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CUMA 
Telefon: -3503 
-iare: l~mirlinr 

B. 110ka;ında 
a 

Rozveltle Nor-1 Son~ Dakika 
t llaro kızıstı ve veç kralı 

daha çok kızı. arasında 
§acak, çünkü •• 

._...-..-c---

H ırist i yanlu ın barı~m•, 
a oJi\şma ve see:ş r.a .. 1 

lbefbumlaranı t•lkin eden ı. o 
•l bayramı, bu yı l pek çok 
bariıtiyan d~vlet ve miHetle· 
tiaai birbirioi yırtıcı ve kau 
d6kftci1 bi .. ı ef.d fde boğ.ula· 
llıa\da meııut buldu. 

--··--
Ve9iogton, (• .•) - R~rs 

Ruı:nlt ve Norveç kralı 1-fa
ko?> arasında Noel müc;uc
bdiy!e tebrik tt'lgufları t~
:..ti edilmEttir. Kra l Hakoc 
tarihte ilk: dı:fa olarak N or· 
Vt' Ç' e Amerika arasında b~
essüs eden si lah · arka dı;;.ş 
11ğından gurur duyduğutJu 
bHdirmi~tir. 

... w 

RUSLAR Di
YORLAR Ki 

~ Karlar altında kalan 
insan ve malzemenin 
sauııması zamana 

mütıvakkıf tır 
--..... o-----

Mo2lt ova, {ı.t ) - Haber· 
lt r bürosu bild iri yo ı; 

Sıalll~. A;;:ı,., 
Amirf ••Bat 

Muha.r.rfrl 
SIRIU SAMU 

se,.;liit 1.s LiN 
fi AylıA4 n 

SAYISI (100) . P AJlA 

Kilçlik çocukları sevindir· 
tnek için bir çok ve1ilelcr 
Y•ratan aoel baba, bu sene 
tnhıi miai yavrular1, mlltfik 
•11ıfa,1, bedbaht zevceleri 
löı yııları içinde yakaladı. 

Misler Ruzvelt C(!vabında 
cesur Norveç g emici1eriniu 
mafzeme nvkiyahuda gö.i· 
terdikl•ri büyük yararlıktan 
bahsetmiş ve hu silihların 

Moskova Cf' pbesiudeki ba· 
rekatta Almanlar 21 ilk ki· 
nanda büyük kayıplar ver• 
mişlerdir, Karlar altmda ka· 
lan bir çok malzeme ve in· 
... ıaymak mamkln olamı~ 
maktadır. 

___ Jngili~:kralı,~kraliçe ve-çocukları - - - • 1 

Sulb •• ılk6a dilekleri 
Q, dolu papanın cıbz ıe1ine 
lcıl•k verecek bir devlet 
~•laaauı ııtır. Avrupada yap· 
biı · fetuhattaa sonra Raı 

Allab1• iaayetHle yer yil • 
z&ade fert bBrriyeıiai yoai· 
den teaiı edeceğini ı6yle· 

miıtir. ---o--..... -
tepbeti 8aBndc gerilemei• Iran sefirini 
lbecbur kalan .Almany• b8· _.,......._,. 
lG1a zaferlerini boı• çıkara· kabul 
t,k, 11eticeıiı bırakacak bir 
atlıaa vı tevekkuf devresi· 
•• rireceiiaia zaoaetmek 
"fteraaluldur. 

J•po11 baıkıa V4l hDcum· 
~rı ile uykudan uyanan 
' 4\aa.erikalılarnı bauba .Aoa.r• 

~ılerlal kapımalarını, elle• 
ruıı baflamılarıaı imkin 

k Jol&tar. 

Aakıra,r (ı.a)-Jcra Vekil· 
ler Heyeti buglio atfeden 
ıoara ıaat 15 te Bışveki· 
hıtte Bııvekil Doktor Refik 
Saydamın bııkanhğı albnda 
mutal tuplaalt•ını yapmıştır. 

Ankara, (ı .•)- Başvekil 

Doktor Refik Saydam bugilu 
saat 14,30 da itan büyük 
elçisi _!eh~b _Badiyi Baıve-~ 
katette_!.kabut buyurmuştar . ~. liıldki •o korkunç bir 

~'J•t •• memat savaıına 
llı111iı olan logilterenla yeni 
'''Prıııe "•'Ş''•ım111 için Almanlar cep· 
•ll1tde11 Kelen her mtlc1;dele ~ 11 
'"• tahrip va1&taıı111 bış vu· he-alıyorlarri 
"•c•iı muhakkaktır. Berlia, (a .a)-l~ğ: ~So!·J 
Çıkmasını çoktanberi bek· yetler .. [;oıaeç ~~ıadı~~İ.!.. ... ~ 

ledıtt bGıOk fınıtlarıD ıu · - d id b6 
t çok -~o~tal~~ .!._ ~~ e!_ · !f 
11\lr ettiiiai ı•a eden Japon· cuma ıeçmıılerdır. Bu bü·l 
''• kuneU d&şınaalarıaa cum p&ıkürttl(müıtur~ lmuh·I 
~'''' elde ettiği muvıffıkı· telif yerlerde-·birbiriJar~ıac•~ 

Almanların yeiiae taar· 
ruı kabiliyetine sahip bulun· 
duları SiYHlapolun ıon altı 
g6ıa zarfında yapılan harp
lerde 2() bin kiti &lmOıtllr. 

