
a 
!t AÇ~ s o n D k i k a Bugün "383" Halkevi 

'liliz ,, 198" Halk odası var 

~:esinde lngilterede ye-tÇinliler Siyam- mı~:k=~~tür-:H~::.,..:ı~:~Q~~~:~ •• :;l:: • •ki.ki miı böyle demektede haklı oldatumu 
ı er. Dİ harp kabi- dan geçiyor balkevleriaİD onuncu yıldön6midlr. Hal· 

• t kk •• ( Londra (•.•) - Dün 18• kevl yürekten yürege uçan bir ıe•ılaia 
DeSI eşe U bab Siyamın batısındaki Çin yükaeldigi bir anıttır. 811 anıta Milli Şefl· 

.......... 
lıı.ı ~ '-ıtUs r•zeleleri· 

• ı.pHı harp ka· 
'hl • çok k•netli ve 
s.•••da çek atdraa 
'-~·ltal•muı llaamu 
.,, ~ ,.idaldarı tiddetJi 

tt • kıtaları muharebeye devam miz lımet laöaii ıu ıaretle tarif etmlf •• 
e 1 etmiılerdir.Jıponlar iıe Çin- va11flandarmııtır. 

Londra (a.a)-:Bay Çörçil lilerin Birmaaya yolunu mli· " - Halkevi vatındıılaran k&lfetılı top• 
yeni harp kabiaeıini ttşkil dafaa için yaptıklara b11 ha- ıanacakl1rı yer oldutu ıibl . vatandaılarıa 
etmiıtir. Kabineye İngiltere· re kete mini olmak için pek millet ve memleket iıleriai killfetıiıce ıl• 

it ~-ttllrial ıhterme· ye ıabık Moıkova elçisi Is· çok asker tahıit etmekte- rüşebilecekleri bir yerdir .• 
taforkripı sıirmiş, hazine na- dirler. Yeni ae1il, açık havada ıpor me1daala· 

...- "1Ça"8i• ita kabi· S ..,lavlar araııada 
~ •r•tlırl meyclaaa 

zm ~Atli, ziraat nazarı, ha· -•-- randa dam altı ada balke•hıde toplaaı1or. 
riciye vekili Eden devlet Beden kuveti, fikir kaveti iman kavetl 

~ ...... J••i arkadaılar 
• : lıarar Yeriti bu 
"-t.leplırla bir neti· 

nazırı Urgodaa ve domin· Amerikanlar burada 1eai TBrkiyeaia iıtikbaliai clolsa· 
yonlar nazarı dahil olmuştur, 1 d 1 yor . 

Hark fkabinesi • '-alan 9 ran 8 0 851 19- Şubat 1932 de aaca~ 14 •illyet mer· 

~Prektir. 
dan yediye , iadirilmiılir. ç lışıyo· rlar ? kezinde kurulan hılkevieri hut&n 313 •• 

Liverburg'a bir nu:ırhk halk odıları 198 adediae balii olmuıtar. 

~ 11,,,, •• diplo· 
~6taffalr17etJerl t.tltlin 
~ latafıadaa ha7ran· 
...._ ~~ laptereaiaMoı
" '-.~•la laa harp kabl· 
~ .. Jllı ve '••mli bir 
"-a, ll-.a11 l»lrlk Britaa· ... ~ R..,.. terefı•· 
'- ... • iratlar ılıteri
~~- malmvemet• 
""- ln,..,t •• ehemmi· 
...... ~I lalı clelUl olla ge· 

teklif edilmiş ise t e kendisi Tahran (a.e) - Irak ve Bu aene ill•e edilecekler bu rakamlara• 
Amerikada ödünç verme ve Iranda çalışın Amerikan aı· dııındadar. 
kiralama işleriyle meşğul keti heyeti bilhassa Sovyet· Halkevlerinia kuruluıu yaldöatlm& 1'artıa 

lere her nevi n kliyata temin ı L L h k d t olm•k üzere Amerikaya git· dün olmak• uerauer, er ıerıe i a e için üç büyü kumpanya ile 
meji tercih ettğiini Eöyı.yc- anlaşmışhr. Almanların Kaf- üzere 22 Şubat Pazar gü~ü yıpılacaktar. 
rek kabul etmemiştir. kasyadaki muhtemei tahıi · 

Bu tebeddülit neticesinde dahna karşı her türlü ted· 
Çörçil avam kamarasındaki birler alınmıktadır . 
meığaliyetlerde n kurtularak 
harp itlerini duhr. büyü k bir 
serbetiyle göre ı ~cektir. 

----o-~ 

..:'...~ .ı.. hır ıey Gizli celselere 
-. ....... laıiH:a başve· ı •• •• 
~ '.... •UletiH yakın uzum 205 .. 
..., p -.ı, japoayanıa t •ıd• 
~· aafuluiai - hiç erı 1 
~ " lair miktar uauttu- Loadra (ı .a) - Bay Atli 

--1m--
Italyanın ye
dek subayları 

Roma(a.a)- Veliaht Mo· 
soliniyi ziyaret etmiı yedek 
subaylar hakkınd .ı malumıt 
verirken buradan on bin ıu· 
bay çıkbiı ve bu miktarın 

kark bine vardırılacığıaı ıöy· 
)emiştir. 

