hqka 
partlleri takYİJ• mi edecek 
keyfiyeti ıormmaktadır. 

onbeş noksan G ı.:11e- t 
Berlia (a.a) - Rom••1a· ece~vye 

Mullakkak olan bir ıey 
••raa Nıb11 pııaaıa lnbi
aeyi teıkil edecekler ara-
11ada biriaci pllaı itr•I et· 
meıidir. 

Avustralya 
ordusunda 
tasfiyeler 

Kambera (a.a) - Harbiye 
aazın Mister Ford beyanat
ta bulunarak orduaaa fena 
Diyetli kimulercea kurtarıl
mak üzere bulunduj'u11u ıöy , 
lemiıtir. 

-......-o- --
Japon 
Yalanlamaları 

Tokyo (a.a) - Amerika 
haluiyo aeıaretiaia tebllii•· 
de ~ röıterllea jıpon remi 
zayiatı hakikate uygua de· 
ilidir. Bu iddia Japoa do· 
aaama11aıa aerede buluada· 
ia•a öjreameğe matuf l»ir 
maaena olduğu Jıpoa kay
aaklarsadın bildlrilmelrte· 
dir. 

ltalyan - Fran· 
sız hududu 
Roma [a.a) - Nepolaaaa 

bir emirnameye röre ltal
JID - Fraaıa lıududu kafi 
olarak t11iı edilinceye ka. 
dar hurüaki vııl1ete löre 
ıekiı r&mrük te•lıi ile idare 
olaucakbr. 

da &a 1taekl malam! ı•"• Tebligıv • 
aeaekiae aazara• çok dalla 
f ar;lıdır. Ba uaeai• bai••Y 
malaaall 24 Daçuk mil10• 
ton talamia ıdidUmektedlr. 

Slo•akyadı dı malaıal iJİ• 

dir. Yalaıı Balariıtama ba 
ıe11eki rekolteıi ıeçu ..... 
kiae ••ı•r•• rbd• ıs bir 
•okıaahk arzetmelst.dir. 

--o--
ltalyanlar lnei

eiliz Habeş 
anlaşmasına 
ne diyorlar? 

Roma (a,a)-Stefaaı aja•· 
11aıa cliplomatik mallahiri 

iaıiliı babeı aalaımaıı do· 
lıyiıile dlyorkl: 

Y eai aalıtm• il• i•ılttın 
Habıt imparatora••• t1ll· 
ııaa sadık bir beade bal• 
maıtar. imparator ~ha ıalıı· 
maya imularkın Habetiıtaaı 
birliafiliı m&ıtemleke laall· 

ae aokmaıtar. l•ıilter• 
aautm9m•hdırki barp de· 
Yam ediyor •• bir rl• barp 
dolayiıile yarada lrala• Wr 
eıerl tamamlaaacak llaN· 
ılı ta• iarillzllN kimiyeti•d• 
kartarılacıkhr. 

--o--
Afrika 
Havalarında 
Kalaire(a,a) -Teltlii ı ... 

hav•J• ratm•• ka••tlerlmiı 
ılreaaJkaclakt mala1rebe WH
r•leri•CI• fallyet röaterek 
dltm•••• ıaldlye •allt•l•n· 
.. blcam ıtmifltrdir. 

Moıko•a [ a.a J - Blttl• 
cephelerde dfltmaala m•~ 
reltelere devam edUmıltte• 
dir. Cıplaeala llau kuimle· 
rlecle dlpua lraffl taarrıı· 
:arı t ... bb&ı •tmifl• •• 
u1iatla plakartllaalltk. 

2 pltatta ba•acla S JWI 
16 cllfma• tayyar•i •iti· 
rllmlittür. 3 flbatta M•ko· 
•a üzeriade ' dlpaıa ta1·I 
yareıi yilıirillm&tt&r. Bizim 
6 tay1aremiıl~k•J1pbr. 

Ha•• ka•ntleriads iki 
taalr, 145 kamyoa 180araha 
•e aaldiye trealeri•• hial· 
mla tihrlbıtta bahnlm•ı· 
lardar. 

--o--
YeniAmerikan 

Tayyareleri ---
Vııiaıtoa(ı.ı)-35 metro 

aıa•laiuntla 8,S metre p · 
•lıliifllde 5S kiti alaltlllr. 

Mürettellatb bir otel rfW olıa 
b&J&k tınareler Brltala ılr· 
kettaı ııtahmfbr. laa1 ÇarçU 
Amerlkadaa itiyle bir ta,,.. 
rı ile ı•lmiıtir. 

-o 

Siyam ·Baıve· 
kilinin ümitleri 

T ek1• (a.a) - Si1am ltaf· 
••kili Japo•J•••• ıaf eri Wr 
•• •••el temia atmak lmicll 
Ilı laarbe ılriıtiii•i IÖJI•· 
mittir. 

Baı••kil Çlı milh kanet· 
leri komataaı Çıa • K•J • 
Selda ••ıl,.tı 1r • .,r1,.matlı· 
ia• Wl.Urmlftfr. 



I& ~ P.. 2 ................. " ........ -........... .... 
fMe~ek mi, Şeytanmı?J 
• • -3- Yazan: SIRRI SANLI : 

~Şehır Haberleri ...... 