.......,_ .. .....,._ 

Gazeteci bir ha 
yan Çörçili no· 

el babaya 
benzetiyor ___ .. __ 

V ışiogton (ı.a) - Bir ba
yan gazeteci yazdığı bir 

makalede Çöıçain Amcrik&
Y" kadu gclmetinin ıebebi 
basit bir aoel ziyareti olma· 
dıiını yazmakta ve bu ıiya
retin yanoki düayauıu ba· 
11şnn kazaamık için bir an-
latma imza etmek maksadı· 
na matuf baluaduğonu teba
rüz ettitmektedir. 

Yaııcı iyi niyet sahipleri 
hısınlarnı yalaıı birletmelerl 
kifi olmadığıoı, kötO alyet 
insanlar kadar kuvvetli ol· 
maları gerektiğini de ilivCl 
etmektedir. 

_!(.ral Jorjun 
Mesajları 
----~o-----

Loadra (a.a) - laailtero 
Kralı alhnci Jor jun Noel 

mlla11ebetlylo~meHjlaide dtl11• 
yaaıa ber tarafında milyon· 
farca halkının b•af dtlt11n· 
den emin olarak bu akıım 
siılere bitap ediyorum. 
Anı vataaı kortarmak için 

uzaklardaa.. atfAJ'l •• ı ..... ı-4'.-
arrılaa, •rkek, lsadıa ve 1reaç 
kızlara minnettarım. Ylire~ 
tim ııhmet çekenlerle ve 
eıirlerlo hep beraberdir. 

KraHçe ve bea hep bunu 
diiıDnü)·oruz. Belki de harp 
uzayıcakbr. Büau böyle bile· 
liın ve b6yle karştlıyahm. 

Sizi bilyiik bir aileyi düıllndil· 
ğiloden glbi düt0n8yoram.Har· 

bi ancak bu ıuretle kaer.aaa
cağıı. 

Bir ınllletia büyükliiiü o 
miUetia rabandadır. Harbia 

sahası geaiıliyor. PaıiJiklere 
kadar uıanmııtır. Hırp bü· 
yüdükçe aıim ve itimadımız 
da böyüyor. 

Hepimiz, genç ve ihtiyar, 
biiylik davanın emıaetciıi 
olan bizler her zaman lıuv
vetli ol•lim. Zafer günün~ 
gereken kuvvetten emio qla• 

)•Ueri bir bııimete çevirt· ~g~lea blicum -d~lgalar~~-dDş· 
tll.eaaek içia bütün hız ve em•n.hlç-.bir kazanç . ver-~ 
~ırıı ile atılıcığı ıüphesiz- ruı;miıtir. Dilşmaaı" ital~a~--
dir. f9riD m!~.•f !_• _ ett!~l~~--~ bır L 

O halde harp bütün bu kİsİbıy~ _girmişa!1 _ ~e ~..!.l~_l- ~ 
'•beplerdea dolayı kızııtık· ·yıblar karı• bilcumla . kas•·: 

...... .__. .. _._... 

Iran, Libya ve 
Rus harekit

larınelan 

rak ceauı olunuz. K•hraman .. 
hk hiç bir zamaD bu derece 
parlamamııtır. Bunu Allabın 
inayetiyle bu karanlık gün· h kı111ıcık ve yerler gök· bayı sıeri almıılardır. ıtaly~D 

1 d .lkorlorl iyi dövüımektedır. 
'' mahıer ve cehoanom ea d 
lait•n verecektir. Doiu cephesinde Oşmaaın 

ztrhh birlikleri ile yıpbiı 
Sırrı Sanlı hücum muvıff ıkiyetle püı· 

ler zail oluncaya kadar ta· 
kip edeceğiz. 
(Devamı dördüacü ıahif ede) 

----Müstekil 
Singauur; 
Teşekkülü 

Siyam ( •·• ) - Si1amıa 
merkez ıehriade mlltallfl 
Singapur adı ile '91r pap 
teıekküt etmiıtir. Be anla• 
ıeisiai bıt•eldl telJrik •tmif' 
tir. 

