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Çörçil Ameri-1Mareıal Pete
ltadan şu söz- nin teessürü 

Son· Dakika 

Almanlar Rus-

Ticaret Vekile Düşman yeni· 
tinin TebliğJ )inceye kadaı 

leri söyledi 
--.. -

LoadH, (R;dyo S. 12,30) • 
.. Gayemiz çocuklaramııı ter-

1.eıt bir dloyada yaıtmak· 
tar." 

------o-·--
V.iı' (a.a) - Mareıaı Peten Jarı Dometz t de 

Alanyadaki Fraa111 eairlerlne 
bitap ettiii meıajinde Noel hÜCUmft geçtik 
yoıtulanada aileleri aeıdlade • • •• • 
bulaamadıldarıadaa dolayı lerını soylıyor 
mllteesslr oldutunu ve ya· ____ _ 
kıada kurtulmaları lçla eldra 
geleni yıpıcağıaı aısylemiı

tir. 
---o--

lnıiltere baıvekili Mııter 
'iiatoa Çarçil cl&a aıııam 
lae1aı ıaray bılkonuada ya· 
•••da Bay RaıYelt olduiu 
\alete ballra iÖrBamBıtllr. 

Reisi cumhur Ranelt la· 
tlllı baı•eldliai arkıdaıım 
•• •ıki doıtum diye halka 
ttlıdiaa etmiıtir. 

Papanın takdis 
nutku 

Berlia (ı.a) - Aıker1 bir 
kayaaktan verilen malüm&ta 
gcSre Sovydler Doaetz höl· 
gHlade ıiddetli bilcuml•r• 
ıeçmiılerdir. Bu bilcumlar 
dOşmana ağar kayıplar ver• 
dirmek ıurctiyle pliaknrtül· 
müttlr .. 

L_~•ıilfı baıvekili Amerikan 
._..llı•ı llitap ederek aıun 
'--1ıa koaaıımıyacaiıaı bil· 
"''erek Noel bayramını 
....... leketiaden ve evinden 
"-il ıeçlrmekte buluadağa· 
'- f •kat oalandai• muhiti• 
"ttldıjı ve balkın keadiıia• 
~ıı 16ıterdi1i l&tllf ki hi11i 

laaı keadiıiaia evinden 

""" buluamadıi• hlulni 
~dljiai ı6ylemek dofra 
"-e.tı•ı Uive etmfıtir. 
tı Ç1rç11 Amerılıaa milleti•• 
'etli uker ark•d•ılaram,. 
~•p etaalıtır. Gayemiı ço• 
""•rımııa aerbeat .bil'. d&n• 
r~ yııımalar1aı tomlacllr. 

.._• azmettik. ___ _.. ... ---
t'ürkiye Ve 

'-ıtgaristanı da 
llHındlnn bldlıı -.oo---
~ l.o•dra ( a.a , - Hitleria 
"-•dayı allD• almaıı Al· 

--.... ,.. ltp••J• eıeriae 
Mlııeameılai intaç edecek· 
~· loadra mabfillarlae 16r• 

Udiıe T&rkiye ve Balı•· 
tltt•aı ela ilgilendirir. 

--o--
giliz ırazete

leri Türkiye 
hakkında ne 

diyorlar: 
- .... a~-

loadra,(a.•)-Sabah gııe• 
t.ı,thala bepıt Vaılaıtondı 
ltplanaa mlHtefikler bırp 
~tliaiaclen baluetmekle 
~•bor baıkamaadaabfı• 
lfıu., tırafanclaa clerulate 
"iihnesi buıaıaaa atfıdile· 
e.1ı 111aaayı iacelemete de· 
"- ediyorlar. 
L. Taymlıin diplomatik mu· 
"''ılri f6yle diyor: 

.. M&mk6a ol•• tek hamle 
''chıı: 

J Paaifikte ıa11ııa yapılaa 
1Po• lalcamanun muvaffa· 
~1ttlerl Hitlerl aıaa aıadiye 
"'••lrdl. 1 ııiliı ilerle .. 
~lal durdurmak ı,ı. Ak· 

PAPA 
Vatlkan (•.•) - Noel mil• 

aaıebetlyle Papa ıayledill 

bir autakta harbin Hbep 
oldup fellkıtlerdea babıiyle 
milaebbeplerial :tel'in etmlı· 

tir. 
--... o----

Rozveltin or
duya mesajı 

-----o---
Vııiaıton, (a.a) - Reiıi 

cumhur orduya ıu me11jı 

Birbiri arJıaa yapalaa lıu 
hücumlar diltmaaa hiç blr 
muvaffakıyet temin otmemlı 
yalnız ltalyaalar taHfıadan 
müd11faa edilea bir lı61 d&ı· 
maa eline dlltmBı ise de 
ltalyanlar tekrar iıtlrdat et
miılerdir. 

ltalyanlar iyi dö•iiıiyor· 
lar. ----
Moskova üze· 
rinde 852 Al-
ınan t J'-J7Ar~c; 

düşüriilmüı 
----o·----

Moıkova (a.a) - 22 1·941 
den 22-12-941 e kadar Moı · 
kovıya y•pıla a bava alna· 
larlna 8000 Alman tayyareıl 
ittirak etmiıtir. Moıkovaclaki 
mlldafiler ve bavi daf1 top· 
ları 852 dUımaa tayyareıiai 
dllıllrmüıtür. Bu rakama av· 
cılaraa bava barpleriade dl· 
ı&rdllkleri tayyareler dıhll 
değildir. 

--ım--
ıöadeımiıtlr: 

- Milletçe dö•üıtüjiiaibü R ozveltin ki-
ve ba Hvaıtı vaılfeDizi kah· 

ramaahkla yapıcıtıaıH emi

aim. Geçen Haeler ıize hay· 

raDlıiımı bildirmiştim. Bu 

sene buaı mlaaettarhtımı 
da illve ediyorum. ----

• Memur 
çil erin 

ve ıı· 

hayatı ---
Ankara - Maaılı llcretli 

veya yevmiyeli memur m&ı· 
tabdem ameltı gibi muayyen 
kıHaçh 11aıha bıyıt pıha· 
hbit m&vıcıhııiade korua· 

maıı içia •hama11 llıumlu 
ıarlllea tedbirler etrafında 
blktlmet tıtklkleılai tamım· 
lamak tııeredir. T11pit edil· 
mekt• olan ·muayyen for· 
mlUlerdıa 1aıaılı1ala t1rclh 
edllecetl yıkıada anlıtı1a· 

tibi neler 
söyledi? 

