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YENi ZAMLARIN 
CETVELi 

..,, •• bır usule Isveç Kızılha-ıMısır kabinesi. Dl• baıuıl mahll:be batceıiadH .... . 
~lıımalıdır .. h •• ncret alan memllr •• maalHmloıe .... , 
~ ~ 1 çının 2uzel bir ni Na as pa•a zaml•n ••riladıtir. Vilayet mala•nltei lto· 
.... de bıraz ışaret Y 

'tldı •ttimiz ribi kömür hareketi teşkil edecek ~~:i't:::~kta~~:.: zamları talrrilte• 25 lti9 
..... -. '• r•lmelde devam p . " p . s . . 
L. ~lir Yal b k.. - arıı a.a,, - ar11· oır Kabare (a.a) - Kral Fa· 10 lira aıli ma .. lı bir memura• efi•• 

•- • aız a omu-•lt... ~t&I İ•i ki b gazetesini bildirdiğine göre ruk eski baıvekillerden N•- ıeçe• zam 839 karaş, IS llıa maışb\at1• ..._L , ea ve mer am 1 lr f • "t1, 11,. • • • d .. sviçre ızalbıçt iki bin ran- haı paıayı yeai kabiaeyı zamları 1023 " 20 • • 
ıııaı an armaga d k . • ""° I~'· ko .. m= da'" t 11z çocujuou baran ırma teşkdb memur etmııtir. Na· " ı~v.7 " 25 ,. " ur fi ma yer· kl.f · d b b • 90 lata i top\aablar eakidea te ı uı e aluamuı ve bu • H pııa mesaı arlıadaıları " 14 " 30 ,. 

S
.a., öıa .:1 k' k teklif Franııı kızılhaçı ve ıle temaslarına b•ılamııtar. 1676 .. 35 ,. 

aue ı caa 11 ıcı, h 1_ .. 
ı-;· ılık •erici iimit kıncı 011Dmeti tarafından mem· NıbH paşa 1936 da la- " 1956 " 40 ,. 
~'la'-ra k' k b . auaiyetle kabul edilmiıtir. gilizlerle meıhar pakh im· ., 1844 " 50 ,. 

.. 
" 

""' -. pe ço eaıı· ı1ı· b. f •1 9 ~ ı ıa raaıı:ı aı eıiaia zalıyan zattır. Mumaileyla ,. 213 ,. 60 " ,. 
i•k~ t~ıl clükki•lerını ço- hareketi için !!gerekli hazır· V aft parliıinia lideridir.. ,, 2523 ,. 70 " ., "-°"'la •eyıbut kaıne uıu- lıklar yapılmaktadır. V ıft partisi Mısırda bii- ., 2723 ,. 80 • ,. 
'~ ••daran bir ted· -•-- yiik bir ekseriyete clayaa· .. 2858 ,. 90 .. ,. 
.. it.:.~ bu kömllrn de fazı. Yuna nistanda m•khdtr. .. 3211 .. ıoo " .. 
.:_"'1111 f•ıl t ı •• e ----- ., 4550 ., 125 .. aılt m1tth• 
......... ' • a 

11 
v &Çltk~o··n)enı•yor lana 11mları da S32S kuraıtur. ~llda fazla açık göz EkJİ S t 

1 ' l.i ....... ,.D fakir halamıza Londra(a.a)- Kızılbacın ovve ~--
' ._ kimauiı kadııı- yardımile Yunanistandaki Teb)j&j birçok ç• k b h J • t.., 
''•lııt ve 1am••1•d• ver- aç ahaliye yiyecek dığıbl- lla ' ıçe a çe erı seuze 
'l 1116-k&a lulmahdır. t f d b *""=' d } • "' t• ..... ~ ....... ...a. di10- mail e ra 111 • ütüa ~te - ma zeme ıg ı- bahçe • ı cak 
~ Çt ... birlerlaUamış bulunmakıadır.! • • • Si O 8 t' aka •otuklar geçtik· Muharip devletler gönderi· D&m ed1lm1ct1r Aakua-Çiçek balaçeleriaia • aelase itala· 
'-t L..~~r Yeya iyi bava- hcek eşyanın yunaniıtaaa - -•- .. çul•• çenilmUi fikri yartta bl1lk Wr 
~~-~•D ıonra kömilr girmesine ~mü11ade etmiş- .:.L L t.~.1.. · ..ı__ k k Moskova(a.a)- 4 pbatta allka •1aadarmı1tır. f Aakanda f p .. çoa 

L •• IDu&ama so ma lerdir. V •purlar kızılbaç mi•••••• lka ... ·-• .. erlre'- /1 L-L,_-•-.:ı --L--
h&. ••lk f ı lrıtalarımız taarruz İl•relıret- - 11111111 

• .. aw., ... • ..... 
-.._il ıa ıe a et ve zara· iıaretini taşıyacaklardır. yi· leriae devam ederek dlı- balaçelert laıliae koymara 1ta11rlamılıitachr• 
' ' bir neti alay etmek yecckleria lkııılbac ~azalan· mana •in ııylat verdirmit· laı. Zlrıat •ekllıti, Gazi çiffithad• draat 
S~ DID kontrolü altında dıgı. J d• 3 L h eaıtltlılade Hbze •.tohuma Ye fide laam• 

~-• .. ldar ı•çmede• önce tılm .. ına ikı tarafta muta· er "· ıuaıtta ıva mu· 
L".' ,,._I b1rebeleriade 9 ha•• mey· lamaktaclırlar. Baalar halka te•ıl edilecek• 
~ ~ ardan sıcak bir ıef- bık kalmışlardır. 

