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SAHiFE 2 [HALKIN-SESJl---------~----

.,. ,ölaret ka~anrmş Tü,-k SESIDIR I et.eh ır Haber 1 er t1 k •. b··~ı 
Kadınlarından - "fii' -- rS 1 0 J 

l_~:;::~F~~i~;:~! ra;~;~.~;~~;~ı ~:~:: a :::~:k~blı k :~~~~~'s;:•, 
Geneler beyler ve hatta ta binlerce ekmeğ-la fena H t • Bayındır hal 1 ava u- bı,vekili general 1

4 ••nf lı.ı:lilar •ildh atmayı .-khğından müsadere edil a_ anesı rumuH birer defalık te· Polonya konseyini• ·t.ç 
ata binmeyi talim iiğioi öğreniyoruz. Bu bıl Veremle mücadele ce· berrü bıhıinde Uç günde toplantısında ıôylelll1 

ediyorlar.. lzmide de bazı fırınluda miyeti son haftalar içinde büyük net!celor almıştır. _ Almanlar şır~ 
Togıy hını Yusuf Mir· ukidir. Bu bıpta bin z büyük bir faaliyet göster Bayındır, köylüleri cemi besinde ve,dikleri oı0 

ı•, bir büyük ıüıek awı rfaba dikkatlı b1reket edi· mektedir. Dispın1ere mü· teberru için köyleaine giden belerde ea ııüıide ~ 
teıtip ettirdi. Bu av içiıı lirse burada da tutulacak racaatlar da bir bayii art- heyetleri te.nbüratla kar· rını ve mühim 1111~ ' 
aerelr hükOmet merktıia· ekmeklerin uyuı htaqbul· ı mııtır. Günde vasati IS ıılımakta ığırlamaktıdırlar modern harp mıJJC 
dıD ve rerek vilayet· ia toplanaaludaa •ı•ğ kişiye oltra viole ~SHDIJ Bilhassa Bayıadıran Kızıl . kaybetmişlerClir. 
lerden ~bir çok ileri ~almıyocığı anlııılır. yıpılm~kta •• biıçok bu- u ovı ve Uladı köylerin· Bllyük zoıluklll 

1 gılın ıatlır1 da-et 1 et· A talar muayene ve tedavi de tebenu itleri için yapa· oa da olta malı1111• 
ti. HilkOmet ve ordu erki· HALKIN SESi =E~~~ edilmekte, kendilerine iliç.· lan toplıntılarada kadın- lirını telifi etmek 
aiadaa bir çok zevatla bir· ları verilmektedir. Jarda iıtirak eylemiştir. Bir küadür .. 

Ukte yola çıkhlar, hepıinit Istan b uld a Cemiyet, her yaz oldu- köylü kadın teberru ede· Fakat ihtiyat · k&Jf 
ıltında birer it vordı. ğu gibi bu •••• de Yamın cıği 100 lirayı kucağında- rinla aok11nlıjı t1~11 Bir hafta darda ve or· Lik maçları '" k mpını açmak için ba- ki yuruıuna .vermiı ve ka. lundioi göı!ermekl• d• 
maalar ara11oda kılı•acaL ııı lıklara bışlamııtır. Ram- za kaymakamı B. Fuad Ar Böyle oldnğu bıl il 
ilk rOnii iltirabat edilecek, lshabul -

941 
• 942 lik pıa iııe ve n•lsliyat iıreıi n•ya : man orduıu bili bl1 1 

ikinci giiaü şıf•kla bera· 'ıuçlarıaa Fenerbıbçe ita- tabıim edilmektedir. Bu - Bu ufak parayı ahn kavvettfr. 
ber muhtelif aemtleıde hor dınde devam edilmiıtir. ..ne nakliyatı bir kımyon O.u çocuğumun eli ilo ••- Son Hamlelere 1>'

1 

, 
k d ı Feuer, Kuımpaşay' 4 O k h k 1 ~ Ô d k aB• 

kes en i bıııoa avlaoocu y•pıcı ve er güo ım ı ıiyorum. Büyüıtüğüm.zoman nümüz e ı 6 't 
H çok muV;ffakıyet göı- yenmiıtir. Korşıyaka arauıda gidip çocuğumuda bnı kuıumu- Almanların Ruaya •• d 

!erenler hlD tarafındın do Beıikrış • Beyoğlu ıper gelioeccktir. na tealim ed<erğim. Tay- ıi Afılkadaki tıır• i 
takdiroame al• caktı. Bu ıu ouçıo d" B•yoğlu gelme- VEREM HASTAN ES! yareci J• p• cı ğım, demiıllr. Alman orduıuoun 10