V ııingtua ( a.a ) - Ruı· 
veltia kitibi Öıli diba batın 
k0Dferan11nda gızetecilere 
beyanatta baluuırak clemiı
tir ki: 

"Çiade M. Taa'ua harici· 
ye nezaretine 1ıetlrilmt.ıi 
bizteri de memaua etmiıtir. 

Portekiı ve lıpaayaaıa 
bir Alman iıtiliııaa utraya· 
caklırıaa ihtimal vermlyo 
rum. 

Avustralya 
Başvekili 
Londr11 (ı.ı) - Baıvckil 

MakenıUdn yenıoda bahriye 
ve harbiye aıınları olduiu 
halde Vqinıtoaa ıldecek· 

-----
Ankara ( •·• ) - Tütüa 

müılahıiliaiu baklan tamı• 
men koruaacaktu. Fiatleıhı 
Velllletçe miiıtabııilin hık k ı 
olarak tayin edilen badlar
daa ııağıya diltoıetine kıti
yea mü1aide edilmiyecektir. 
HOkümet tDtOa piyasasını 
tanzim etmek ve m8shıhıilin 
haklarıaı koru!Dak mıksa· 
diyle yapıbıiı mübayaıt için 
lizım gelen hbıiutı ayırmış 
balaauyor. 

-----o---
Führere 
itimat 

silahlarımızı 
elden bırak· 

.., 
mıyaca2ız 

.-.--o-~ 

Berlic,(a.a)-Almıaya laa
riciye nazm B. F oa Rll.
beatı op iıp&nyol ajauıaaa 
bir mitme•aili tarafından ıo• 
rulan •uallere ıa cevaplan 
vermiştir: 

Almınya llalya yeni mlt
tefikleri jıponya~ıa~qa de· 
vam:edeceklerdir. l•rlltere 
Avrupada Almaay• •• ital
yayı, Amerika da uıak do· 
ğuda Jıpoayayı boimak İt· 

-Dnamı 4 ılnca ••ltihM-

GÔBELS 

Berlln ( a.a ) - Almanya 
propıtaada nazırı G6bH 
akıam radyoda Almanlara 
bltıp ederek Almanların 
11fere kadar dayaaıcıjını, 

baau da Alman halkının ıöı· 
terdiii ceuretle mlimklia 
olıcıjını ı6yledikten ıoara 
Almanya hırlciadekl Almaa· 
lara bitabea ı&yle demiıtir: 

--sıı bariçte1laiz, slıinle 
beraber d&ıilarelerlmlı Flb· 
rere matuftur. Bu saatta 
FOhrere yemin edlüoruı. Bi· 
ıe önderlik edea FOhrere 
itimat ediaiı." 

0'--

Sovyet Tebliği 
Moıkova (a.a) - Kıtala· 

nmıı b&tün cephe boyunca 
düımaala çarpıımıılardır. 

Kalenin ve merkez cenup 
batı cephelerinde ılddetll 
harplereea sonra bir sıra 
yerleri işıal ettik. 23 ilkki· 
nunda 20 Alman tayyareai 
dlt&rclt\lr, ilç tayyaremlz ka· 
yıpbr. 24 ilkklaunda dokuz 
AlmaD tayyareıl Moıkova 
lizeriada dlıurBlmOıtiir. 

•::::ıe=a:ıı ;;p 
Halk yuduaiylo Türk 

gençliiiai kaaatlaudnmak 
vaıifeıiaia çerçlveıiai ge· 
afıleterek l6kl0 bir bava· 
cılıjıa büt6n mevıularıaı 
kucakhyıa bir çalaıma pli · 
nıaa el koymaı olan Hava 
KurumıJ Kurbaa b•yramında 
bDt&a vatıadaılarcla kuvp 
vetll bir allka beklemekte· 

&lir. 

-
Soıuıtıırı aırı 

--,o---
Motkova, - Nııredll• 

reamt bir teblii41• Ahaq. 
ların Leainaradı clemir ç••· 
ber içine alma laueketlert• 

ala akim kaldıtı nı. .. ... 
mittir. 

•• §\i~iılm.IM.\. n.l.-.,. 
bakımdıa ml~im hir t•lüı 
Şlu1eabatı•• Raı ku•etlerf 
tarahadaa alıaclıtı ,., .... ,. 
iırarla devam edl1or. Eter 
bubıbor doğru in Lealaı· 
r9'dta dotuıuau llaıataa Al· 
man hatları yarılm11 demek· 
tir. Moskotıda Gıaeral ma· 
renkof kıtalarsaın Lealaırad 
müdafilerile birleıecelslul 

O mit ediliyor. Garbaıe•a .. 
aıeri abam111 kı11l ord•u• 
Briaaıka dotru •• kanetff 
bir bamle yıpbtıaı sröater
mektedir. Bu hamle Aba••· 
larıa Oreldea çekilmep 

mecbur edebilir. Raılar iller• . 
keıde t•aldarıa himaye et· 
tiii h&cum lutalariyle ilerle· a 
mektedlrler. 

Bayram ne 
gün ? 
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Sarauda kabul •• 
Bu ıuvcreye gelen kadın· 
r ve batta d iplomat karı
rı saray elbiu~ıi ile ielme· 

~ mecburdurlar. 

1 
Bu tu,aletlerS lngiliı yar• 

la11 niıbetinde uı.un olur· 
~'· etekleri kadınların "ol· 

, \na.• takılar. 
J Diplomatlar intiıu aalo· 
aada toplanaılar. Dikk&t 
dlliue bunlırıa bepıinin 

lıiade bir sinir iıareti 
~lıüllir. Jıpon blllr.ümdar· 
uıeı yliı yüze aörmek ko· 
la, olmadıiı için imparator 
,. imparatoriçeyi bir in ev· 
~el görmek içia aabırsıı.bk 
a,lıterir ler. 
~ Oial~r içfa bu bir hidiıe· 
iir. Mikadonun taht odHı
~ bailaaaa bir dar geçit 
• ~ardır. Diplomatlar birer bi 
• ~er kiarılariyle beraber bu 
~çitten içeıi girerler. Bu 
;sırlı te buıaıi bir mera
ıime t~bidir. 

imparatoriçe
nin yaldızlı 

. ·elbısesı •• 
• 

Mik•do diplomıtlan, tah· 
ha yasunda ayakta kabul 
eder. imparatoriçenin solun· 
tla · preaaeıler ınalanır. Bü
tla .~u 'kadınlar Avrupanın 
•• aon modaııaa muvafık 
bir ıurette ıeyiamiılerdir. 