Aile ~ul'( l~nı berha- San'atkir hır- Bul2ur ihtikarı 
va ed n zehir)" bom· sızların ma-
balarda bir kaçı.. rif etleri 
Bıuıa bu dölctard6iün6r; bu ıncak ve bol Buadıa üç ay evvelino 

1:öıraelaruadaa dolayı miUeeuir o1mayınıL kadar rAydıa iıtuyonunda 
Belki kalbimden sızaa bu y•şlar günahkir itletaıe şefi olduğunu ıöy-
rabumua pas ve pisliklerini biraz olıua (eyen ve devlet rdemir yola 
yıkım•i•, teıuizlemeğe medar olar. ' iıtaayon ~memurlanna ait 

Ôdemişto ckiu 1 pazarında 
zahireci Kixım Ezer ve or· 
tsğı Muraç Doğaç 22,S ku· 
r111tan ıablma11 ' icap aedcn 
buJıurua kiloıuau 30 ve 33 
kuruştan · ıatbldarı ~'tikiyet 
edildiğinden ibilkir ıuçan-

d u adliyeye , verilmiştir. 

-----1!11--Gaıoleci, düuy:ınıa en müthiş "" en reımi bir elbiıc ... ~giyen bir 
•CJk.1a 1lir foııketiao uir•m•ş katu kadıo• Ş•h••aild arkada,ne ~birlikte Yandı ve 0··ıdu·· ıoıdu : Z•bılaca yakalanmıpar. Or-

- Sizi bu korkuaç uçuruma kimler :v~ han miiatıır iımiDi kullan n 
otler •&riikledi? SJzln mektep, rcnç kız· bu sahte memurua hakiki 
hk ve evlilik hayabaızı bilenler, bir tilılü adt Mevliit Sakadır. kondiıi 
ba kaalı factaya akıl erdiremiyorlar. · ayduılıdıf. [Arkadaıları Ali 

- B.a biJe ba kö!ü vc c iiıeaç dramla· Kaya Tireli :Mutafa Atlar 
rlD uifırıaz bir aktör&, bedbaht bir kah- lneboludur. 
ramam oldapm bal de ba iıleri, ba ciaa· Bu tıç tabıı ıoa günlerde 

Selçuk nahiyesinde 8. Ah· 
met Yaylaya ait zeytin 'ağı 
fabrikasında gece bekçiliii 

J.•pDD Ahmet kıhç ' rece 
vakti mıaıaln:ı batında uyu
makta iken elblaeler i tutu

ıarak vllcudunun muh telif yetlerı Daul irtUrlp ettiğimi bilemiyo· lzmirde yapılan bııı depo 
rum. ıoygunları ıa t faiJleri olarak yerlerinden yaumıı bir aı 

..;,. Her halde ı1i:ıi köriikllyea JD8flllD luttwnuıılardır. lddaya göre soaAada ölmiiıtür. 
imillu olmutbır. Şaphane .ıolraııuda J. Tı- •-

- Ne yazık ki b&tiiq bu imli ve ıeb•p· rantODQD d Dogv ararken il i d 1 epoaaaa rece 
r ra eai zaif bir ll:adıma itltdiği bu af· vakta ırirerek 825 adftt iacir 

folanmaı ciaa.<eticı ağnJığını hlfifletecek o··ıdu·· 
ıeyler değildir. ve üzüm ' torbasile çuvahaı 

BGaunla beraber buulırı söylemek, bun• çalmı,Jar ve ayni z•manda 
laıı yızdırmak lve bir raıete veya roman• bu iti yaparken peacere tel-
d• ntırettirmelır, bir çok aileleri ti tomel· leri•i keamişler, bıçaklı lim· 
leria.1~D L L d k b ~ bıh olcrak tıplu,profcaayonel ae ıııeraıva e ece a ze .. irli ve c~-
b••••ml bombalardan korunm•i• biımet ıoyguucular Vıribi hmrcker 
ecle,tiilecefi için her balC:le fayd1111z olmı- etmiılerdir. 
yacaktır, 'Amrım.. Dudu ıokağulda İly.a ar-

Geaç ·"IDuharriı, merak ve teceHüı ile J dinin palamut [depoıunıda 
tekrar ıoıclu : ıeco vakti damdın " girmiı-

- Ba aiJe )'Dfalar1aı mahv Ye periıaa ler üıt~ki pencercfera aıarak 
eclebl~ecek bu zehirli ve cehennemi bom- içeri dahil ~ olmuılar, bir çok 
balam. ·••ferden ibaret olacaklarını ıora- çuval ve torba çalmışlardır. 
bilir mi1lm?. Movhit Saka ebu .. lan (Al· 

- Maalesef boalar, yaptıkları mütbit ve 1aacakta dovlcthı depoıunda 
koı kaaç tıbribatı raimen gayet b11it vo mah•faza edilen çuvallar 
berku tuafıaclaD bilinen ıı:eylerclir. · N ır ıataıa çikarılmışhr) ~diyerek 

