
düşman 
taklarına 

v..._.~ hazırlık 
~I • (•.•)- Harbiye 
~ lı...ı" 8f•iıd•ki beya• 
~-~lllDftar: • 
'-.~ilcaa ordaau ve 

'"'"' laarbi dllfmaa 
. ~·- •aloletm•i• luı· 
~'••• Kaliforalya ıa
~.!!_•Pbiı bareketler 
.... ~ -.. taarraı n••eti 
"-.~ '• la•rl»i dltm•• 
~ -: llaldetmek aı · 

~raaı. Ka•••tl· 
lamalr laata11aa 

L_. la. 

qa'1rAJman· 
~1"' aç 
~ ' (a.a) - St~aya 
~~ ~••her alt.ada '''ta .& 1 '-a ~ımaa •rdaıa 

'-.'tt ~ımıı albada 
~~ : lurpalaadlld•a 

•ç lıalmıı Hba· 
~· Ba keıimde 24 
,1 lıavıtlwlmlı 11 

1111•tlardır. 

Madam P ten 
ispanyada 

ne yanıyor 
Madrid (a.a)-Ofi :ajansı 

bildiriyor: 
lıpaayada bulunan mare• 

:tal Petenia madamı burada· 
ki ikametinden iıtifade ede· 
rek reneral Franco ile gö· 
r&ımliftür. 

Geaerahn giriıtiil bir te· 
ıebbilse röre batı Avrupa
ııada birliri yapmak ' filsrin
dedir. Ve mareıah bu birlige 
iltihakı için madam Peteae 
kocaıını :verilmek üzere hu· 
ıuıi bir mektubunu vermiı · 
tir. 

---o--
Müttefik 
Kuvvetler 
lrlandada 

Kamhera (a.a) - Seylan 
adasındaki ıivilleria çıkarıl
mHı bu adanın harbe bazar
laodıiını rasteriyor. Gerçi 
bu adada mlldafea güç ol
duğu teslim olunuyor. Hind, 
lerillz, Hollanda ve Ameri· 
kaa kun·etleri' SeyJand ada
ıına gelmİ§ ve müstahkem 
yerlere yerleıtirilmişlerdir. 

----
Kore istiklal 

istiyor 
Loadra (a.a) - Japonlara 

iıyaa eden Kore hariciye 

nazırı Deyi Meyi iazetesiuiu 
Çunking mub birine demiş
tir ki: 

"-Çin luriltere ve Ame
rikanın muvakkat Kor hii· 

kOmetlai taaıyıcıklarını ümit 
ediyorum . ., 

Nazır 10 bia Korelinin 
Maaçukoda çete harbi yıp-

biıaı ve Kore iıtlklil teş · 
kilihnıa Korede 50 bin ve 
Maaçukoda 20 binden hıla 
aıuı olduğunu ıöylemiıtir. 

----o---
Batırılan Ja
pon gemileri 
Vaıingtoa(a.a) - Bahriye 

aazırbiı bildiriyor: Bir Ame · 
rilran cleaiHlbıı jıpoa ıu · 
lannda ilç ıilep ve bir va-
pur babrmııhr. • 

S .i 
(Senelik 7,5 6 aylık 4 lira) (Sayı. 100 para) 

Bir 1 alyan 
eazetesi 
yazıyor 

Roma(a.a)-Borada çikın 
bir gazet nin haber aldıiıa• 
göre büyük bir lngiliz . nak-

• 
Hy ... g"!miıi Rıo De Janelro 
da :bir müddet kaldıktan 
ıonra biliılmeyen bir yere 
gitmiştir. 

Vapurda fngiliı ve Ame• 
rikan aıkerİ olmak Ü.zere OD 

bin asker vardı. 

Selden kurtu
lan 14 bin can 

Sofya (o.a) - Tuna civa
rnıda tuğ)·ana uğrıyaa ıehir! 
ve köeierde su altında ka
lanlud n 14 bin kişi kurta
rılmışbr. 2800 h ktar arazi 
su alrıadadar. 

.----o .... --

ihv r kuvvet 
lerı Afrikada 
Romıı (11.a) - Diiakü fena 

bavay rmğmen Alman ve 

ltalyao kav~etleri Sireaayde 
f aalizette bulun muşlardır. 

Hava muharebelerinde bir 
düşman tayyare i düıilrlllmliı 
ve bir çoğu da yerde tahrip 
edilmiştir. 

----o---
Hindistan da 
Çarpışmalar 
Pcıav r (a.a) - Resmen 

bildirildiği e göre asi kabi· 
1 lerJe hüküaıet kuvvetleri 

arasıad bir çarpıımada 8 
logiliz ölmüş ve 14 lngiliz 
yaralanmıştır. Britanya kov· 

vetleri araaıada askerlerden 
b ıkli' izciler \'e hudut polia 
kuvveti de vardı. 