Moleeaa ve Patnanın mo· 
delleti ilk defa olarak ba
rada ıısr&IBr. 

F•kat ıllneıin kızı giineı 
rearindekj Parlıia icap et• 
tirCliil ıoa moda ıırma it· 
lemeli ve iaanılmıyacak ka
tlar uıaa etekli elbiaeıiyJe 
bltBa bu ıiyab HÇ ve ıUr

meli giSllG ıüzellerin eo aü · 
selidir. 

l•iiliı elçiliğine mensup 
madamlardan biri, Jıpoa im· 
JMntoriçe1inin ıeçen aene· 
ld reımi kabulde yiae ayni 
elbiselerle çıktağıoı farket
miıti. Bu Japon aarayınıa 
lktaaada çok riayetklr oldu 
ju bOkmll verilmitti. Jıpoa 
milleti bugün Çinle hali 
laarptedir. Bu harbin henüı 
bltmediiiadea biitüa J ıpoa 
mUleti ıiairli ve büıllnlüdüı. 
Diye bir fiıkoı bile İf itil· 
mlıti. 

Kraliçenin göjaüade bü
tlia dünyadaki nebat ve 
•i•ç yapıaklaraoın resimle· 
riai temıil eden büyük bir 
parlaata borusu vudır. Jı· 
pon imparatorunun huzuru· 
11a diploml'ltlarrn ayra ayrı 
l11rı kocı oluak kw bul "dil
iltiai •fıyl .. nıfıtik . Bu ka .. 

ulclt Jepon 

Kazanç ve Buhran 
verailerının ikinci 

taksldi 
---o--

Kazanç ve buhran vergi
lerinin ikinci ta ksitini bu 
ayın sonUD'1 kader ödem• k 
lizımd1r. Bu müddet zaı f D 

da. vergileri i ödemeye 
mükelJefierden vcı gil t yu ı- · 
d e on ceza ile ahn ır. K İ · 
leıimi.ıden kazar; ç "e bub
HD vergisi mlikelleflerİDiuı 
bu bu usa naıar i dikkatini 
celbederlz. 

- - 1111---

1
Tevziat ofisi
uin kurulması 

yakın 
Ankara,- Yeniden tr ıkil 

edilecek ve faal!Yet' sı~çe· 
cek olan tevziat ofiıi hık· 
kıadakl proje ıon ıeklinl 
almııtır. Proje yakında Bat· 
vek'itdia tanlbiae arzolu· 
nıcaktar. 

---- -
J 

Tokyo, (•.•) - Japon reı· 
mi tcbliğı: Mindınao ada11· 
na çıkmış olan Japon kıta· 
lan, deniz kuvvetleriyle iı 
1 • I•!!" • - 1 - -' - -•- ----

kezi olıa D•vooyu ifgal et· 
mitlerdir • __ .. __ 
Hava kurumu
na teberrüler 

lzmirde bir hıfta içinde 
Hava kurumun• yapılan te 
berr&lerin yeküou yfiz bin 
lirayı bulmuıtur 

ı•ıttlii ~··•·> 

~-4.:· Şehir Ha·be r le r i 
,,, , $ MitdW! 

FOÇA AÇIKLARINDA BiR 
MOTÖR BATTI, MURET-

BA Ti URTU DU . 

ş to 
ke 
----111111111111 ----

Foça açı luı d , .d detli lanarak ıu almağa ve bat-
fırbnadan bir motör batmıt· mığa baılımıtlır. 
tar. Kaptan Receple taifea: 

Jımir Jimaaıada kayath ibrablm • Gilner Siaın Gez· 
kıptaa· Recep Çdiaia ida· gia Emrullıh ve Ha11n Gftr 

resindeki 40 tonluk Zeynel mot~ril ~urtarmak lç\n sar· 

tö 
• 162 t "kib fottıklerı gayıeti 'I boşa ılt· mo ı u me re mı ı , , . 

kereste ve 5 ton susam yllk· tiğini g6rdtıklerı ıçm ıon 
dakikada yelkenlinin ufak 

liyerek iki g6a evvel Çeıme kayıi•oa binerek Mordoian 
limanından barek .. t etmiı, Hhillerine çıkmıılardır. 
FoÇa açıklarına g4-ldiii ıı· Mo\ör batmıı bamu~esi 
rada gece vakti birdeebire olan kereateler dalıaların 
çikan fırtaneya tutalmuı yel· aevkiyle Karaburun sahiline 
kenli iki tarafından ıakat· çakmııtır. 

---------------1-------------E km ek fiatı ısanat ok ulun • 
meselesinde 1 da veda 

bir yaralama ziyafeti 
Alaaacaktau Denizliye ha• lstanl-ut Sultao Ahmet kıı 

reket eden tr•nİa ev,elki sanat okulu müdilrl&j6ne 
glia aut 15,30 da Torbalı tayin edilea ak1am kıı ranat 
da tevekkufu ıaraaında yol- okolu müdflrll Bn. Muzaffer 
__ , __ ... __ n ..... ı.ım Ah-'nllalı 

Ôkael trenden inerek yarım 
kilo ekmek tabG almak iı · 
temiıtir. 

Cı t9lu 1 ........ 1. d ,.. .. •7•••-••t 

müaa1ebetiyle dlln akıım 

okulda bir veda ıiyafeti ve• 
rilmiıtir. Ziyafetta öiretmen· 
ler ve bir çok zevat balan 
muştur. 