--.. -~ .. lıiı bç ukeri muyaf· Avam kımarHında beyanı
~ ... ~• etmek için el· hada tunları dı demiştir: 
~.._. laerıeyi yapm•i• M&ıakereler doğu mese· Hint liderleri 
L:" •-.....,. le1lne dair olacak ise gizli 
~ -...., ... de tarl· olmıh. Üç gün devam ede· :a.c·sevinecekler 
'h...~--:. •~f taaıaı mabafaıa cek olan bu mfiıakere an~ Londra (ı.a) - Hl adiıtan 
~ ...,. .. •t1Dek makıadile cak ikinci giinü aleni olma· nazıra Uzak doğudaki Japon 
~ blrllamle Japmak lıdar. Mecllıia istediklerini propıgacdasından bahseder· 
lı'9111. •lkellef oldaiu•• düıman bilmemelidir. ken demiştir ki: S. ._ [aaatma1acaktır.. -•-- "Britanya hükümetinin Jı· 
~ ~ ·"•dirki iaıiliz eı·rmanya yolu ponlar vesair düımanlara 
~de laaıale sıelea k rıı göışdrdlği muka•emet· S" mavaffakiyetli kllanılmıyacak tea dolayı Hind liderleri 
~ f~baak içla daha . . . . bahtiyar olacaklardır. 

"ta ,,..e ıeçmeıe da· Çunkıag (a • )- Çıne hın· --o 

~ "'- feclaklr 'dav diıtan yolu ile malzeme gön· F 1 R 
'• ~ '-rutereala dahil; dermesi buıuıu Ç~nkıy~a ransız a r us-
... _ ll"'-a aaauaa çok mülikataada b~I edıfmiıtır. )a ra tayyare 
cı•1tt .. "-tta11r1,.t hiaede · B~ nakliyat Çl ınkelllJaplılarak •• d d•l •7 

• Bırmanya yo 0 0 anı maya. 2'0D er 1 er MI. 
"""=. cak. 

.,~sırrı Sanlı 

ÇİllJiJer Siya
.... .; d. 

ç .. ..._ ··' 1 lse.t il-... (a.a)-Çin aı· 

--=-
Kral Kripsi 
kabul etti 

Rıom(a.a)- Dünkü muha· 
keme celsesinde hava nızı· 
rı G ui la chambre FraaH· 
nın b va kuvetleri pek ız 

bulondugu • sırada Raıyay• 
en ıon modern tayyarele· 
rinden vermuindea dolayı 
muhakeme edilmekte bu· 

---
Sultanhisar torpido

muz geldi 
Ankara (a.a)-Anadola ajaaııaaa laalier 

aldıiına sıöre evvelce lnıiltereye ılparlf 
edilmiş olaa (ıultınbisar) torplto malarlbl 
enı mukavele mucibince bize teıllm edil· 
mek için bu Hbah lskeaderaq llmaaumaa 
gelmiıtir. · 

T e11im muamele1iadea ıonra ıımi1• 
merasimle ıaacık çekilecektir. 

Ankara (•.•)-Bayrak t6real 1Aat 10 tla 
yapılmıı ve milli marı çalıaarak laıllll 
bayr•iı indirilmiı ve yeriae ba1raj1mıı 
çekilmiıtir. 

Taisreaeral Ş&krii Kanadlı, 1'a alrıa• 
mi1afirler şerefine 150 kiıllik bir ıl1afıt 
vermiıtir. ---
Altın fiyatını artıran 
bir şebeke yakalandı 

lstaabal - Şehrimizde altla flatlan lı•· 
rinde ıpeku1iıyon yapaa 30 kiıllik bir t•· 
beke meydana çıkarılmıı, bualar aalHtaca 
yakalanarak adliyeye 1erllmiıtir. 

Tutulaalann &zerinde mBlaim miktarda 
altın ve ecnebı paraıı da baluamaıt•r. 

Mevkuflar araıında tanıamıı baaı•r •• 
sarafJar da vardır. ------

PiRiNÇ FIATI 

1'ıt1a .. ~ Çla l11talarıa•• 
~llrhll ~ lalldacluaa 

~ ttmlttir. 

Loadra(a.a)- Kıral jorj 
dün ıabık elçiıi Kripıi kabul 
etmiı •• keadiıile yemek ye· 
mittir. 

luaduğunu keadi•iae bildir· j 
mlıtir. 

Ankara (R.G.)-Hlkümet iıtlbıall arbr· 
mak iıiae b671lk ehemmiyet vermekteclir. 
Pirinç iyi bir rida maddesi olmakla bera· 
ber ıalama iıiaden dolayı baıı 11blai urar· 
lar yaptığı malümdur. Hlkümet, 11lalü mala• 
ıurlara doiurmamak azmirle ban tedbirler 
almıı ve pirin fiatiae ıimdidea kilo INqau 
oa kuruı Hm yapmııtır. Piriac • ._....,. 
hükumet her lr.ola1biı ı&ıtereceldlr. 
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Bir tıkma ilı evini uıkan, çoluk 
ıocuğunu mahveden evli bir ada
mın kuracağı uıni uuvaua aırmık 
için bir kadın zır deli oımalıdir ••. 

Şeytaa kız ba ıözlerle kocama "Eğer 
••• de beni çaliıD bir aık ile sevseydia 
benim yoluma karını, çocukleranı bırak
maktaa, eYiai, yuYaaı yıkmaktan hiç çe
ldamezdia •n 

Demek iıti1ordu. Bunua içia ben şimdi 
b&y&k bir merak ve beyecaa içiade kulak 
keallerek atar bııh Ye evine :dııkOa ko· 
camıa •izıadaa cıkacak ıöıleri, biç bir 
kelime ve biç bir barf kaçırmadan dinle
m.;e koyuldum. 