1

1, 
retle beş yüıü 2•çea •veı d:ğinden Befiktaş bükmen Verem Mücadele cemi· leleri olıcakbr. Bu t 

arupları ormınlarıa içine g-alip sayılmıştır. yeli lzmir ıubes1nin ıeae· K A _,,-f--t- • • lar muvaffakiyetli ;ı 
dalacaklar, bışlana• bir ·---o --- f drden beri bhtkkuk ettir- agı evzıı vermediği takdirde 

f•l•keı geline boynuz de· Sakarva neh- ..... k istediği •er•m ha.ıa :•mir .iı3y.ıı emrin• ordo•u y• yıkı1mak. ı• ~ 
dıkleri bir nevi boıu öıtü neai aıtık vuvveden fiile •erilen kiğıtlaun sureti ri dönmek vaziyeti•'' 
recekler •• imdadına ko· rinden istif 8" I çıkU11k üıerdir. tevzii bıkkıoda dün öğle- lacaktır. Her iki ,,~ı•ı 
ı•caklardı. d d•I k Bumakutla Bucad bir den sonra Ticaret odasında harbi kaybehniş ol•'' 

Her akıaın karargihta e.e 1 ece bina bulunmuştur. Bu bina bir toplantı yapılmıı, lop ~-•---- ; 
toplanılacak, umumi ıofra- Ankara _ Nafia v,.. cemiyet tarafından uhn lanhya teıptıncı ve pera· 

da yemekler yeoilecelr, eğ· kihli Sakarya nohıin1e alınarak 30 yıtıkh bir ve- kendeci kiğıt hcrieri ve Ekmek 
1enilıcekti. oıauj yupırak~e lelltrik ener rem huhnesi lbailne gdi- uhcılan iştirak tylemiolir. Kartla'I 

Bir h•ftanu hitamında ji iıtaıyo.lu vucıı ~a getir· rilecektlr. Tenii işiııi idare eylemek 

cuma güoii müsobakanın <n•g• karar vermit •e biı ---•--- üıeıe bir komite ayıilmıı- Bugüo ekmek ~;: 
neticesi be!ittilecek, birinci proj" bu1rlamıştır. Pamuk tır. hir müt81 bbit lttanbula belediyeye teslim e 

1
1 , 

relen zat, bıo IAr•fıad•n Mecliste kıbu l üoü mü- giderek lzmiıe ayrılan ki· tir. Bu kartların b• f , 
verilecek tıkdiraımeyi göğ- t .. k·p io şuı.. g <çilecok· Meselesi ğıtluı alacaktır. uıganları tınfınd•~ 

11 ıiioe tekacak, hının ıol ta· tir. Bu s11.-ctl~ bütü :ı An- ---:>--- dan itibaren dıgıl 
r•fında mevki alacok ve kara ve civuına çok ucu• Bu yıl pımuk ekimi Hnnediliyor. Dağıııa:,,ı,; 
börl•c• P•rit•ht• giıiı.cek .1.lıı.ik ıemi. •dilmi• oı •• g•Ç•n y.ı •• ;.ı,.ııe ... ım••· Mes'ut bir ründe ıımamıan•C•~ 
•• biitü ı halk karşıt çıka- c•ktır. hr. Pı1muk t•rlalarım bir ,..,; 

cak ODU alkışlıyıcaktı. Tütün çoğu mısıra hasredilmiştir. evlenme ---o-- i 

Pıogram buıılandı b tı• 8u azlık yüzde elli oiıbe· ş brimizia maruf Genç Yaralamak '! 
ıonra i,e giıitildj, her gün Saf JŞ la lı tind,~ir. Bun:n .ebebhi diJ~ arıı P ailesine mensup ba Alaancakta H•'• r 
hararetli bir tekilde orman • pımu<1. mibıulu milıb. s ı F't t He ticart.t ve d o 

Eıbu (ı.ı.)- Er bıa t 'f yan ın• ıokak27aayıhevedl. ların muhtelif aeU1tlerinde Nikur ve Tokatta pi yasa· memnun e memıı ır. 1 oaoayi od11ının çok değer· H • ı HaUI .. 