- • gibi batit ve malum ~eyler? Ardahan aile evi emüdeciri 
- Biriaciıi kamır, ikirıciıi 16kı üçüıı· Nariye ntmı• Yc!p8v ol•rak 

cihi de içki1i kaldırmıyaa kadıala~ı bü· ~ · 1 

Tirede Kurtaloı mahalle· 
ıinde oturan Bn. ş,hrlba11 

Akın doiurarkon 61ml1fl&r. 
Doğum esnası~da mütlaha· 
lede hulunduru iddia edilen 
diplomuıı olduiu ıöylenea 
ebe Şerife Güven ölllme 
aebcbiyet verme ıuçuadan 
adliyeye tevdi edilmiştir. ---
Sarhoşluk 

iki çeşmelik keatelli cad
desinde hu.:ıal EyyOp Hr· 
boı olup Mıhmudun kahve· 
ıiae giderek rezalet çikar· 
dıiı görülerek"yakalınouıtır 

ylJtl ı 11~ liıa almııtar. 
•• ateş i aefea ve ıözfere kalakleruu U 

kapamamalaııdar. Görilyoreunuı ya, De ka- çüde (çürOmlerini itiraf Dr. ahr Q Işık 
du Ade, b•ıit •e berkeaia bildiii ve her eyledikleri gibi çu9alları ınıeb Me.aıaleket baıııtaaeal 
zaman yaptıiı ıeyler. ııttudıuı yorido ~ röıtermiı· Roatkea mütdı .. , ... 

Tabii 11ra11 2eJdfii zamaa aalatacaöım lerdir. Bu gila adliyeye · •e· o;atkec ... Ete trllıı: teda•lı.l 
d L bi • il '-1 rr.~dır. Jhin'i 8 ,:n Sok•h 

•a.a '. çok maaaıı aaJaııimamıı, tebli· r tce., erdir. '1(7 w. .. ~ ıı ! ("I~ <i(i!9 

kuı kifı derecede takdir olunmamıı asti ı Geçen ıenelcria dejil, gelecek ıen loria en güzel filmi. .. t 
hayata ait bazı hldiaeler de bu içtimai ı Mickey Rooney ve judy Garland tarafınd•n temsil edlleaf 
bombalara • 11 boiacu zehirli ı•ılara kat.. ı ve °'· eşhur Paul ;vithmao Amorikan radyo ctız orkestraıı·ı 
maktaa ıreri kalmamaktadır. 

G ı nın iıtirakil• meydaua getirilen bu muazzam şaheser ı ••ç ve katil kıdıa biraz diitil:ıdüktca ı 

4 Şabat l ,,, , 

Sicilya ad.alı 
Libyada, Akdeaiade •• 

Maltaya kuıı kuaun- ... 
aizden ve bavaclaa yapdd 
harekit u11uıada ltalJ' ... f/Y._? 

Sicilya adU1nıa ,aaemli Mi 
üı vazifesini ıördBtl flp· 
lıeıizdir. 

O miiaHelaetle bar&• Si· 
cilya adaıı bakkıacla blras 
malumat vcrcetlı. 

Bir üçgıa bJçlmlade ola• 
Sicilya adaeı, Akdenisia · • · 
b&yük adaııcb. Bu ada, ltal· 
yadan Me11lua botazı . lf• 
ayrılır. Bu botazı1111z11a&ai11 
6ç kilometredir •e deriDliii 
100 metreyi aımamaktadır. 

Y&z öl~liı& 25460 klloaad" 
remarabbaıdu. Ba adaaıa S 
denize bakan kl7ıları vaı· 
dır. 

Tire• de•İ••• ..baku kıJI' 
ları 440J Akcleain .... 
kıyılara 312 ve Y,-a. cleıil
zhıe baka• kı7ılaruua ad"l 
lutu ela 1039 ldlometra.uı .. 

1931 yılınd• 7apda• .,., 
HJıma r6re Slcllp~·· .... 
tuıu 3,905,967 k~ .. 
rakam ltalya .. • SM•I a~ 
IDDUD y&ıde 11 rl edeı 

Sicilya bir dnat bl ...... 
dir. Çıkardı~ matlealer tlf 
ve k&k&rtte• ibarettir. Ad~ 
da demir lmıı.b çok ı•rl
dir. Aaeak ainat al~ 
im allı feaa delildir. 

Sicilya, evveli ukl Yr 
aıablana, ıoma Romıh ...... 
Biıanılarıa ve aibıyet Atf~ 
lara iıtliıııa maruı ka....,V 
hr. 

Y uualılar. ve .Arapt.r W 
rada ·medeaıiyet eterleıi JHJ"'1 
maılardır. 

Buradaki AHp bilıiml~ 
hadan ıoar 680 dıa 101' 
senHiae kadar ı&ımljp• 

Bu tarihten ıoara Not' 
maalar, Aıbvrılar adıyı if" 
tili ettiler. 