Almanlar 
Diyorlar ki 
Berlia (a.a) - Libya ta• 

arruıuuua baılıdıia tırilatu 
huıüae kadar lnıililler taak 
ıırhlı otomobil ve mılıelHli 
olarak bln parçadaa faıla 
zayiat verdikleri burada te· 
bariz ettlrlliyor .. 

llııııeaa ~ m a~-a kürtlilmlştilr. Şiddetli soğuk 

\ı Kalenin A 1. ve kar fartınılarıaı Alman· 

memnun __ .. _._ ...... lnsaflıl ubir çocukJlill 
t - ları büyük gayretlere mec· 

'-ıanlar Rusları !bur etmlıtir. Diitm•D ilerle· 
Tahran ( a.a ) - Saliihi· 

yetil Jıayaaklardın verilen 

d
• yl~i durdurulmuş ve ilç taek 

ezemez ıyor tahrip edilmiıtir. 
haberlere göre Libyadıki 
barokitın ıon loklıaflan 

.-.-.. --
Moakova (ı.a.) - Sovyetl 

Jiikıelr şüraıı reisi Kalenin 
beyanatta bulanarak demlt
tlr ki : 

Almanlar bize bir kıç 
darbe indirmekle bizleri or· 
la"l!l kaldıracıgıaı 1111mıı· 
latdı . Fakıl h6ylc ıeylerle 
h1ı .vet~i~ tL r.ır.1"!.'.'.-1. ·ı. 

Fransanın 
doleyıılyle han ıiyaıi mıh· 
filleri memnuniyetlerini be· 
yan etmektedirler. Roıtof un 

ProtestOSU Ruılar tarafındın iıtirdıt 
, edilmeai Iran petrollaraaa 

Viti (a •) -:- Sen Pıyer ve karşı muhtemel bir hhllkeyi 
Nikcltoa Fraı;ıııı .•dılınuıu \ orlıdın kıldumlf olrnH! 
blir Franıalıra ılhakıadan ;yrıc• memuılyetbıht tollk· 
dolayı Vlti hlikumati protH· k1 oJunm~{(ta· .,. • 

tc'd" 'n - -''~'· • - - - -- __ .. 
l
m - ·Bul bayram lbabamııduı .,,• htdiyel~ri tıhıy~lim? 
;'i.::· ooAruıu hen, bu"rpıbahhk :ııwaımul& ~ lıııı _.... 
.:.yapbraD, ıyakkı'bı fialı?! h!b!mıl!.n hi!' t!t e~tıt: )lı!f,. 
~"t_.n( .~;f!n ut_ nıy·~~~ 
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Nevyork Taymiı gazet si 
aabarriri Kugub y s Japon· 

~ ranıu Mikadoıa H roitanın 
1 ftb11 bakluoda g yd me· 
ı •aklı bir mık 1 y ımışhr. 
Japon imparatoru H roita 
JS bugllo 37 ys~ı ı doldur 

'muıtur. 

Maharrir: Diğer vcsik l -
ra '7e y ptluı hesaba göre 
Mikadonua kır y•ıl nnda 
olması iktiza eder .• 

Milyonlarca i ı uı bn-
klmdan olma 1 ber bet 
dlDJ• devletleri ar 11 da e 
aı tanınmııtır. Şarklı olm k 
itlba1iyle de şuk det( rine 
riayeti btl)'Uktnr. 

Japonların iddiaaıa gör , 
J•ponyuun Hkcri v m iki 

şiogtondaki 
ey az v 

l Kiliz Ba vekili B. Çörç.l
lin Am i y vuıl oJduğu· 
nu V şington'da Bey z 
evd 8. Rozvclte mi aflr 
olduğunu bildirmiıtlr. Be· 
yaz ev, Amerika Cilmhune· 
i 1 rinl oturdu J rı bin dır. 
'durası J m ı H b b'iu pi n· 
luıaa gör yapılmıştır. la· 
a t 13 ilkteşri 1792 de 

b 1 nmış, biu 1800 sene· 
ıind t•mımlanmışbr. 

Bey ı v yo tm t ştan 
yapılmı ve bry z boy ile 
boyanmışlıv. 1804de bu biDa 
l•kslmışh. F.kat 1818 de 
tamir edilmiştir. 1902v 1903 
se elerinde Cb rle Mekin 
t r fı ıd b ı11n değ"i iklik· 
ler ve ll veler yapılmıştır. 

6iau ıa eh fıodaki rezi 
orman ve park b lia g • 
tirılmiştir. Bur da i&rde 
p rtil r erilir. 

hti A a 
ıııf rt 1 r cıddHlnd 

h&ktlmdarı barış d mıdır. fırı cılı y~p n T vfi oğlu 
• O biç bir vıakit endi i mi Ali fmo1nd im 1 ettiği 250 

lltariıt g3ıtermez. Ooua kilo e m i Torbah a ota· 
lıllkitmd1rhiıaın adı 11Şoı,, ran M bmet oğlu Mastafeya 
dar.. . . ı t ra köylere kaçumak 