çıhıılmığa boşlandı, sanki oıo ıçıldığı hıihten iliba- Ekmeklerde il •e bilgili genel --~reh ri fa:~::. :~~oı olar•~ 
bir harp aabuı imiı gibi ren iyi fıot•eıle yediyüıbin bay Turgut TOrkoıılunun n• gidip ortada h" 
bor ~öıe •• buc kto ailib· kilo tütiio .. ııım,şhr. lohi mısır unu e•lenmo töreni dün evleL- 1 d - bol~' 
lar P• thyordu liuya or· sular idu~ıinin ı müst•bsil k me daireaiode lzmirimiıin sebep 0 ma ısıı 

1 
,
1

0
1 d b. tuf a veya bıQ Bir ke ç günden beri e • k k · nia pencere cam • 

!Dan • ır •" l•bine aldığı tcdbırleıdeo mcklere yü•de elli u:rıır eo mümin ve yü se aı . • • ,fi 
L:a bir feliket bış göster· bı•lı: ıevinç içiodedir. kakılmakta idi. Fakat timdi mıları huıuıunda neı'• ile mak ıuretıyle .. ~ j 

ı:x:i~ g'bl vahşi h•yvaalar ve AllkOgmak ekmeklere pek ez mııır ka~ yapılmıştır. Yed evlilere aıırette yara!and•i~••' 
kuılar bir yerden öaüı ye.· tılacaktır. ıoasu% saadetler dileriz. müş ve tabkıkata 
re k•ndilerİ•· İ atıyoılar ve Çoıaklrıpıda İbı bim mııtır. ~ 
neye uğ11dı&larını bilmez llııı Hidoyet kenıli aızu:ıa : YENi SiNEMADA i § Keçecilerde (il ' 
bir bılde çırpı ıyorlar, ko· üzerine S • babeıtinin e•iae t - oğlu hımal Mıhıı>•t5 
u ••ma.da ••hıı h1y .. a tu çfığında ıuçlu yakala· ı bıyramı münasebetiyle mucnam örneksiz ı met kızı Zebra •• 1 
1esled, ıi:ab güıültüleri, aır::ık t .. bkikat başlaomıı- Çocuk • d il• 

• proğram... • maa kızı Mevliı e ,, bomurtaiaı , bağırmalar ~u tır. i Sbiıl•y Templ~ J•cl< Ockie ı him km MüıüvetiD 
lakluı pdlahyoıdu. t 1 t l :k Def• ı k - ı•' 

A~t•m <.ıluaca da ifa· ve ukia bir uykuya ya ı ı· • •• •• k Y Jd Tyron Povver ı rıo~adçı ~D m::~it ol 
rargihta yığın yığ111 avlu vordu.. i UÇU 1 iZ Unda D.uneli ı ce111J e uç ıuç · ~ 
birikiyor herkea pü D<Ş Bu sııretle ge11çler ai· • Zorro'oun ı·şarel.i : Mihüveti bef güad•1, ~ ' 
•• liddetli bir iştiha ilt şın almak, mabıu tli ıllib i , ı dere-.:ede baııadıD ı 
luıutılan ve kebıp edilen kullanmak ve ata biam•jil ı Ayrıca Mavi Tuna Renkli Mikl ! dıklarından yıkalıllr9 
a• etlerine aarılıyor, tğle- ögrcniyorlardı. f Sear:slu: 11 .30 - 1 • 4 30 • 8 de • dır. 
siliyor, geceleri de derin -Arkası var-



IFE 3 
ı9' 

ı· ı:~:ava , G arip lr .~a~d~Bilgiler 
1 

Kaç c "ŞY;:1_~ulundu .. 
1 ~IO Mu ha re be Yunıu kumaşların 1 ldınbul - Gümrük muhafaza memurlara dla iki 

- (HALKIN SESi] - - ----- -----25 Niaaa 1942 

qllılar Mılli .. o (• •) - Koyc .. 1 . . kıçık çılk vak 'ası meydana çıkarmıılardır. 
,,, h il, b Delluera gazetesinin Le· gumuıak kalması IÇIO Biıi ... ci vaa.'.a g t çc:nlerde anbarluında külliyetli bfr 0ıa 'leb ~r~ber bir lniLgıad cepbuiadeki harp Yünlü kumışlano fani· nikdarda kaçık e41ya yakalaamıı ol•n Burhaniye va •ı a rının bom b b. · K d t f d ' 
p •lerı · , mu a uı rooıı e r• 10 