~ 1"1~' •teııia bir gayret ve --o--- danlarıada 16 ftıyyare dil· tir. Ayrıca tıkaik bilıi edinmeleri lçia 
'1't heldiyoruı. ıürülmüıtür. Moıko•• ci••· t6rlil vaııtalara bıı •arulacıktır. 

Yeni tip pike rıada 4 şubatta 7 Alman °--
~ = .S~rrı _ s":': • 
ı.!"btin ted· 
ltli davra-

'" nıyor 
~· '°• A " t Jt'tt yres a.a,, -
' ' lıiikümeti ihtiyati 
-.ı, 

11 
•l111•lc tize re 1920 sı · 

;:'•fa,~la &Jtıadıdar. 1918 
'~ ,,~• da bir kısım ye

\'tt,,.1 '' •illh alhaa ahn· 
Qır. 

l' -----
·~handan bir 

h b ~ tı,1.o a erJ 
~'t :., •(• .ı)-Llzboada ha· 
~));. ''diihıe röre Alman 
))'t '•I ile b · · T 
ta ... : lttıı d ır IDfl iZ Vll· ' .. q, ~ 11 • Lizbon ıula • 
'''-' ''ldııma ~ olmu111da 
''llt, ~t'"'••lıiı :yüıiindea 
1.... ~clr1'•:ilmemiıtir. 
"" laa1& •·•" - Yeni Ze· 
'tL!~ 6111eti 18 yaıından 
ı... ~~' kıclar olan biitiia 

~ltt ••tıa mlhlafaHı· 
etmiıtlr. 

tayyare)erİ tayyare•İ d&ıürütm•ıtür. Yeni bir ithalatçılar 
Resmi tebliidekl ıovyet 

Loadra "a.a,, - Hava na
zm Sinkler Avam kamara
ıında beyanatta bulunarak 
Amerikada lagiltere için 
yenl tip pike tayyarelerinin 
imal edilmekte buluaduiu · 
au söylemiş ve bunlaun 
mevcutların fevkinde olaca· 
ğı ümidi de lılıar etmiıtir. 

Mebuılardaa birisinin ıu· 
aline karşı bu tayyareler 
harplerde tecrübe edilme
dikçe müessiriyeti bakkuı

dı kat'i bir şey !Öyleaemi· 
yeceğini bildirmiıtir. 

- - imi-
Sin2apura kar· 

şı hücum 
başladı· 

Tokyo (a.•) - Neşredilen 
bir tebliğde dlla aktım saat 
18 de (Singapur saıtiyl) Sin
gapura karıı taarruz bııla
mıı baluamaktıdır. Bu 'ıaate 
bu dakikaya kadar Singa • 
pur Japon topçuıunua ateşi 
albada bulanmaktadız. 

hava kuvetleri s ıubatta bir)İgv j kuruldu 
250 kamyon 14 top talnip 
dôıman bir çok piyade ta· Aakara,(a.a) :- 75 bfa Un ıermayeU t,ir 
burlara daiıtılmııtar. Alm•n· itlaalltçUar blrllii kura(mUfhar. Hlklmı~ 
Jar intizamsız bir ıekildı teıkil edile• reımi ltirllkler · Yıııtuil• da-
çekilmitler 1800 ölil •e ya· iıtılacık ller ci•ı etJ• lba ltlrlik i tırafna· 
ralı brakmışlardır. ayrıca da• ıetirllıcık mlrakılM komiıyoD••u 
meıküıa bir çok yerler it· tereceii karar ile ba m•ddel•r etnfa ... 
gal edilmittir. iıtılıcıktar. 

.---o~--

Hollandanın 
elmasları 
nerede? 
--... -

V aıinıton, (a.a) - Ame· 
rika hazinesi yilkaek memar· 
larıadan biri demiıtir ki: 

---..-o..--

Italyadan mal geldi 
l.tıailal'-Baı&a itılyadı• ıelarlmh• 

6 Wa to• •11• ı•tirllmlftir. Baalar ara• 
11ada ylall pamalda meaıacıt, eçıı, de· 
mir, boı fıçı, kamaı radyo laa•a ıa11, •· 
atleri çi•I •uaire •ardır. 

Ticaret ltirHklerl lna malları• piJuaJ• 
arzı içia bemea f•li1ete ı•çmlftlr. 

---ao---
Almanlar Hollandayı itı•• Kahraman 

etmeıden evvel Amerika ıe- orduları· 
firinin deliletiyle Hollaadaki k J k h d• 1 
mücevheratın Amerikaya ka· mlZ8 il 1 e iye er 
çırıim ıı taaarlaamııı de Hol· Aakara ( •·• ) - Kılaramaa ırlerlmİI• 
landa ıimamclaraaıaıa tereli- kıtlık lıedi1e bailf• laer taraftı de••• .... 
d&dü Bzerine iı felaire utra- yor. Çıakarıdı 2164 llra topla•mıfbr. Ça•-
mıı, Delicede bl7iik .enet kiri lıılkı IJrlC& 1762 parça mntellf flp• 
Nazilerin elble ıeçmlttlr. cık e11a •wmtıtlr. 