Mııu111 da "takdisi ulb,, islediği sır d6 yak lanmıştır. 
oalnt tr•nmu~11•1ITn1!!l"Y~,..._ _ ___,t 1 • J htnhiicller iclade fmıı 

d • g ltlffıgı Y•l'lı'ı nıı-.µ.an•• 
Htae fÖre bu ulh keli· oğlu Şerifj h rf c 55 kilo 

meıi onun ğ.11 d o değil 
kalbiliden go m kt dfr. peksimet s thğı hanları 
Jıpoo hükümdarı 1 8 ı . B Y1 1 çı mak istiy 

hiyeti kanuni tahdit edil· Avni NıU yak 1 nnuşUr. 
memiıtir. Fakat o bu h k
kıuı i timıl edeceği znm na 
yiae &likadar devlet adam· 
l•riyJe ietiıar d n evvel bir 
ıey yapmaz. 

Son dört sene içinde J -
ponyada hüküm sllr D d bili 
ihtililJeri sebebi de sk ri 
partiıirıin ,hükümdann s 1 
hiyetinio tahdit edilmesi id
cİIH11~~ao il ri gelmişhı. 
Avıupı kaıı:ua.I rı büküm

dan11 Hlibiyeti i tahd t <:t· 
miıtir. Japon teşkilat k nu ... 
nu lıe impar toru fikrin 
ıöre yapıldığı için d vl u. 
idaresi onua rey ve hakdi· 
rine bırakılnıı 1 rdır. J•pou 
nazırlarıpın her biri kc di 
aezaretınd m ıuldür. F • 
Irat _impu tofQ mirleri ile 
Y•P!hın işl t:d bu mtiuliy t 
kal~~'.ı.. . 

J•P,oa impar torun bir 
ıey uzt?h:nduğu zam n onun 
ıua aöı.ü " vct11 yahut .. h • 

Tabanca aıım k 
S adet v paru d lbr him 

oğlu H li Zihni o· ıu Hüs -
yinin 2 çift çotatmn ç 1 ığı 
ıarada y kalanmış ve üze. i . 
de y pılan ranmad bir h:· 
bıoc bulun r k alınmıştır. 

-----o---
zık 

Al1etnc•k Y adig r soka
ğmda Emia oğlu Mehmet 
lam i1 oğlu T hainin çık 
bulan b hç irıdeu 1 adet 
cuv luu ç laığın n y k lıc· 
mıştır. 

~-~o-----

n 1 ei iz 
k~ v zörü 

Rom ( . )- ltalyın teb· 
!iği: 

Akdeniıde 19 ilkk nucdrı 

(ıliiitl dil) 

DERNE 
Hah _.,.__o_ ..... _ 

.. 

.-o-

Ankarıadan akseden bir 
h be e göre, Büyük Mllld: 
Mecli i Maliye ez:;cfime~i, 
memurl rı ali d r eden 
bir k r r v«:rmfştiv. H yat 
p h lıh • ın memutl un g • 
çimiade t vht eyi diği ıor
lukl r tetkik edılirk a yeni 
seue blitçesi de memur ma-
ş ve ücretleri içi Uizumlu 

tedbirler ahuması t kar Elr 
etmiştir. Bir rivAycte göre 
H zir eyına adar memur 
mav.ş ve ücretleı ine lı zar. ç 
muvsı ne ve buhran \'ergi 
leari ni p ti de bir z m ya
pılma ı dü11ünülm..,ldedlr. 
M mafi bu b beri ihtiyat 

ydıyle karıılamak 1 zamdır, 

--
me fiş ere 

G çePlerd evlere t vzi 
edıle fışl rle şehrimizde.ki 
oüfusun Ori vaziyeti ola· 
l)ılmıitır. 

Bu t ıbit m k ihtiya· 
cıuıo kat'i mi tırı ı t yine 
yarayacak faydalı bir ç hı
m \re tevz! unıurluı ol • 
caktar. 

:O-: •ı 1--- &i- vıuilmt!l• 
dlğı al ıldığınaı; n oo s n-

ları lkm li için lüzumlu 
t dbirl r hama tadır. 

-----o-----
mek 

Uc z r 
Ank r - quğd y oru· 

m kAQUDuamı kıaldnılmaıı · 
na ıtysi uns--eşrdll

ilden ıonra ekmeğin bir 

kuruş kadar ucuıhy c ğı 
ani ılma t dı • 

Bu ucuzluğun yılbıfiıl!dan 
ıtih. I tııtbik dilmefti UV· 

vetle muhtemeldir. 

• 

ır i mallar 
tış işler· 

H bcr aldığımız g6re 
lkti t v kileli, Sllmer bank 

tış psurlarınd11 dev m 
eden atışlarırı bllyilk ıehb
lerimioıde arzz tiği buiiln
kü VIZiydl t bdile k rar 
verm!ştir. 

H ikin Qç metre p muklu 
v bcozeri bir şeyi alm k 
içio gOnlerc:e ve hatt ayl r· 
ca 11Jh ·p zeri rı lSn&ode 
beklemesiııia öo6nc geçile 
cektir. 