• filurn örme bluzlı ra a, n e pu • u tı d o'muştur .. 
Si 

1 •j,1111
11

e J•poa· aylard•nbcıi garip bir mu· terlerin yıkandıktan sonr a Evvelki büo Iskenderiyud o gelm iş olan Burhaniye 
' •rda • d b b ·-· 'b'I 
e l•ıet 1 ' •'a • ıre e cereyan tlhgını ı . yumuş ak V3 gevşek kal ıapurunda mub faza m' wurl .. rı ani bir arama yapmıı· ille terde hı d' · 

le rib1 1 myor. m111 için hafif ılık u bunlu l crdır. 
•••betı'"' 1 amııtır. Bir taraftan buzlar içio- .1 ._ k lk l A m esn s ıcda tayf .atardın bir kıımıoıo şüpheli 

t e bucrij J . d b' I su ı e yı ö;ım ve ç a .. ·-1111~1Qd • D • de barehıı; uran ır o, . • . b" b bdler i memurların gözünden kıçm mış ve arama daha d • ıea f d . .. . d mı suyu ıçerısıae ır çor ı 
1111 e ra · ötera ta enız uıerııı e k ~ 1. . .1• t lı •akı bir şekilde tekrar edilmiştir. •il bi . k ki f ışıgı g 11e11a ı ave e me , 

rıaı..,. f raz ma devrıye gezen ayı ı mü t A mb rlano döşemeleri ıı lhoıa ustalıklı gizleamıı ıl •yd 1 b ye er.. . 
' ı ulu rezeler. f k olan fula mikdarda limba ş iıblerf, bılıtlar, ipekh 

~-p KroDıtad, Leniogradı Tutkalın ena ko - ~öaıl ck ler ve lia tc huiti yiyecek eşyaaı meydana çıka· ,._,d::•~orfu2~nua denizden müdıf•a ede1> • • rılmıştır. 
68,359 o~~ekı yüz kale olup dünyanın en mÜı· mama11 ıçın i kinci cürmü meıbut iıe gcı çen hafta anbarlınnda 
~ ... , 11 llııl=aıurab tabkem yerlerinden biıidir. Bazan, kırılın eşy. yı luçık kahve çıkan Jkbal vapurunda yapılmıı ve gllm• 

Jtp0, !78,756 11 Bu müdıf• Kolemtn adı· vı pııtırmak için evde tut· rllk mub,fua memurları ikioci dda yaptıkları bu ara· 
"~• h~teılıiJ eder ı apın bııkı iki küçü~ ııal kaynatmak icap eder. mıda gizlice gemiden çıkarı 'mık iıt nilea kiilliyetli 'Ptea .. •-ı t b'· d ·~ d' 1
111 1 once. • 

11 
• aya ve ıuo 1 Ytı 1 fakat tutkalın neırettiği mikdarda petrolü yakalamışlardır. ıa,'tıfaıu, 1935 adacığa dayanır. Bu ada· piı kokuya zor tahammül Her iki vak'auın failleri olan ~ayf Alar bık inada ta· 

d, f~ 97,697,555 cıklar beton ve çelikh D edilir. Bunı ~mani olmak kibıta bıışlanmııtır. 
1~11 Yle takıim yıpılmışhr. için ateşte kayoıyan tut· 
~ '(

1 

J•ponyıda Kroştıdın önünde şimdi lı•I içeriıine bir tuıam 
4- S ;'••da ~22899 Rus f ı losunua en kuvvetli boraks (bo:ak) atmak ~ i :,, l 12,426 Kvan· harp gemilui buzlar için· fidir. Borakıl•, tutkal ko · 

• Clllr c,•up Maa- dedir. ille bakıştı büyüklü iCUIU tam\mile 2ail iolur. 
,ı2l'1'Q • bölreaiı. k6çüklü 70 harp g"emisi i'e 
l,g43 Ceaup Saba· 60 deniultıaıa pike tayy•· Cam yerine 
:-. (Ceıup de· releı i için kolay bir hedt f 
'ıo;11dı •lhndıld oldniu 11aılır. kanaviçe 

)lf ,S37, Fakat tecrübe göfhr· Bo11bardımın olan şe· 
t' 0 

1"d• lıe 72 222 1 miıtir ki böyl J L iiçük bir birlerde kırılın camların 
'd• rı" olaıaJı 'liıere 11baya ııluıhrılmıf olıo bir yerine, soğuktan, yağmur 
•kt' 011