Kocam biraı dilı&adüktea ıoara ıu ce
•al»ı Yereli : 

- Ge•çlifiaiı, toyluiuaa:ı, tecr&beaiı· 
liiiaiz ılıe bu coıkua ~ıözleri ıöyletti ıa
aıyoıam. 

ithalatın bir elTohumlar 
Yakında 
Verilecek 

den yapılması diğin, aö,, dö•eblldlil9 
dar." 

--o--
ona viliyette bir toplantı 

daha yapıldı. Yakı ada kay• 
makamlar ve:nahiye müdür· 
lera lzmirde toklanacaklar, 
Türk çiftçilinin banı dev· 
riadeld iıtibaaldan faıla iı· 
tihıal almaıı çarelerini konu
ıacaklar. Bu ıayede Avrupa· 
daki mllletleria ııdaıızhk 
yiiziiadea çektiklerinden bizi 
azade kdmaıı çarelerini bu
lacaklardır. 

Y azhk ekimi• bir yerine 
ikiye artblma11, bu iti va· 
tanı müdafaa eden aıkerler 
gibi benimaem"ll•ri içia çift· 
çiye yardım edilecektir. Çlln· 
kil bu da hudaddaki bir aı· 
kerin vuifeai kadar mukad
des bir Taılfedfr. 

Villyete gelen raporlarda 

kararlaştırıldı 
----o--

Memleketimize dış mem• 
leketlerdea ielen etyaaıa 
bir elden viliyetlere muhtaç 
oldukları niıbet daireılnde 
tevzi edilecektir. Bu bapta 
ittihaz olunan kararlar ıun
lardır: 

1 - Ticaret vekileti itlaı
lltı f ekillendirmete karar 
vermiıtir. 

2 - lthallt eıyaaı dev· 
letçe retirilecek ve normal 
olarak topta o ve perakende 
bir ıurette tezi edecektir. 

3 - Fiatlara maliyeti iti· 
bariyle normal olacaktır. 

4 - Ba eıya lıtanbul, 
lzmir, Meııinde merkeılea
direcektir. 

S - Bu ıebirlerde teni 
büroları açılacaktır. 

timdiden bazı köylerin ekim ---o--
ı~ferberlifia~ ba1ı~c1ı.111arı . Uç fırıncı adli-
kornımektedır. Patatıı Öde-

Holandıh: .. GökteD 
bile yaf1a, ltık aıla z• 
olımız . ., 
Fraaıız:"Kııkançbk olfA 

dan aık olmaz.,, 
Macar: .. Rtiyadı ve 

Kide mlimk&n olmı1a• 
bir ıey olamaz.,, 

Japon: "Çiçek bo 
ıııka ra~ı· g6rla8r.,, _ _._ 

Lltia:"Aıaldar mı? • .,.., 
dirler •• 

lnrJllı: .. iki aca ltir 
ıetirebilen ııık olamali• 

Aarap: "Atk 1edl 
hayali yedi dakika, ma 
miyeti lıe iua•ın ..... 
ömrlnce alrer.,, 
Mııarb: .. A11kıa bia 

kura lıiim 1•m•k kadar 
lıdar." 

lıkoçyalı: "Hiç bir 
ıeviiliıi çi rkia 
dlr." 

la&"lllı: "Çorba ile afis 
ea iyiıi ilkidir:., 

Halbuki biraz derin dilı&aecek olarsa
aıı ılı de takdir edersiniz ki, yıllarca ve 
Jlllarca beraber yaııdığı karııını ve bia 
•mek •• ıefaatle büyiitmeğe çalaıtığı iki 
yıvruıuaa bir iada bir tekme ile f1rlata
cak vicdanııı bir erkeje, bir aile reiıine, 
bir iki evlit babaıına iÖaül deiil, ıelim 
bile •ermek caiz deiildir. 

Bir kerre dlılialn&z, bir hamlede hain 
ve ıallm bir darbe ile on iki yıllık ocıiı· 
•• ıakaa, 11kaa, yok edea: blr adamın ku· 
raca;r yeal yayaya girmek için bir kadın· ı 
ela hiç akıl ve diltüace olmamalıdır. 

Geaç ve dilber kadıa bu defa dargın 
ltlr eda ile ıordu: 

miıten alınacaktır. Kaymaka
ma yazılmııtır. lbtikira mey
dan verilmemeıi de bildiril-
miıtlr. Tohumluk d.rı da sa
ha ahaarak köylüye verile
cektir. 

yeye verildi 
Dün farını., ııkılbir kont· 

rola tabi tutulmaıtur. iki· 
çeımelikte ve Çorakkapula 
iki furua sahibi belediyeden 
teslim aldıklara ualaıa fmu• 
kabil müıterileriadea topla· 
dıkları karnelerle bu:aa be
aaplarıaı kapatmalanndaa 

Almın: "Aık iaıaaı 
evlilik i1e bu k6rllil 
eder.,, 

lıpanyol: .. Aık ayak ....,-,, 
kalmaıına beuer.lklacl 
feri daha kol~y olar . ., 
lrlandıh: "bar iıt•J• 
baıka herkeal ıeY.,, _ _. 

- Ô1le ise beai neden buraya getir· 
dlalı? • 

- Baraıı bir aikib daireıi olmadıjıaa 
tir• ba derece hayret etmenize •e böyle 
lllr 111al ıormıaııa hacet olman gerektir. 
a...aala beraber ıiıi karımdan bin kat, 
Jll bia kat daha fazla ıevdiilmi iıpat 
Hecık elimde çok pırlak bir delil var
.tar •. 