KuvAetli mevzilere ) erleı· 
miş olan aıiler, bu mevziler 
ele geçiriJm den önce ma· 
kavemQt etmişlerdir. AıUer· 
den 11 'kişi ölmiif, bir çoiu 
yaralanmışhr. 

----o----
Yeni kurbanlar 

Pariı (a.a) - Pariı bom
bardtın nıoda· etkız altında 
kalan yerler temizleniyor. 
Enkaz altından yeni yeni 
kurbınlu çıkarılıyor, 

-
Partinin Ziyafeti 

---o---
Viliyet mecliıimizın meıkur ıai •e biz· 

metlerini bitirmesi üzeriae dlin akıam par· 
timiz mecliı azalarına deniz gaıinoıuada 
aamimi olduğu kadar neı'eli geçen bir si· 
y fet çekmiştir: 

Ziyafeti Sıhhiye Vekilimizde ıereflen· 
dirmiıtir. 

Parti müfeUlıi bıy Galip Bahtiyar GI· 
ker bu müna1ebetle ıayleylp birçok yerle· 
rinde hararetle alkıılanaa nutkunda 18JID 

azaların görm&ı oldukları biametleri tak
dirle andıktan ıoara T&rk milletiaia kab· 
raman mllli Şefine ve ıaah ordumaı, beı
jediği ıaraılmaz inan ve im11aıaı çok ikad• 
retli ıözlerle: canland1rmı1hr. 

o 

Sıhhiye Vekilimizin 
Tetkikleri 

lzmirde bulaaaa Sıhhat ve maaYeaet icti
mıi •ekili Dr. Hulôıl Alataı dla lımirde 
değerli tetkikler yıpmııtır. Memleket llaa• 
taaeaiade üç Hat meıiul olm111tur. Huta• 
larl• gi>ıiiımüı. haıtaaeai• ihtiJaCIJle ali· 
kadH olmuıtur. Nokıaalar hakkında••••· 
larda bulunmuı •e buradan mem•a• Ç1k· 
mışhr. 

Buradan emraıi ıariye baıtaaul•• ılde
rek her yerini rezmif, harada ela laaltalia· 
ıın lıabrlarıaı .aorm•ıtrır. Etrefp•f& ••t•· 
nesinde de uzna mlddet lralmııbr. aa.da• 
sonra şehirde birçok mlle11eaeleri pnilf 
ve icap edenlere direktifler Yermiftir. 

....... o--
Börk - Bulgar 

zakereleri 

•• mu-

Ankara - Bulgar tlcaıet heyetine dallll 
olarak Ankaraya;gelmiı olaa Balrar draat 
nezareti müıteıarı Sivaa Goriyef dl• Zira• 
at vekili B. Mubliı Ekmeni ılyaret etti. 
iki taraf araıındaki ticari miahedeyl p•lt· 
letmek makıadiyle Bulrar heyetiyle yapa· 
ıın müzakeraler doıtane bir ba•a ipade 
devam etmektedir. 

ı;ALKIN SESi 
--o----

RlkkiN 
SESiDiR 

Sadeyağı tevzii 
Komiıyonaa berkeıe iki kilo aade yajı 

tevzi edeceji baberi b&y&k H•iaç ile kar· 
ıılanmııtr. Fakat bu riiıel haber ortabkta 
bir eadiı• uyaacbrmaktan dalai ball kalma• 
mııbr. Sebebi de aceba ba yai evler •• 
aileler teıbit edildiktea ıoara Karııyak••• 
Alaybeyiade yapdaa gaz teYziab ribl fit 
aıalile muntazam bir şekilde mi yoku 
kahve ve ıümerde mensucat tenlah ılltl 
üll üıte gelerek, poliıin miidalaeı .. ıae rat
men birçok aileleriD mabrumiyetile ••tice• 
lcomesi saretile mi te·ul edilecejl kor· 
kusudar. 

Ümit ede. iı ki komiıyonuıa alacaiı ciddi 
tedbirler saye.iade Hdeyaiı te•zii laerkeli 
memnu edecek bir tekilde yıpılabilec:elrtlr. 

HILllN SESi ::~:g:a 
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!Melek mi, Şeytanmı?f 
• • -36 - Yu:an:SIRRI SANLI ı 

• 

Ban kocasını, malak gibi [ikl 
uaıruıunu tartıdan bir kadınla 
11111101- {kadar budala dıiUim 

Genç kadın, ylirekleri parçahyan bir ye· 
iı •• lmitafılik ve çıldırhcı bir galeyıala 
bu afiıleıi a6yledikten ıonra bünil\r bln
ıir atlayarak yatakta• fırladı ve Nihftda 
beiırdı: 

- Beai eve götür .. 
- Hanri eve? 
- Bilim llvimiıe .. 
- Birlikte oturdufunıuz, yathiımıı eve. 
- Ba eY, kimia e'fi biliyor musun? 
- Kimin e•ı?. 
- Biylk kalpli, ilicenap dostumuz ve 

patro•amaı Ziya Sokulra• beyefeadiaia .• 
Oaaa aa1•l•d• kira vermedeD mlkemmel 
Wı ••de lteabedaYa otarmak .:saadetini el· 
ele edi1oruı. 