11
iu,un nufaıu filo mükemmelen müdafaa dın muhafaza fdeo yeni 

f' ı,~ b'-laıuıtu, edilebilir. Bir yıgıo top ve bir cam icat etmiıludir . 
l•' ıc:t'•tiklerine ka- miluiyfiı daimi ıekilde ınl Kanaviçe gib: bir ku 

11,1 J•Pon ş e birlr- bir bava hücumunu bekli· mııı ksynnr eıeytioyığı ve· 
tt ~'•da ıu rakım yor. ilk tehlike işueti Oıt· ya keten yağı içerisine ba 

tıf .. b·ı· b 1 . •- t d •-t e er· '-Q "' ı ır : rine un ar mermı •Hırgı • ır ıa an sonra g .... 
6,4S7,600 Jariyle havaları taramakta· lıurutuyorfar. Bu se ı tleı , ., 
3,320,000 dırlu. lıumışı cım yerine çerçi 

1,220,000 ---o--- 'lelere mıblayıoca içeri ne 
1,ıso,ooo •• yağmur ne rüzgir ne de 

~ 9
60,ooo Koylere •oğ\lk girmiyor. 'lb, 

1••it,,rk 
77

o,ooo San'atkarlar En uzun deni-
hd, 1 lerine gö • 

'so lber çeeidin- Ankara - Öaümüıdeki z' ltı tÜnelı 
~,td~k~ı 14,949,792 ders yılıodıa itibaren köy 
dit, \, ilk tıhail ler için guici köy denıb· rede?. 
ıS& • • Çoc:uklarıa ciliği ve marıngoıluğll Son zamanlarda Jıpon-
d,t, 1 bu !okullara kursları ıçılıcıktır. Akıam vıdı Kiuşiu ile Koaşiu 
,t•d, okuı:uı da teıiı olunacak· adalarını birlettiren sekiz 
'I c 48 O · t bin metre uzualugyuada bir •u07 aınr· ar. 

ll11i,e ı't Ji ----------- tünel yapılmı hr. Büyük 
ı,~'lt ' r 

1 
• Dr. Fahri Işık Ho11şiu adası vuıt111yle 

'' 4' 16,526,840 ta-.h Memlekel baataneıı Klu"fu ile Şıngbıyı birleş 
4l9,A~ı l 27,307 lbu· Rootlıea mütebaHm tireu Lu denizaltı tünelinin ,,4 toatlrea n Elektrik tednlı 

bıriıtiyaa •Jılu. Uı:fncl Be, ler Soka. ' ehemmiyeti büyüktür. Tren 
.. ..,. ••• il n..ı u ı1 • müaakalitının 942 yılı son· 

_., __ 
lstanbulda bir kadın 
çocuğu .. u öldürd~ 

l.tanbul - Beyoğlunda J•le adında bır kadaa D 

~ayri meşru çocuğunu dDtllrmek ıureliyle öld6rc1Bğl 
fc oturduğu ap .. rtmanın bodruaıutta g&mdütl yapılaa 
t>İr ihbardan anlaşılmııhr. 

Çocuğun cseedi bodrumdın çıkaralmıf ve Jale adli· 
yeye verilmiştir. 

----o---
Büyük Millet Meclisinde 
Ankara - Meclis bugün s11t 15 te toplanıcalr, 

mu din niunnamcainin buı maddelerini deği~tiren ka• 
nun liylbasının müukereah. e de•am:edecel&tir. Memur· 
l ı ran tahıil müeueseleriode talebe olamıyıcaklaraaa 

dair kanutı un birinci maddesini tadil eden liyibı da 
yarın görüşüleccktk. 

-------
Denizyolları '45-64 yaşına 

bütç si kadar 
Ac kara - Devlet de- V•ıhıgton (a.a)- Ôol· 

ıniryollarıcıo 1941 mali yılı müıdeki puarteai rünl 45 

büı esine 625 bin lira mun 1 yı,ıadı~ 64 yıııa~ kadar 
ç . . l 13 mılyon Amenkalıaıa 

zam tahsisat verılmesıne b i ·ıı· b" t bak 
mec ur mı ı ızmt • 

dıir liyihı Mtll et Meclisi 1 kında ki kanun gereğince 
umumi beyttinl') ae~ kolun 1 lnyıtları yıpılıcıktır. 
du. 

ızmir Yabancı Askerlik Şubesinden : 
Yütuek ehliyetli ve biç ebliyetaiz liae vo muadili 

ve daha yükael okul mezunu olup kıaa hizmete tlbi 
cnükellt: fıeria ıevkedilmek 6z:ere 25 3·942 camarte1l 
günü öğleye kadar şubemize müracaatluı, akıl tak· 
dirde cc:ulanacıkları ilin olunur .. 

