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Bankalar SON DAKİKA RADYO HABERLER 

Vergi tk;;~~;;-na Dün Bir Japon· hava meydanına Naooli 
Bombalandı Hemen Başladılar akın yaoıldı 

Dün ıehrimizdeki ali·' vilita tekrar sahip olabile· Londra (Radyo 8. t 5) - Birıuanyada Laşodaki Ja· 8Lo1 nS)dra (Hlondrka radtylo 
h d 1 J ·ı· A 'k ki su . ava uvve e 

it.darlara tebliğ olunmuş, cektir. pon ava mey an arı ugı ıı ve merı an uça arı ta- rimiz diritteki hava üsle-
~ huauata bankaların iz. 4 _ Mt:rkez, iş ve Os rafından bombalanmış ve müteaddit yangınlar çıkarıl riyle Napoli ve Sicilyadaki 
ltlir şubelerine de malümat manlı bankalann,n hisse mıştır. PaJermoyu bombalemıtlar 

ttlnıBiştir. l senetlerine mukabil nomi- 24 Japon tayyaresi dÜ- dırl.taZalrUalrftçok mtlübbilmı·ı~i,r. 
. ankalara yapı an teb· nal kıymetlerinin yüzde sek 
"r•ta nazaran: sen miktarına kadar ba-- şÜrÜ)mÜştÜr Roma (a.a) - Tebliğ 

1-Emlak bankası gayri kalarca ikrazda bulunula 1 Londra, (Radyo S,lS) Guadal Kanarda yeniden Siıtede keşif faaliyetleri 
~tnkuUer lberine istik- caktır. ı 

1 24 
J t . d ...... 

1 
_ t" canlanmıştır. ileri bölgede 

••ıd b I ı~t y ça pışma ar o muş ve anon ayyaresı uşuru muş ur. h' h d ız bn 
ı_ a .u ~nacaa ır. a~ı- 5 - Fiyatları devletçe . ır ava mey aD1m a u• 

-·ta.k . ısbkr.aılard.a emlak tesbit edilip iktisadi teşek- TAŞ •• •• •• I cum eden düşman uçakla-
L Ynıetı vtsa1r tesbıtler hak- küllerce devlet adma mu- [{OMURU 1rmdan ikisi topçumuz tara· 
"'"d E ı·k . fından düşürülmüştür. t • eşaacn m • ve bayaa olunan emtea dahi Ankara, - Devlet Ta . I~ömürü işlc•meleri ıdare Tunusta topçuınuz tara· 
~)t~nı bankasınm öteden• devlet tahvilatı gibi ikraza etmek iizere bir miiesse kili hakkında bir proJe fmdan desteklenmiş kuv· 
~ rı tatbik ~tmekte 01duğu karşılık olarak bankalarc:a hazırlanmıştır. vetlerimiz bir düşman hil· 
l tı teamüfef vardır. Bu kabul olunacaktır. ı Yaknıda bü;ük m'll<;t ~ • cumu püskürtmtiştür. 
~~lbüllere göre Emlak vi ---------

B. M. Meclisinin tatili. ~:)'tanı bankası lzmir şube i A D l t 
tlnen ikrautta buluna· o r an ı n 

~lttır. Bu ikrazatta faiz • Ankara - Büyük Millel Meclisinin ayın otuzuncu 
'•td çarçamba ğünii yılbaşı tatiline lrnrar vereceği anlaş ıı. .. 
._. e yanmdır ve cari olan -- - - ~ .M.eclis. 4 ikinci k•nun 943 pazartesi günü tekrar 1tden daha noksandır. ·-ı- } 
u. 2 - K~ndilcrine tarh· Katili Ôıum cezasına ma - t plcmacaktır. Yılbaşı müna ·cbetiyle bütün ntmur maaş 
'~ti "e iicrctleri önlimüzdcki ah veya çarşamba günü veri· 
IQ' .~tı vergir.in yüzde yir k,.,, d•l • t• kcrktir. 
~'•ni ödiyen mükcJlere her um e 1 mış ır 
~ llka m~\·~uahna uy.g.un Londra (Radyo 8. 5) - Altı meb'us Ankarada 
\ ra.k lemınat mukabıtı~- Ceıaylrden bildiriliyor: KALK ÜT A 
\ •kradarda bulunmaga Cezilyirde bütün idareyi bekleniyor 
4iarnışhr. Teminat olarak askeri ku\•vetlcrin kuman-! -• · 

1 
Anknra - lngiliz Parlemcnto hevetinin Paıartesı 

t tü~Jü tic~•f emtea ka- dam g·encral Jiro eline al· Dün gece te - giinü şehrimizde büyiik ınillet meclisinde bir heyet 
edılecekbr. Bankalann mıştır. Bugün milli mtdi~ , tarafından kar ılanmnsı mu karı erdir. 

P"l~arına teslim edilecek toplanacaktır. Fasta bulu- rar bomba- lngıliz hayetinde Lordlar Kamarasından üç. aıı\ ile 
iıbi ticari emleaya öte- nan general Nikos mecli~h: Ava~ K~marasından ~ç m bus dahildir. . 
ht.ri cari teamül daire- hazır bulunmak iizerc Ce· )andı l\1ısafır heyet şerefme A karada bulundukları mud-
d, kredi verilecek· an- zayire gelmek üzeredir. . . detçe mfit~addit ziyajetlcr verilecektir. 
~ '.. . Yem Delhı (Londra rnd- -- - --- - --.-.--

bu paralar vergının Cezayır (Londra radyo· 815) J l ALMAN TEBLIGI 
. .. re erı un gece e ra r a _ _ 