K ı'.a ..... 
25 1 lacı lau• • · 

PENANG 
ADASI 

Gelen bıberlere ıare, l•· 
gilizler yaram adanı• balt 
ıimeliade bulanan Pe•••I 
adasını boıaltmıılardır. Pr 
naog, federe olan 1fe ollD•·· 
yau Malaya veya Malelfl 
devletleri d1Ş1ada Slaıaplf 
ve Melaka ile beraber clof 
rudan doğruya Taça bıjW' 
mıı olan ve Straitı Settir 
mentı iımlyle aadaa iç _.. 
bim merkeıdeD biridir. 
Peaıngıa• dOımeıi MaleSJ• 

ile Sumıtra ad11ınd•, Hl .. 
Okyaaoıuaa doiru bir lau•1 

şeklinde açılan Malaka bol,. 
zıaıa atılaı Jıpoalara te1Ulll 
etmektedir. B&ylece dilli 
Siaı• pur olaa ba hual•i• 
300 kilometrelik ıtıı JıpOll 
kontroln altına alıamıkta• 
dır. 

Bu adanı• içinde tuta.
Georgetova Hmaaıaıa ., 
karıadaki Kedab i.&lı.,ıel• 
şimdi Japon D8faıa alb., 
girmekte olduğundan ııpla• 
e.dilemeı. Bir noktaya clala• 
dikkat etmek liıımdır. 

O da buraaıaın Malak•~ 
baladan kıyıya paralel ol• .... 
bir d-.ımiryolu ile batla itala" 
maaıdır. 

Şimdi J•ponlar, ba t,61 ... 
de &ç koldan ilerlemekte~ 
ler. Bunlardan birlıl batar' 
Kedah dotad11 Kotaba.,., 
ortada Kelantaadır. 

ı.t .. yooda kebapçıhk ya· 
pau Ali Aktaıın yırım kilo 
ekmrğa on kurut istemesi 
iizeriae Abdullah ile arala· 
rıada bir mün•k·t• b.şıa 
mıı ve neticP. de Akı•t• Ab 
dullalu • • fı ba caiından bı · 
çakla yaulamıtbr. Abdull• b 

Böyleee MalezyaaıD .... 
rinde bplu bir dolma •• 
p11ğı ıibl bir &çıe• Ylc_., 
relmirtir. Ayrıca, daba ~ 

• nopta 'e dotuda Kua•tl•
f)a na eti paha- dan da birçık•rm• ... ,.~ 

y• pılmııtır. Bu harek•tt' 

r- o--

tevkif edıla1ııtir. 
11, kurbanlık aebebi, yukardan Uerll,.. 

Y • • t 
enı neşrıya - - 0

--

H•••cıhk ve Spor mec· 'Vilayetin yeni 
f 
• kuvvetlerle bağlaDmak fi 
18 tları logilir kuvvetlerini iki bd~ 
-o- altına almaktar. 

m uaaımın üçyüıüncü 1ayııı- Son hıifta içinde lzmir.ie 
da kıymetıı· mu .. ad t'l bu••tçesı• d nı 1 .. Jm·dı'lrı' ı' çı'n d• a• Kurban bayramı mtlba••.,_-ereca ı e "' ... • 
çık_mııtır. Okurlanmıza bu Vıii t!lio 942 ılı bütçesi eti fiat i yiilueJmittir. Bu tiyle kurbauhk k'byaa eatJf 
dege:rli m• en uı)ı okunıaJa· y y nunlr berabo bu hafta so başlamııtır. 

t i d 
. b ıarhlıklarnıtı b111lanmışhr. d•• rını •H ye: e era :ı. v · ıa b i b b . ou::ıda l:ımire külliyetli n ik- Fıatler geçen seneki• 

1 yet USU! mu &lf: St d k darda daoa gctiril~cektir. aha yükse tir. ~ 
adım arka11nda da karııı bütün dıt i r elerde yeni büt- __ 1 
ıelir. çeain baıul•nmaıını bil- ı H erke.in beklediğı büyü..:: ıark Fıtmi 1 

Mikado Heroita mi1afirle· dirmJıtir. Tc:klif blltçele ri ı Tiirkiyede ilk defa göıhnilme hıkkt "umire,. nııip ola~t 
riai gayet Hmimi ve güler 15 ikinci kiouna kadar ha- ı Artist ve Okuyucu ıaoatkiı Abdülvahıbua en ıoa 9ıll•"J 
y6ıle kuıılar. Çünkü bu zırlanmıı olacak ve daimi t B;r aşk Dcdanı . .. Bir Muıil:i Abidesi... I 
kabul resmidir. O yalnız J•· eucümende t etk ik edilerek : TürLçe Sözlü - Ş ırk Musikili - A11pç• Şarlnh S 
ponca koouıur. Halbuki la· nihai ıekliui alacaktır. ! •• S 
gilizce, Franıııca ve Alman· 9 ıubatta içlimaıarıaa bış· ı MES'UT GUNLE:R I 
cıyı da mükemmel bilir. hyacak olan viliyet umumi f ~S 12·941 perıembe glJnD matiaelerdea itibaren 1 

Terclimanı imparatorun · T 1 
Ö 1 . 1 F mec1iıi blitçeyi müukc:rc • T • d ~· · 

1 :ı, erıa HbllZCa oluak : ayyare sınemasın a ~ 
tercilme eder. ed~cektir. ·-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~ 
J poo imparatoronun geaıçı .... -------·• 

ve güzel karıaı m~ğrur de· ı ELHAMRA SINEMASINDA ~ 
ğildir. O her kese hGıoü 7J 
muamele eder . Demokra t ı HB&tüo l:ımirr buHuonıa ·brszıepışrçallardıbl ıg·önr6p ubG~··bzekled~sd. utıa· 1 tab!ath olduğunu gösterir.O t 
da kocuı gi bi golf , t~fll s ı 
oyaar ve fennin butuu c r • 
yınlaraua girmek uıter l rn· 1 
para torun ve imp 1 totiçu ın 1 ü ç Sö7.IÜ Em •als z ş • k fılml BAYRAMDA t udim edeceklir. 1 
oturdukları koltukl n n olu u: Ş r ın · gıue l · ı ve en bü) llk utish OMMÜ GÜLSÜM'üa bilyllk bJt 
kalarıudaki !evh ı rdw 1486· ff kıyct oy c dığ' bu fılt:n şmıdiy kad f gördüj'Ua6z ve gtsrecetiniı ıark fill..,ı. 
Hlaa dllıı y y ulb e ad t" ıoı u gCiıcli ve en muv~ff•k olu!I nadır ..•. 
yatılar• g'5r01mekt dir. lı T Ftbhı e btıyllk ve ea kanh •ık mıcera11 .... 

