
1 
(1-İer Giın Çıkar Siyasi Gazetef (HaJlcın Sesi matbasında Hlılllllfbr.) 

(Senelik 9, 6 aybk 5 Lira) (SaJlll 3 Kunq) ---
iı~~ •• , ... lsoN DAKiKA AA-DYo HABEAi..

2 

s.. ,!,..~ ..... /Yurdumuzun birçok yerle- Sekizinci ordu Tarablus· 
Hit,!~1"""•t- 1 rinde yer sarsıntısı oldu garbe yaklaşb 

- lld • 
1
.,. ... Allbra (a.~)- ~~ yurdumu~ bı~ .çok yerlerinde Kahire, (Londra ra~yos~ 8,15) - Libyada ilerleyif 

... r•fwla ,_ waaabll biaaeddmat ve en Ş&ddet.ısı Erbaada ol- devam etmektedir. Sekızincı ordu Trablasgarba yak
.... O...... 4 •• Je devam eden 3 şiddetli yer !aşmıştır. ;Yumuşak ve- tuz batakhiından g~cn b11 

So.,.t a.,. Al'llllbla, Siaopta o• 1&niye, Kaatamoouda 25 saniye arıaalı yolda Rumelia nakliyesine karşı ağar v• muvaf· 
U. ... ln ft •-.mrle- Tokatta 20 aniye:. Erbaada 35 saniye, Niksarda 2J sa- fak yelli hücumlar yapılmı,tır . 

.... aut, Hatta da- niye, Kays!rtde 20 saniye soren şiddetli zelzeleler o'· Kahire, (a.a) - Libyade Romel kıta1an takip edil· 
.... çe ticldet •4' (muttur. Erbaacla m61aim hasarlar ~ldaju tahmin edil- mektedir. Düşm,nın 20 tankı ile 100 kadar mot&rli 

Mbru ba. clirim mekteclir. Vali Erbaaya hareket etmiştir. vasıta11 tahrip edilmiş ve 500 esır ahnmııtır . 

.: t:: ~ _ A.LIA.N TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 
kalemlerin 

-..iJeceti. hayat- imha muharebesi 
itila tua•far ect.mi- d .1• 

.. - - .. 
Içlerinde3albay olmak uz -
re 1000 Alman esir ecli 1e .. evame\&ıyor 

~. ...... BerliD - Berlin (Rady:osu 9) Diia Volga arasın ıa Moskova (a.a) - Kanlı meydan muharebeleri bO· 
etjuk, kar ve &uda- imha •~rebeıi deva-.ı etmektedir Ruslar bir çok tün cephelerde devam etmektedir. Kıtalarımız 16 20 

li•u.a laayatını yok et· ,yerlerde plık&rlilmllftllr. Ruslann lO köyünde 32 O kilometre arasında Don nehri kesiminde ilerlemiflenlh-. 
~ ittifıtk imzat.dak· tank ka~tnaiflerclit Ayni umanda da külllyetli mik- içlerinde 3 albay olmak üzere bin ;Alman askeri e1ir 

tau korkqç lboiulm• tarda harp malzenaeıi ele g~çirilmi,tir. alanmıştır. • 

.~~ ·~•ik, Amerika uçakları Paris Tunusta ciddPtli yagv mor 
ftlfa •"9• UICla le• · Y 

~ ,w ..... ı., kendi· tivarında lar durdu demiryollan v 
ı.emen, ilim uçum- Lo ra. (Rad 8,lS - ,\merikana§ır bomba uça! - hombaJ 

f&tlcatıncla balmaktad1r- sine blcum edeı:eJı: bombalaıaıılardır. ~.bomba uçı jı Cezayir: (Londıa radyosu 8, • 5) - Tuausta şiddetD 
• • üa&ne dlmaem.iftir .. ~ollnn~ay~ .. Ingıh~ uça~la~m n yağmurlar durmuştur. Şimdi sipnr kazılmaktadır. Bura-

ffitlena kararılbıada yaphğı alanda bır lngıhz uçagı üssune donm~mıtbr. latda yağmurlardan her taraf çamur deryası haline 
-·-. Gllaelı ve bazılAI· iktisat Vekilim •z gelm'ştir. Şimdi bir kamyon şoflrü bir general kadar 

aıkeri teflerinia, ltal· 1 t>hemmiyetlidir. Yeniden mühim bazı noktalarda kllY• 
laariciye quın kont lstanbul (a.a) - iktisat vekili 8. Sırrı Day bug\in vetlcrimiz tarafıedan zaptedilmiştir. IHava kuvvetlerimiz 

ve ~I Kavalye• k6mllr depolarını teftiş etmiştir. Vekilimizin çarş~m~ a Mıhverin .ıevazı~ hatlarına karşı hücumlar yapmaktaclar. 
iftirakile yapılan güntı Ankaraya hareket etmesi muhtemeldir. Tunustakı demıryolları ve petrol sabrançlan bombalan• 

her ha~e ~1•1n Kalkütaya ilk hava hücumu mışt:. • 
aalbim ~llelerindea Kaküta (a.a) - Kalkiltaya ilk defa Japon tayyare· 8 ıncı ordu Elestana var 

bıa,.._ . yerı ·~· . leri tarafından akan yapıl mı~ ve akın yarım ıaat deva .ı' Kahire (a.a) - Sekizinci ordu Elageylanan 210 le 
11• Lavalin de Hıtlen etmiftir. metre harbinde oulunan Elelsana varmıfhr, 
arılluada ziyaret etme- ------------------------------------------

Lir çok pzele bafmu· b k H H dı 
tirleriaiayualanna mev- arın <ıpusu onun e 

tefkil etmekte11 hali . 