- Nual bir delil? 
Kocam, b11 ıaalia cevabı olarak cebia

•e• ~fıudıtı larlf bir mabf aıadaD fÖZleri 
•amaıtaraa bir pırlanta ylz&k çıkararak 
birclea bire daraınlıfıaı unutturan reaç 
kadıaıa parmatıaa reçirdl ve ıanları illve 
etti : 

- itte karımıa hiı çok zamandan beri 
keadislae almatı •aclettliim kayamcala
na •• kıymetli pıılaataııaı ıiıe ıakdim et
meirle banıiaizi daha çok ıevdi;imi iıpat 
•tmiı oldum, ııaırım! 

Elektrik ıiyaıı altıacla pırıl pırd ışık kı
vılcımlan ıaçan pırlaata yliziiğe bir &"ÖZ 
ataa feytıa •e fettan kadıa kocımıa bo
iaııaa Hnl•rak çılrın bir ıeviaç ile ıor· 
du: 

- Bu çok deierli muhabbet ve delili
aiıe karıı daydufum miaaettarhk borcumu 
ılıe aaıal 6dlyec:efim? 

Kocam kadıaıa dadaklarıaı göıteırerek 
çıl11a bir ltık coıkualaia ile şu ce•abı 
••eli: 

- Rakı ıof ramızda buluamıyaa bu ae· 
fiz •• leıiı me yvadan bana biraz taltif· 
malda .• 

S.. kocamın bu ıözlerinl iıttikten ıoa· 
n MJll•ı •• dolabın bir tarafına yıiıhp 
•aJmıpm ... 

-Ark111 Yar-

---o---
Manifatura 
Geliyor dolayı adliyeye •erilmiıler

dir. 
Şehrimizde faaliyete sıe- Bu ııkilde he11plarıa1 

çea bir maaifaturı r ıirketi kapatmayanlar ve lokanta-
Mııııdan ' Ye ingilteredea lara kartsız ekmek verenler 
klllliyetli miktırda manifa. milli korunma kaaanu t hl· 
tara eıyaıı celbine teıebbilı ktimleri dalreıiade mubake· 
etmiıtir. Vakıada Mııırdan me edileceklerdir. 
1 milyon · lira kıymetinde Aaafaıtalar caddealade 

Poloayalı: "Çok ~, 

rtııel döver." _a 
lrlındıh: .. Erkek •• ~ 

ıetılliıinl, •• iyi kUlll .. 
ıiyade de aaaııaa ••••''" 

Poloayılı: • Atk er 
16ılerinden, kadına I• 
lağıadan rfrerek ıeHr .• 

Ruı: "Afk •• vn1111P'.•I 

taıe olar• makbalclur.,. 

manifatura eıyaıı i•tirlle- fırıncı Sadık otla Aptallah 4000 De~I 
cektir. Bu imallar f araıında fırınındaki ekmeklerin aolı· JIP 
Jıponya meaıeli olup iı- ıan vezinli olduğa ba~aret- 400 yu••zm•• 
kenderiye tranıit deyoıuada le mllıterilere verildiii iddi· 
muhıf aza edile• pamuklu aıile adliyeye tealim olun- Ekmek kanelerllli k•~ 
kumaılarda vardır. muıtur. denleria adıdiai 4000 o~ 

t d Tel. ı din yaım11tak. Baaa• ~ 
ı Tayyare sinemasın a 36116 ı oldllğaau bari• &ir••İJ"'~ .. ' 
ı Bug&n matinelerden itibaren 2 büy&k proiram ı -o 

ıı ı-ıagmzc:e s&ıın ıı LondraHalk,-
BIR BEBEK ARANIYOR i Bir ........... tufHı... Bir •• ,. kaıırııuı... i vi açddı 

: Oyaıyanlar: Mııha Auer· Baby Saady.. ı ~ 
ı 2-Almaaca ıözlü ı Londra(a.a) - Tllr~ 
: O! JANIN : Loadradakl Halke•i 'I ı HALL • E ı törealo açıldı. 400 ~ 
ı Oyaıyıa: Kllıik daaı lnaliçeai Marika Rökk ı bulunda. Hararetli DD ~ 
ı Matineler: H.Jaaiae2-5-8 Bir B.Aranıyor: 3,30-6.30-9.30da ı ıöyleadi. Tiren •.• _,fll 

heyecaalar •e ıeYIDt" 

iYENI SiNEMADA f karıılandı. ./ 

:'""'"""'"'"M ......... , .......... '"A'" ........................ z-u~""~A .... ..--..v K~"""'"'""A"'"~ ........... ı cm ve~z•hr••i=Ha.ı~ 
ı : M8tehaıu11 
ı Tüıkçe-Pola N'gri - .~ıi de ilk defa ı D O K T O R 

f ÇILGIN SURüCü i · ı ı VVallace Berry - Leo C. ı Salih So 
ı s .. nılar: 11.45 • 1 • 4,30 8 de. CumartHi Paıar 9da ı lldacl Be,ler Ho.tl 
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1
----L------- -[HALKIN sEsıı----------- 2oşuuı ıMı-

lll•r 1 a arı Alman ı Verem mDcadel de fiat mürakabe büro- ı JAPO~Y ANIN f 
ııtı •ısının darın- kongre toplandı ıarı llğvedilBCBk iBÜYUK EMELLERII 

11 .. ırııe girdi V rem mücadele ccmiyc- Aok ra - Viliyetlerdekl 
ı ~o,, ·1e tinin senelik Dkoogre1i ~ak· flat milrakabe teıkilitı ile 
•ltt11aı, - ızd ordu ga- t•m ~Bcylersok•ğınd•ki ce- iaşe müdürl6klerlaia ayrı ayrı 
tep~'•I• bJ'aıdıiıaa göre mlyet biaaııada toplanmış . idare edilmeleri yüzünden 

•"'' ~Qı ~ıt,ı 111 •keıiml•riade tır. Senelik [meHj raporu güçlüklere raıtlandığı ıörill· 
0~ d 1t"haı •rı Alman :mndafa taktirle karşılanmış ittifakla müot&r. 