• ........ ~•ffo•~••w ...... ff ........ .. 
ilJ!elek tanmı?J ... ~Şehir o 

ı-- -- .. uç ısım • • -4-

Ruhlarını bu mal' un sıutana 
tıpt ıran taJIJnların Allah 

Valimizi 
Te~tişleri 

lll"dlmCISI OISUO... Valimiz · B. Fuad Tukıal 
"-'' düa ıab b Urlaya giderek 

Çok tük6r, bereket venia bcr kumır devairi t teftiı ,eylemiş bele-
oyn•oaa her içki içilen ve her lükı haya· diyede belediyenin muhtelif 
ta hcve. edilen yerlerde ve evlerde beı~im işlerile alakad r olarak bil-
baııma ıclea felit:etler ve musibetler bı, basıa kartla ekmek veril· 
göstermiyor.. mesini t•tbikabnı gözden 

~"si takdirde bir çok gante sütunlara geçirmiştir. Valimiz bu arııa-
her ıoıı aile facia ve cioayeUerinia tafıi· d köylülere tahsis edilen 
litiyle dolu olarak çıkıcıklardı.. buğdaylarıa gönderilmesi 

Fckat fUDD da unutmamak 11\zundır ki: işinide tetkik etmiştir. Urla-
Mıaşı, kazancı az insanlar bu bış döndü- nın Kuşçular köyünden ya-
rea, iradeleri eriten, israf ve ıdahıt alem- pıl n şikayeti mahallinde 
leriae daldıkfo11 ntnaa muhakkak kol ve tetkik eden 8. Fuad Tukıaı 
kıaatlan kırık. ablik ve vicdanları yar~tlı • köy halkının çok müatabıil 
olarak ,bu kasırıadaa kurtulm•i• Ye ya-
laat biisbütü2 yuvarlanıp mahv •o periıııı olduğunu, keı:di ekmeklik 
olmıfa "mahkumdurlar. yemekliklilHeriu huna inzi-

Böy!e!erini bir tabanca öldürme~ bir hı· ma.m eyleaiğioi görmüıtür. 
k • Köy muht n ve ihtiyar be-

çı yaralamıı, fakat rab ve vicdarılarnu yetide icup edcın izahatı 
öyle zehirler ye e serer ki buat r bir d • 
b " vermiştir. 

• d&ıtilkleti bu pis Ye çamar1u bet.ıkhk- V 
tan kendilerini zor art•rabili""'er. Bu çık· alimiz lizım relen direk-

.. ~ ~t tiflari vererek dün akıam 
m•ı ve Cince çok p rlak görünen yola ••· ıebrimize •vdct eylemiştir. 
P•nlar cok deh ev nbiplerinden, bakkal 
ve kasaptan, dolandırdıkJarı tanıdıkla11n· Vali o•elki gün Bornova· 
d ,. riderek İl!fO mevzularını 
•• her rilo hakaret görmeğe ve yavaı tetkik eylemiı ve kartla ek-

yevaı yalaacı. dolandırıcı, batti hırsız ol- ınek satılması uıulü tetbi-
mat• ıl•rJar •• 

R hl b katanı gözden geçirmiıtir. a araaı u me,um ve mel'an ıeytaaa 
katıra• ü•Dilar ise, onlara ıılt: bir tava- ---o---

let ,a,•cak veya kendilerini• büyük bir Un memeselesı· 
lramar borcuna ödiyecek erkeklerek çok l ' 
clefa yaptıkları fedaklrhlrlarıa bedelini aa- l Kart usul~yle güqde 200 
calr ıeref, b•yıi1et ve namusları ile tediye çuval un arttırıldığı anlaşıl · 
•lınek mecburıyetiado kalırlar. mıştır. Fakat her mırıtakcıya 

Guetecl Necati, ba derece düfmiiş ka· günde beş çuval rla un veri-
til bir kadının bll kadar muntazam bir lerek tevzi edileceği haberi 
ifade Ue bu acı hakikatleri anlatmaıuaa ıakıat kalmıştır. Ç&nkü birkaç 
hayret ederek koadiıiae ıu ılSzleri ıiy· fÜD oluyor ki Kaıııyakaya un. 
ledi: gelmemiştir. 

- Bana bu olayları o kadar iyi caalao· 
dın7orıaauı ki bunları ıiiılemek için biç 
bil' kelime lJl~v11iao lüzum görmiyaco· 
ifm ... 

---o-----
Akşamki 
Zelzele 

u ). 1 k o ul 
)imlerinin zam 

meselesi 
Dün lzmir ilk okullar baı 

öğretmecleri toplanmıılar, 
her tarafte olduğu gibi, iz· 
mardc de ( bayat bahahhğı 
zammı hariç ) tabii maaıla

rnıa y pılm aı lizım gelen 
zammın y pılm dığından do· 
lcyı müıa.kerede bulunarak 
teşebbüs y&pmcğa karar ver
mişlerdir. 

Istanbuldan iz· 
• 

mıre 

yolu 
deniz 
vok 

L-üzumuna mebni htanbul-
dan lımire işliyea vapur ıe
f erleri kaldıra!mııttr. latan
bul - Bacicarmrı r ıderleri de 
kaldırılmıştır. 

i~ Hdeniıı: battıua haftada 
bir giia !efu vnrdır. 

.. Anadolu" 
----· •c:.-c.--

Niş n yüzüiü 
takını acak 

c 

Maarif vekuleti mildilrler 
encümeni, ilk ve otta tabıil 
çnğındald bazı talebenin 
oişau yüzüğü taııdıklarauı 
n.zıuı itibara alarak tale
belik sıf.-ıll olıınlruırı bu gl· 
bi hareketlerini men eyle· 
mittir. Keyfiyet ıebrimiıde
L:i rıliik darlH• da bir ta-
mimle hilc!irilmiıtir. 