yaca;. füpheıizelir. I b • • 
Amiral Darlnın, gene- ecı• ır cınayet 
=~uM1:':~:";,!~~ 
İlaparatorluğunun sahne MERSİNLİLİ BAR GARSONU F AHRi TOTON VE 
-:"~;~,!"::'~;:: MÜSKiRAT BA Yit NiY A.ZİYİ ÖLDÜRDÜ 
bl~ 1

18lçlde bkir Evvelki geçe yansından kordonda Şenbarın kapısı ri verdiğini iddia ederek 1 Fahri batırarak vay Mr&• 
vermvae 111111 yo • t b' d B' · · ö n.-d k f . b. • . k t" . 1 k . ta T bomba soara ua ır e ınnct· nuu e ço ecı 1r cına- sıgara pa e ım a ma ıs.. yadamı geldiniz diye tekrer 
~;:;.ld::~ kon~ rfik bir Cfera atdilCiarı ve yet iflenmiştir. Hadise wbak- t~.r. Sabri _vumez . ve bu saldırmaaını çekerek Ni)ıa• 
L! ela • • fonlara aacalc zaferi temin kında en son aldıgmıız yozden munazaa başlar. . k lb" - en"ne sa-'--
uır zaman 11yaaıı _ . z nın a ı uz ...-
velere detil, ancak I edğcek uma~1 ~r hareke· malumat tu~u~: . . .. Fahri hamil bulundutu ıal- mıthr. 

ilim alet " vaııtala· I te geçmek nıyetınde olduk.. Şenbar ıttısahndekı tu· dsrmayı çıkuarak Sabrivi N' . .. ttı 
laıa anlqalmaktacl1t. tiln Ye nıüıkjrat dükkanın• , , ~ - ıyazı asır IUfe e Y•• 

99jaltılmuun aı&mldba ık· t f dula d d B S L2 ·ı k b" tehdıt etmek ıstersede et ralandıjından derhal Mem· Jlrlfmelere yer ı ara or rı a a • aun ı e ayın ıra- h J F L 

mahir eller tarafından sevk deri Niyazi yemek yerler· ranan gelen garson ar a.,- leket hastanesine kaldanl· 
Af~ lariliz ve A· ve. idare ohandaklarandao ken Şeabar garıonlarından ri~. Şenbara !ötürü.rler. Bu mış. ve dün gece alclaiı 

kanetlerinin Ro-1 iki taraf ta kara ve hava Mersinlili 43 yatlannda h~dıs~den mutcessır. olan derın yaralardan mitee811. 
W..m•e Waaaa Al-1 kuYvetlerinde bir listünluk F abri Y almaz ıelerek bir Nryazı Şen bara gıderek ren saat 21 de hayata ebe· 
Ye ltalyaa ordalanaa t temin Jetmeğe büvOk bir paket sigara ister Dük- bann sahibi B. Şahaba diyen gözlerini kapam1ı ve 
yapbldan hareketlere kıymet ve ehemmiyet nt~ kinm sahibi 8. abri si~" , şikayet etmek ister. Niyazi katıl Fahri kamasiyle ya. 

, orada bilhaua in· 1 
!etmektedirler.. ranın bedeli olan 30 kuruşu tam barın kapısı ıç1nde "gar· kalanarık adaletin pençe· 

leria 11teıidea pek hl ( SIRRI SA ti ,,,ermesini söylemis c ,leFah on Fahriye rut gelmi ve tine teılim eclihDiftir. 
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INSANLAAIN 
İHTİRAS· ATEŞİ NE 
ZAMAN SÖNECEK? ••• 

--- --
-63 -

Bazı tatarlardı İstanbuldia jVarhkve 
181Bkli 11181 mühim bir ıen ~":~! :=a• 

ı blll11durılm111Bat yangın :!'e':;e :ıı:· 
111
-lkl' 

' 

Ankara (i,a) - Verilen lstanbul - dtın ak .. m itlerin en kasa bir 

Hazreti Muhammetle 
Haticenin izdivacı •• 

malumata göre, görülen mühim bir yangın daha süratle tedviri için ted 
ı idari lüzuma mebni ve 19 .. geçirdi. alÜİmaktad1r. Şicliye 

•••••••••••••---••••-• 12 - 942 cumartcsr günün- Evvelki ak!am yanan l4 vilayetimizde varlık 
den itibaren başlamak üze · f~pka ve kolse ıı:nal.~thane- giıiae ait Jiıteler t 
re Haydarpaşadan cumar· sınden sonra dllnku yan: ilin olunmuştur. 

YAZAN : GÖNÜL EMRE 

Peygamberimizle Hazreti 
Hatice nasıl tanıştılar, 

nasıl evlendiler? •• 

tesi ve pazartesi günleri gı~da . bir kaç ~6mlekçı 811Da göre Jnan. 
saat 14,30 da kalkan 6, ve tr1ko~aJ. ~okuma ıma~ltha- 344 ~milyon lira, lllllİ' 
pazartesi günleri saat 19,30 nelerde bar kaç manııatu- milyon 7 l J,766 lira, 
da kalkan J O numaralı ka· raçı firma yaamıtt•r. Üıt .ıa 16,658,800 Hra, 
tarlarla Ankaradan pazar iiste çıkan bu yangı~la.1 8, o,OOtt, lira, Me 
ğünlcri saat ıs:20 de kal- hakkında zabıta hassasıyle milyon 178,206 lira, 
kan 9 ve sah perşemb; durmaktad1r. 3,235, ı40 Jira, 
günleri saat 19,SS de kal- Yangı.n Sultanbamanında 

1 
311580 lira Muou..,... 