~ -~ :;~~':.lrleriae lra- kabal edilmiştir. Y eai id re Tahmin edildlğiae röre, 
ıot•' tJtt •il "· heyetine tabibi ; Ali ~B•yar fiıt mllrakabe btlrolan lii-

1111•lıtı11 lr '•rı lntaları Af· Gevriye Uyum Ali, Emre vedilerek faıe mild6rlüklerl· 
,., '• Uoınetrelerce ar· Emin Değermea Kemal Ka ·I ne bağlanacaktır: 
bif 111

••••· "'lrırılr •Leaingradı mil Aktaı ve doktor Sami 0 _:. __ 

~ı -1•dı \ "'' td il ınırtarmaı• kulakçı seç.ilmişlerdı,. ~ K k mak "•eu,,1 •ha bü1Dk Raı Yeni idare heyetine mu- lZ &Çir 
~~ol açauıtır. vaff akiyetler dileriz. Bozyakada oturan M11ıtafa 

----- kızı Medihayi igfıl ederek 

890 - y do-- kaç.ıran Mahmut oilu Klmil O L• anar ag" coc-A ıra ~ yakalaamııtır. 

·i,.. ~'-'ıbnış tu, şehirler Noksa~ tartı 
b1

'., 11111, ~ı..••de HaL- t yandı 
tt' ' ..... '9y a e- k llanmak ~"•t ıaa iki yolcaaua Roma(a.a)- · Pikolo gaze· U 
,IJ. ~ il 0 '-alr bırakhklara teıiain Boyaeı Ayreıtea Keçeçilerde Aptallabıa 
ttl' ~ı.._.._'• eabıhl•yin kaada 6ğrendigine göre Ekoatörde- farunuada ekılk ekmek çak· 

~ •111ııtır !.. ki Kodopade yanar dağı tlğından yıkalaamııtır. 
~ .. ~1111111.ID ı1 ıs Şubatta aaıız•a hu- Bir teftll 
4- -.1111,11111 ,~fı an:tar yete geç.mittir. Küller bir 
'ıı Jıtı, bıd~ aıah 0b llD• cok ~şehir ve kasabalara Loadra(a.a)- Amerikaa 

lllıı f '- ille • er al· ı · ı· Ş"dd ı · d b- -k el ·,,· Vaylaa Ame llıtaı? • •••t 
1 

ge mıı ar. ı et ı eprem- uyu çı -a Pıra ar •• ol- fer olmuıtur. Bir kaç ıebir rikan kıtalarını teftiı iç.iDi 
ki'' d,' •ırrı •• lı harap olmuıtur. şimali lrlaadaya gitmlıtlr. 
• ır '' ~,,c:k, .. ~dıı,. m•y- lzmir Yabancı Askerlik Şu-

.... ,0 

"-' lh -- besi Başkanı ğından: 
ti' it tikir 11-2-942 g6aü verilen ıube ilinına ektir. 

.S.Lı'S•tUerd l· ikinci kiaun 942 tarlhiadea itibaren 338 dojumla d,- L • l•Jıı. e Mehmet adıa- k 
ııt1 ff•U t,1 kömihünn fa. mükellefler 20 yaııaı idrak etmekle ıerefli aıkerll çai••• 
'- • girmlıtir. Buauo için: ""' ••t•lı ••ttıfuıdaa 1aka- A) lzmir muhiti dahilinde bulunan 338 doğumlu yaba11cı 

~ )•Pıl11111:taç lıbıt varakaıı erat ile talebe tecili veya ııhbi durumları dolaylıile mek-a ır. 
fi ti )(,._, d tep vesika11 veya rapor alarak seneye atiyeye terk edilmiı 

"'•t fıbı f 1 e tıhmiı Meh· ve ıimdiye kıdar ilk ve ıon yoklamalaraaı yaptaramamıı 
"ıl' lııad,, 1 lıtlı kahve aatb· bulanan diğer döğamlu yabancı erabn f942 ıeaeıl ilk ve 

'-t.. 1•1rıı k ıoa mnkellefiyet yoklamaları 21- Şubat 942 Cumarteıl ri· 
~ ı t '''•le. •nara saç aiıadea itibaren yabancı Hkerllk ıubesinden baılayacık ve 
..H § lt.111,, ''Y•pılmııbr, tekarrur edecek mOddet zarfında bitecektir. 