----o----
• az ıme 

ver· ecek 
Bayr m ihtiy çları için 

lzmirdc v vil yet köyl rin
de bıalk İk•ıer ilo 2 z 

dağıtılması it rarbıtıralmıştır. 

tevzi yerlerıo ve b kkallara 
sr..z gö derilere hemen tev· 
zıata baılanmııtar. 

Gıaz tevzlab y laız evfo
rhrde elektrik ce eyanı bu· 
luomıy nl ra basredilmiotir. 
Şebrimizd 35500 evla elek
trik&iı olduğu anla1ılmışt1r. 

D.ı ... ı .. ..ı.., .1 .. 1..,.,ae .nim • 

dığı h ide g z tevzi bod n 
istifade cdemiyer.ıler iışe 

müdürlüğüne mürGc ccle· 
c lderdir. 

--

Dil icıltizler tarafıad•• 
Hpt dildiği bildirile ı> Dera• 
Sirenaikin şarkıada kiln •• 
Blugazf,den sonra en mBhhll 
Um n ve ı~birdir. 
. Derne, eski yunıa mubar• 

rirlerinfn bahaettlkleri Dar• 
niı şehria·n yerinde bulaa• 
maktadır. Bu 9ehir 15 iac.I 
sırd büvük ehemmiyet 

keepetmiıti. ispanyadan hlc· 
L'et eden müılOmanlar Det• 
neye g imişler ve burad• 
yeri tmfşl rdi. 

Osmanlı imparatorlui• 
zamanında, Derıı Blngaıit• 
bağlı bir kazı idi. 

30 Eylül 1911 de Der•• 
Amiral Preıbitero,nun kil" 
mandası altındaki italy•• 
d1,uınnı t•tdıa~aıı bit 
bahri oümayiıe hedef ol· 
mtıştov. Fakat o zam•n T&rk 
garnizonu teslim olmak b 
t m dl. Nih yet ıebir 1111• 
te ddit d fal r bombardı· 
mmn edildi. ve aııcak 4 ıo• 
teşrinde iırıali mUmklln ol•" 
bildi. Bu dan ıonra, Dero• 
clv rında dev•mh ve çetl• 
mubar beler vuku• gelmlıtlf• 

Dertıc bu2üo 1rBıel fi 

modorn bir şehir oJmuıtor• 

iklimi mut dil kıı met.t• 
minde azami hararet 11fırı• 
ü tünde 14 derece olup ff 

yezıo ise azıml hararet ~ 
dereceyi geçmez. Bur• 
hol muz yet şir ve çok ibr•· 
cat yapılar. ltaly n li61'8ated 
muzu bllyük bir ıervetıd" 
dederek buna inhi11r altı•• 
almııtır. 

1929 da yapıl o 11yıaı 11e• 
•• ticesicdc Derne.nin nDfot11 

u m ş 12 bine çı~mışhr. fak•' u 
• • onr her bald rtasııtıfı 

ve 1 or Derne IOD yapılın id•ri 
M liye veldifeticden gel 11 te kilitta bir vlUlyet bıli•' 

emir üzerine mamur maaş getirilmiştir. 
ve ücretleri bugünden itiba~ Derne yoi zamanda oslt· 
ren vcrilmiye başraıaoc k ve him bir tic r t Jimıuıdıf· 
y rın öğleden önce tama- G r k bingazideo italy•f' 
m n t diy cdilmi buluııa· g~rekırn italyada B&agııiY' 
c htır. Dün bu husu le c!d- giden tic rtt gemi! riaia '' 
terd rlık muhuebc müdilr- mühim kavuı cRğı Dero• 

r a c lüğüode h zuh. y pılmıştır. tim nıdır. 

ı Herk.,.ın be~lediğl bilyilk ~ark"l1itmi 1 
ı Türkiyede ilk defa gösterilme hakkı ''iımire" nasip ol•' S 
ı A~ tist v Okuyucu ıaa tkir Abdülvahıbuı eu son şıbe••,ıs 

lik 
besi den: 

Orta fhliy tr.ameJi kısa 
hizm tlil ri 27 12 941 t ri
hiae d r ıubcmize mfiı'a· 
ca Uau. Golmiycnlerin s· 
kerlik h ouuun göre ceza
i ndmlac ktır. 

l Bir şk Dedanı... Bit Musiki Abidesi... S 
ı Tlir~çc S6ılü - Şark Muııikili - r p~ Şarkılı S 

i MES'UT Ü L R s 
ı 25 12 941 perşembe. günll malic lerd n itibar.en 1 
: • d Tel· S 
t sı emasın a s~ yar".mr. Bu öz kat'i bir 

emir ifade der. Harbe gir· 
mek yahut girm me huau· 
ıunda da bu söz: c ridir. 