Şat k ıat•Yl•rınıa g6ıleri kamııtlr•o ihtlıam destaaı ... 

___ ______./ 

' 
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YOLCULUK 
:.r•aallardı anılıa ıeyle ıibi unuttuk: 

"4.pa boJU JOI ıittJk" diyenlerle bir tuttuk: 

l'Opralıtı "devri ilem,, denea yolculukl1rı. 
"-• yola çıktı mı yarmalı ufuklart, 

U8'1tmala toprakta geçeD; uki m11alı, 
'-.,_ Jola çıktı mı ayak yerden kalkmah, 

t••lde bırakmıh yerde uçaa atları 
'-11• Jolı çıktı mı :açmala kaa•tları; 
\' •ria bajrıadıa ıök&a ıioe1iae akmah; 

S.c1. mulılti dıiil H&I da bırakmalı; 
\'oıfu ıayılmaz uçan kuılarla yaraımayaD! 
\'o~ ma biç bir inıaaın aef4iıİ karıımayan 
ite~ toprak kokaıu sinmemlı hıva bize? 

bit ııde yolculuktur g3kta macera biıe .. 
lQ,Jc m&t&p: berella kanıD, kaydı yola çık diyor. 

l'"lı mlı&a: laerıüa duyguD, gök tana açık diyor. 

'l\1t mlıln: yolculuklar 1111• miraı Atından. 
"'" ·mlıla: ıökleri de 11yacakıın vatandan! 

~. K. ÇAÖLAR 

f,ralanmaia 
'ebebiyet 

'acak Kızım alp &ul · 
~ Arif ofla Şafer Ah· 
~ lclareıiadıkl kamyonu 
~f• ojlu 340 DO Şaba· 

~•ptara11k •1ıt11.ı dan 
~1•1aana11na aebablyet 
'~ihulen yalralanmıı ve 
~•d• muamele yapıl· 

\ ~•• kerme~ ıolııia•· 
~th111et oj'lu Haydar 
~ •ki ıı .. ıı baıı&oı brak· 
t:'.~•JYaDı yoldan geçen 
~ lrııı Habibeyi tekme 
\ Is ıuretlle yaralanma
~· .. bebiyet vtrdiğiadea 
~'"•mıt tahkikata baı
~r. ------

Yangına 
Sebebivet 

---------
Keçecil~ r yeni bit paza .. 

nada terıi Aptullab ojlu 
ibrabim ve M•hmet oilu 
Muıtaf a adındaki şabıılar 
ate 1 koydukları tene~eni~ 
zamanla kalaylırıaın erımesı 
neticeıiade dükiada kimıe
ain bulunmadığı •ırada ate: 
fİD tahtaya ıirayet etmeaı 
Dıniae yaamıgı baılamıı 

t'ıea Uf aiyeaia yardı mile ye ı b. 
attş bı.tırılmış mBbim ır 
zarar ve ziyan basule ıel
memit "e tı bici~ ata baılıa· 
mışbr. 

Cilt ve Ztıbrevi Hutahkları 
Mütehauııı 

Tarthten ıagf alar · ımanyaoın 
Peçevi'nin at· · P~r~s mümes
latbğı idam sıb ---~~~nde 

tehlikesi 
Yazan: 

KADlRCAN KAFLI 
-4-

Deseydi hemen serbest 

br&kılacaktı. Fık" t lbrebim 
efendi, adaşı olan sadraı • 
mı bekleumiyco bir cevıp 
verdi: 

Bendeniz yerlüyum! ckm 
idüğül!ü bilirum amm be· 
gittigim yerde est•ıe v rdı. 
Sadnzım bundan bir şey 

anlımıdı: 
Ya cstue uediı? 
Dedi. 
Sultanım benden pek bi 

llinüz yay• yolu demektir. 
Sadrazam gUl6msedi. 
Gerçek dersini 

Dedi. Soara tatlı bir ıeıle 

} 
Utifat edercesine ıöı6nü 

tamamladı: 
1 Ve hele ekine girmekten 
ıakuı; lbrabim efendiye el 
verdi; öptürdü Tarihçi Pe
çcvi böylece idım tthlike
ıini anl:atb. 

Eğer lbHhim pa;anm y • 
rinde hiddetli z Jim ç buk 

r karar veren, bi I rin kapı· 
I lan, mOn scbct iz bir horif 

bulunsıydı. ki ,O!mınlı t -
rıhlnde böyleleri çoktur. 
l>ugün kıymetli bir tarihten 

mahrum kalacaktık: zira Pe
çeviain deierli ve dolğun 
başa o ekin tarlaıtoıa kena .. 

rına gövdesinden ayrı ola
rak ayn düşDp kalacakh. 

Bununla beraber lbnbim 

paşada kirh idi; Çünkü Pe
çevi ibrabim efcodi bu mft

nasebclle ;değerli sadraza
mın f az.ilctlerinden uıun aza· 
dıya bıhaetmittlr. 

-SON-

Norveç 
Açıklarında 

----o---

Berlio (•.a) - Yarı res· 
mi bir kayuaktaa bildirili· 
yor : Bu gün Almanya ha· 
riciye nenretinde Fransız • 
Alman münu bellerinde kay· 
dedilecek yeni bir fokişef 
olup olmıdığı sorulmuştur, 
Bu ıualt"~ bugünkü günde 
birşey söylencmiyeceği ce· 
vahı verilmiştir. Ögıenildi · 
ğine göre Almanyauın P.a · 
risteki mümessili Abett bu 
güclerde BcrJiudt! buluau .. 
yor. 

---o--
JaPonlar Çinde 

kuvvet · 
toPlıyorlar 

--.. --
Çun2 Kiag (~.a)- Japon· 

luın T okioan, Nakyea, An
dey ve Kiyea ·eyaletlerinde 
taarruza "geçtiklerine d&ir 
hiç bir hıber gelmemiştir. 
Çin tebliğine göre her t -
rafta ıukunet vardır. Booua· 
la beraber Çin askeri mıh· 
filleri japooluın Honan eya
letinin şimalinde büyük kuv
vetler toplaıJdıklarını bildir· 
ın~ktedirie1. __ .. __ 

Hırsızlık 
Çor•kkıpıda anafartaJar 

caddesinde ·oturan Meaut 
oğlu Niyu:i adındaki kişi 
Ahmet oğlu 315 DO.Şıba

nıa sarboşlugundan istifade 
ederek cebinde bulupın 6 

lirasını çaldığlndıo ya1<a· 
lanmış ve tıbkikıtı b tlan• 
mıştır. 