..,.. t,'-'11 ıs lıtı11onaada B) Bu yoklamalar (A) fıkraıından yazıla mllddet lçlade 
t~'~' ,,:• llra7a aldıfı 2 her gün (paHr gfinleri •müıtesna) 11bahları saat 8 dea 
~''••tr lrıçararkea ya- öileden ıonra ıaat 17 ye kadar teıekknl edea aıkerlik 

_.,Jcıı.ııtı,~Qç labıt varaklıı meclisi huzurunda cereyan edecektir. 
-- C) Her ne sebebe mebni olursa olıun ıimdiye kadar --.... b o-__ yoklam !Hını yaptırmrmıı ve emsali sevk edilmit 316· 337 
'llt 1 doğumlu yokl ma kaç.ıldaranuıda yaldamala11 bu m&ddet 

,~ .. '-~ SJı ık içinde yapdac ktar. Gelmeıeri menfaatlırı icabıdır. 
~t ~.,~.... f ıbrikHıadaa 2- Yek lamalara eaaı olacak •ı•iıdaki veılkaların hera-

f,a._~•11,, berinde getirilmesi icıp eder, 
'' ~ ""'"- J&a menıa- 1) Nüf H ciizdanı. 
r,~ ''ili "•daa lbrabim il) Geçen seneden ııhhi durumu yOzDndea ertesi aeae· 
ı~~~)' -~~lldalri kiıiler ye terk edilenin raporu. (C6zdaaıada kaydı varsa lllıama 

e' ttbı;tı-.4,aa ÇQwallan çal- yoktar. 
•-., .. _ '•lralınarak:ıaç 111) Talebe olanlar örnegine uygun çift nuılıa tecil veıi-
~, ı kası. 

" •pı mııtır. iV) Lise ve daha yüksek mektep menzaalnrı bu yokla• s,_.l ......__ mada birer adet ııhadetaamc ve askeri ehliyetname ıaret-
ç qQ 1 k lerini ıetiacceklerdir. 
~ 0r•Jck,p § U 3 - Yoklama günlerinde Hir işler içia ıubeye müracaat 
~-~i iri f •dıi.f.f 6ileden sonıa kabul olunur. '•t 1 1'•h' •ıaa adıa· 4 - lzmlr okullarıadan olmayan talebelar tecillerl iç.la 
~, lcıyı b,~~ olarak lo· okullara mıntıka1ındı bulunan şubelera müracatları lizım-
~,ıı >'•k•I• •ret etıifia- d 
tık Q''•lc ır. 

•I! Y•plf ıaç ııbat 5 - lzmir dahilinde adres tutmıyın mükelleflea ia yokla-ti ~ maları §abemiıçe yıpılmıyacığıadan müracaatlara kabul 
l t, p Jı edilmiyecektir. 
I~. .. il n· lcık 6 - Yoklama zamanı geç.tikten ıonra müracaat edenler 

- e•ıe~ ıır' ~0•tlrea •a' butaa .. ı yoklama kaç.ağı ve emsah ıevkedildiktea ıoara m&racaat 
.ı.. •• !J t.baaıııı edenler bakaya vaziyetine düşerler. Ve mükellefiyeti aıke· 
ı,'';. 1~•.İ~lr teda•lıl riye kanununun çok ağar maddeleriyle ceza görecekleri llia 

e» 'll!Ltrol~·is~İkalır olunur. 

. ( Y azıa: HalU Zeki Oıma) 

- 57 -
- Aıll, çllakl prenılp mlUl1et, dalaa 

doiruıa Mırollik &zerine lcarulmuıtar. BI· 
,yDk bir ekıeriyet halinde ola• lılamlar 
Megollik babıinde dini karaıbrmızlar. O•· 
lar Muhammedi Megol oldaklarıaı bilirler. 
Din mDdafaa11acla lılimlyetl, milliyet b--· 
ıaıancla da Moıollaja m&dafaa içia &ime• 
i• haıarclırlu •• 

Maamaflh klmıe kimıeaia diaial tealcit 
etmez, çlakl Moıollar Ceaılzla alafadı 
olmak itibariyle kendileri11i milll k.rdet 
b!Hrler, &yle de olmak Jlıumclu. 

- Meıoliıtaaıa ne kadu DOfaıu •ar· 
clu?. 
Ayıe kız dDıBnd&, ıibalnde bir hesap 

yapb. Baııaı kaldırarak c•HP verdi: 
- Diirt milyoadaa fasla .. 
- Bıa baaaa bar kaç 1Dı biadea il•· 

ret oldajaa11 iıltmiıtlm. 
- Ba hakikati bilen 1oktar. Çlalrl bu

raya aacak arkımaadaa olanlar ve itimat 
ettiklerlmlı ııleblUr, fakat ticaret J•pmık 
için, ma16mat toplamak lçla cleifl. 

Ylae R11bial• mektubualİ ı•s•llm. Rabi 
diyor ki: 

"Ayı• 1111 keadialala Buurab oldajaaa 
ıöyllyor. Bea AJtenia Tlrk kııı oldajaaa 
iaaaınm. Fakat Bal.aralı oldaia11a dejll, 
ç8nlı8 oa ilk tahalllal Jıpoayada, 1lkHk 
tabılllai ele Amerlkada yapmaıhr. O llo·• 
ıoliıtanda mltyoaer ufatlyle bala•dajmi• 
ıöyliyor. 

Ba doir11 ola bilir, fakat Ameılba mlı · 
yonui dejll, HJkl Ja~a1a mlt1oaerl,. 

Rubi ı••a da illve ediyor: 
- Bir arahk A11e kıza e•ll olap olma· 

ch;ıaı ıordam. 
Glle·ek cı•p Yerdi: 
- Hayır evli dıitlim •• 
- Hiç evleamı•IDls mi? 
- Evleamedlm ... 
- Nlyetlalı J•lı ma? 
- Oau ıamaa bilir •• 
Diye m&plaam c•vaplar verdi • 
- Bari• Moıoliıtaaıa ıi1aı1 •ulJıtl 

aedlr?. 
Di1e ıordum. 
- Umumi lluptea ıoara bara11 Japoa 

te1iri alhada kaldı. BeD da bma1a o u-
maa ıeldlm. Bolıevlkler biti• Tlrk ille· 
rlyle yaptıklara aalııma ılbl bir aal11ma 
da biı yaptık.. ' 

Bolıe•lkler Budayı rubaal •• ıl1aı1 reil 
ol1rak tıaıdılar, laiıl Çla ve J•po• taar• 
rnıuadaa koramatı ve dahtll iflerlmbıı 
lraraımamıja tullh&t ettiler. 