Kaclıa ba defa zelıirli bir ıiil&maeme ve 
... .,, bir aule ataldı: 

- Demek ba hesapla o evde paraıu: 
otuaWlmek içia aiıia karınız vücudunu ki· 
rahyacak, Damaıa ile icar bedelini ödiye· 
cek ÖJI• mi? Yazıklar olıun sana .• 

Bueaa ilzeriae Nıbıt bir ıeytanın yü· 
datle ıörtilmiyecek çirkia bir ifade, mel· 
Dil bir ibliıİD }'ÜHİİndea reçmiyecek •ii· 
re•ç bir duy:ı11 ile bağırdı: 

- Aıllk HD de çok oluyorsun, ikide 
Wtda ltaaa kana, kocam ıibi ıözlerle, be· 
llİ lıırı11aı sıhlaia çıkarmıı bir dellila, bir 
umaara ben&etiyorıun. Sen benim ae za-

1 maa karım old11a, ıea beaim metreıim, 
kaptmam deiil miıia? 

- Şimtli öyJe mi oldu? Sen bana daha 
dla kijatlanmıı hazar, iki ıün ıonra Dİ· 
ldla olayoraz demedin mi?. 

- 5111 clelirdin ~mi? 
- Ne demek iatiyonaa? 
- Şaau demek iatiyorum ki ben, hiçbir 

•••• •••ria, aklı baıında bir kocaaını, 
iki lfll ılbi, melek fibi yavrusuna terke~ 
tlea bir kadıaı niklh edecek kadar buda
la ltir iana deiilim. 

-• Şehir Haberleri-

Pirinç fiatleri 1 Daimi encü
men seçildi --a---

Fiat mlrakabe komiıyoau 
toplanmıı, İ•şe maddeleri 

fiatlerini tetkik ederek pİ· 
riace yeniden fiat tayin et
miıtfr: 

Pirinçler ilç ne"iye ayni· 
mııtır. Birinci ae•i olan 
Buraa Karalulıç ve muadil· 
feri piriaçlerin lriloıuna top-
ta• 54 kuroı fiıt tayin edil
miştir. Bualar perakende 
olarak 59,S kuruıa aatala
cakhr. 

Kaıtamonu Martelli ve 
lıa:amallao ci•ıleri llrlaci Dl9İ 
Hyılmııbr. 

Baalann lriloıa 53,5 Ye 
perakende 59 kufQfhar. 
Üç&ncl aevi oJu Mı11r ne· 
vili piriaçlerin kiloıa toptan 
48 perakeacle 53 karuıtaa 
sabl•caktır. 

Sadeyai 

laıe mldlrlüii 1adeyai 
mevzuu ile de allkadar ol· 
muıtur. Bir yerden temin 
edilen 240 teneke ıatleya
ğıaın 190 teaekeai (mektep· 
ler ve ha1taneler ihtiyacına 

tahılı edilmittir. Kalan 50 
teneke bakkallar marifetile 
perakeade fiatı üzerinde• 
bua-üaden itib1ren bralka 
ıattırılacaktır. Her aileye 
ikiıer kilo verilecektir. 

Pe1air 
Fiat mürakabe kosniıyonu 

ıüt fj•1ıaı aaıara alarak 
peynire yeniden fiat takdir 
edecektir. Ankara lat•nbul 
ve diier ıehirJerJmizde pey· 
niria kaç kuruıtan .. tıı-
makta olduiu tetkike bat· 
lınauıbr. 

--o-~-

Viliyetimiı umumi mec· 
liıi düakll ~toplanhda vili· 
yet daimi encümea azlları 
aeçilmiıtir. Gizli reyle yıpı· 
lan ıeçimde . azibia 36 ,., 
reyle Sırrı • Şener (Foça), 
Ekrem Oıan (Ôdemiı) Re· 
fik Sandıkoğlu (Tire) 35 
reyıede avukat Ahmet Şlik· 
16 Sayar (lzmir) intihap 
edilmiılerdir. Süleymın Ba
ran (Bergama), K•mal Oı· 
kay (Meaemea), Ayıe lirl
boı ve Sabire Salt (lzmlr) 

yedek azalığa aeçilmiılerdir. 
---o- -

Köylerde gıda 
tevziatı 
Ticaret veklletiadea 

i•len bir emir ilıeriae kö1 • 
lerde ieıe terziabaın köy 
ihtiyar heyetinclea · baılra 
yeniden 1eçilecek bir ko· 
miıyon eli1le yapılmaıı için 
her köyde derhal teıkillta 

bıılanmııtır. 