Keçeciler kilimciler çarşt· 
1112da Hüseyin oğlu 340"00 
Hısın •dıadaki çocuklar 
Rohen oğlu 1292 DO bur· 

dıcı lsakan dükinındaa 29 
adet rnaaur çaldıklarından 
yakalaamıı ve bıklarıada 
suç zabıt varakası yıpılmıt· 
tar. 

-----
Kız kaçırmak 

.......... ~ ........... .... 
!TUAKI 
iNEDENJ 
1 KORKMAZ i .......................... 

Ya.zan: Gönül Emre 
-12-

Satılmıı, şaadat ıır
batlni içerek kındlıt 

gibi kahramrnluoldaı
ıarının abadi saadet 
digarına kaıuıtu .. 
Ne bir inilti duydum .. Ne 

de eu ufak bir teı .. 
Satılmış ı•h•dct terbetiai 

içerek kendisi aibi kalara• 
man yoldıştannın ehedi ••· 
adet diyarım kavuştu .. 

Ben. bu heyecanlı ıöderi 
dinlerken aklıma birdenbire 
11 E11is Behiç,, ia bu tiirl ı•I· 
di : 

Yavıı Y•••ı ve kalblmia 
bütün coşkualuiuyle olru· 
mığa 'baıladım: 

Ey şimdi köy&adea ~Is 
uzakta, 

Ey şimdi bir yaiı• kara 
toprMkta 

Uyaauı•ı uykuya dalaa 
yiğltlet! 

Şebitlik fADIDI falaa yi
aitler! 

•* • 
Y aııyana di%Uan maa .. ı.-

rnuz, 
Zemine ıeaıa"i iftihar ol

muı. 

Dünyaya kapanın aazar
lırınız 

Tarının maıfiret nurvyk 
dolmaı .. 

Ne alçak ıörinür fQ fbi 
bayat, 

Baktıkça samimi ııletiain 
Bir ioda coıırak •iluım; 

beybıtl 
Günahkar gCSı y•t•111 li· 

yık mı aiıe? 

"'• ., 
Ha.yır sanmayın ki bu ıoı 

yaılarım, 
Kirletmek iıtiyor merka

deaıizi 
Ey beDim kaybolaa arka-

dıtlaram. 
Ben görmek iıterl111 bir 

daha ıfıi .. 
* • • 

Linet göıluimde dura• 

, Fahri Işık 
"-ıt Me•leket baataaeıl 

•••tkea miHehHılll 
~~- n Elektıl~ tcdubl 
\ ~ llıdael S.1 1eı Soka~ 

DOKTOR ı 

~~~ıj~ı·I•~?.~~~ 

Loudra,(a.•)-Hıv neıa· 
retioia tebliği: S hU muha
faza tcşkilitrna bAğlı bir 
tayyaremiz dün ıabıh Nor
veç sahilleri açıkluında bü
yük biı petrol gemiıiae ve 
bir1z dabı küçük diğer bir 
düşman ~emi!ine hücum et
miştir. Her iki gemide bom· 
ba isabetilc hasara ;uğramış
tır. 

lkiçeımelik boı:yaka mev
kiirıde oturan Mehmet oğlu 
İsmail bir seneden ·beri ~ te· 

viştiği Muatafa kızı Meleği 
kaçardığı şikayet edilmiş 
suçlu yak lauarak hakkında 
kınuni muamele yapılmıştır. 

gö11reye 
Ağlarım bu gölre slliaıia 

diye, 
Ah, o gölgedir ki bıyatı 

tapar; 
Gözümün nurunu •lılere 

kıpu! .. 
~ .. """"' ~4.#"' 

~~~-AA il 81&i:&Sll8 .............. ... 

:YENi SiNEMADA f 
ı Atatilr\,.ün ölümünün 3cfi yılı ihtifali • Milli Şefin nutku- : • 
ı Cumhuriyet bayramı 2 ci görülmedik kı mı • _1 
ı UMUMUN ıSTECILE : 

1SalahaddiniEyubi vcBozaslan 
t • T 0 R K ÇlE : 

i 2 • Deli Suvari m~ def• 

ı Seınılar: 11,30-3.30-7.30 da 

Beni bir vefa11z riy•kir 
yapar. 

- De•;omı ••• -

ihtikar==-= -
. Mutaf~·~ ç~.rşı!ıadı tacir 

Rıdvan ogfu 1 Ahuiıı fılıit 
fiatla mal ııttığı hıhtr ..
rilmiş suçtu Y•kılıaı,.~ 
hıkknıd suç ı bıt y.,...,. 
yıpılmıttır. 

• 
• 

.. 

• 

al 



Alman harici- Vaşington mü., 
ye nazırı 
diyor ki: 

----:1&--
-Baıtarafı 1 nci sahifede -
tiyorJar. Amerik uın bu kö
tli aiyHetibüıünde Pasifikte 
harp çıkmıfhf. Harbin ilk 
ı&nli Japonları indirdikleri 
darbe üıerice, Pasifik Ok
J&Daıaadı deaiı v bava 
hlkimiyeti Japonların eline 
ı•çmiıtir. 

Almanya kom6aüıt tebli· 
kHİDi ortadan kaldırmak 
içia 1933 te jeponya ile 
aalaımııtı.. Haknmetin bu 
alzam blokuna iaailtereyi 
de çekmeğc beni memur 
etmiıti. Fakat Londrada an· 
layııaıılıkJa karşılışhm. Si
yaıi, aıkeıi ve iktisadi bir 
ittif alr. olan ilçlü paktın dün -
Y•J• ele ıeçirme?J mak1a
cli1le yapıldığı ıöylcnemez 
Oç11 bakt ıimdi bir üçiü 
Mkeri ittifak olmufH, bu 
Raı•eltin ıiy11etl yliıünden 
laarekete ıeçmiıtir. 