Yine mektuba 1eçi7oruı. 
Rabi y111ııaa ıa 1olda devam e4ll10r: 
Bura balln pek med .. i Ye balsılaubr..,. 

Burada tek bir laapiılaaaı vardır. Bilan 
iç.inde ae mavkaf •• •• de mabküm m••· 
cnttur. Tek bir ıardl1aadaa baık111 yok· 
tur. Halkı hakkiyle demokrattır. · Yalaa 
ıöylemııler. Yalaa ıii1ll1eal aforoı eder-
ler .• 

Dalıa garibi ıa ki Ayteaia lfacl11lae ı&· 
re bu Blkode aıırlardaa beri bir claa1et 
olmamııtır .. 

Mogollıtaada fallir ve aç JOktur. Çllİ· 
kil herkeain ıofraıı berkuiadir. 

A11eala, bu ılizel ve ıo•imli kızı• ııh
ııaa gelince, ba T&rk kııı Bucla mealle· 
biadeadir. ÇOnkO Japon 7etfıtirmılidlr .. 
Ruılara mlimıııt ederek rollal OJU· 
~aktadır • 

- ........ -
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lstan bulda un uaket
lerde tlaiıtılacak 

--o---
lshn ~ ul -Haftada bir defa karne muka· 

bili hılka n11 'tevzii için yapılan tetkikler 
henüz tamamlaamamııtar. Bu buıusta raıt· 

laatlan güçlük verilecek un miktarlarının 
kuıarJu olması bunl1rın tamı olarak tartıl· 
maıınıa her yerde miimkiin olmamaaıdır. 
P•zarteti giia& bazı aemtlerdeki fırınl1rı• 
ıazetelerde yapılan aışriyatta uyarak ua 
teni etmeleri uaasında raılaaılaa ıüçlilk-
lerde l:iu •aıiyeti teyit etmektedir. Allka
darlar, anların, tuz i'İbi ambalajlanarak 
muayyea 1all1 yerlerinde tevzi ledılmeıi 
uaaı 6zeriade tetkiklerine devam etmekte· 
dirler. 

---o---
Mahkum ve tevkif 
edilen muhtekirler 

--11111--
lıtaabal AıliJe 2 nci ceıa malakemeıia· 

de d8a 6 ••rıaacaaaa d8raıma11 yapll· 
maıtır. 

Baalardaa Sirkecide ~Ebu11a11d c•dde· 
aıade otomobil tamircllifi yapan Koço 
100 liraya ıatılm111 llıım ıelen ~bir plıto· 
Da bir mBtteriye 180 ""liraya :ıattıiıadaa 
dolayı muhakeme edilmlı daraımıyı mi· 
tıaklp te•kif oluamaıtar. 

Zeyrekte k&mlrc&l&k yapa• halil Be· 
Jotl•ada ıekerci YoYanda, Şileli kömür· 
el laanaiErdoiaa Beyoilu pazarı ada f ka
.. , Şoata Kaaımpaıada k6mlrcl Raıitte 
llatiliir aaçuadaa 25 beıer lira fpara ceza · 
11aa mablsüm edilmiılerdir. •Suçlulara • ait 
cllklılalarda birer hafta kapatılacaktır. 

-ı-1111,-.,-

Beledive memurları .. 
nın hediyeleri Yuna-

RADYO · TELGRAF HABERL 
tszw; Ij 

Rıom muhake- Milli Şefimizle Amiral Ho 
mesi başladı Portekiz Reisicuı- nin oğlu 
Rıom(a.a) - f ranıa harp 

mHullerini aramak gayeai 
ile kuralın Rıom muhıke· 
meal dtla yeni_bir celte akd 
etmiıtir. 

ilk olarak dinlenen eski 
baı•ekillerdea Leon Blum 
ıenenl Gımelialn anide 
olarak lalç bir ıey ıöyleme · 
mei• karar •ermege a1abi · 
yetle karıılamıı ve demiı· 
tirki biz burada evelden 
mahkum edilmeaiae l karar 
yerilen kimaeler vaziyetin· 
deyiz. 

Deladye 17 aydanberi 
1Pabk6m ve mevkafam bar
bia çilrmuıadaa , rerçekte• 
Almanlar meaaldar. ~ Ve ba 
meıaliyeti ~baıkalarıaa y&k 
letmek~ içla ba mabkemDJİ 

karmuıtar.~ Franıa harbin 
çllrmaıından meıal deilldir 
dedikten aoara 'harbiye aa· 
zıra E bulandaiu zamanda 
f raaaaaın ılllblanmaıı için 
eliadea.-~elea her ıeyi yap · 
biıaı ı6ylemiıtir. 

Gamelede iaaat olunan 
11:1ç majino hattını denize 
kadar temdit etmemeaidir. 

Deladye celse ıoauada 
"Yicdaaea mibteribim bu 
böyle olm11aydı 1•1•1amaz· 
dim" demiıtir. 

--------

buru arasında naip oldll 
Aakara, (a.a)- Portekiz 

devlet reiıi ; .ıeneral Kar· 
moaaaın tekrar teçilmeai 
dolayiıile reiıicumburamuıa 

ıeneral Karmoaa ara11ada 
tebrik ve [teıekkiir telgraf· 
ları teati edllmiıtir. 