---o---
Piyasada pirinç 

Toprak ofia, pek Jakıada5 
plyaıaya bol miktarda piriaç 
çıkaracıktar. 

Ofiı, tüccar elinde bulu· 
nan pirinçleri ıaha almaia 
baılamııtar. Ayrıca 3 bl1lk 
çeltik fabriİlHıyle de aalaı· 
mıştar. Bu fabrikalar, ofiıia 
mevcut çeltikleriyle mllıtalı · 
aH elinde baluaan çeJtikleri 
satın alarak temiıletecelr, 
piyaaaya ç1karacakbr. 

Ea iyi Kaıtamoaa piriaç • 
lerinia fiali, peHkende ola
rak 61,5 kuraıa ıablacaktar. ........................... 

- O laalde neden beni tuzağa dilf ür
clla. aeclea beaim evimi yıktın, ocı;ımı 
lllMllrdla, J&Yralaramı periıan ettin? 

lealmle ••leadikten ıonra beai bir pren· 
Hl •ibi yqatacağıaı a6yliyea sen defil 
ml1dia?. 

laaa ba köt&lliü yapmak için beaden 
f Elhamra Sinemasında i 

•• feubk ılrclia? ı Yaran matinelerden itibaren Türkçe ıözll ı 
-Arka

11 
ı MUAZZAM BiR ŞAHESER : 

--------"·_,_ ! DEMiR MASKE i 
Feci bir kaza f Jaan B111tt - Louıs Haııart va 3 Slllhıirlıri 

Aıkan - Din etlik yolu;da bir kaza ı Tarafından oynanan acfiı bir filim .. Kral Xı• Loui'aia ı 
olm111tar. Bir k•myoaet denilmiı, bir lsiti ı Saltanab ve Fransa tarihiain laelecaalt, korkuaç ve kanla ı 
llmlf, cllrt kiti •iır, 20 kiti hıflf yara- ı aahifeleri.~ ı 
laamıflır. ı Seanılar: 1 • 3- S· 7 .9 da Camarteıi- P•zar aabah 1 ide ı 

Aju 1•rahlar nlmuae hastaaeıine nak-

leclUmitlerdir. ı T sı·nemasında Tel.: 

1 b• 1 ha .• d.. ı a yyare sM6 ı 
D ısar ar şmu ur- ı Hua-ünden itibaren umumi tılep ve ıuar llıerine Mı11r : 

)
•• v .. d : yaldızı Emine Şekib'in Türkçe sözlü - Türkçe, ı 
UtıUD en: ı Arapça muıiki ve ıaricıh ı 

l! Mart 942 ı&ali iııetelerde intişar i ZEHJR (..,.( ÇI ÇEK F ıLM i 
Nea J•I flatlt İa'ilİHr maddeJ~ri aruında ı _ 2 İDCİ zafer bafta11na Hfhyor - ı 
ltahna.•~ 100 gramhk blriaci isfehan tön- % Bu rüzel hisai-abliki filme Georre Raff ve Clair Trovor·ı 
lteldauu• laalka 11tıı fiab 112 kuruı a· ı un yarattıklara - lnrilizce S6ıl6 - ı 
11ıac•1ı , ...... ıes •• 50 ıramıak tilrk pi- ı 0·• LD-·aMIYECEKSIN · ı 
,.•••• •taı flab 112,S kmuı olcluiu hal· ıı U ı 
•• 110 lr.,111 yaııldJğı aal•ı•fclıtıadan :Filmi de ili•• edilerek program bir kat daha .zenıinlettirllmitf •• ,.,,,.t t•ıhfh•• ilia oluaar. Matiaeler:Z.Çfçek1 30-4.40· 7.50· Ôldiirmiyecelnin3.10 6.20·9.30 - . 

Gazeteler, Fllipi• 
raada reaeral Mak 
karıı muvaffak o 
Jıpoa kamutaaıDI• 
Kiri yapbiıaı, yaai 

bir jıpoa aıal& t il• 
dlliin& ya11yorlar. 

Hara lKlrl t kelim 
poaca iki_a6ıdeD mlft 
tir. Hara f Japoaca .,. 
Kiri de .keımek d• 

Eakidea Japonlar•• 
be11ik ıamaaıada 
mlıaade adilmlyen a. 
diai 6ldilrme, 'daha 
dan milli•• ı••~ 
61Bm olarak Jıponlar 
h aclaa itHaaı ıirll• 
Buaa ılmcli Jıpoay•• 
modera ~bir ltlbir 
Seppaku deallea Har' 
orta çaılar•a, dltm•• 
a• dlım•k iıte .. 
kerler anm•tl• p .. 
YIJlfmıfb. 

Oa dirdl•cl 
•aada bu aaretl• it• 
maay,.D bir ııaıfa • 
bir imtiyaz hali•• ı•I 
Ba rlrlp •• r•ti ad.a 
iki k11ma aynlmııbr. ' 
mecburi, ildaciıl Ak 
birindıl çok esiridir. ! 