---1--- kan 5 numaralı lkatarlarda eski Salti Franko müesst. li~a 'Edirne 841 BOt 
yemekli vağon bulundurul· sinin bulunduiu lbalcı ha- Aydan 1 381 619 llra 

Peygamberimizle hazreti Haticenin izdivaç hadisesi kt nandan çıkmıştır. Bu bina- . 
74

s ~ ... 'ı· • T-~ H . M . . . . mıyaca ır sen ,vvv ır es azretı uhammedın hayatında yenı bar safhanın açı- da halen gömlek imalitçııı 
576 000 1

• a. clı 38 
1 · b · · k 1 ~ b b 1 b" I' y • ""' b • o ıra, , .. ., n ışı, yenı ır ın 1 a ın mesut aşlangıcı sayı a 1 ır.. enıçag Eşref Şenel Sa n ve ,. I' "d ki rc1· 

Bu meraklı safhayı dikkatle okuyanlar Resulü Ek· takları firmasiyle tuhafiye- ıra 0 ey~I el .1'' 
· b 1 k •• ı••ı • Bu vı iyet erın remın peygam er olmazdan önce de' bütün yurttaş arına oy U erı ci Avni Yel ve daha bir • ı.· 

gösterdiği temiz ahlak, diirüst düşünce kimseye muh- y . v _ 

39 
çok manifatura trikotaj. do- ceklerı pa~anın ye ua 

taç olmadan, şeref ve haysiyetini muhafaza ederek na- k e~ıçag, 
1 

{av~y~ kuma licaretbaneleri bu· 154 736.}ıra .tutm 
mus ve istikametle ticaret hakkında her zaman örnek ba ma ta. 0 an enıçag lunmaktadır.' Fakat dıger bo~ çok 
edilmeğe değer güzel, parlak misaUerle doludur. Çoçuk Esırgeme Ku.,mu 

1 
• • • yellere tarbadıleıı 

Peygamberimiz bu izdivacı ile evlenme işinin ha- yuvasıua nahiyemiıin köy- gışlanmışbr. K?!.lil erım~zın miktara :malüm olmad 
yatta mühim bir rol oynadığını, istikbali düşünmeden, leri tarafından bayram he- bu hayırseverlıgı muhııte dun blitiin Türkiyeci• 
~ir aile geçimin kolay olmadığını ve bu hususta çok diyesi olar al< 398 lira ba- J şükranla karşılanmıştır. hakkuk edecek miktll' 
ınce ve çok derin düşiinmck lazım geldiğini ispat ve ~ • ---

1
. L A N surette malümdilr. 

evliligi bir zevk, bir heves meselesi yaparak yarı yolda Maamafih bütün 

~aşıran, b?calı) an bazı gençlere de ~ok yerinde bit s·· B k ı· • y ı· nun yanm milyar Hra1' 
CrS V<TDllŞ oldu. umer an zmır er 1 ·· t b • ed"I 

Resulü Ekrcmin bu ilk i zdivacı hakkında pek çok • •• •• • • çecegı 8 mın ~ Jı'I 
yazılar yazılmış . müteaddit eserler neşredilmiştir. Mallar Pazarı Mudurıyetin 

1 Hazreti Muhammedin tatlı siması, zeki ve parlak ---">--
gözleri, halük ve ciddi tavırları p k çok ~engin e pek den: 20 1111. batırı' 
çok lii tif ve genç kızların nazar ve kalplerini kendisine iktisat vekaleti yüksek m•kamıuın emriyle şehrim!• 
~elbcttiği ha lde peygamberimizin ilim, irfan, namus. resmi daire memurlarına yapılacak yirmişer melr_!'lık bir dlllZllU ıffet ve fazileti ile nam kazanmış, büyücek bir servet- pamuklu tev iatına ait listelerin tanziminde . aş:agıda 
te_n de mahrnnı olmıyan H ıticeyi tercih etmesi izdivaç yazılı hususatıu gözönünde bulundu olmasını dılerız.. Londra 
had•se ve müessesesine verdiği büyük ve ciddi önemin 1 _ ı isteler makine ile yazılmış olacak ve daıre- d • it .k. b k 
tarihi misali değil midir? n in e 11 yüksek iimiri tarafın daa zirleri imza ve mü h ürl~ . ~nıza 18~~ 1• d uçH, ,ı 

Biz bu mesut ve mübarek izdivaç hidisesinin bazı tasdik edilm ş olacaktır. • ı~ı~d• A enız e d~ 
tafsiliitını kudretli muhardr Ziya ŞakiJin (Hazreti Mu- 2 - Pamuklu çeşitle~ini alm~ğa. memur edılen m~· nızıııde ve J~po~ • c' 
hamm (" t) adlı degcrli kitabından alıyoruz: temeilerin ismi, dairedekı memur!yctı kve m~hh a~i•r•ıde 80.000 ani gıthkt. 

salihiyetdar olduğu hakku1da b1r tez ereyı mı 0 a· mihvere ait l20 gellll 
A ı H cakbr. . . " tırdıktan lson infilt rtı \, azrcti Muhammet 25 yaşına girmiş ve ev 3 _ Bu suretle tanımı edilen Iıste.le.r v.ı.layet. yuk- üısr.nc do··nmüştür. Bo lcnecck çaga gefmisti. t k a " 
Buna binaendir ki amcası Ebu Talip ile halası Ati· sek makamının tasd;kine iktiran etmesını mu .ea ıp P .. - it ın kazandıfı 

zarımız idaresine tevdi edilerek malı almak ilzere g~n nıza ın 
ke de basbasa verip Hazreti Muhammedi evlendirmek tayin eden sıra numa asını kendilerine tevdi edilecektır. far arasanda Sere..-
için mOzakerelere girişmişlerdi. ••,. ,. ,. ,. ,. ,. " ,. " " " " >< " >< >< M " M " " .. M bir limana kııqı ı 

Fakat şu aralık onun evlenmesine iınkin görülemi· ~ ELHAMRADA Bugün i~b'!~~erden : ya~ılan hi_•. hllcum!-. 
yordu. Çünkü Hazre ti Mulı•mmedin kazancı; ancak ·:..:,,_..,,,..,....., , ..., • • -..,,_ - . yahk deamıxmcle bır ı 
kendisini geçindirmeğe kifayet ediyor. Ebu Talibin iş· x Kurban Bayramı Şer.e~ıne . _ X vapur kafileoiııe Y 
leri de bozuk gidiyordu.. xEfsaneler diyarının .. Cinler ülkesının .... Perıler bol· x hücumlar vardır. 