---o---
Et meselesi 

__ _,_o----

Rusyanın ririıtiii ıı~ 
tan adlan du1ulaa bııa 
Ier varki evvelce duyallll,r 
·ıd 

Bunlardan bı~lıcaıı so; 
yet Raıyada Alma111• 
doktor Göbelı roliall o~ 
yaaa Alekıandr Loıovaıki ~ 
Ajanı haberlerinde ıık ~ 
demeçleri ve bildirileri~ '9 _.ıı 
bu adım ilk defa ollY. 
Moıkovanin Almıa ord"fJ 
tarafından ııla iıııl edil' 
miyecetini e11 bubraab ,.,, 
lan gialerde ıôylemiıti. .t 

Keadiıi burünia pıo;r 
ıaadı ve haber vermea 
aiıiai ea iyi bilenlerde• V 
riıi olarak tımamaktır. ..-l 

Aleksaadı Lezonkl biı9" 
larıaıa ıasıdığı gibi gıDC ~ 
adam değildir. Bag&n 64 1 
pıada manca ıaka!h bir ". 
olan Ras iıtitiar ve proP'• 
ganda ıcfiain hayatının k•• 
yılı bilfil ibtilil hareketi ı/ 
de reçmiıtir. ...ı 

Gançbiıude çar icla,,.. 
poliıi tarafından yakıla•~ 
ıa ela kaçmaja muvaff ık j 
rak Fraoıa7a ıeçmlıtir. t91 
1le ibtililia safer kaıa•_.
llreri•e R..,•J'• dllıım~ 

Şimdi r•ıeteler, rad 
kitaplar •e risaleler ••"~ 
aiyle mihver prokagıadall~ 
kartı b&mmalt l>ir faah1' 
çeçmit batunmaktadır. J 
Ruı propagaadaaının il"' 

ıelen çebreıeriDdea bir~ 
Alekıi Tol1to1dar. Bir t•-.. 
eserlori Türkçeye tle çeff" 
miı olın bu meılıur rom•'" 
büyük Tolatiyonua tora'~ 
dur. Keadiıi Sovyet y••" 
lar birlitiadt-, ilimler akadt 
mi•indc iiyc ve yüktek SP' 

- Dalaı ıöyleaecek o kadar çıplak vu 
ijrenç hidiseler ve vak'alar vardır ki bun· 
lan dihme almaktan utanıyorum. 

lzmirde koyun• eti 100. yet ı4rı11nda d• oıebuıt"' 
Gece yarısı sa al biti yirmi kuzu eti iıc 130 kuruştan '. ..j 

rcça şehrimizde oldukç• satılmaktadır. Alikadarlann Sovycl birliiiade adı~ 

Ati, lladıalar, kocalarının keselerindeki 
cıbs •arbtı dlltünmcden en ıık bir elbise, 
oD •o• moda bir ayakkabı, kumarla, içki 
ile ııeçıcek bir rece istedikleri zau1an yu
valaraaı aı .. lcaudaldadılHarını, yavrul111· 
aı ne ıurdle bançerlediklcriai bir bil· 
ı•ler ... 

ıiddctli bir yer ımraınhıı kan tine göre bu fiat pek d.ayulmığa baıhyaa çebf" 
olmuştur. fıızlQdır. lcrdco btriıi de r~••r•l "" 

ı Geçea senelerin dejil, Kelecek ıs uohırin n güzel filmi ... ı nieftir. t 
ı Mick y Roooey ve Judy G rland t rdırıd n t"msil edilen: Bu komutan, Alma•ltl~ 
ı va meşhur Paul Vitbmau Amerik n radyo en orkeatroıı-ı Voa Bock knvvetleriae k" ~ 
ı nın iıtirakilt\ meydana getir ılco bu mu~uam şıhesor ı yaptığı harekat saytılll 
: L A O C A • tgbret kazıamııtır. 

-ArkHı var-
1 """'''"'''"''-""'"'"'""'""~~""""""'"'"'"""'"'""'''""°"""""''J Şimdiye kadar AvruP'~ ----------------- ı 30 2ci kinua. Cum11 günüm thıelerden itibaren ı adının pekaz duyulmaıı k~ 

iz • V ı• 'A' k ı•k ı EJh o d ı disiioin Ruıyada Uzak d~J 
mır r.I· er 1 ftS er l ı am >a em~ s::. a : iılariode wütehıssıa b!li~!J 

Ş b • d l Gösterilmeğe başlıoacakhr ı ve oralarda çahım11ı ylP"" 
u esın en: 1 ~.!:::ıar: 1-3~~-7ve 9da ~um lesi paz r 1 ide ba,ıar dendir. ... ~ 
Şebemizde kayıtla bulunan yedek ıuba1 •mzz •• ı ı K d' • A Jaı•" 

1 d l k d ı 
en ısı vr paya re _,, 

•• memur ar gör ilk eri ihtisas liak ın a .. T • d Tel. : önce Uzak dog.ı u ikinci lı• t' 
ki dereceleriai bifdirmelea·i M. M. Vcka· ı ~ yyare • 1 8 D a 36'16 : 
leti DUy1Ulda11 i~tizHından olup, : 2 s F e· d : orduıunun komataal idi. at' ~ 