)-te • d Tel. : ralınada bu deoiulh tü· 
" sınemasın a 36·16 ~ aeliadea geçerek yıpılmau 
:!11

•ltrdea itibaren 1939 aeneai beynelmi·: cUi,üoülmt.kledir. :: Elhamra Sinemasında '-\•t~~•balraaıada birinci mükifıh kazanan : 

'aat, ~ EaJil Jıaningı'in en ıon ııbesori : Pamuk :BUGÜN Matiaelerden itibaren, Ô lmiyen aık dadar ı 
ı 
ı 

) ~ ~•oııa · Tlirkçe... Frınıızca izahatlı ı • • kuvvetli ... Vaterlo Köprüsü kadar hazin ... Rebelra ı 
'4\ja.., K RŞ' SAVAŞ: KomısyODU !kadar hisli ve bel ecaolı, ilahi ve ihtirasla dolu bir ı 

\fi C. A l Ankara _ Zir1&• t ban· i aşkın romanı. Nefiı bir musiki, şıhane bir mevzu. ı 
A" lnrili:ıce ıöılü : lıasır,cı ıaho ıdıaın p~· ı ! AŞK RUYASI i 
'"\u AME LA ZQNGA • mukludaa 27 11 942 tarı· • . • . 
)'\I .rı, ı b" d ı t ı ı r içi ıoyoıyınlu: Romeo Julliette fı lmınu uoutulmıı yaldıııı '' 't· l ın en evve sa ı ın • a H d I • d 8 ı .)t: Ô \ipe Velez • Leon Errol ı bıokayı yüzde bir komiı· : Lesli ovvar - ngrı erg.maa 
· ıo C 1( ııvaı 2 30·5,25 8 .25 Maıe La Zon ·: yon •erilmeıi tckarrür el :Ayrıcı: M. U. Müd. Memleket Juraalı· ~eokll M11ıkdl ıı 
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SAHIFE4 ---------------(HALKIN- SESi) -----'------------

Eyipli Halidin Yeni suçları 
lttanbul - Eyipli Halit yn iden dört ıuçla ay11 ayı ı 

mahkum olmuştur: 
1 - Dostu Muyanıa yatak odasındıo mücn hule

rini alıp kaçmıştır. Bu yüıdeu 6 ıy bıpıe mıbküm 
ofmuıtur. 

2 - Zebra adında bir kadının uyurken yatak oda· 
undan 100 lirasını ahp bıçrnıştır. Bundan 3 ay bıp1e 
S lira para cezauaa mabküm olmuştur. 

3 - Zeliha •dında bir kadını "seviyorum" diyt 
kandırarak bunun 65 lirasını aJmıthr. Bundan dı 6 ay 
bapsc mıbkiim olmuıtur. 

4 - Artia adında biJ iadeo memleket dıhiJiade 
ıerbest seyahat müsaıdcıi vadiyle 350 kuruş almııtir 
Buadaada bir ay hapse 33 lira para cezasıaa mıbh um 
olmaıtur. Cezaları birleştirilmit ve 2J ay hapse 88 lira 
para c~zaıını hüküm giymiıtir. 

---o---
zıutinuaöında dalavera çevirenler var 
Zeytinyağı fiata bükümdçe tesbit edildikten 10011 

ıebıimizdeki bazı zeytinyağı flbrikatörlerinin elJerindt
ki zeytinyağlarını makine yağı ile kanşh11p makint 
y•iı yerine 1attıkları habu alınmıştır .. 

Alikadar daireler, bundan Ticaret vekiletint ha· 
berdar ettikleri gibi bu müesseseler hakkında tahkika 
ta da bışlamıılardar. Çünkü piyasadan 100 too zeytiıı 
yaiı azılmııtn .. 

Zeyin yaj'ı fiıtıaa nazaran sabun° fiahnıD da yük· 
tek rakdir edildiii söylenmektedir. 

Bu huıuıta yapılan tetkikler, sabun fiatıada kilo 
bışıoa on kurut kadar fazlalık olduğunu gödermiştir. 

---o--
Menemende sürek avı 
Menemen, (Huıusi) - Kazamız Avcılar kulübü jın· 

darma komutanı ve diğer bir çok zavatın da i~tiraki 
ıuretiyle Ha1aalar köyünde Belen, Haykıran, Görece vt: 
lj'nedere köyleri avcılarLyle yapılan sürek avında 8 do
muz, 2 canavar, 4 cakal, 2 tillli itlit edilmiştir. 