BARIŞ YOK 
Mib•erlo rjıpoaya arasın .. 

claki İf birliiinin ıözde bir
letik Amerika ile diier de· 
mokrat memleketleri yıkmak 
lçia çok evvel hazırlanmıı 
o~duta dojru değildir. Şim· 
dı barııtan babıedil-emez 
Harbi to11uaa kıder sıötii
recejiz. 

Mllttefik askerle•i, mu-
yaffakiyetıizlik h fi de 
memlekotleriaia. ve milletle· 
rlala ortada"a kaldmlacıeğını 
biliyorlar. Bunun için diit· 
maa yenilinceye kadar ıi
lllalarıaı br.akmıyacaklardır. 

RUSYA HARBi 
Raaya aavaıı, doiu t bli· 

lkeıi ortadan k•ldır1tıocaya 
kadar ıOrecck ve a ümilz· 
deki yal bu fş k~t,i ol•ıak 
laal eclilecekt1r. 

---c---
Mar tini k adası 

Vaıiagton (•.•) • Ameri· 
•• hariciye aaıırı Miıter 
Hall demiıtir ki : 

- Amerika Birleşik dev. 
leUeri ile Fraaaanın M rti. 
•ilr y6k1ek komiıcrliği arz•••da yapılan yeni ulaşma 
Martiaikia bir mihver t Rr· 

razaaa kartı mlldaf aı11nı te· 
mia etmiıtir· Martinik bal· 
lrı Amerikadın yiyecek ve 
dfier libuaılu maddeleri ,.ı. 
maktadır. 

ASRİ SiNE
MADA 

-o-
Bitin lzmir hılkınuı u

bıraızhkla b kledifi Tnrkçe 
ıazın Arapca ıukıh Vedia 
Maaabaiuhı yar•ttı;ı (KIZIM 
LUYMASIN) r.Htnu d ki fah 
eıer 27 lllr kAaua cumarte
Uaclea itibaren A ri siqa .. 

-· r6ıterilecektir. 1 3 

MWi 

lakatı ın 
a IS 

., 
1 

---- - ...._. 

Vaşington, ( .ı) - Gaıe· 
t fer. B. Çörçilin beyaz sa .. 
ray görüşmeleri etr•fıada 

uıuıı boylu mak•leler neı· 
relmektedirl r. Büyük Bri
t nya baıv ili bir ef111ne 
kakr m nı h li i ldığından 
butadc c taret ve azmi 
t mıil eden harbin bOyük 
idarecisi ve mükemmel bir 
hıtip olarak övülme t dir. 
Gazeteler Viston Çörçilin 
B. Ruueltle koouımalarının 
muhtemel neticeleri hakkın· 
d tahminler yapıyorlar. Ma
ruf Vilyam Ten diyar ki: 

Bu konferauılar bütüzı 
dihıyada bir yüks k bup 
ıürasının temelini atacaktır. 
Bir müttefikler araıı mü· 
himmat kom syonu kurula
caktır. Bu cepbelcrdea her 
biriae bir baı kumandan ta· 
yio edilecektir. Mevzuu ba· 
hiı cephelerin Atlantik, Pa· 
sifik, Rusya, orta ıark ve 
Çio cepheleri olacağı zan 
ediliyor. 

Vakit Kaybedilmeyecek 
Nevyork Sun gaıetesi ya

zıyor: Amerikan milleti B. 
Çörçile bugün boş geldiaiı 
diyor. 8. Çörçil yolculuğun· 
dın çekinmeyen, milbim iş
lerle bizzat meşgul olan 
adamdır. Bız A 10crikahlar 
ban D e me olduiuau 
ani r ve takdir ederiz 

Nevyor Tayruis diyor ki: 
"8. Çörçilia buyez saray· 

da bulunması v kit kaybet
mcyec ğimiıio bir delilidir. 
B. Çörçil Hitlerin biltüa 
d6fmant rın10 iştirak edebi· 
lecelderi bir ittif k meydan• 
ıetiraıck \•e en bOyük mey· 
d D mub r bericia ıo uocu· 
ıo bitmeden evvel kahncnı 
f:sıaın girm yr.ceği hakkın· 
d içil n a dı müdürlemek 
ırio Aınerik y gelm' t' 1' iŞ lf.,. 

EK K 
Ucuzlıyacak 
Anker (•.•) - Başvekil 

ve Ticer t vekili dna 8. M. 
Mecliıinde mübi beyan tta 
bulun r k buğday koruma 
kar§ıhğı \·ergisi ia kaldırıl-
dığını söylediler. Bu mil 111-

sebtlle e meği d bir mik· 
dar ucuzl mısı ihtimali var· 
dır. 

iz mir 
Ask . li 
Şubesind 

hancı 

• • 
Ort fbl'yetaameli kıu 

hizmctlile in 27 12 941 tari
bi~e d r şubemiz mür • 
cıatları. Gelmlyenl rio •ı· 
k rlik k unuca göre c n
landırılaC11kh • 

biletleri Cil • 

iZi 

(iia.l.IN illi] t25 linci Klaun ıHt 
·---·--

H E (Ü. 
~~----~~----------------:--;f -

Ame ı lılara imanlar bu So 1 giliz 
2ö e Alman !kere istilii proi 

çekilişi yakın- ramııia bizide
da durmalı.. mi koyuyor ? 

Alman ha• 
hücumları 

-~mı--

L:uJdra,(a.a)-laıllil ... __ ..., __ 
Nevyork (•.•) - Bir Ame .. 

rikao ıkcri muharriri ya· 
zıyor: Hiti r Ruıyada rica· 
tioi 1 S ıoııkioundan evvel 
durdarmak ururetindedlr. 
Bu tıuibte termometre ııfır 
ltı~da 40 dereceyi bulur. 

Almanlar 15 ıonklnundan 
vvcl Novograd Briaruk hat• 

tanda yerleş eJidirler. Aksi 
takdirde Nıpolyonunkine 

be zer bir asker! felikete 
uğrayacaklardır. 

Ve bu f eli ket bir boııun 
ıekliai alacaktır. 

Hitlerin karşılaıtıiı en 
a§'lr ağır mesele yollardald 
tahribatbr. Elverir ki kutup 
sotukları bHmadan orduıu· 
nu kıt mevzilerine yerl,ıti • 
rebilıia. 

---o--
Ekmek satışı 

karne usulü ile 
başlıyor 

Aa eı , - Ekmek 11tış· 
farında karne uıultlutıa tat 

bikine• y beııodan itibaren 

baılaamaaı muht m l aörü· 
lüyor. 