Meıela doktorlar, wüteb1111ılar. Jiır.n : Üper llİm 1 en : 1938 de M~olialaa ... il ..,, 
bilenler, ıu, 701. demiryol, remi, inıaat, := 1- Frausııcı:: ıöıtü Bı· ıc gftcesıo : larında yapılan muhareb• ~ 
malıl•, orman, ölçme. mimar mübencliı· ~ ~ : de büyük rol oyaamıı~ 
leri Ye JcolQr, maden, gn, azvi maddeler ı Pierre Blanchu .. Re.oee Sr.i Cyr ı -- · ~ ~_it 

kimyagerler, kacla~tro.. •vukat, z!raatçı, ı 2- lngilizce ıözlü Yıldt'!z r Qarkısı ı: Dr Q F8.liri ff P' 
maldalıt ve emaah -u.:ı yiiksek ehbyetna· : • ~ .o:.ı 

pv ı GI • J C • bı:ılr Memleket laaıta_.. 
meyi laılz olanlann ıivil diplomaları ile Bç l o~ıa ean Biag '.osby • Rolltkea aiitebaı•••• ~ 
... iç adc ıubeyc mür~cıat - etmolori illa ı Mahaelu: Kıı r~cesı: 2-5. 8.15 te.. : RoDtlıı:ea •• Elektrik ted:--

0, 
•• ft ...... , f Yaldızlar Sarkıaı: 3.30-6.30-9.45 te.. : r•Jnhı. lldael hr_I•• s:Jt 
.. ..r i 1 1U' [t !!t!P"QN. J.ır 



(WALlti& Bil) s Ş•bat J5.,2 

ICend· k d.- ;:-- · k • · ı en ını
1 
.. \:r ..; r..ın .. :! ·ıE. .. 

, __ , _______________ _ 
ım ,ıenizal- i J4PONY ANIN ı 

ı 

Yaralamak çıkar ak 
---c--- ~ ---=---

Af11nc:.kta furuacu Remzi ~•çilerde •aria gazino· 
~11~1ri iç.ea llebmd di· •e Hasan adındaki kiıi:ar 
~~ prlr11ına mani imal ettikleri ekmekleri 
~ .. keadi keDdiaiai 

1 
noksan çikardıfından h~kl ! · 

•Claa yaralayarak rında ıuç zabıt varaka=ıı ya· 
'1~ k~lmttır. 

1 
pılmııtır. 

llr11ıın11 tahrif · Sarh~İuk ve 
"'°"°'~~~!. Ham.J cam kırmak 
~ '- Pertt Hamarat lıiivi· K•rııy•ka ıiirn~r ıiaema· 
~ tlactaaıada tabrif at yap· ıuı cl• ibrabim ıarboı olarak 

1 ldduiyle adliyeya ıiaemaaıa camlarnıı kırdı-
--.ı_lerdif. ;ından hakk•ada ıuç zabıt 

1 J•rde Rec:ep Akın, varakası y~pılmışhr. 
S Aracı •• f.•11.Uilala Hı· -o--
~ t , 1Aal+,emede 1alaa ı•· lb t 
._, t taç•aclıa tut~matlar~ ı raca çılar arasında 

- ---~lanı itirafı 
~Jo,(a.a)- Marıal ada· 
._, 1•pılaa Amuikaa 
~ deaiz ta•rrmua dair 
~ hWli• K6re adalar· 
'iti eri beclefler baaara 
~~· Domel ajaaııaıa 
~ ii laf · tta mu rebe
~ ..... )'er l!açıklAbl· 
S ıtW laaltfl adadaki 
~· _-.ıefleria laaaar• at· 

,,..._ biltlirllmi7or. 

Palamut ibracitçaları bir

liil idare heyeti düa Hbalı 
topllDlrlk fr fiJİZIHe HbJaa 
palamutl-_ran pay tevzh iıle 

rini milzakere eylemiıtir. 

Tevzi fıi iLmal olunmuıtur. 

Ofta öileden ıonra ihrs· 
catçı birliklei!'İ idare heyet· 
leri B. Atıf iaapın rcisligin· 
de milşterek bir toplantı 

yapar1k muhtelif itleri a-ö· 
ı üşmüşlerdir. ___ ... __ 

~it ·--- 1 oıftırdarıar Jııtıerı 

~ !~!!!8!~ 1 ''-aııt lllBbllBOBkler 
' Alıımedia heriade İcabında defterdulunı 
!\ ~ l~ak alÜamıı I Yalilere Ttkiilet ctmeleri._de 
~ •ila ıa~ ııbıt •ara· hiç bir mabıur olnı•dıtı da· 

)•Pifİnlttır • biliye!•e Maliye ••iiletlerin--.... ___ 91__ ce tekarr&r ettiiinden bilfı· 

ı11rıuat 
tf.4Dyo 
'taıuası .•• 
~ ---8'-'-• •• yapbkluı 

j_~ı.; laald11acla en pra-
4;."-) er •• daha pek çok 
.a_ • la!-ıtr Ye reai!plerle 
""" .. P91s d'İ'erli clerıl· 
~~ laJJıı da intiı" 

~-;. sper 

mum viliyet makamlarına 
bu hmuı bildirilmiıtir. 

Hırsızlık 
Atatifk caddeainde Ha· 

yat Yuıuf Cumhur •dıada ki 
~oculdar tBt&acü Haydı:mn 
dükiaıaa cuoı ~Hmak ıurc
tile 40 liralık çikolataıını 
çıldıkl1rındaa ıuç zabıt va· 
rak111 yapılauıtır. 