I 

kıtaıılak rö•lerdlil •• 
but kaauıa · çipedijl 
MlkaCiodaa bir ,;me•i 
her '-nri memur · ••1' 
kaacliai filmek • ıwaa .. 
riıdl. O {sam••· ili 
ba m•a jiyle ltirlltdı 

mlceôerft kama r ti 
di• o zam•• "'* a 
yeriae getirilmewi: içi• 
ylk törenler de •' l:aa 
dı. Bu t6re• ofap 
•onra uca lsaala•IDll 
emri• ryerlı• (retfıl 
ltiı iıpmh elmalı 1•.,. 
aar, Mikado, ya ptlr 

llıti1ari HHa Kiri l 
daruml•ra elveripiS 
&mltalı bir b.ıe irel•• • 
poalaran baı Yarclak .. fl 
çaredir. 

Eski çajlardaİlberi :l 
ba anaae •• idet bili 
poDyada dPam etm• 
Yapılan bir latatidlfe 
çoia . ihtiyari aeYi 
mak Bzere, 1Jıpoa1ıcl• 
ıenede Han Kiri" J• 
rıa aaym ısoo kiflJİ 
maktadır. 

Mecburi Hara Kiri, 
HDHiade çlk.anlaa bil 
rar••me ile k~ldtn~' ___ ..:... 

.. .. 
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l~ı vergisi Tarihe geçen bir :Ekmek ç .. şnisi i400fel~efe terimi~i~ 
Yapılacak ıimürıe iınparatorluju deılişecek Tür:kçesı kabul edıl~ı 

~tmenlerin 

__ .. _ 
Jıpoalarıo Uzıkcloiu ve 

ceaup Pasifikteki zaferleri, 
bu ikhıci di•J• harbinde 
ikinci ı6mlirge imparatorlu· 
iana da • muvakkat bir müd· 
det içia de olıa - tarihe mal 
etmektedir. 

Bildiiimiz gibi, bu harpte 
tarihe mal edilen ilk ı&mür
re lmparatorlutu, ltılyaaın 
Afrilıaclaki imparatorla ol· 
muttur. lkiaciıi Holladanın 
ıömlrıe imparatorJaia olu· 
JOr. 

Hollaadaaıa ana vatanı 
ıimcli Alman itr•li altında
dır •• rerek kraliçe Vilbel· 
miae, ı•rek b&lriimeti Lo•
dradaclar. 

Avrapadaki Hollanda mem-
leketleriaia rlz 61~1ıil 13120 ' 

mil m1trabbaı ve n&faıu ' 
- 1938 ıayımına röre • 8 ~ 
ml:,on 651 bia ldtidlr. Baı· 
lıca ıeblrleri ıanlardu: 

Amıterclam, Roteeclım 'fe 
Labeyd1r. 

Hollaadanıa ıöm&rre lm· 
parıtorlujanua yüz ölçliı& 

ise 845800 mil murabbaı idi; 
burada yaııyaa allfaı, 1936 

aayımıaa ıöre 75,21700 i ba· 
luyorda. 

Aayadaki imparatorlak ara
ziıiade C-na, Madura, Su .. 
matra, Seleb, Boraeo, Yeni 
Giae, Timor ad•lara vardı ki 
haralarda otura• bıllr, 66 
milyok 400 bin kiıi idi. 

&aralardan çoj'a şimdi 
jıponlar tarafıadaa iıral 
edUmiı bulaaayor. Şimdi 
Hollandaaıa kala kala, Ame· 
rikada bir iki ıömlrreıi kal· 
mııtır ki bunlar da merkezi 
Millemltad oiaa 91 bia al
faıla lt111çao. merkezi Para
maribo olaa 169 bia •ilfaala 

Sariaam, Y••İ Hollaad• Ga
yaaıdır. 

o 

- .. --
Dil, llir çoldarımızıa ••

aettlıt sıibi yalnız ıöz söy
lem•i• J•ramaı. Y ab~aa la· 
aaalarda dil, koautm•k içia 
kallamlıyor. Maamafilı ilk 
lnıaaJarın clilleriai koaqma 
aleti olarak detll, bir temiz· 
ilk aleti olarak kullaadılda· 
ra malaakkıkhr. inek, bugla 
lldHIDI diliyle yalr•Jayıp 
çlfaediktea ıonra yutmık
tad1r. Daha bir çolr hayvan
lar, dllleriai bu iı · için kal
laaarlar. Bazı laıJYaalarda dil 
dikea(İ olap bununla ııda
laraaı çij'aeyip yatayorlar. 
ilk ia1aalann dillerinde çok 
eıki zamanlarda böyle di
kealer balaadufu zaaaecUl
mektr.clir. 

lstanbul - Pazatleıl ıü•U 
ekmek çeıneai tadile u;ra
yacalrtır. Bu huıuıta birkaç 
şekil dUıünillmaktedar. Ya
pılan tecrübelerde buğday 

ununa mftır unundan bışka 
bir miktar kuru bakfa ana 
da katırmak ıureriyle daha 
randımanlı ve b es1eylci hlr 
çeşni tcıbit edilecekt:r. 