Sicily•, ancak 1861 ytftl". 
da Garlbaldi. Ktlıpi v~ 1(-.' 
Kavurun a-ayretleri ıaj~ 
de ltalyaya iltihık etmiftl'' 
Meıhar ıebirleıi ı••I~~ 
Polormo, Katan ya, · Mtv 

a•, Sirakuza, Trapım. ,,
l!ütDıı bu ıeblrlar, ıdt 

kıyılarında karulmalratadı'' 
H•ra illfe etti: ı L A O N C A i 

- Amma diyecekıiniı ki: P~k çok aile "'"""""'""'-'""""'""'" """""'"" ~ 
toplanblarıada kamar da oyaaa11, lika tu· ı 30 2ci ka"a'"u~~~tib;..ea """'"'j Milli korUDIP"" 
v.ıet miiaab•"•••r• da 1.pı111, zu zurna ı Elh s· a da : ' 
oJaacacaya kadar içki de içilir, fakat hiç ı amra ınem s n ı kanununa ., 
l.ir zamaa ne kadınlar kocalırıaı terket· ı Göıterilmeğe başlaaacakbr ı t 

i . d ı... Seanslar: 1-3ı.·7v~ 9da su~arteıi pıı:ar llde bıılar ı kırı hareke Jı 
me ı •• 11e e itıklaraaı öldtlrin•ii diiıü- .... =;; • -· ~ 
•itler.. ı •• - -• Karantina 182 iacl -~ 

-Arkası var- ı T yyar.e sinemasında l&i~ j 2 ıayılı evde otmaD ti'. ' ---------,;,...__.......,:.;.;..;,;...___ ı 
2 8 

. ., F·ı· 
8

. d ı bim ' ı•n kömnrı oı~ 
Kazalarda kart ucuıu·· ı u~er ı ım . ır en ı halde \••kladıiı•da• • ._,, 

3-4 ...,den beri Tire Kımalpaı• fJ! hı• f ı- Fransııca ıoatil Bir kış gecesı f ~:;,~:~:ı:r. pre ...... fl 
merlıeıleriade de kart uıall ile ekmek ı Pierre Blanchnr - ReAee Sıiı:ı Cyr ı § Buca nahiyeılad• ~ 
tevıiıtıaa başlaamııtar. Bu 1111etlo villyo· ı 2- laıilizce ıözlii y tldızJ ca klS : ctp Riza topaz aclı• ~ 
timfı dahilinde buhıaaD kaza morlrezlerile : r ~ r 1 : kiıiler Hııır, Zibai, il ~ 
laeleclt1e tepillb bulaaan nıhi10 merkes· 1= Gloria Jeaa Blar Croıby ı çtali7e 24 kilo kl•lrl ~ 
lerbicle bımameaı k•rt aıulO ile 1 ekme1c ••· ı Matineler: K•ı ıecui: 2-5. 8.15 to.. ı lcu_ruıtaa uttikları•d•" 7·"f 
htı yapdmaktacbr. f. .Yıldıılu .. §erkııı: 3.30-6.30-9.45 te.. ; kalıamııl1rdır. 

• 
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.un ı Hıırsizbk :ıthal3t ve ib- f JAPONYANIN i 

---·--_ ..... _____ .. ,1 -ııiıw.ıı ... ......... 

IA••••d• k•rek 1 1 i çeımeli'.: caddc ıiade . racatta ,i8ÜYUK E11E· • .,nıı 
~ ... ::- fMlreri ltakım· lbrabhu oilu A~dullab mub ~ 
~ aa_~. ı k.aaaa ilkeler· telif tarihlerde ilaaaaiye ca • 

. ,...,... tle : !flp ... iı Ta. mİİDln peacereıindeD içeri 
Y • rirerek · 142 flra kıymetiade 
~ b•bd& -.. cuapta J.ah çaldıiJndaa yakalaamıt 
lf-.ı.a doiMa ~raltluıarp •• b.War ıahlaa yerlerden 
... ~.,, Akdeuı,.,..ıçewrUmiı iıtirdat edilerek tahkikat• 
l~~~ lY 1 batlanmııhr. 
..:~Jı.ıO tıı · &ı ö çümi § Santral ıaraı"ında Ha· 
"'f, 41 O'f ~e .,.bbaı• 

HD oilu HH111 •e Hasın 
it .... ~'- ojlu Mehmet. Iılım of la 
l~. ı. ""'!!"' Jt.. Kartac.ıhlar, H 
~- ."'-r, ~ Vaadallar Bizaaı- ü1Düaila kamyonundau 200 
~ ... , > dha lira dej'eriade mUf•mb11ını 
~!ti J • J•t araplar bu çaldıldar1ndan yakılanmıı 
,- ' llrblrlwi a•katındaa . •• tahkikata bıılanmıtbr. 
~ ~it •• lallrll mü• § Fuardı vılHpitçi Ci•a· 
'tli~~ '-1~ ılirm&ı· ai otlu AalDYaaıa dlikkial-

t • 
~ aa ıircrek 20 adet liatik 

-.aL.: ı Hayrettin •• çılan Ali ojlu Muıtaf a, Ha· 
r~,..._ 151~ da CuaJfri HD otla Hıııa ve Himmet 
l ~kp IOata J 534 t• otla Tariik yakalaamıı ve 

.. '9 .§.ll!rteyl almııbr. laıtikler elde edilmiıtir. 
lcıt ?1550 el• Trabl•· 1 Vaııf Çıaar cadduiade 
l'M'l 4• Gut.a adaıı lartlis iaıaat reiıl CaJIDİ• 

~ -l'~ reli tarafla· oila N11lla milracaatla iki 
151

4 
.,., :edll•lktea :ıoara teaeke beuiaini• çıhatlıiı· 

'-a_ı ... s1a •• , ~ .... b· •• ıika,.t etmui ilıerln• 
~.~ ,,ı~ada lıtaallalclaa yıpclıa tıhlrlkattı, bemia· 
"I.....~ aakeri katet ta· lerl çala••• Ali ojla M111ta-
11ııı.. ~ ır " •·- li fa •• Haıaa oil• Huaa ol· 
~ .. --• ._a . ta- daı .. a teıpit edllmiı 111,.lalar 