§ Kıuaatiaı•dı'Ah•nftt Hıi· 
11eyia Seyfettia adıudıh:i 

çocuklar Kadrinin evi ı:ı e ai· 
rerek 4 metrtt kurıuau iki 
muslutu çalarken yakalanıp 
tahkikata baılaamııtır. • 

t la ıoın lBÜYUK EMELLERII 
yautıkları 

-------
Berlin,(ı.a)- Soa lrlaan 

ayında Alman ve deniı lıa· 
va kuvetleri tarafıadıa d6ş
manın 400,600 ton hacmin
de 63 ticaret gemiıi bıtuıl· 
mıştır. Bunlardan ceman 
360 bin toniJito hacminde 

56 gemiyi ya.luız denizaltı· 
lan babrmııtır. 

Xc ıiliz donınmatı ba 
müddet zarfında 3 doıtroyer 
1 denizaltı 1 hü~ombot kay· 
betmiıtir. Bir maya tarafına 
bir ıorpido, bir deniıaltı 

ve 28 ticaret remiıi torpille 
baıara ai'tahlmııhr. 

-----o---
Fan ıııuru tauiıl 

Fea mektebi meıanlıraa• 

daa Alieddhı Kaymak N •· 
fıa Yekileti su itleri 3 l•cil 
ıube l11sım fen memurluğuna 
tayin edilmiıtir. 

Halkıvıırının balosu 
HaUıevleriain açılmHınıa 

;ıo unca yıldöatımü mlloa • 
sebetile İzmir Halkeviade 

muhteıem bir balo laazırlaa· 
mcaktadar. __ .. __ 

ZBIZBll iıırati 
htaabul [a.a] - Kandilli 

ruatbaneai düa 11at 19,4de 
merkezi lstanbalda11 1080 
kilometre uıakta 01111 ıid· 

detli bir zelzele ka1dedil
miıtir. 

lzmir Askerlik 
şubesinden: 

--.. ...-.-

331 doiumlu ibtiyatlardaa 
Muhabere ve iıtibkim erle· 
riain aevk 6dilmck üzere 
6 fUbat 942 cuma fÜDİl H• 

b1'bı ıubede ı!llCVCDt buhın
m~ları ilin olunur. 

Gclmiyealtır h•kkıacl• ı• 
kerli" kanununun cezai la&· 
kümleri tatbik edilecektir. 

(Yazaa: HıHI Zeki Oama) 

-44-

Çincle Komiinistlik 
Komlalltlik bir kurum ıekllacle Çi•tlı, 

aocak 1920 ele canİaamıthr. 
Bu caala•madıa ıoara Nınkia b&lılme· 

ti11i komüniıtler karmuı, 1927 de kom&· 
niltlik b8tü1 cepheleri ıarmıt Ye her ta
rafta aaıyonalistleıle birleımitti. Zira o ı•· 
mazın komllnlıtliii biit&a Çiallleria ı&r&t 
aokta1ına u1ıua ıelmiıti. 

Bundan soaudar ki Çıa Kıy Şık ulu· 
ıal partllerdeki yaba•cı uHarlan uakl•ı· 
tırmıia ıirlıauı, ba yiaclea aaıyoaaliıtler 
araıın da kanla bir m8cadele baılamıı •• 
oa ,.ı kaür de• am etmiıtl. Nibıyet 956 
da Çi•i• dahili cllıelm"l k11arl1I• aeti· 
celeamifti . 

811 tarllıte idi ki Çaaı·SueDİD Çaaı•L•· 
ı•rir ~arıflaclaa eıir ııfatlyle baplı hldi· 
ıui Ç,t~lfb. Bu blclise 6.zerloe .. ,._.ı 
Çan Kay Şelr He komlaiıtleri• birleı.....ı 
politika11 ber tuafa daiıldı. Ylae H 111· 
da idi ki Moıko•ı komlailt koaıreıi Ja· 
poayadaa her baari bir de•l•tl• Çbtdı 
emper1aliıt politika11aa karı• :rapalaa •· 
••t• nihayet Yerilmeılai kararlattırdı. Ba 
karar Çin milletinin Japonya ıle,lliDde 
Sov1etlerle birleımeıiai temin dmiftl. Çia 
uluaa da Çan Kay Şeke ıaı11lmi bir el 
uıatmıtb ve Japoayaya kartı olaa. miica• 
delede bltila ÇialUer emri altıaa ıfr
miıti.. 

Çia mıreıalı Çaa Kay Şıkla kamea•· 
aıacla Y• Kommiartaıın koatroli alta• 
rirdl.. 

Çlaia •ebusaaı metabealade olaa ba 
mle11ese toplu buluamıdıiı zımaa oaaa 
rolün& bet kifidea mlrekkep icrai lair bı· 
yet o'aımaktadır. 

Ayai yıha ıubah••• ikir.c:I ılal Çia ko• 
miaiıtH;iala Hanka1daki albaea tbplaatı· 
ııada marefal amumi itimat ka .... rak 
icra vekillerinin tefHiiae taJia ..tildl. AJ• 
karaltayda Jak•rıcla aaydıtamıı iç •1tt•r 
Çin ..Uletiahı eau kanuna olarak tucllk 
olu da. 

Bu ıaretle Çia ulaıu bir ba1rak alb• 
toplaamıı •• bir aclamıa ld1reti alb•• n· 
rilmif, Jtlftlaa ~oltta• mMt•f .Wtljw~ ı•.,. 
temi• eclilmif olcla. 

Japanların milli itleali 
altında tarihi 
miiıahitler ••• 

Japonlar A11a aiyuetlae Japoalaraa ta• 
biri•~•. milli emellerini talriıaf ettlrmej• 
Çiade• b.tledalar. Ba •ılama baıhla, 
yabat dlal• iti cletildir. 