Kureyş kabile.sinin bu bijyük asilzadesi, sevgili ye- xgesinin ... 1001 ge~e. masallarının .. ve nıhayet 35se- x 
ğenini şerefiyle mütenasip bir surette evlendirebilmek xnelik sinema tarihının en muhl•şem. .. en ııı;•zza':i x 
için Iaıım olan parafı nereden tedarik edebilecezini sen harikalı .. ve güzelliginc asla doyulmaz •recf ~· 
düşünüp duruyordu. xnefis göz kam ştıran renklerle süslü eşsiz sanat za trıx 

.Bu sırada çok müsait bir fırsat .zuh~r etmişti. ~ek: x BAGDAT HJRSJZJ : kelıler a ras.nda serveti ve ticaret ışlerıyle meşgulıyelı x R k 1 . 
kendisine mühim bir şöhret tesis etmiş olan Hatice " Conrat Vcitd ~abhulkJune.fDt.buprez e 5fl n~~kdim: 
· · d k. r Filmini sayın lzmır a ına ı ı ar ve şere e ısmm e ı kad nm, Şama göndereceği kervanı tes ım x d S l . (8 y amda her gül\) 1 t.1 S 1.15·3. 15't 
etmek için emin bir adam aradığı işitilmişti, . xe er... ean\~r. a r x 

Hazreti Muhammedin halası Atike, bu haberı alır x5. l5-7.1s-9.1 >'- e )4 >e ~ >< ~ >e M >< ,,. )C ,. M w w ııc M M imiş .. 
1 d >t ııc >e >e >e ~ • • - - Ay, ıı:imdi de 4 a maz, oğruca Ebu Talibe geldi.. -.:-:--:--::-:: - - - -·- -==-~ ~ >C >e ııc )C MM :ıc 'S' 

Meseleyi nakletti : " >e ~ :ı< >e =< x )4 >e x >< >! : ...c d : geri .geri mi gidecek1 
- Haticenin işlerine bakanların hepsi, zengin ol- : · Tayyare Sınemasm a 

muşlardır .. Muhımmet ise, bu işe herkesten daha faz1a x·T7:h::ı942 PO.Şe;;;be günü matinelerden itibaren x KIRK Bı;Ş"E çt1'1J 
elverişlidir, istersen _gideyiı~ı Hati.ce ile .görüşeyin. Bu "- BAYRAM PROGRAMI x Erk~k - Olur. 
kervana Muhaınmedı memur etsın. Fakır yeğenimizin x .. x lik değıl, şu kad n il 
eline bari bir e vlenme paresı geçsıp,. < TÜRKÇE SÖZLU ·ŞARKILI • MUSiKiLi • leri yüksele yübele 

Dedi.. " K A H ı· R E Sokaklarında : bete c;ikta •. : • Tekli o kad.ır cu ipl i ki, Ebu TaJ; p hiç ter~ddiit ' Dadın - Fıyatlall 
etmeden muvafakat ce\ abr verdi.. " Ayrıca: 3 KAFADAR BAHRiYELi (lngiliıce Sözlü) x Erkek _ Hayır, 

x Matineler: 11.15 - 1.15 - 3.15 - 7.15 ve 9.15 te. x 
SONU VAR "' .,. " ı.c .. w .. 1ıı1 ,. .. .. ... .. .. .. .. .,. w .. .. 1ı1 .. w .. metreler; 
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BAR K 1Z1 •• 
en 

Slllaft ldlll iste-' Varlık vergisi listeleri Maw; 
ııı ,ııbun ıur- 1 liye şubelerinin kapıla-

I Perihanın meraklı ve 
Solya~~!!,~~t mah- rına asılmıştır heyecanlı maceraları •• 

kemesi müddeiumumisi bir ızmır d8ftardarlığııdaft: . ROMAN - 41 - YAZAN: A. Fuat Tuğse 
fabrika tahrip ve idareci· 111.111942 tarihli \ 'C 4305 ticarctı· k'' J d 1 t --- - · • - -·-----

lerinden s kişi hakkında sayıı. varhk vergisi kanunu ,. rı.k verg':Jn: t:bi 
0 

t~~u~ Artık etraf ta kimseler ka· 
idapı cezaSJ verilmesini İs· bükümleı-ine göre teşekkül lan mükelleflerin İ!-liın ve b• 
temittir. Bu fabrikanın mü- etmiş olan komisyonlarca vergileri (bunların hemen mamıştı. Ü da SOD Ir de 
~Oril ile idare meclisi aza· takdir ve defterdarlığa tevdi kaffesi muhtellf nahiye ve f d h • 1 . b k 
sından bazıları. kara bor- edilen varlık vergisi mükel- köylerde olduğu için) köyler a a a resım ere a ıp 
sada yüksek fıyatla sabun leflerine a'ıt karar ve J'ıste- b · · · b k · "" d ) J 

k 1 d J ŞU ~Si ışıne .' a an yenı agır ag\,f ır a ım ar a ve sa-
aatma tan suç u ur ar. ler mükelleflerin kazanç malıye şubesmde asılmakla 
940 -oıuııuıar 101 vergisi itibarirle mensu~ beraber hc.r köy.Ü? ~e~da· çakların altından büzülerel 

"' oldukları malıye şnbelerı oıoa da talık ettmlmışhr. 
ıotıııauı çıaı- kapılarına asılmışlar. 5 - Verginin tediyesi Taksime doğru yollandı. 