._, •• o tarilatea 7 

~~! ' • --••la im· 1akalaaarak tahkikata baı· 
~~ . • laalalmlyeti leamııtlr. 
~ lliıiiltlir. 1 K11111•k• Sojukkuyada 

C ~ ... ~toılutu•a• otar•• Maıtafa otla Mıb· ı 

'"

••• ., TnW~upta mat ve A1df otlu Hikmetin ·r 

illtl Tw,aa.ta da bir b.fında bulanan motorun· 
.... ~ ldar .. ı lcumuıta. daa kayıı •• parçalarıanı 
lL~ çalıadı;ıaı tikiyet etmlı ve 
:l."'- C.aaylrl ll'ıal et· f•Ulaia Maıtafa oila Haıaa 
~llf ... ra 1181 d• Ta•aı oldaiu teıpit edilmif we çı· 
L~ -c:~. Bardo mua • haaa e11a elde •dilmiı fal· 
~ cı Taan liala yakalaama11 için tıb·. 
~,.... lalmayHiaı kikata bıılaımııtır. 

1 Kemerde llolımet oii• 
lcat~ lldiml ••\•dildir. Hana, Ha .. a orlu Seyfetti· 
~ 931 ••tr•ı>tla• Dİ• ••İn• rirerek iki '•d•t 
~'ıL_~ 2.410,692 kiti· bakar teacere çalcbiı ıırada 
~hl•• v 195,293 kiti yakalıamıı •• hakkında da 
·:-... ftt~ J&aJaa(u fi• mqlaut IUÇ zapta yapıldı. 
l, ••:araptır. 
~ ı~ ~lfclllk da•aıcalıkt• 
.... ,tl'-lttır. Fakat ba 
~ r •111 Z~aUilal 
~ ':.: •• laılı foıfat 
l\S t .. ldl tlmekt•dir. 

~ui•c\t Gafıada 

\lı.~ la11 ......... 1930 
~ l'l-• fra•~ kıyme· 
f~. 8.. .ooo toa .cıkuıl· 
ı..~ .. bıple Taaaı 
~-...,. ltti1at.ıı bakımıaua 
~ L..t~"""'· ._.,. bllple• 
~Jtlmaktadır. 
\a' rlerl ,..ıardır: 
~ilen, G•'-' Ceb· 

~ ....... ~· Taaaın 
~·• Akdulı,ta 
~ .. lrtrl li .. auhr. 

~Ml!lfattalıklan 
bo~• ..... 

~ • kTOR 

~N~~~~ 

Çorakkapı merkezi idare· 
ıiade · belediyeye ait Hüae· 
yia t idareıiadeki taDıif at 
kamyo•a•• ait 300 lira de· 
ieriadeki ihtiyat Jiıtijini 
HiHyio ht yaraa tarafn1~ 
clıa çaldıktan liıtilrle yakı .. 
laamıılardar. 

§ Alııacak 1517 iaci ıo· 
kakla ~oturan 1 bıhçıwaa ıa· 
bı••• ewinı ,trerek lc&mes· 
t• lbalaaaa tavaiıludaa 3 
aiia çaluadıjı yapıla• tahki· 
katta tepeciii• çay mahal· 
luhıde otaraa FatmaJarna 
çaldaklan aalaplmıı •e ad
Ji7eye tnllm edilmiıtlr. 

1 KeçeçileriAJi paıa mey· 
daaıada palamat depoıuaual 
peace.eıiadea içeriye rirea 
Mehmet ve l Haı•• otla ço· 
çuklar 31 :ıdet boı çuyaf 
çalarak kıçmıktı lkea 1•· 
kalaamıılardn. 

§ Kemeralb ; mlbçiler ıo· 
lc•ia•da Hbuaca M tlıımıt 
brafınclın mar•1111••• pen• 

muvazene 
Vekilet dış memleketler· 

dı it1aılit eıpııaıa fiatleri 
m&bim niıpette yülrHlirkc• 
biıim ihraç r• maddelerimid• 
harpten enlki ıe•lyede 
kalmaaını teniç etmıdijlui, 
fakat ihracatta makal fiıt 

badleriaia teıekldll& iç muı· 
tehlikleri · allkadar ettiihti 
ıaormal fiat yBk11lişleria 
ise harpteD ıoara teair icra 
edebilecejiai · mütelia eyle· 
mekteclir. 

811 itibarla itlıallt H! lh-

racatta :bir fiat mü••M•e· 
ıini t•mİ• eylemek :aaraıetl 
wuclar. Abucak itıdbiıleria 
miapet neticeler wuıceii 
ilmit edilmektedir. 

Su baskını teh
likesi var. 

Gediz •e Bakarçay ~k
••lmektedir • Y apaılar1a 
dowım edlıi •• Maalıı 
mıntakısıada Y•i•• karların 
erlmeie bqtımı•ı, ekilmit 
arazini• ıa baıkını telıHkeai 
kHtııında lralmıaıaa HM• 
biyet •ermektedir. 

Dün MaDiH mıalakaaı•da 
fazlaca kar yaimıı, l&mirde 
de bava Y•İ'Jtb reçmittlr. 