Badapeıte (a.a)
ajaaıı bildiriyor: Mı 
ve ayaa meclialeri 
Hat 11 de ctoplaaarak 
naibine daimi vekili · 
çeklerdlr. Amiral Hord 
namzet ıöıtermeii 

etmediiiadea namııtll 
--o ıat parlamento ıöıtertf 

lngiliz kabine· çecıktır. 
• "' • Budapeıte, (a.a)-~ 
Sınde degı• Hortiaia oila Et1•• 

• • k • ? daimi kıral naibi Yekdl 
şıklı mı çllmiı and içtikten 

Londra (a.a) - Röyterin derhal yeDİ vaıifeıl•• 
parlemento muhabiri bildi· mııtar. 
riyor. Baı•ekH Çörçil iki ıın 
ıtirecek olan ;. miizakereler· R 1 1·'4 e 
dea evvel kabine1lade de· us ar , ' 
riıiklik : yapmak zoranda daha aldıl 
kalacaiı anıaıılmaktadır. 

~&akü evvelce temenni ha· Loadra,(a.a)-Raı,~ 
tinde ileri ı&riUea bu ana rıaıa beyaz Raıyad• 
ıimdi tenkid mıblyetiai al· bölge1lade Kreıti 
mıı bulaamaktadar. Sar Sta· girmit bu ıebir Smol 
ford Grippı,ın yeai kabine· 100 kilometreden bi,...,,,111191 
de milblm bir mevki iısr•I la ıimal bata11ada •: 
edeceği anlııılmaktadır. kovanın 400 kilomıtr 

--• 11ndad11. Ba 1imdi1• 
•• •• Raı ilerleme laar~ komur varddıi• bildirilmiı Ruslar 

madenlerini 
işletiyorlar 

nistana eidiyor Almanlar Rıom - --o'--
Moıkava,(a.a)-TH ajın11 

bildiriyor. Doaeç bavzaıı· 
nın doga kesiminde ·Aman· 
bor kömilr madenleri yeai
den iıletmeye açılmııtır. Ba· 
rada 15 kuyu·eıki haline 
konalmuı ve binlerce ton 
madea kömürü çikarılmıı 
ve teTkedilmfıtlr. 

ileri noktadır. Ratla' 
aiaıradı çemberde 
Alman kavetleriae 
bııladıklara b&ylk 
bede en ajır:mode14• 
Jar kallaamaktadar. 

------
lıtaaa,aJ-ViJiyet ve belediye memurla· 

raaıa Atiaa belediye memaıl•rıaa. yiyecek 
i&a•erilmelr &zere aralarl8da para topla
cbldarı yaımııtık. Toplanan paralarla 1000 
kol laı&1rlaamııtar. Bualar Damlapaaar Ya· 
paraaa ylkletilmektedlr. r ıi•e koli baıır· 
ıaaıp ••paraa ikinci 11feriade Yaaaaiıt•· 
•• rinclerilecıktir. -

Ayte mangalda yandı 
Ôdemiıte Çermalı k6y&nde Melamet Ak · 

ltaı ve kar111 evde yok ikea 3 yaııadald 
•ııları A11eain maai'aldan etekleri ateı 
almıı ve ıa•allı kızcatız yaamış •• ölmüı· 
tir. · 

--o----

mahkemesin
den çok şeyler 

bekliyorlar 
Berlia(a.a) - D&a çikan 

ıaıeteler Rıo muhakemesi 
ile alikadar rörüamektedir· 
ler. 

Bu raıetelerİ• yaıdılda· Altın piyasası 
rına ıöre ba duruımalarda 
Fraa11nıa neden Almaaya· Busrlnlzmirde altaaın ıhı 
ya illa harp ettiiial araıtı· fiyatları: 
racaktar. Bu meı,-aliyet ta· Reıat - 3425 
bakkuk edince acaba l Fr••· Hamit - 3200 
aıı milleti ae vaziyet •la· ı-·H-al•k•a•h--•3•15•0 ___ _ 
caktır. Demektedirler. 

o 

2Büyük zıt 
daha 

Londra (a.a)- N 
Havi zırlalıları J,lr 
kadar dealıe l•ec• 
Bunların tayyare ff tf 
altı koraama tertibi 
kemmeldir. 

4 Dritna 
Londra (a.a)-Pek 

da dört drltaauta• J 
rlhlaadırılmalara t 
nacak ve deaize 
lerdir. 

--o_..,.,;' 

i Elhamra Sinemasında J jauon dod 
H • A· tu e • ı Gayet nefiı bir filmin 2 ci bafta11 baıhyor : 1 ıl. 

&SID ftY naya m nı ı Gördtii& fevkallde rıibet ve umumun arzuıu &zerine ı ması neo-"' 
muhakeme kararı : AEBEKA Yalnız (1) hafta daha : ı Tokyo,(•.•)- Jır ... 

ı Temdit edilmiıtir ı mileri Sumatrada P• 
A•lrar• - Tolebe aoll•rı•d• t•brifat ı AJrıco: t-DBayHın •• meıbar piyoaiıti PADERE.VSKI : ' ıımaaı'1o vormıılord".;.ı.ı 

1ıpmakla mazaaa Tokat mebuıu HHip ıKoaaeri(Beethoven· Cbopia ve Li11ı •in ea miintehap parçaları: donaamatı lbirllkl•' 
A1taaanın ıaçlu olmadıiı anlaıılarak me· ı 2-Renkli miki Man Seanalara dikkat ı rumu hakkıad• 
al mabakeme kararı verilmiıtir. ı Her rla ilk ıeanı ucazdar 12-3-6 ve 9 da ı yoktur. 