Karneler h•lka bt letıliye 
ler tarafaodau tevzi edile· 1 

~~ - --l 
Mühim bir 
iftira davası 

__ .. __ 
Loadra (a.a) - Deyll Eltı · 

prea iaıete1inin Stokbolm 
muhabiri, "Hitlerio yeni bir 
darbe vurmığa çahştığrnı., 

ıöyliyor. 

Bıhis mevzuu olan şey, 
kolay bir muzafferiyet elde 
etmektir. 

Bu muvaffıyet, Hitlerin 
miJletine bir Noaıl hediyesi 
olacak ve •ynl zamanda Ruı· 
yadan ve Lioyadan gelen 
fena haberlcıi önlemeğe ya· 
rıy•cakbr. 

Hitler yeni taarruz içın 
kıtalarını ıimdidea topiamıı 
bulunuyor. Alman bamlesinın 
yapılabileceği bışhea dört 
iıtikamet vardır: 

1 - Ruıyaya karşı yeni· 
den yapılacak bilyük bir ta· 
ar ruz. 

2 - logilterye karıı losı
zıu yapılacak bir taarıuz 

3 - Türkiyeye kartı ya· 
pılacak b•r idili bart:keti. 

4 - Cebe_lüttarıka hücum 
etmek üıere Jıpınyaya ylirü • 
mek. 

-.-..:-o--

kuvetleri d&n ıtce ~ 
üssünli Kolonyayı ve 
Af manya da dijer bed 
bombalamıştudar. 

Loadra,(a •)-Hava ,,sı 
lığının tebliii: Dün • 
düş mın tayyareleri iof 
renin • hil keıimlerl as" 
de uçmuıtur. Atılan bOllt 
ludan bir kaç ev baıarl 
mışhr. bir kaç yaralı '' 
v rdır. 

ınaHiz 
TOrklUB 

na dlgorıar 
-Baıtarafı 1 inci ıahıf .. 1 

denizin doia cenap ki 
boyanca J ıponlarınkl•• 
zer muvaffalüyetia eld• 
meıicl Hıllerln arıa 

iioe biç 1Gphe yoktur. 
nuola beraber buradaki 
lar P•ıifiktelriae 16r• 
batkadıı. Jıponlar ı~ 
liode baluoaa millette~~ 
c ııaı ettiler i Almanlar 
tetik Bnrinde bulaa•D 

J 1 
.. lar t.rafından bıkl apon ara aore ve kuvetli bir ıekild• • l 

Tokyo (•.a)- Bahriye da- kim edilmit olan m•• 
İlesiaiı.. t bliği: J tpoo do- k rşı he cum edecekl• 
Datımıı kuvv tlcri 21 22 ilk Şimal F1aosa topr• 
kinua g ccsi ş;ddetli bir Hıtl r içio d1ıha m&aait 
fuhnaya rrığrut.n Vek ada- ıemio olacaklar. Fakat 
sına asker ç•karmışlerdır. Aftik d yıpıl Cllk bir 
Adıa şimdi tamamıle işgal fer k t,i mahiyeti hiis 
edilmiştir. iki destroyer mıyacaktır.,, 
kaybettik. • Deyli Telınfıa 

Fihpinlcrde 21 Amerikan muharriri reııeral 

Kuşadası kazumın genç tayyaresi tahrip ~~ilmiıtir. ıunu y zıyor: 
ve ·ıymdlı cümhoriyct mlid- Jtpoa Batvekilinlo Beyanatı "Kati bir netice eld• 

----o----. 

dciumumlıi B. Fevzi Balkır Tokyo (•.ı)-Bııvekıl ge· mek lstiyoua Hiller 
neıal T ojo Siyam Bııveki ingiltereye çevlrec• 

bakkınd• Kuıadasında otu- ı· d Böyle olmavıpla fi 
f b 

nı~ ver iği cevapta dDiu ı 
rur rils.atör Kemai Kutucu A d bı·r aııırtm hıreketi ıya a yeni nizamıu el bir· ,, 
tuafrndan Adliye vekiletine liğiyle kurulmaaıada Siyamın mık iıterıe 1'1rkiyeai• 
on bir maddelik bir ihbar rine ahlacakbr. B rolüDüa ehemmiyetinden bah· 
yapılmıştı. beraber Ttırkiyeden ,. 

ıetmlı ve demittir ki: • 
Adliye v k lctioce yapılan ıureble tKıfkaay•ya 

- Hovg Ko g elimizde· bi b •-
tabkilu•tfa bu ihbarın cüm· r ücum• ıeçmea 

dir. Manllla ve Siı;gapurun mubt mel bulunmamaktl 
lesinin isaa v0 hlilJiyon hı- yakın..ı• düşmeainı· beklı'yo· Ş k '-klk h u u önfimüıdeld bir •~ 

at ilifı olduğu t heklhık A ı '- f ı·rinde dı'katımıır k8,.D"' ruz. ng OHalOD 11.6 UZDDUIJ 1' 7 .. 

etmesi uz rın Adlfy~ veki· doğu Asy.sd&n ıilinec•fi ya' Türkiye ve ıariye 
ldinfl! tal biylt: lzmir cüm· '- d rı'nde bulundurmımıı güu UZia:" eğildir. 
huriyet rrü d iuıııumılığı Ke· -----------· icıbı ol c~kbr." 
mal Kut cu b • ı ıftire 

d v s& ç ş bu d v ya 
blzz t muddelumumi Feyzi 
B Unr da illik t etmiştir. 

F brikatöt K m l Kutucu
nun 16 • 2 • 1942 sı6ııü llmir 
ağır cdza nıah eme iade du· 
rüımumın yapılac"ğ' babn 
ahnmıştsr. 

• 

( Saadet ) 

piyasası Vilayet oıe 
~uglln altarı piyauıı ,a, .. tupçusu ayr 

J dır: 
Reıııt - 2815 
H mit- 2700 
Aziz - 2625 
Halkah- 2600 

Viliyet uı~ktopçu•• 
R~ fik Kuıucuoğlo mu•• 
ten bıılra bir vııife 
mek Ozerc bu sabah 1 
dtn "Jrılacıktar . 

M rkeıl 
T J foa 