Bıçak taşımak 
iki çeımelik merkezi ida· 

realade yapıla• araf1Hııad• 
Abdullıbıa üzeriacle btsak 
bulaadujuadaa yakalaamıı · 
tır. 

(Yam: Hall Zeki 0.ma) 

- 4S -

ÇinWerin üç düsturu ... -M&ttellit Çlalfleıla d&tliilceleriai Sn· 
Yat·Sı• ifta etti. Bu dltlac.lır üç diiı• 
tur• bailıncb : 

"Mhıç.ıtl•··· 
Miııa•ıi. .. 

Maaası da: 
Mhııeapie .• 

"MWi ittlklil, d~okratik idıre •• 
101111 vırbk .. tar •• 

Milli lıtlklllden murat : 
Y111d11 ecnebflerdea temiılemek •• ttsi· 

rladıa kuıtırıınak, 11,.takü kibaıua ılh•· 
da• pbnk ı••ft bJ, •ef Q alınk, •IUJ. 
mabct•erahu aaWlp olmak •• 

Demolrratik iduecl•• mabat : 
H•llı lclareai lı•mak, ller 111ı•tlaf• •l

ıaYi uk ••na•k .. 
S.,al ••rlakta : 
Bitti• Çi• laallu•ı• lraltaJ edıc•ıl ttkU· de ..-li •• IOIJal kaaaalu ,.,..k. 
Çin asrilesmesinin 
Hareket noktası 

ÇlaUlerla dedikler( ıibl Çl•I• a•rll .. -. 
ıilli• laueket •okta11 1911 ıeaui 4alailt 
it.tilllidir. 

la aı ... ı iakdlp, ıoarada• So91etleria 
Bolfetlk rejimi ile •• Partatald •alla ••~ 
alaıdeilyle lnnYet .. •mlt" Çl• .-.
ke•cll makıdcleratnaa ~akim olmua •hl•• 
c•l•I klkleacllnalftlr. l•afardaa ~· 
natler S.aı· Yau·Pa111 Y• Natl• tan&e
ua drllde•ırek lurlatipabk Ye kHI&• 
•ittlilr ale,latan ııfatfyle ltı"kete plait
lvdi. 

Ba hareket akualanmn:lıepıiae yetti IK· 
rer mecra •çmıı •• ba mecradıa Jtitta 
ecaeWlu ...,laiatle yeai Wr ca~ 
mıılı. Ba cereyan Çia aha111an bed•r .. ı 
tewkil etmiıti. ........ ,_ 

iz mir Askerlik lillrll f illa Alllllll · '-
b • d Kıtı• ıobada olaa•, kalorifer kauaı•aa 

şu esın en: olıa• yakıla• k61118rl• ., .. ı harar•ti .... 
--.. rederek çok da1a•mı11 içla kömlre hrll• 

331 do;umlu ibtlyatlardaa 
Mulaabere Ye iıtllaldm erle
riaia HYk •dilmek &ıere 
6 ıubat 942 cuma ıG•i ••
babı ıubed• me•cut balan
maları illa ola•ur. 

Gelmiyealer laakkıada ••· 
kerlik kaauau•u• ceıai la& .. 

n katm• k llrımd1r. 
Bir lltrı ıu içmei•• iln ko..-to ka· 

flit tm •hD•b. Biı taı kal19 ıı,.~ ta el· 
mahdlr. lace IOfra tan Mı it• J•nmu: 
Bu tala ıa1a 50 kllö lılitlre nrp•eli. 
Bu ıantl• la•arla... klmir daha ,.... 
Y•••t p•d• ipa çok dayaa1r "., .. 
laıreketl ••peder. 

k&mleri tatbik edllecektlr. J ır• Yer)ı• a -ke•l!I-• " na•= ı - zm ,,... .. :11& 

cere demiri lnnlıp 17 t•r Şubesinden: 
kilo 8 torba ıahaaua çah11· ş ltembcle ka ti L-'--- • L lla 
d • L "Jdl i ff 'ff • J I JI I ......... ,. ... •• , •11•• uı '~ f aı ••• mrao· we memwlar iltclllrlerl ilttlnı laaldnatll:· 
makta oldaıa. ki ..,.celeriai Whllrmelerl M. il. v .... 

§_ Karaatl11a inan& cıcl· leti 1-.yıaklan lktlza11atla• olup; 
deııade loturan SeJimi•i• 11 ... a. "doktorlar, mltelaa.....,, Hu• 
eviae r muhttltf :lfarlhlnde bllealer, ••• 101. demir~, ıami. ......, 
kömürllliladea 150 kilo mald .. , ormaa, ~ mimar aıltita• 
kömiirüa çahaclıjı yapllaa feri •• Jeol91, m•dH, ı•~ mi .......... · 
tahkikatta Oımaa, f Nasaai, ldmyaprler, kıdaatro, anlıat, slıMlp. 
ŞiHnii tar1fıadaa çabadır• makiaiıt •• .... n 9'lti ,enek ••.8"1•· 
aalaıılmıt ıuçlvlar hakkın- meyf halı olaalana ıl•il tliplo••lan de ~ 
daki mua..a.,. t••nıil rh tç.bHI• "'9re ••••cnt elil•MI 
edllmlftlr. oluaar. 
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Bir günde 36 bin lira 
hava kurumuna 

verildi 
Türk bıva koruma İzmir ıubesiae hal· 

kıauıın ve hamiyetli tüccarlarımııın teber· 
rüleri alrmıya IHtlamııtır. Şimdiye -kadar 
teborrü İfl"ri bir az )'•••t s:itmckte idi. 
T eberr& liıtelerj11cle ya:ıtb H kamlHID ad ••• 
mHiade . hızı tacirler, miiesseseler ve fab· 
tikalar ıcçikiyordu. . 