904 ,.hacla Sow1et RuaJ• ile ,.... 
muharebeyi bu emel dofarmQftur. ~·l ._ ~ • .J.••i .bir te· 

__ ,._'\~ 11.aıı ıaıterea bu 

~~:~·u~::: .. cı:k ~; :YENi SiNEMADA i Ticaret odaları nizam• 
"~ "'~· •it deterli •• : 6 Şubat Cuma fıÜDÜ metiaelerden itiba"ell : • d dilA 

- a ... an H•-

~~r. {• •o reıimlerle ı (lzmirde ilk defa) 2 Filim birden : D&meSJD e ta at 
~ ••ıl1e ederiz. :ı y • s d ALONI YOU AGAIN Ttcaret we •••Ji odalara ai1U••••· 

.._ı..-; : • eDI eV Si V. POVELL·MYRNA LOY f de laaaı taclillt eclUmuiimakarrer llal_..· 
llıı.~•i!Ha1tahklan ı2 K 1 EVLENiYORUM! ı ;aaclaa Ticaret Vekileti llluarlamta Wr 

b Ok ;~11 R ı ,. B f lm 8 HE MARRlED HiS VIFE ı ai&aaaame projuiai tetkik ı.•dilmek ... ,. 
iL ı Joel Mc Crea _ Nıncy Kelly ı iımir ticaret ve ıaaayi oda11aa;padermit· 
MI So d tir. Ocla mecllıi ba hafta içiad• pr•i•rl 
~ DB ı Seaaılar: 12.50-2.20-4.10-5.40-7.30-9de.. : tetkike llatlayacall •• mltalf•aa 1ıı1r ••· 

r No.79 r.1.21211: .-umarte1i, Pazar 11 de : 1 porl• Ytkilete bil•ir•cektir. 



ulda da 
darlıiı var 

...... ---·----
hhnb•ıJ,-Şeb.rhnizde odun kö~{bil dar

lağ'ı •ardır. Bu:ıun giderilmesi için eıaıh 
tedbirler •lınauıbr. Bugin Do!mababçe 
sıazbaaeaiain şehrimizin mubteJif 11mtl~riae 
40 bin kilo kok kömiirü röaderilmııtir. 
Alem daiındaada ıataabala 70 araba odaa 
ve 6 lıeamyoa odua kömürü ~etirilDJişhr. 

Halk Partiıi Oıküdarda fakirlere kömür 
teuiiae başlamııhr. __ .. ___ _ 

(BALl;IN iiliUiıj 

· TELG 
Romanya kabi- Yunanlstanda Sovy.etle~. he" 

nesinin verilen defsız huculO 
kararları kararlar ediyorlarmıf. 

Atina(e.a)-0. N. B. ajan· 
ıı bildiriyor: 

Altışar ay •• haois yu-

Bülueş(a.•) - Maraşal An
leneskonun -riyasetinde top· 
Jaaaa nazırlar meclisi vazi
yet icap ettirirse bu •ene 
mektepler üoiveniteler ka· 
pahlacaktır: Bu taktirde 20 
Y•tındaki ge çler bilhHH 
ziraat iılerfnde ku!laaalacak
lardır . 

Bütün siyasi partiler mii· 
me11illeri top!ınarak harp
ten sonra sabık elealer kı
rah ikinci Jorjua Yuaaniı
tana düşmesine mani oluna· 
cığı buıuıanda kararl1r Jt. 
tibaz etmişlerdir. 

Berllu(ı.ı) -iRaı ceph• 
aiade ıoYyet aıke•leri y•P,' 
tıklan bütün hücumlarda b1' 

bir hedef i'Özetmemekte •• 
bazıa küçük kuvetler ,,.,., 
bir alaya yakın kuYetıeıl• 
akınlarda (buhınmıktaclırl•'" zer lira para cezası 

..._..._.. .. __ 
Istanbul - Artiıt T alit tarafı adan açı· 

lın hakaret davHı aeticeılade Pi1ami Safa 
ile Zeyad Ebiiziya ve Cihad Babanı alhıar 
•7 laıpiı •• yüıer lira manevi zarar ve y&z 
lmra para ceıuıaa mahkum olmaılardır. 

Zonıuıdak - inkara ıııu 
Karlar Jiı6ndea kapanmış olaa Zonıul

dalr • Aakara yolu açılmııtlr. ---
Çiftçi memnun 

AdaDı (a.a) - daıYekilln radyo nutku 
burada memnuaiyetle karşılınmııtır. Bil-
.... çlftçilerimiz bDklmetimiıia ~erek 
pirim, ıerek maddi yardım Yidelerilli ıe• 
Yİ ·~·· k.,tdemıılardar. 

lzmir Vilayeti Fiat 
Miirakabe Komisyo
nundan: 

1 - Oclaa kömür& ıiatleriae kiloda 20 
p11ra zam yapdarak fiatler aıaiıdaki ıekil
de t .. blt oluamaıtur : 

Toptan Perakeude 
Odacl l.6miirü 7,5 8,5 
2 - Bu fiattea fazlıya ıatanlar bak

inada milli korunma kaauaa ahkimıaca 
taldbat yapalacıiJ ilin olaaur. 618 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğundan : 
Y ako Gal»ay ricrret unvanı ile lzmirde 

Kanoflu çar1111acla Maaiıab baaındı 63/6 
aamarah mıf azada perakende ıuretiyle 
manifatura, terzi lcvızımab iplik ve ıaiıe 
ticaretiyle ittiaal eden Yıko Gabayın iı· 
ba ticaret unvanı tfceret kanunu hüklim· 
leriae ıöre ıicilin 4187 numarHıaa kayat 
•e tetcil edildifi Uia oluaar. 617 
---ICL!Z:~~ 7'!fMN!a:J&n1FR Wih 

lzmir Y abaacı Asker-
lik Şubesinden: 

bmircle bulanaa yabıac:ı 330 •• 331 do· 
;a.la llatiıat erlerden (MuYızzıfbk mü· 
detferiai lkmılden ıo1tra kaaunan illve 
eclllea biror ••eliil fazla blımeti ifa eden
ler laarlç ) iıtihkim rnubıbere ııaıf•D• 
m ... ap eraba ıeYk edilmek lıere çoJı 
acele fU~mise milrıca,atları akıi taktirde 
ceaılı•caldara ili11 olunur. 