bt1tı ıl n Neptün düşman 
kı Ui ıörü üo mürettebatın· l 
d bir çı kurtarılmıştır. ı A EMASINDAJ 

Mikado bu şekli büyük 
babHından kopye etmiştir. 
O, alik dar devlet ad mla-
riyle biç mün~k ş ve mü· 
ııverede bulunm ıdı. Uzak 
ttrktn laayişi y hut cmni· 
yeti içia yalnız e et > hut 
ba1ı.r d mekl iktıf od di. 
Jıpou imp ratorll utu 

llylımeı, mOddeti ömrund 
lbtlmıf bir k rreden f ılı 

Bütüo lzmir h lkınıa buı p rrçelınnı görilp sabırıızlıkla beklemekte olduğu S - - s ! runreşidın Gözdesi ! 
• • reamioı de çı ermEmıştır. 

Umumi oyunlar d da_ görül· 
memiştir O, go.f oyuautıu 
oyn r fakı.t y laız booı:ınc 
ve aar yıuın p rkrnda.. Ba 
golfa kımi l oynadığını da 
bil n yoktur. O, de izde 
yllı r, l• bi r lAkiu bun 
farı yaptı ın.ı g6reıa yoktur. 

-D v mı u-

• ı Türkçe Söılü EmHlsiz ş rk Mmi BAYRAMDA hkdim cd cektir. f 
ı B ş rolüoü: Şukın e.J güzel sesti v n büyük ılisti ÜMMÜ GÜLSÜM'üa bQyOk bir 

1
s 

ı muv&ff kiy ti oynadığı bu f ıliı.o şimdiye k d r gordtığüoüı v gör c"ğiniz ıark fil hole· 
ı i in en guıeli ve n muvaffak olun n1dır,... 1 
ı T rihirı u büyQ ve kanlı 111k m c rası.... 1 

ı Şıuk s rayl rı ıa göıt ri kama Ura ihti§am destanı... S 
~-----·--·-- - - ~--·""··-- ·------···-'" __ .. _. __ ---~-





1 ARiFi ' J 

Not r muav· .. 
lerinin dm
danistıf • 

rı 

Ankara - Noter ke!nunu
nan bızı m ddelerinin de
ilttirilmeıi b !dundaki proje 
meclis ruzonmcıir.ıe alınmış
tır. Projenin cncümenlerd 
aldıiı son şokl göre oter 
muavinleri de y rdım aan
dıiındaa istifade edtcek
lerdir. Senelik g yri ufi sre
lirlerl elli liraya kadar ol o
lar ~an bir pay alınmıyacak, 
200 lira kadar olauludaın 
y&zde ilç, henüz lir ya ka
dar olanlar dıa yüzde beı, 
nkiı yfiı liraya k dar olen
lardaa yDzde sekiz, buadan 
yukuı olanlardan yüzde on 
iki pay ahnacıktır. 

---ım---

• Noel meSBJI __ .. ___ _ 
Dublla,(a.a)-lrlanda Baı· 

vekili Mlıter Devnlora Noel 

yortaıa mllaasebetlle lrlanda 
mHletlae bir mesaj gönde-

rerek 1rlandanın harp dııın· 
d• lralmıiı en iııl vazife-
lerden biri addediğiol fakat 
la&cama utradığı taktirde 
keadiai mildafaa etmek ke
ranaı vermit olduğunu ıöy· 
lemiıtir. 

---o----
Bankalara 
Mevduat 

Aalrara (a.a) - Zraıt ban· 
kı•ıaa geçen yıl y•pıl n mev
duat 116 milyon lire idi. Bu 
yıl yüıde 19 nicbetinde yilk· 
aelmiıtir. Memleketimizdeki 
baak•laran umumuna yap1l14n 
mevduat yekunu 335 milyon 
lirayı bulmuıtur. 

Güven bili .. 

~~ DYO Kır.bira ( . ) - Hlr Fr~c- ;;;;;;-;;;;--...-~-;i·rz-;~=-=m~=u~=-mz-;Rmm-.;--;;--.;8-.:::W=Bi=m=iii::::wii=m~=Ti=ill~;;;.-~-::: 
~=:·:d ·:~" ::::~:e·~~ı:~ iman ge lng Q - urt mubafıi'. 
9 uncu orduya bıih lngiliz b •• g z - ,1 arına adir· 
ve imparatorluk kıtalaruua attı murett 
gönd tdfğj bir WCHjda de• batı kurt 1 m n ~i a~lık 
miştir ki: 'X' 

d 
• -en- .,.,ıl•~ 

- Noel ayni zanda bir m 1 8 lp A k r ( .a ) - l"I>' ifetı 
ümit bayr mıdır. Ümit ede- -•-- ve y rdun s v eter ce':,ıJo· 
bilirsiniz, zira kendioiıe bü- Ktahire (•.e) _ Ort ş rk Ank u mü,te:ek biiT 