1 
1- Her milkellefin kendi iÇin kanunen kabul edilen -- - --- , ___ _ rı ııor ismini ve namına tarh. edi- 15 günlük müddetin baş· 

lzruir askerlik şubesi len vergi mikdarıoı kolayca langıcı işbu listeierin talik Siyah .mantolu kadının dudaklarının k ·p rdanışı"'ld 
batkanlığından: öğrenebilmesi ve izdıbama edildigi tarih olduğundan bardan çıkanların isimlerini saydığ anlaşılıyordu .. 

940 doğumlu erabn son meydan verilmemesi için bu tarihten itibaren 15 gün - Sacit, Necdet .. Ruşen, Bahri, Muazzez, Saim 
ı·oklamasına askerlik ~ubc· mük~Jleflerin isimleri öz zarfında vergilerini öde· Dilşat, Feyzi...... '·-ela Zekiye, Arif; Turgut, Cafer 

"' kk d k Bar miidi1rii.. sinde baılanılmışhr. adlarının ilk harfJarina göre miyenler ha ın a annnun 
1 b b k 2 · dd · t f'k En sonra çıkan garsonların peşinden kavaz çıkart 1 - ismine celp çıka- a Ja eti~ ir şe ilde ayrıca ı ncı ma esme ev ı ·an 

ralmış olsun olmasın 940 cetveller halinde mensup tahsili emval kanunu tat· barın kapılarını kapamağa başlad .. 
Siyah mantolu kadın kornizlerdcki resimlere bir d 

do,lumlu eratın nüfus cüz· oldukları maliye şubelerinin hikatına te\'e. ~sül edilmekle fa daha bakıp derin bir göğüs g(çirdikten s vnra eli 
danlari ile birlikte aşağı· kapı ve koridorlerına asıl- beraber ver~ i miktawıa deki ıslak mendili gözlerine götürerek onlardan boşa 
daki tarihlerde askerlik dığı gibi bunlardan birer müddetin dolmasmdan iti- mak isliyen yakıcı damlaları zaktetmeğe çalıştı. Art 
şubesine müracaatları lile kopya da defterdarlık binası baren birinci hafta için "" 1 etrafta kimseler kalmamıştı. O da son bir defa da~ 
soa yoklamalarını yaptır- önündeki mü1ayede salonu ikinci hafta için °0 2 zam resimlere bakıp agır adımlarla barın önünden ayrılar 
ınaları lazımdır. Gelmiyeo- nun ve emniyet mndürlüğü- olunacaktır. Talik tarihin- saçakların altından büziill! büziile Taksi ne doğru y 
ler hakkında As. ceza ka nün defterdarhk bahçesine den itibaren bir ay zarfında 'andı .. 
:u~unun .hükümleri tatbik bakan kısımının dıvarlarma borçlarını ödemiyen nıiikel· Caddeden yıldırım hıziyle geçen otomobiller iizeri 
dıl;cekt~l'> d .. 1 l dahi şubeler itibariyle talik lefler borçları tamamen öde- çamur sıçratıyor, saçaklardan boşanan yağmur sul 

- ogum l' arın l t nince.ve kadar memleketin mantosunu ıslatıyor, şurada burada biriken küçiicük 
Yoklamaları 'yap lırken talı- 0 unmuş ur. birikintileri ayakkaplarını - berbat ediyordu.. Fakat 
ilde.. olduklan~bit mu· 2 - .Hizmel erbabına her hangi hir yerjnde be:· hiç bir şey görmiyor, hiç bir şey işitmiyor ve hiç 

nan.tar 340 doğumlnların tarh edilen varlık vergileri deni kabiJiyetlerine görr ~ey hissetmiyordu ... 
)'oklamasma gelmiyecekler- kendilerinin çahşhklara şahıs askeri mahiyeti hah. olm · Taksimi gec.:ip Harbiyl!ye gelen kadın önce Niş 
dir. ve miicsscsclerio kazan~ yan umumi hizmctlerdeveya taşı ve Maçkaya giden yol istikametine doğruldu, laki 

3 - 338 doğumlularla 'ergisi noktasından meı;;up bell•diye hizınetlcri:Hl~ ra. Harb~yc mektebinin bahç e nizam kapısı öniine geli 
erteıi seneye bırakılanlar oldukları ve gündelik gayri ıştırılal·aklurdıı'. cc etrafına bakıp tekrar geri dönerek Pangaltıya do" 
l>u yoklamaya geleceklerdir. safi kazanç ilzerinden ver· 6 _ Her şubede vcla li~ ru i!erlı:ıneğc haşladı. 

YOKLAMA GÜNLERİ giye tabi olan karneli mü· yapılan defterdarlık avlu· Üzerindeki manto ıslandıkça her dakika biraz dah 
AŞArlDA YAZlLMIŞTIR k 11 f 'd ı ı· t ı · ag~ n lasıyor vcag-u Jaştıkı·a sallibinin adın\ann:kesiyordu \.J e e liler ise karnelerini sun a ası an ıs e erın l t· • r 

16112/942 den 20/12/942 aldıkları maliye şubesindeki kikindc intizamı temin et· Ta iç çamaşırlarına kadar ıslanan kadın en nih 
k d 1 · b vet sişlicle bir apartmanın öntindc durarak biraz Ye a ar ımır şe ri mü· listelerdeki cröstcrilmiştir. ınck ve bu htJsusfa vaki J • 

•- fi fi · 0 şündükten şonra ağır ağır mermer nıcı divenlerden y 
•U! e erı. 8' 1 olacal< mÜracaalları l·aı ~l· 

2-0/ l l /942 den 251111941 - ına v~ .ars.ası 0 np· karıya çıkıp sağ elini kapmm b~yaz sütun merıne 
u k d B b" . .. ta kanunun ıkmcı madde· lauıak üzere bir memur hu üıerinde gez.diı·irkcn ı birdenbiu• çakan bir ..,imşegi 
,e a ar uca na ıyesı mu· . . C f k 1 d ı L.t ld ~ ı d · lcellefle · sının . J rası mevzuund un uruma~ a o ugunc ırı aydınlığı aradığı düymeyi görcbilmc!;ine yar ım ettı. 