BHihare Hasanlar köyüne döoülmüı, kaym _kam 
köylünün dilek ve iht iyAclarıbı dinlemiş, ekim işl .:ıioe 
f ula eheınniyet \'ermeleriui bildir mittir. 

Sıtaıa mücadele hekimi Bay Oıhan da köyün sağ 
lık işleri ile alikadar olmuştur. D.ıvul , ıuroa ça 'ınmış 
milli oyunlar oynanmış, iyi te faydalı bir gün g eçiril· 
mittir. ----
Dört aylık çocu2"unu h~ .. 
laya atarak öldürdü •.• 

IJtanbul- zabıta ve adliye dün dört aylık yavruıunun 
h ıyahaa ]uyan hş yürekJi bir ana baklıoda takibatı 

baılamış bulunmaktadır. 

" İddiaya nazaran bu tüyler ürpertiçi vak 'anııı kıhra· 
mıaı kadriye adında genç bir kadındır. 

Be şiktışta valdt-çeşmesinde oturan. Kadriye tir 
müddet evvel mftnasebet p eyda ttliği bir aca'Ild&a do· 
iurduğa 4 aylık çocuguau evveJki:ğua evlerindeki hela 
cukuruaıı atarak zavalh yavrunun hayatına ~asdetmiş 
tir. 

Vukubulan ibb1r üzerine hadiseye el koy•n adliyt 
ve zabıta düa bu çukurda arama yaptırmışlar, zav.ıllı 

küç6jüo ölüıüoü bulmuılardu. 

--.. --
Milli korunma kanununa agkırı hareket 

Kemerde Hilal un fabr i kasında kavas Ali oğlu Ah 
met Arıın evinde 16 kilo bt' yıanımui verilpıc.miş un 
bulunduğu ve bu unu bışka yere kaç1rdığı şiklyet 
edilmesi üzerİl. e suçlu yakalın'nış ve Ua Ofis müdür· 
lüğüne teslim edilmiı suçlu hakliında tahkikat yıpıl 
maktıdır. 

il 

RlDYOTELGRAFHABERL 
ver-Kazanç 

ı[İsinden bir 
madde 

Ankara (ı.ı) - Büyük 
Millet MMlisi bugüııkü top· 
1 tnh11nda Türk Rumen Ti
caret ve tediye anlaımala· 
ı va merbutlanoın tasdi· 

kiyle maden arama ve iş 
ıetilmeıi hıkLundaki kanun 
liy' halarını kabul Eeylemiş · 
tir. 

Kazanç vcrgisi~kanuııu

oun 3 üncü maddesinin 13 
üncü fıkrasının ve memur
l aracı talebe olamıyıcakları 
hakkındaki kanunun birin 
el maddesinin degiştiril-

cnesinc dair kanun ~liyiha· 

larının da birinci 'müzake
relerini yıpmııhr. 

Büyük Millet Meclisi 
pıurtesi günültoplanacak
tır. ---=---
Zafer 
Hazırlı2'ı 

Yeni D ~lhi (a.a) - Al 
bıy Couıoa düıı radyoda 
şu demeçte bulunmuştur : 

- Hi dishaa , bışka 
.\merikan kıtalar ıda gele
ct ktir. Buolar Hindistanul 

Istanbulda 
kömür 

- ~ 

Maarif 
Müdürle l 

bolluğu Deiişoı~ ıtı 
lstanbul ;_ Şehrimize Ankara - ,MI t 

mahrukat nakli mese1eai nan üçüncü uaıudl, 
esasla ıurettc bal edilmiş· titlik maı~i! aıO:~ 
t , \ lstanbul og:etoı , 
ır. d b' - .. e•' 

Ankara da bulunan ve eT ek ıyat og~fetııı ıf.d 
d . d ı o at maarı oıu 

bu hususa aır e temas· 1 t b 1 t okul 
1. . 8 iL- f. ı an u or a ~ 

lar yıpıu vı ımız . ut ı j ca öğretmeni, 

Kudar, kömür taşıtması Am&1ya maarif 8 ~· 
için nakil vaaıtal •rıoa mec· güae orta okul it 

huri ücretli çılııma miike( · Hilmi, Yozgat 111•' 
lefiyeti konulduğunu tele· dürlüğüae Ama•Y' 
fonla bildirmittir. müdürü Alişaa, 1 