M drit,(a. ) -ispanyanın 
yük memleketize, h yret ve· h V teblig"' ı: dut: , 

8 
1·ıf 

şimal s ilinde igero ya- ı ~ 
rici şefiniz Ç6rçlle, bOr Fran- 1Dındabi Porte Parena Is- Kıtal rımız dün Bingu.iyi K bramauı crlcria>• 0,,re 
sız rkadoşlarınıu, dOşmıoa panyol limnnında Altmark işgal etmiştir. hk hediyeler almak 'k•Jıf1 

ğır darbeler indiren Rusya hadis esine benzeyen bir bi Şehre ilk sıiren\er KrQtlık Türkiye şckM fab'1' diya· 
nihayet bitmez tükenmez diıe olmuştur. süv ıi kıtDI rı olmuştur. şirketi beş bin ve be 1~1 ıir• 

B l b·ıd' d·-· ·· e ler bgn\( sı da bia e k yorıkluının ağarhğını bu lt!giliz Savaş tayy releri un arın ı ır ıgtoc gor .. 
dOnye harbinin ortaııne Bonna Aluıan vapuruna bir şehir hınptır. b ğ•şl.umşl rdır. bO 1' 

k d f k 
Kuvvetli a ancı kollarımız Sayıo ınbeıııc• ,}ere te• 

aho Amerikıy ve onun ço ~ el r bllcum elti ten d l•Y' 
büyük §efi Ruıveltla yenmek sonra bu gemiyi 6 bomb düşmau2 ağır eyıplar ver lun lik&ları adan . ~· 

·ı b l d l ·ı \ dı· fİL•or, esirler hyor ve şekk ürü vazife bihrı !f1,,,Jt1 • ü kt b ki ı e. tırmış -r ır. 001 iz er J ~ r azmıne g veome e a ı- • bü nk ıı-t d Auk r ( a. ) - .... ,18ti 
bomballi\1101 zaten batmak düıınaoıo yu m 11 ar • ,... 

ıınıı. ·ı ıı·ht ve y rdım seveni r ce ... ,il' olan vapura atmıılar ve mB· top malzcmecı e s 8 mrıoı 1 ., 
rettebaıı mitralyöz ateıiao ele geçirıyor veya tahrip • kocniteıl in kahraıa•11 ~ıt~~ ---o--

1400 Ameri-
kan • • 

esırı 

~-o---

Tokyo(tt.a)- To\cyo reı

men bilcUrdiğioe göre Vtııke 

adaıının iıgali ınra11nda Ja

pon birlikleri 1400 Amerikan 

ıubay ve a keri esir etmio
lerdir. Amerikaa kıtal rının 

umaadını da esirler ara ın· 
d dar. 

-----o----
Honko g düştü 

---o---
Tokyo(a.a)-Jıpon umumi 

kararğibı buglln dila Hong 
Konguu düştüğünü bildiriyor 

Britanya kuvetlcri saat 17,-
30 da tcılim olmuşlardır. 

Japon bıışkumandanhğı 10,· 
30 da ateo keı emrini -ver· 
mittir. 

tutmuılardır. ediyorlar. rimiz için top1adıkf1' 1 ıı•dl' 
Bingaıi şimal doğusaoda hediyelerden ştmdi)'d rl~ 

--ow .... 

Batırılan 
Gemiler 

--o--
Loodra (•.•) - Rumen 

bildhıldıiiae g6re dUo ıa· 
bil mlldah tayyareleri .den 
biri lspaayaoıa ıimal kıy111 

açıklarında dOim•n donan· 
masının büyilk bir yardımcı 

remiıinl torpillemiıtir. 

Bertin (a.a)-Almın resmi 
tebliği: 

Bir denizaltımız Libya 
açıklarınd bir logillz dut
royerini batırmışbr. 

UZAK ŞARK
TA 

balen tamamiyle ltalyaular· 50 bia parça g511 • 
dan mnre kep olduğu ıauı· bulunuyor. ...,. 
lran küçl\k düşman gruklar Hediy.eye çevrUıııek ~ti' 
bulunuyor. Bunl rın -da im- yapılan para yardıdl;'ıt1f 
basına ç•hşıhyor. Hudut ci de h di.<eiik eıy• '~ııı' 
vanddll düım nın muk ve ve bualar •lik h mık• 
ınet merkezlerinden bili d teılitu olunuyor. f ,bt 
ha ort dau cldırılmıwtar. Hcdiyel rini baıır1•"': 

ht.oüz teslim edeaıeOI: 
Tıtyyarele•İr.ıiz uı:nç oto• lara bir kolaylık 0tıa• .. , 

mobılleriyle & ker D kledeo • yıP f 
kamyonlar da d hU olmak blrlt'şik komite yen• f•,Ji 

haft sında toplem• 
llıerc:düşmanın ço .. mikt r· tine g çec ktir. 
da taııttoı tahrip etmi tir. ---o-_,,. 