15/lr~/942 den 31l/l 7/942 giren mükelleflere komis- mügelleflerinde intizammııı- Ne ytızıkki o titreyen elini ı;;on bir gayretle gör 
ye kadar Bornova nahiyesi yonlarca takdir edilen var· hafaıa etmek hususunda dti siyah diiğmeye uzatmak istediyscdc eli oraya dcıl 
ınıikellefleri. lık vergisine ait listeler memurlarımıza yard:m et· medcn butiin vücut bir kiilçe halinde mcrdiveuleri 

30/12/942 d n 5/11943 e Başturak şubesine asılmakla meleri ve tecessüs saika· iizerinc yıkılı verdi. 
kadar Karşıyaka nahiyesi beraber kayıtları da bu s111a kapılmaksızın yaln11 
l:bllkellefleri. şnbe tesis edilmiş olduğun- kendilerine ail \'Crgi mik- Perihan Fahriden son ayrıfışmdon bir sene sonr 

S/l/943 den 10/ J /943 e dan vergi mükelleflerinin darını öğrenerek çekilme· bir gece bulunduğu barın <'n (;..ğlenceli dakikalarınd 
'- d D - · d bir bar nıiidaviminiıı kolları arasında dönerken, bir ata ar egırmen ere na· teslimatı bu şubeye yapıl- teri ve bu suretle as 1 alil-
hiyesı· milkellefleri 1 d d .. n bit c iizerine gelen bir baş dönmesinin tesiriyle • ma ı ar. kalıların vakitlerinin ziya· .. 

ll•/l/943 den 15/11943 kendi ve kavalye i gibi oı·t.ada dönenlerin sntüıt' 
. ~ 4 -Bü ük ift i olduk- ma ve beyhude kalnbaltgv7 a k kadar Cumaovas: nahıyesı Y ç ç ayakları dibine düşmiiştli. Onu düştüğü yerden aldır 

l:bükellefleri. larından dolayı namlarına sebebiyet vermemeleri ilan maga koşanlar Perihanın a qzından boşanan ılık kanla 
varhk vergisi tarhedilen ha- olunur. l 6-17-18-19-20-22- ile ellerinin ısland~ğını gÖI düler. 

Zayi kiki ve hükmi şahısların ve 
1 

2~-26-28-30 7tı25 Derhal hadise mahalline yc6şen doktor Perihan 
muayene edip uzun bir snatoryom tedevisine muhta 

lzmir Emniyet müdürlü· x YE Bayramda Türkiyenin ve '" b 'h 1 d h 

i '"ndcn aldıöım 32/ J231 sa· x N 1 DE Balkanların 2000kişilik en " olduğunu söyliyerck, eğer unu ı ~a e erse aya-
.. • ~ c nın tehlikede oldug~ un uda ilave edıp, ayrıldı. x büyük sineması " 

.Yılı. ikimet. ~ezk~rem! zayi xSenenin en yeni ve muazzam Türkçe sözlii ve şar·:x Ertesi gün paralı sanaloryomlardan birine tedaviy 
ettam. Ycnısın a.acagımdan x kıh Arap filmi x giden Perihan orada iyile cceğine, gün gectikçe fena-
tskisinin hükmü yoktur. xGl.ZLf• AŞK Oyniyanlar:· Leyla Muratx taşıyor, gün geçtikçe çökiiyor ve giin geçtikçe barda 

Abdullah ojlu Mustafa x Yusuf Vehbi " kazandığı paraların şan sayılarına yaklaşıyordu. Niha-
- --DOKTOR ----- x · ve yine ilk defa x yet allı aydır tedavi meksadiyle sanaloryonıda kalan 

Sall.h Sonad xxDemı·r Yumruk Rlıhard Arlen."x bar ktzı 1) ı· akşa .. ı kimseye göziikmcden orasım terk 
edıp; gccl' yarılarına kadar 1 ·tanbu1un sokaklarnn 

xBayramda: K . Aşk: 9-12- ı~.05- 18 10- 2 .15 tc .. x dolaştıl tan sonra çok özlediği bar musikisini hiç Askeri hastaaesi cilt saç 
vt zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

H!.ittci ~vh~r 70 

x Demir Y. 10.55 -14 · 17.05 20.lOda x olmassa karşıdan olsun dinlemek ve \~ok görmek 
xSair günler: G.' Aşk: 12- 15.05· 18.10· 21.1Stc x 
: D'mir Y. 14-17.0 - 20.10 da x 
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ızıır Yabancı as. ' 
tırllk IUbBSİ baş. Sanal 

8. Ekrem 
• t 

H ABERLERi RADYO - TELGRAF - --
laılığıadao :: , Süınarbanktan aurıl· BOÖAZLAR •s ovyet kuvvetleri Don neb 

ı - 231121 1942 saı. ' ması bOuO., bl ESi ' • • k k k : .. 
gününden itibaren 340 do· t ı r MESEL nnı geçere pe ço es .. 
jumlu Eratın . ilk ve son zıuadır j . Berlin, (a.a)-:- Anado.l~ ı ye g&n&İm elde ettiler 
yoklamaları bır arada şube ajansının bususı muhabm 
binasında başlayacaktır. Sümer~ank yerli malla- bildiriyor: j Lotıdr~ ( R~dy~ 8,15 _). - Don ~ınta~uıncla R 