------o--~ 

Sefirimizin mü
him sözleri --o,--
Nevyork [a.a]- Ankarayı 

tayin olunan Amerikanın 
yeni elçiıi ıerefine Türkiye
nin Vaıiagton ıefiri MüDir 
Erterüa~ tarafından verilen 
ziyafette ıefir ezclimle de· 
diki: 

"- Diplomatlarımızın ha· 
tıraıı, yalnız arıivlerlmizde 

değil; kaJplerimizde de ya· 
ıdmıı balunayor. Tlrkiyenin 
baıka milletlere karşı aldığı 
v•ııyetin şartbrı, bu r4.illet

leıia zenginliği veya kud
reti değil, beynelmilel alanda 
takip ettikleri hareket battı 
yüksek maaefi imillerdir. 

ızmir askerlik Şube
sinden: 

Ihtiy&thk hizmetini yap· 
mamıı 330 doğumlu her ıı· 
nıftaa eratın ıevkedilmek 
üzere iki g&n içinde İzmir 

yerli Hkerlik ıubeıine mü
racaat etmeleri ilin olunur 

Gclmiycaler hakkında as· 
kerlilc kanununun ~cezai bii
kümleri tatbik edilecektir. 

-----o----
ızıir Yabancı Asker 
lik ıubıslndan: 

Henüz muvazzaflık hizme
tini ifa etmemiş 316 337 do
fumlu erat ilo ıubemlzde 
8S ve 86 maddeye tabi tu· 
tularak yoklama ıörmOı ve 
11nıf almış eratt ıimdf ye 
kadar her ae sebeple olursa 

olıua aevk edilmiyenlerin 
bir bıfta içinde ıubemize 
m&rrca~tları menfaatleri ica· 
bıdar. Alui •taktirde de ce· 
zınıcıkları ilin olunur. 

....._-o---

Hindistanın 
Müdafaası 
Loadra •(a.a)- J•pooların 

Htndiıtaaa muhtemel bir 
tıarruzuaa mahalli ~ ku•etler 
karıılayacaktar. Japonların 
baıhca hedefleri . Birmanya
dır. Çia milli kuvetleri Baş· 
lıumandaDı mareıal Caakay· 
sek buraya ordusunun en iyi 
aıkerlerinden mürekkep bü
yük bir kuv~et gönderecek· 
tir. 

·---o--
Mısır 

ne 
kabinesi 
oldu? 

Londra fa.aJ-Kral Faruk 
parti ıeflerile rörüıt&. 1•
Dfden milli bir kabine teı· 
kil edeceği anlaşılmaktadır. 

Çine doğru 
yeni yol 

Londra(a.a)- Taymiı ga
zetesi yazıyor: Birmaaya yo
lunun kayıbı nihai zafer ••
atini geçiktircc~ği için Çine 
doğru yeni • bir yol yapıl· 
maktadır. 

Kömürcünün 
beraeti 

Kömürcü lbrahim Şiaarıa 
kömür aatmadığıadan adli
yeye Yerilmişti. Fıııkat bulu
nan kömürün satılmıı olup 
dükkiada emanet kaldıiı 
ubit olarak berad ctaıfıtir. 

----o·--
Kömür geldi 
ve geliyor 

lzmire iki motör kömür 
relmiıtir. Bunı., Karataı, 
b11mabane ve Karııyaka is
kele ve istHyonlarda ıabl· 
mııtır. 

Dıha iki motoı un ıelmeai 
bekleniyor. 

-----~ 

--.-o---
Denizlere 
D··k··ı .• ,,, '91_' o u m•ı " ,., 
VaşiagtoD (a.a) - ~ \ 

ye ntzaretiaia hbliiia• S:., 
dün rece Fillpfnlerde ~ \ 
bir düıman hilcumu 1!:.JI' 
•e piiakirtiilrnOıtür. D~. 
nın yeni çtkardıf ı aık• 
k11men deniıe d&kilhalf 
men de imha edilmiıtir· 

Suikasrlat,. 
Londra(a.a)- Belç~ 

Bormayda iç aıker11 
berhava olmuıtar. ~ 

Stokbolm,(a.a)- .ı~ 
•i•nıı pızar glaü otf ıi~ 
garlardan .ikiıiade ıı 91 ~ 
lerdea relea mar1hh•• ,.,, 
yetleıinin hareketi ••'''
i~i ıuik11t yıfHldıf.ı•~ 
rıyor. 

ızmır Aıkerlll;;S& $ 
sinden: ı -'-

331 doiumlu ibtil'~ 
habere ve iıtiklnı '!,~ 
den 5 2 942 ıünii 111111 V," 
li aıkerlik ıabesi•d• ..1 
bulu amaları liznndır· ~~ 

Gelmeyenler b~·' 
kanunun ce~ktir.bl · ~ 
tatbik edilece~~ 

llerked 
1'elefeaı 

1 