Düa nıubteJif tacirler hava kurUf?UDa 
tel>errülerini yatırmtya başlamışlardır. Bir 
2aade 36000 lira teberrü kaydedilmiş ve 
hu para TOrk bava kurumu veznesine 
makbuı mukabiliode teslim edilmiıtir. 

ihracat tlccarlaraaıa teberrü iıleriae be· 
alı bıtlamadıldarı naıara çarpmaktadır. 
Jhrıcatçdır ııubu Hatui bir ~Y evvel ku· 
ruma : te~lim edildiiİ halde teberr6leri11 
ıecikmeıi yazd.tiımıı 1ebeplerdea ileriye 
,elmiı farı oluamı ldadır. 

• T elıeırBleria bu b•fta soaaa• kadar 
lu.ıla cle•am] ederek aetlceye yaklaııcata 
ku•vetle imlt oluamalrt.dır. 

·-----l 
KÖMÜR GELiYOR 

Fetlliye •• Kaı kı11larıada11 lımire rel· 
mek 0.1ere yola çıkmıı ola11 odaa lrimlrl 
Jlkl& iç motar&o nerede bulaadafaau 
aalamık içia ıahlllviml:rdeld iskelelere 
çeldlea telrrafl.ra d8a cevap ıelmei• 
bqlallllfbr. 

Cetm• kaymakamhiaadan ııleD telr· 
rafta bmir lei• ~amür 1&klit iki motörBa 
flmtll haYa IJIJ .. tiii içla yola çıkarıldık· 
S.rı lllldlrflmiıtir. 

lafla ••ya 71rıa iki motör ylldG kô· 
mirin llmaaımıu rolecıfi ve hallua ih
u,.a.. lruıalamak makaadi1le perakeacİe 
olarak ıabıa çıkarafacaiı anlatılmakta-' 
dar. 

--o-..._. ___ 

KÖMUR DERDi 
Vali Fuacl Tuk11I, bılkıa maaral kö· 

mirli U.li1acı berinde ehemm(yetle meı· 
ıul olmalrtad11. Diin •iliyettea, civar ylJi
Jet .. kaıalara telıraflı mllr1caat adllı
"" oıalarda ııblıcalı lıöm&r vana toptan 
•• P•••keadı flıtlerl ıorulmuıtar. Helkıa 
kimlr ilatiyacıaa kar11lamak için buı ted· 
birler ahamişh. 

Toprak ofisi tahvilatı 
ADkara (Anadolu) - Topnk mahıiilleıi 

ka•uuada yapıJaa tadlllta röre, oflıi11 
Mrma7eal 30 milyo• liraya çıkı11lmııtır. 
Ofb, icabında faf:rli ve fawlı, ikramiyeli 
Ye llrramlyeıiz lahvilJer de çıkarılabile
cektir. 

lzmir Yabaacı Asker. 
lik Şubesinden: 

bıaircle balaaaa 1abıaa 330 •• 331 do· 
imala llatl1at erlerdea (Ma•az.1aflık mB· 
detleriai ikmalden ıoaıa kaaaaaa ill•• 
edU.. ldrer teaelik fazla İıizmetl ifa eden• 
ler briç·) lltilaklm mallı bere ıınıfına 
..._., eratın acvk edilmek tlıere çok 
•cele pbeaaize mlraca,ıtlan akıl taktirde 
ceulıaacakları ilia olaaar. 

(illllli liııı i 4 Ş11bat 1Jt2J 

RAlf YO • JEtGRAF HABERLEll 
Loadra (a.a) - Iaıiltere 

•• Habeıiıtaa ara11ada Adiı 
ababacla 30 ıonkiaanda bir 
mualaedo imza edilmiıtir. 
Maabede11ia miiddetl 2 ıe· 
neliktir. Inııiltere ilk tene 
Habeıiıtana 1 buçuk milyon, 
ikinci ıeae bir milyon lira· 
hk itrazatta bulanacaktır. 

imparator, Mabet ordusu· 
au tanzimi içia bir aakeri 
heyet te iıtemiıtir. Strajik 
1ebeplerle bazı Britıa1• kuv
vetleri, Hıbefiıtında ikala· 
cakhr. ltalyaa eıirlerl de 
naklediletektir. Habeı orda· 
ıa, dlımandan ijtiaam olu· 
nan gıaıimle tecblı •dile· 
cektir. 

Habeı malakemeleriade la· 
ılliı hlldmlerl hulaaacık ve 
Habeıiıtaade kölelik lli•e· 
dllecektir. 

--·&o--

Jap_onlarBorne 
oyu almışlar 

_._ 
Tokyo,(ı.ı)-Boraeo adaıı 

tam•mea Jıpoal1rıa elinde· 
dir. 