Bu yoklamalar azar rı pazarı lzmir şubesi mü· I Bugünkü gazeteciler top- ~~vvetlerı lOO ıs~an yerını zaptetmışlerdır. Bunlar~: 
. • ~ dürü B. Ekrem Sanal f z- .. ıçmde on da şehıe bulunmalctadır Ruslar 5 gllnde 1~ 

günlen harıç olmak uz ere . . .. ~ .. v •• lan tas nda, son gunlerde . kilometre ilerlemitlerdi . · 
Sabahleyin saat (9 dan) ı 2 ~1~ şubesı mudurl_ugunden Amerika ve lngiltere ajans- ı Beş güu zarf nda 13,50~ esir alınmış, alınan harf 
ye kadar devam etmek ı •~ti~a ederek. terfıa~ şeb- ları tarafından Türk-Sovyet malzem".'si arasında 2500 top, yüzlerce makineli tufek1 

üzere yapılacakhr. öğleden rı~ı~. ~~umı ~aaaz~l~r münasebetlerinin daha ziya· ; motorlu vesait, milyonlarca fitek bulunmaktadır. RUI 
sonraki mesai şubenin ken· rnudurlugüne taym edıldı· de kuvvetlendirilmesi için orduları, kol halinde ilerlemektedir. 
di iç mesaisine hasredil- ğini s~vinçle haber aldık. bazı teşebbüslere girişildi· ! Don nehri üzerin~~ki cephe ~5 kil~metralik bir sa"' 
ml.ştı·r Halkın Sesi: İzmir Yerli - · e d · 1 h b ha tntmaktadır. Bu ıkı kolun bırletmıf olmuı muhtc . ıın aır yayı an a er Jd" B h t · d·ı·k hh ti b" h b ime 2 H .. k· il f b" matları pzzarında bulun- h kk d .. .. .. .. me ır. u usus a şım ı ı sı a ı ır a er ge - er mu e e ır· a m a sozcunun muta- miştir 
b. l'kt ı t• k · duğu çok kısa bir müddet ı ı ~ - ·· 1 · ır ı e şun arı ge ırece tır. . . . eası soru muştur. ...ozcu, Sovyetler Almamların müdafaa hatlarını yarmıtlat" 

A - Nüfus cüzdanı. zar.f~nda yalnı2 Izmırlı~e~~n ihtimal ki bu haberlerle '. dır. Kar, buz tabakaları içinde bu Alman müdafaa bat' 
B - San'at ve vazife· d~gıl Ege . ~al.lunın buyuk Türk poJitikasanda bir de· , larmın aç imasına Rus topçusunun çok büyllk yardı.oı 

sini gösterir halen çalıştı· bır sempahsım kazanan bu ğişiklik yaphrılrnak gayesi olmuştur. 
ğı rnüesşeseden alaçağı ve- kıymetli arkadaşın Sümer- güdüldüğünü söylemiş an -l Hücundan vvel yüzlerce top baraj ateşine bafl• 
Sl.ka. banktan ayrılmas cidden k 1 - .. ·ı S ,,,1' maş ve bilah~ra beyaz ve uzun elbiseleriyle bayalal' 

ca nonu ı e araço5 unun b · S k l · O b · · · 1 d" 
C S f b 1yük bir ziyadir B Ek- 1 d k' ı enzıyen ovyet uvvet en on ne rını geçmış er ır • ., 

- mı ayırdında . . · . · . geçen er e ı nutukları ve Görülmemiş so~uk, kar ve tipiye rağem barek• 
esas olmak üzere ihtisas ve rem .k?rdeşı~ıze yenı vazı- Edenin söylediği nutkun 

1 
devam etmektedir. Bu yeni taarruz Almanıan b'!'~ 

meslek okulundan mezun fclermı tebrık eder ve mıı- Türk basınındaki tenkitleri, tün şaşırtmlŞbr. Almanlar bu taarruzu hiç belemıyot' 
veya ayrilnıış olanlar aldık ~ vaffakıyet dileriz. Türkiyenin politikasını de· lardı. Taarruz 16 kanunuevvel sabahı sart 5 te beş., 
lan sahadetname veya tas· - -• - - ğiştinnek niyetinde olma- 1 mış ve topçunun şiddetli ve yakıcı ateşınden ıoatl 
dik nameleri. Pencereden dııiını gösteren delillerdir,! Almanlar Rus hücnmunu öğrenmişlerdir. 

D - Geçen sevkten demiştir. j ·---"-·-
sıhhi durumu yiizündcn Girmek Berfin, (a.a) - Anadolu 

1 Hitlerin karargahında miİ" 
t:rtesi seneye terk cdiJdi- Ajansının hususi muhabiri · • • 

gine da ir raporu nüfus istemiş. bild~riyor: . hım bır toplandı . 
cüzdanında meşruhat varsa T'lk'l'k K b ~ Neue Vınes Tagcbla· Londra (Radyo 815 _ Hitlerin karargihında tPt-
1.. k ı ı ı a asogan so· d . .,

8 
_ · d.d 

uzumu yo tur. k ~ d 33 d t" et,, gaıetesı, Oıı?azlara lcrin batkanhğıhnda mtihim bir toplantı yapılmııtar.,,.,, 
F agm a numara a u- . 1. J • .. f 1 l - '·""'"' - San'at Dıbabın- t " b .. B k" • 1 M h aı l p an ar yınc on sa la .. top antıda mareşal Göring. Ribentrup, Gobles, alP': 

dan ahpta san , atına ve ça· unt l~Y.11 . k~ 1 ~ ~g ud a59- başlığı ile, Stokholrn mu· 
1 
Ciano, Fransız hükümet reisi laval ve ltalyan maret 

hştıklarına dair alacakları mu J gınd ı · mcı or 
2
°
9
° habirinden aldıgı bir telgraf Kavalyaro hazır bulunmuştur. 

an servisleri belediyeye . a > ~ rıyı neşre ıyor. Bu tel· ---'-- --b sayı ı ev c oturan ya· h l . . d' 1 
lastikten sonra getirmeleri ~ında Ncrıman Yakacağın grafta Londrad bu ü B J k J d -'• 
Lazımdır. evine geceleyin pencereden 1 d 'o t ay k g nk- 1 a 1 ÇI a r yanm 8 a&IDuP 