Belediye yeni bir ekmek 
çeşaiıi tecr&beleri y•pmııtır. 
Bu tecrBbede bir çaval aa· 
daa 600 rramhk ,ızde 40 
rütubetli 167,5 ekmek çak
tıiı a .. ıaıılmııbr. _ .. __ 
ıstanbıl 'aıulıtıırı-• 
ıın ııılıktıııırııı 

uardııı 
lataabal a•akatlan, 

Atiaa avobtlarıaa yardım 
olmak &zere 'mabtellf 11da 
maddeleri lfladumelı içi• 
hazırlıklara U bıılamıılardar. 
Bu lı içia baroda er bir ko
miıyoa kurulmaıtar. 

--o--
lstanbulda 
Patates 

- lıtaabulda ıoa ıl• • 
lerde patateı fiatlerı ;35 ye 
40 karata kadar çıkmıtfır. 

(Aaaclola) 
--... c--~ 

Irza tecavüz 
itldiası 

Karantina 177 d ıokakta 
bakkal Sanlı oila Kemal 
dükkiaıaa alıı yeriı lçia ı•· 
len Maatafa l11zı 8 yapada 
Tilrkiaa tecavlze teıebb• 
ettii!•clan yakalaamııbr. 

---o-o--

Yılanların zıbrlıı 
ka111 aıı __ .. __ _ 

Avrupada aelairll yılaDla • 
rıa ea çok bala•claia mı•· 
taka Hı•atiıtandır. Ba 11laa· 

larclaa balkı korayacak aıı 
yetiıtirmek için Kaliaovica 
Harvıt ıebriade bir fabrika 
kurulmuıtur. 

Avrupada ' en iyi yalaa 
•t11ı ba fabrikada imal edil· 
mektedir. ŞimcliJ• kadar 
zehirli yılaalan• bayat•111 
tetkik edea filimler lSıezil· 
yada ve Hindiıtaada çe•ri
liyordu. Şimdi harp dolayi-

ıile bu uzak memleketlere 
heyetler Sıöatlermek i: mim· 
k&a olmaclığınclaa, lluadaa 
ıoara AHupanın ~ karauada 
tabiatile Hınatiıtandaki ze · 
birli yılaa yavaııaa fhcle
rilecektir. 

Ankara (a.a)-. Felıefe tulmlerlal teıpıt 
etmek ..lzere Dil Ye Tarih cotraf1a fa · 
külteİi binHında toplaamıı olaa komiı10• 
17 rial6k •Brekli çılıımalarcl • to•r• top· 
}anmalarına cliln son Yermlttlr. 

ldaabul ve Ankara &alYer1lteleri a1i~a
b prof ~ıör ve döçentierlnia ve eliler ze
vatın iıtirak ettiii bu komiıyoada L1400 • 
yakı• felsefe terlmiaia Tlrkçe kaıııhiı 
tHplt •• kabul edilmiftir. ____ .. ____ 

"Erzincan"ın yeni baı
tan kurulması yakın 

Aakara - Erzlacaaua yeıo I baıtaa ka· 
nlmau içla yapılac~ e.aıh iaııata yalrıa· 
da baılaaacaktar. Aa lıaıaıt:aki pllalar, 
projeler •• keıif ••rakı nafiıca tamımen 
lıanrlaamııtar . 

Kuru sebzeler, nohut
tan birçok yemek 

yapılabilir -Kara ıebıelır, kıpa •• beıleyJcl 1•-
melc(erdir. Baalar uuaada aohat etli ve 
ıade yatı. olarak pltirUir. Halbaki baa• 
.... bir çok detfl.lk r•m•k yapmak mim. 
kladlr. 

Nohut p&reıi, aobat kaftetl, aobat u· 
latau pek okadar billameyea yemekler• 
dir. 

P&reıi: Patatea plnai•i• ayal olarak 
plılrllmektedir, Ye salçala et •eya klfte 
yıaı•da yeaflea ı .. etll bir y•meldlr. 

ICöftul: iki çay flacaaı iaolıada ı•c•· 
dea ıejak ıada bırakmalı. Sabah ateı• 
koyarak elle ııiliacey• kadar lıaılamab. 
Kabaklarını aytlday•rak laolıutlara maki· 
Dadan reçiımeli. Soara elle ezmeli. içeri
ıiae İ•ce doiraamıı ma1daaoz, iki çorlla 
kıııtı ıad4 Pi içlade lııfifçe ptmbeleı· 
tirllaıif iri bir ıoj'uı raia ile beraber 
koymah, bir fıacaa ıaleta toza, tu biber 
illve ederek ka111brmah ve soiam•ı• 
bırakmalı. 