Ba ada 781 bin kilometre 
kare biiyOklDi&nde ve 2.700-
000 nufusludur. Adanın 1.-
800.000 nufuılu 535 bi11 ki· 
lometre k1reli biri Hollaada 
diier lnımıda i•riliı ıömür
lfli idi. 

Elçiler hauis
mi oldu? 

Tokyo (a.a) - Brezilya, 
Bolivya •• Ekuvatör hüku
metlerinin diplomatik mü · 
111Hbetlerin ke1ilmesine da-1 
ir Dotalırı, Tokyoya rel· 
mlıtir.J 
Jıpoa b&kfımetl, bu üç 

ceaup Amerikab devletin 
m&metıillenae elçilik bina
lara ile diğer reımi ikamet 
yeıleriadea dııaıı çıkmama· 
laraaı tebliğ etmiıtir.? --o--
Mısır 
Ordusunda 

..... ---1111---

Almanlar 
Kafkaslara 
Hazırlanıyor 

Londra,(a.a)-Taymia ıa .. 
zeteaiaia aıkeri yazarı doia 
muharebeleri ~ bakkıada eli· 
yor ki: 

Hitlerin ~ilkbıbardı ilk ta• 
arrma Kafkaıyaya kuıı 
olacaktır. Taarruıa11 ilk ali· 
metleri ilkbaharla birlikte 
ıözükecek ve ~ taırraı içla 
kıııu uzun ıürdljl çevreler 
dıııada •kalaa dalıa "'mlult 
Kefk•ıya ikliminden lıtlfade 
edilecektir. 

--o----
Rus kuvvetleri 

ilerliyor 
Londra ( a.a ) - D6nkli 

Smoleaıki · mubarebeaiade 
pek çok Almaa ölmOıt&r, 
Moıkova cephHiade ileri 
hareket devamda, m&laim 
Ruı kuv11etleri Smoleukidea 
ileriye gidi1orlar. Bu kıtalar 
iyi talim görmüı ihtiyatlar• 
dın milrekkeptir. 

- -
Çine para 
yardımı 

.. Radyo" gazeteaiae g6H, 
Japonluın Çine ıulh teklif 
etmektedirler. Ayal ıamaa• 
da lagiltere Çin baıkumaa
daaı Çan • Kay • Şelda em
rine SO milyon Iaıiliı llra11 
verdiii sıibi Amerika da 500 
milyon dolar vermiıtir. 

-------
Birmanya~ yold 

kapandı 
Tok70,(a.a) - D. N. B· 

ajauı .. • lbildirdip• ptf 
Ma,me,lba iti•li Blımaa1• 
"I•• Çaaı Kl•ı• llaıP .... 
malsemHlai 16adartım9" ht 
içiD kallaaalma11 ibtimaffıll ~ 
ortada• kaldırmrfbr. J•P°' it 
ka•etlerl . Blrmanyada iaıllfS 't., 
maka•emetlai . kırmak tafd ~ . 
rlbl!f•r•• yıimarlaraa aı- .. 1 

ıettlji tehlikeyi yeamek ıo• 
ruadadırlar. 

---o--
Mısır kabin 
neden istlf a 

etti? 
Loadra,(a.a)-:Gaıet ...... 

Kahire [ mahabirlerim• ~ ıa-. 
Mı111 kabiaeıial Krel F .. 
rulda i aa11ıları , aruıad 
ilatillfta• dola11 iıtifa!etaiıil 
ler Sırrı paıa kabia .. 1 
iıtifaıı Loadrada i1l c ka,.... 
laamamııtır. Sırrı ~ ~ .. -M11ır iaıilz müa11ebetle~. 
deki blımetleıl Loadr11• 
taktir edili1ord~. ':'. Kıal ~ 
ruk yeai lhlklmeb• tttk ııd A 
•• iya• relıi Mehmet Hr C\ 
beyi memur etmlıtlr. --o----
Japon 
iddiaları 
T olıyo(a.a)-Mıleıya ctf 

heıinden bildirdljlae I~ ~ 
Japon lıavıkavotleri27W~ ı.: 
lııcmiade iki dlımaa ~ ~ 
ıi babrılmıı •e bir~•' 1 

lıı11ra ajratalmııht. t ----
Arasını açaıs~ 
istiyorlar~ 

Alb • --- Kambera(a.a)- A•-, 
D pıyasası ya hubi1e nazıra 111~ 

Buılln lzmirdo altının ahı F ord milaYercileria i.,.~ 
fiyatlara: ile Avuıtraly•nıa •'--.ur 

Reıat - 3300 acmak içi• rayretler -".;., 
Londra(a.ı)- Mııır ordu· Hamit - 3200 tiiiai yenilirse A•lll~~ 

luı aeıdindoki inıiliı ordu· Aziz - 3200 aıa yeailecejini pi'? 
•uaaa kamutanlıiıaa r••e· Halkalı- 3100 tıktirtnde • VllİJ•ti• 

· ral Tono Tayia edilmiıtir. f oldaiuau bild~ 

U!le Diyan·· no biletten•nızı• • ·( s••111t ) Kl ... lıulea alıua.. Çonıkluıpı P.U.qrllerkal -
mllll • - tuıup11 11,, 16t Heeıaa lallala OlllDD Telefoaı 