. d . • . d k er e r a ve a ınşar j 
H - Örneği ilan altın- g1r ·~.ın en ;a alanmıştır.. hakkı da diplomatik gö · Stokholm (Londra radyosu) 8.15) - .Bahkçılar ~ 

da çıkarılan künye p·ısı.ıfa- lbdUlkadırpaıa ha- rüşnıeler yapıldı2mı ve top· ı· rım adası denilen mevkid~. Almanlar hezamete ujr~...;a 
Y ı t h k b" .• · mışbr. AIL11anlar Sovyet mudafaa halar1nı gemem •Y" sından her mükellef ik; "r d an ıya arp a mesı aza- .. . . .. k d. 

t b b · d • 010 a uangıft d K ı· ·ı l "it . 1 umıtsız hucüm etme te ırler. ane era erın e getire- sın an ez ı ı e ngı erenın • 

c:cktir. Keçecilerde büyük Ab · An_ka~a. ve Mo~k~-va büyük 1 fngİ)İz UÇ&k)an 
3 - iki sene üst üste j dülkadirpaşa hanında yan- elçılerının de ışt~ra~ .. el-1 Yeni Dclhi, (a.a) - lngiliz bava kuvvetleri Ma 

ayni sınıfta kalmamış 340 gın çıkm şsa da itfaiyenin mrkte oldvkları bıldınhyor: nehri ci·ıarında• Japon işhali altındaki askeri noktaı.tl 
bunlarla muameleye tabi yarrlımile yangın etrafa si- . Bu hıber tbafında tef· ~ bilcum etmişlerdir. Yapılan bava muharebelerinde 
Alel umum doğumlu talc· rayet etmeden söndürül- sırde bulunan gazete, lngi· ı Jakon tayyaresi dü,ürülmüşt;;r. 
beJer :ki sen<> üstü üste az- müştiir. lilizlerle Amerikalıların ga K ) k d • )bs 
ni sınıfta kalmadığını ve yeleri çoktanberi malum azau an a enıza 1 
Devam ed !r talebe olduğu- müddet zarfında s nıf almak bulunduğu, maksatlarının Cezayir (a.a) - Tulondan kaçan Kasablanca d 
nu hakkında okuldan ah- üzere müracaat edecekler- Akdeniz yolunu zorlamak nizalhst Almanların elinden zorla kurtularak Ceza 
nacak ikişer nusba vesika dir. \ e ondan so11ra Boğazlar limamna gelmiştir. Bu gemini o mürcttebahna nipn ~ 

1 ( ı · d h· ı · d 1 ilzerinden Karadeniz yolile I vilmiş ve bu m"rasimac General Jiro hazır bulunmof ile 15/ 2 inci kanun 943 ı > - ımır R ı m c at -
l t k il fi Sovyetlere yardım etmek lur. günündea sonra her gün rcs u mı~an mü e e er 

Temmuz 943 nihayetine esas şubesıne acele müra- olduğu rnütaleasmı ıleri sü- Bir Japon generali Ö)dİİ 
k t 1 1- d rüyor. 

adar müracaatla tccilJeri- caa arı azım ır. Loodra (Radyo 8. 15) ~ Yeni Kinenin Yuna me 
nin yapılmaları lazımdır. 7 - Yoklama müddeti - - -o - .. . kiinde umumi t;\arruz yapdmıitır. Japonlar aiır z• 

4 - Her ne sebebe 23 - 12 • 942 den 1512 inci Hüseyin atla püskürtülm"iş ve bu muh:ırebelerd: bir Japon 
mebni olursa olsun şimdiye Kan/943 tarihine kadar nerali olmüıtür. 

kadar yoklamalarını yaptır- devam edeceğinden bu Zambağı Fin tebJigı"' • 
mamış ve emsali sevkedil· miiddet ı.arf ında yoklamaya 
miş 316 dahil, 339 dahil gelmiyenler yoklama kaçağı Y ara)adı)ar Helıink (a.a) - Fin tebliği: Şark cephesinde R.,t 
doöumlu yoklama kaçak- kalacaklar ve emsali sevk S . . 1• M . ... J ~b lar.n 7 makineli tüfek yuvası imha cdilmiltir. Rusl~ 

• eı vı ı escıt ı::>a a et- kJ 'k" k 'f h'. k.. t'' l - t•• i lk. fır 
lar nan da yoklamalan bu edildikten sonra müaraacat f - ı h il . d 1034 yaptı arı ı ı eşı ucumu pus ur umuş ur. ı 

mog u ma a esın e uçağı da düşürülmüştür. 
müddet içinde yapılacaktır. edenler de bakaya vaziy~ numaralı sokak on numa- • Ba k•ı• 

5 - Yoklamaları g erek tine düşerek mükellefiyeti rada oturan Şevket Lokum Portekız ŞVe 1 1 
şubesinde ye gerekse şube askeriye kanunu (85, 86 ve Kese. bakkal Hüseyin Zam- Lizbon Lizbon (Radyosu 8.15) - ispanya hari • 
mizde yaptırmış ve her han 89) uncn madd eleri rnuci· bağı bir alışveriş mesele- Nazırı General Yurdanm iştirakiyle yapılan ~oplaa 
gi bir sebeple s ınıf alma· hince ceza görecekleri ilan sinden çakı ile y~ ralamış- j Portekiz baş vekili şunları söylemittir: "Bu toplaotl 
mış olan mükelh·fler de_ J:~lunur. tır.. Sulhun temel tas ı olacaktır.,. ...,..../ 

Ml·ııAı pı·yango bı· ıetlen·nı· zı· - ( Saadet ) Kiıeıinden alınız. Çorakkapı Poli;--Merkezi ••97 
kar'"" No. 864 HatAn Tahıin ÖNDER Telefoa: dtt 
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