-So•a Yana-

lzmir Askerlik Şube
sinden: 

1· 313, 314, 315, 31&, dofamlu ihtiyat· 
larıa 942 yoklamalarını 11-3· 942 clea 
14 3-942 laer ıla ıabalataa ak .. ma kadar 
ıubeye mlracaatla yapbrmalua. 

2- Ba dojaaalalucl•• tecile taltl ltala
aanlar1• ayai ıtade tecilleriai yapbrma· 
)arı. 

3- Y apbrma1aalu laaklu•da kaaaa• 
ceza lallrlmleriala tatbik olaaacafı illa 
olaam. / 

i YENi SiNEMADA 1 
SMıurı• ••• • • •• G••ı •• ı 
ı kraJIÇHi ummu u sumı 
ı Bizzat ıiyledlii Arapça farlula ı 
ı iLK DEFA Tlrkçe llsll : 

i Harunurreşid'in f 
i Gözdesi 1 
ı .A1r1ca: GiZLi TEŞKILA. T ı 
ı Bol» Steele (ilk defı) ı 
: s .. ..ıar: berri• 11.50-2.15-S.15·8.ISte ı 
ı Camarteıi pazar 9.30 ela ı 



SAHIFE4 

l:Jaşvekilin dünkü 
· meşguliyetleri ·' 

/ ----Ankara- 8aıvekilimi% Dı . Ref1 k Say · 
dam diin partiye iİderek bir mtlddet 
parti itleriyle Wef&ul ~olmuı ve öiledea 
aoDra aaat 15 te aafia •ekiletine gitmiı. 

ıeç •alde kadar •ekilette kalmiıtar; 

-------
Zonguldakta kömür 

Ankara - Zoaguldektaki günlük "ömür 
iıtihıalih artmağa devam ediyor, bir iün
llk iıtibsal miktuı 8500 tona çıkmııtır. 
Buaun normal zamanlarındaki 9 bia toaun 
&ıtlae çıkarılması için lizım aeleo tedbir 
alı•mııbr. 

KÜTAHYA tINYITLERI 
Memleketin kömür ihtiyacını daha bol 

bir ıekHde karıılamak &zere Kütabyadaki 
lmrlt iıtlbuliala faılalaıtarllmaıı için bl
ylk bir rayret sarfediliyor. Alikab makam· 
lar Utyit iıtihıalinin ıeaede bir milyon toaa 
çıkanlmaıı içla yui bir takım tedbirler 
abamaktadır. ---
Vücudunun muhtelif 
yerlerinden biçakla 

yaralıyarak öldürmüş 
~IHncak mevkiiade, Hl1eyin oila Ha

••• Gakçlmen adındaki kiti bir aydanberi 
bir uada 1a1rl meıra olar•k y•ıadıiı Ke
rim lıııı 25 yaıında Maaueıia iki rBnden 
beri kendlıine ylı çevirmeıiadea maiber 
olarak çahıtıiı mı;azadan çıkbğı ıırada 
keacliaiai evine davet etmiı ve bunu kabal 
etmecliiiadea bimil buluaduğu bıçakla vü· 
cadaaaaa muhtelif yerlerinden yaraJıyarak 
llcllrm&ı ve katil bıçailyle birlikte yaka
luer•k bidi1eye m&ddeiumamilikçe el 
lıoamaıtar .. 

--.. -
Zabıta Habırıarı 

Keçeciler bmetp•f• bulvarından ıreçmek· 
h ola• Y aıar oj'lu Süleym ... aıa vaıiyetia
tlea flphı edilmiı ve iizeri•i• aranmaııa· 
ela bir ltıçak bulanarak alıamıı ve hakkın · 
tla zallıı ••rakaıı yapalmııbr. 

§ Keçeciler T&rk ecza clepOlu ıahibi 
Ynef oila Salamoaua fataraııı aıpiria 
ıathtıaclaa yakal•amtı •e hakkında m61-
hat ıaç zabit v•r.kaaı yapılmııtır. 

---------
l illi kırıııa kanununa 

ıu-ırı llarakıt 
Al11ncak clilkliıat ıokatı•cla oturan 

Malaarrem o;ıa k•aap Ekrem adındaki ı•· 
lıaaa mubaba harici ve yaıı kliçük olan 
hayvanları ke11rek aattıiı hrCSrBlerek ya· 
kalaamıı ve ltu hıyvaaı kasap Nuriden 
alcbjl•ı ı6ylemeai 8zeriaa yakalanarak 
laaldanncl• meılaat ıuç ıabıt varaka11 ya
palmıftar. 

Kemer çatalçeıme civaraada tütün ba-
7U Ahmet otlu Ali yeıllia aiiaraları faz
la fiatla ıatalma11aa dair bir emir olma
claa bir tıkım ballra fıbiı fiatla ıırarı 
aatbjıaclaa yakalanmıı ve hakkında meı-
hat ıaç zabıt varıkaıı yapılmıfhr. 