Bugün kömür getirmek maarif m~dü~lü~~:. 
üzere bet motö t Bulga · Erkek h.eıı og • 
riıtana hueket etmiştir. rinde_n H_ur!it ~: di 
Bulgari.tana gitmi, olan ma~r•~ m~~url~g tı, 
l 7 yelkenli de lstanbula ceh ilk ogıetuP ı 

ı k- - - f k Nuri Bingöl, aı•• 'L 

~any2• '- odmul ruh ~e .'recBe 1- ' dürlüiüae Tunceli lq 
tır. anın a şe rımız:e u • ı "f .. lb 0 111 ~ 

. t d b' I .1 k' mu ettııı HD garıa aaı ın ar mı yon ı· , . t d' iy 
d f 1 k

- .. 1 mış er ır. 
lo ın aza o:nür get111 · 1 _,, t --o---mit olacıkt&r. • iı 

----- Bir inek iki -
Tokyoyubom1 6 agaklı ga ~: 
balıyan tay-1 doğurdu ;~: 
Yare Rusya- Adana - 1'• l'i 

K. 'ti' '- ·· -ode' ucmı ı aoıu 

ya inmiş l •dında biriıiaio :i: ~ 
v . t ( ) s· kafalı, alh ayakhy• ı, 
ışnıg 00 • ·• - , .. ru doö-urmuıtur. t 

nubıfuuına ) ardım ede· yui mabfıller bir Ameri · _ .. • . t' "" 
c bleri gibi düımıoa ta · nuı o memış ır. km upğınıo ' cıJmartesi gü-

1 
,,..,. 

arruzu tenin Cedecek üı oü S ibiryaya indiği bak- --o-
leride kuracaklardır. Müt kındaki Ruı kayaaklaun- AmBrı·kada 
tefikler bu bubi kazınmak dan gelen haberi tefsirden • • .t 
ezmiadedir'"r. ve&Zaferden çekiniyorlar. rın telefon f Çı 
başka bir 1 blimal yoktur. 
Hiodiıh a mütecui ti [t. rd Vaşington (ı.a)- Slbir· ı' ak f 
etene kleı büyük devl~tler yada karaya ioen bir Ame gas 1 

arasında liyiktolduğu mev- rikan uçağı mürettebatının I Nevyork (ı.ı) / / 
lrii elde etmek ve htir dün· göz ıltın11 alındığı 8. Ruz· met aıkefi ibtiy•' 

1 

ya ile esir düısya arasiu· velte reımea bildirmiştir. ıılayabilmek içio 
daki • mücadelede ·,vaziyet - -•-- telefon aimasını •1' 
•'m•k zoru:d•dır. Fon der Golç miıtir. 
K d 1 Vekalet en ı ge en müzesi 

suçlu Ankara - Alman bü· Emrinde 
lstanbul - Emniyet mü yük elçiliğinde bu çarşam· Ankara (a. ı),...... 

dürlüğü mubuebeıinde ib· ba güoü merasimle, Oı · hat müdürü pı· 
tilis yı pmaktau zan altını mania imparatorluğuna Eıon Baykal görülen l~;, 
ıhnıruş olın memurlanıı, devraıiode uzun müddet rint. vekllet eaJ'1 

muhakemelerine bugün de .. 
vam edilmiştir. 

Geçen celsede tevkif 
lıarara verilfceğini anlayın 
c.a adfiye ko ridorundan ka 
çın mazo11nludan komiser 
Nec .. ti bugün l dliyeye gi 
dip teslim olmuşlar . . Diğn 
firari · ş i ddetle aranılmak 

h lzmet etmiı olan Alman 111•1• 1•1 ..... -" ... _..w_..111111"'.: .. __ .__. 
generali Fonder Go'ç na· Al • 
mınlıl bir müze açal•cakhr. tın pı)' 
Müze Golç pışının reıim· _,,_. 
ı~riyle hatıralarını, ihtiva d ll•-Buglin lzmir e • 
e ' me ktedir . f · ti 

ıy• arı: O 
Bıı açıhş müaaaebetiyle Reıat _ 350 O 

umumi harpte Kaf k ı u p · Hamit - 340 O 
besinde bulu l'J muş olu.ı Al· Aziz - 330 

tad1r. 
Bugünltü celıede ş ahit· mau generali Kur memle 

fer dinleDilmiıtir. ketimize gelecektir. : ===·--..-~ 
Halkala- 3200 