Kara kuvveti rimiı dilo ı JJ 
Benin h va meydntUDI iş- Kr 1 J or J" 
ial ettikleri zaman h va • 
kuvvetlerimizin k r da t&h- Mesa JI 11 

•ffP 
rip etmiş olduğu pek çok -Baıtar fı 1 ioci sab• ~ 
düşman tayyare2i bulmuştur. DENIZCtLERE M~S ~f~ı 

_ __,o_._...._ 

Gizi 
çıkıyor 

la 
Londra ( .a) - lo~il~ ~ 

albacı jol!'j ticaret f~l.0 bil 
supların gonderdig• d't" 
ssjd bilhttna öyle ~o 

IZMIR V ALILIÖI: 

T okyo,(a.a)-Rıngon üze
rinde bir bava muharebesi 
olmu;tur. 22 İngiliz ıvcııı 
bir J •po11 teşekkülOoe hü
cum etmiıbr. Bu t yyare· 
letdetı 21 i düşilrülmüştür. 

ht nbol - Toprak mah
sulleri ofisi farınlerda 9022 
çuval un buldular. Fuıncıla· 

"iki sene harptell 
şanla Ingiliz bandır••11111 
deııizde dolaşan vıP111 

üzerinde her Ztnkided 
bir gururla dalgalaoı1°''l 
yük bir cesaret ve fer~ 
devamlı bir ıurette ff 
gerdiai tehlikler çok 

Fiat mürakabe komisyonu 
reisliiinden: 

1 • lzmirde kuru baki nın çuvalııı toptan azami 11tış 
fiıta Y&kaek Ti..?aret Vekileti tarafıitdan (12) uruo ve pe· 
rakeade fiah Komiıyonca (14) kuruş : olar k tespit edil
mlıtir. 

2 • Bu fiaU rıa ü lilnc çıkanlar haklnnd .Milli Korunma 
Kaauau ahklmınca lakrh t yıpılıcağı ilirı olunur. 

IZMIR V ILIÖI: 
Fiat mürakabe komisyonu 
reisliiinde : 
1-BulKur ızami satış fiatl n toptan (25) ve pırakeride 

(27.5) kuraı olar k tesbit edilmiştir. 
Ba fiatların üıtüce çıkanlar hakkında milli korunma ka· 

DUDU abkimıaca takibat yapıl cıkhr. 

2-20-12 1941 tarihli iliııımız mucibince, ıakl•n•n hui-
daylardaa imal edilen ve muhtelif mahallere aevkedilcn 
balıurlara el koyma fiıtı (22.50) kuruştur. 

3-Keyfiy!Ot alakadarların malümu olmık ür.ere ilin olunur 

Milli • 
oıyaneo bil tlerinizi 

Sa lı manif -
tura eşya 

lstaobul - Fiat mOraka
be komisyonu manifatura 
mığaıalaruıda bir çok mı· 
oifatura cfyası bulundu. 

ra ıehriu bir gOnlük ihtiya
cını kuııhy c k un dağıtıl-

dığı bald ba kadGr unun 
Duıl bbiktiji h yret uyan· 
dırdı. Ofia yooidcıı h liyetc 
geldi. 

IZMIR V ALI IÖI: 
Fiat mürakabe 
reisliğinden: 

komisyonu 

1-Ziraat V kiletine bağlı müesseseler tarefıudan müs 
tah11ile tevzi olunacak tohumluk ve ıelekUSrd n 1ıeçirilmiş, 
triyaja tibi tutulmuı yüksek vasıfJa p•muk çiğitlerindcu 
Klevland cinsinin Adana merkezinde kiloıunuD 8.5 ve Aka
lanın Nnilli merkezinde 9 S kuruıtao aatılmasıoıo, lktis t 
vekiletiuin da mutıbakatile muvafık görüldüğü yüksek ti· 

. caıet Vekileti tuafındarı tebliğ edilmiıtir. 

2-Yukardaki fiatıa Ostüne çıkanlar hakkında milli ko· 
ruuma kanunu abkimıacı takibat yapalaceğı ilin olunur. 

yüktü... -
F at bizi tatmin cd; 
sc iı:.diren nokta d ~ 
darb !erini i d toı; 
sizi himaye> cylcoıc~ ıD 
sundaki geyıctleriD " 
s retlerin her gün •' )' 
ve d•h müthiş bir 
g ldiğini bilm niıdir·-

Atın piyS t 
Buglio altın piyaı•11 

ledlr: 
Reı t - 2815 
Hamit- 2700 
Aziz - 2625 
Haltn1h- 2600 

----2:/i 
( Saadet ) Kl•••lnden 

kueı!!ı aJe, 
aluaıı'.. Çorıtkk pJ Pollı Merka1l 3,91 

64 ff. H' ti ONDER T 1 fo : o 
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