GANDI NE 
DEMiŞ? 

Berlln(a.a>r- Ofi ajaa11 
bildiriyor: Nevyorktaa lı· 
veçre ajaaıına röre Candi 
Hiadiıtaa meıelHinln ya· 
kuada bılli hakkında biç 
bir belirti rörmemektedir. 
Meıelenin bir an ene14halli 
için ne yapmak rerektitl 
bakluada ıoralaa bir ıuale 
karıı Gandi demiıtir ki: 

B•na BIZİk Ye laatta llÇ 
bir ıual ıorayoraunu. 81· 
ylk Britaayaya tallik edea 
meaeleler · laakkıada benim 
hususi fikrim vard1r. larll· 
tereye olaa meyllme rai· 
mea ıaau diyec92im ki 
Britınya emper1ali1.mi Hla· 
diataaa karıı en biyiik bir 
ciaayet olmaıtar. lnrlltere· 
aia yapacatı en iyi ı•y 

yanhı hareket ettij'ini ka· 
bul etmek ve bana dilıelt· 
mektir. Fakat afakta bana 
benzer bir t•Y=töremiyoram. 

- mı--

Bu ordu nere
ye gidiyor? 
Roma(ı.a)-Bir razeteaia 

yazdıtı•• gare lariliz preaı 
Velı nakliye · gımiıi Ri10 
de Jaaeiro koyanda 3 rln 
kaldıktan ıonra bllinmeyea 
bl r yere gitmiıtir. 

Üç harp gemiıinla hima· 
yHiade bulunan vapurda 
on bin İngiliz ve amerikan 
aıkeri vardır. 

------o--
Meclisin Pazar 
tesi celsesinde __ " __ ,_,.,. 

Ankara- Şimdi vali olaa 
Bana mebaıa Fazlı G&leçin 
ve Loadra aefiri olan KH-
tamoaa mebaıu Rauf Or
bayın mebuılaktan iıtifa 

ettiklerine ! dair - yazılarda 
Deaiıli mebuılaiana HÇİ· 
len Haydır, lçel mebuılu
raaa aeçilen Refik kurultan 
lıtanbul mebuılujana ıeçi · 
len lımail Hakkı ve T ekat 
mebaıluruaı seçilen Malik 
Nazmlnln mebuıluk mazl:aa
talar1 Meclisin pazartesi 
paki topl•abııada okuna. 
caktar. 

verilmesi 
lıtanbal- Öğıeadlilmize 

göre hlk&met ... ekmek ııı 
bakkıada yeni tetkikler yap
maktadır. Bu tetkllderden 
maksat rinde 750 fHBI ek· 
m.-k almak hakkını haiı olan 
ağır itçiler •aıfını kaldırmak 
ve ber kese ayni miktar ek
mek vermektir ~ba mlkt•r 
biiylk bir ibtimal• f r6re 500 
550 rram araııadı olacak. 
br. 

Yalaıı toprak albacla ça• 
lıımak !mecbariyetiade ba • 
laaan am•lelere, köylllere 
r••de 1750 rr•m ekmek 
tahıiı olanacakbı. 

Bu baıaıt•ld tetklkleria 
çok yıkın bir zamanda ;ne
ticeye varmaıı ~bekleniyor. 

Diğer taraftan ıelair (da
hilinde yapılan teftiıler 
araaında k•rt11z (ekmek Ye· 
ren 20 lokanta te1plt ; olan· 
mllftur. Ba lokaatalar ba· 
zırlıaaa evr•kla birlikte 
örfi idare mıbkemeleriae 
tHlim edilecektir. 

-.-

Otomobil lasti
ği dağıtılacak 

btanbal - Villyet b61re 
iaıe mlidilrlilii lmiriae 301 
adet otomobil liıtlii veril· 
mittir. Lillik daiatlımaıı 
içia liıteler bazıalaamakta
dar. 

ıııordıı kuııı .. 
Kamaı yapmaia mabıaı 

ıun 'i ipeklilere ait yeai ke· 
şifler, harp dola111i1le çok 
ilerlemiıtir.Soa balanın ıaai 

iplik maden kömihüaden lı
tib1al edilmektedir. Bandan 
yapılan kam•ı muıımba ri· 
bi olup içiae ıu reçmeı. 

Ayni zamandı yanmaz. Ha· 
mııl.,ıa tıbribatandaa ma· 
IUD oJduia fİbi, fiiVe de 
bu ribi kumaılara J•••tm•
mıktadır. Ba kumaılar ıaa'i 
ipeie nazaran elektrik ve 
bararetia reçmesine dalla 
ziyade mlaidir. 

Yeni ıun'i iplik tabii ipek 
ve pamuk aibi hafiftir. Ban
lar ancak 270 derece hara
rette erimekte olduiaadan 
daa hemen hemen yıamaz. 

m:c a•-