~llıneainde kullanılacak·ısu 8.15) - Amiral Darlanı yolsu. d... atpokn aKy)al-

öldüren kabl olüm cesasına. k~t b' h h" 
Düvlet tahvilatı ve,mahkum edilmiştir. u ayal ~ ava ucurnu ''9•• h 1 Bol• 

itıe bonoları mukabilin·' -xxx-- yapmış ar rr. ucuma azır anan 
t t._ıe ~dilecek krediler IRAK NAi. BJ. Tayyarelerin ikisi düşü şevikler dagv ıtıldı,, 

'lilat ve bonoların nomi· rülmüştür. 
ı ~•ymetlerinin:YU.~dedok- İskenderiye- SOVYErf ~T-EBLI. GI" tebl~~~lin (a.a) - Alman 

a kadar hudutsuz Terek bölgesinde Rus-
'k verilebilecektir. Tah· ye geldi - - lann müteaddit hücumları 
t veya bono sahipleri Cenu.bi Rusyı da Ruslar üç püskürtülmüş ve hücuma 
teinin hululünde ban- Kahire, (a.a)- Irak na- hazırlanan bazı kıtalar da 
tdan aldıkları parayı ibi ile Başvekil Nuri paşa koldan ilerliyorlar topçunun uzun atetiyle bıı-
~trek bu bono veya tah- dün lskeuderiyeye gelmiş· men dağılmıştlr. 

erdir. Moskova ( Londra rad· Voroncj ile Rostof ara· Dün Don bölgesinde 

ttÖrçİIİD BALCIHAN yosu 8.15) - Ct:nuhi Rus- sındaki demiryohı battı ke· yeni getirilen takviye kıta· 
ı~ 1 

yada 3 koldan yapılan ta· silmi~tır .. Diğer_ b~~ bölg~de Jarının yardımiyle kahra· 
- 0··zıeri Yangını tah- arruzlar deuam t!lmekteclir. tcendılerınden ustun kuvvet manca çarpışan kuvvetleri· 

Orta· Don cephesinde dlin karşısıada 40(0 Alman der•· miz bir çok noktalarda 
il lon~r~ (R~dyo) - Çör- kı•katı ku\'\ etlcrimiı tarafından 7 hal teslim olmu~tur. karşı hücuma geçmiftir. 
t· dtnuştn in: b'n 500 esir alınmıs ,,.c 7 Stalingrad mıntasında 22. -....~"! 
• "bu noelin ıafer mUJ• lstanbul (Husuşi)-Ba 1Cl bin kisı oldüı·ülmüştür' Alman himenı kuşalalmı~ Mak·ıneue ıur'llrkıı 

tn birinci noel olma· bam yangınında zabıtaca Son 13 gün zarfında bulunmaktadır. ') t _ _ _ _ 
büti3n milletler heye~ yapılan tahkikat netice. in· eJr ve ölenlum miktarı Merkezi Kafkasyada Nal 

selimhyor.. Temenni de kast , görü!diiğünden vt~ 100 !>ini bu~nuşlur. Ayrıc, çikte yeni Ru!! taarruzu 
ki bu !,arp içinde :,uçlu ı;nnnedılen dokum"' ,300 t2nk 2 00 top ve 1N) muv ffakıydl r. 3 b \ 

dıaimı anunct! nof:! !mı:.l;thanes· ~:thıhi i\.f a::-; Alruarı ça2t •ahtıp <lı yük m kun 
cl,:r· ~~ 

Amiral Dar
lanı katili 



NSANLAAI 
iHTiRAS ~ TEŞI NE 
ZAMAN SONECEK? ••• 

Tahsila a 2 O 
Fazlalık var --- -

y AZAN : GôNOL EMRE Viliyetin '43 mali yılı Diier b6tçele! de Yaruaki paaar 11111 aut 
~------------------• blitçesinin ihzarına başlan- ı.ırlanmak ü~eredar. ı J ek Halkevinden baflıya• 

O kadar ••ksf.k nuştır Vilayet makammdzn Yil~yet m~kamınan ~ldı: rak Stadyomda .Ub,ayet ltu yu bütün dairelere :ıanderilen gı cıddı tec\barler .aeücesı taak ol• Y,;•u• derece 

k 1 ah•b• k• bir yaz da 943 1 .h olarak bu yalnı ılk altı alKak •.,.,..eİllara ,erilecek r ema s 1 1 1 ona bli 1 
1

• • h Y1 
1 1 

zar ayında viliyetia v~rgi itab- mlklfatlar bazarlannılfbr 

ret mukab•ı• 0Jarak İk• tçe ennınb amlanması silitı g11yet mlsait surette Mtis~ada fenl• tir 
1 1 1 ve en geç u ayıa ıoauna inkişaf e~ir. rece alaealı .O.- ldara 

.1- v kadar Huhasebe mGd&rln- Geçen senenin aynı ayı- •erilecek hedlyelC pnlar· 
\Q:Ve Y8VfUSU vermege gU~e. ~nderilm~si teblii na nazaraıt 250 bia liralak &: 

ha a d • edıl~ıştı~. bir tahsilat vazlahi& varClır. Birin,c:İ)'~ iyj c;ialten bit 
Y e enm.. Şımdıye kadar yalnız Bu vaz.iyete nazaran 943 kol nati. ikı..cJJ• kep • 

_ 0 bir daire haZJrladığı büt yıb bütç ~sinde biraz genit- lcol saati, ~iye 

O zamana kadar Hatice böyle bir söz itilmemişti çesioi tesli.&1 elmittir. lik olması mimldlndtır. bir cep ... ti kOl'dOD• " 

fdl mubitindekilerin hepsi Muhtelif mamutlara lina· TAEN AZA 1 cllrcl&edlye 1Ji ciiut•" 1#. 
kanıyorlar ... Taılardan kabaca yontulmut putlara dolka kaJ•, :..~-. •t ediyorlar ... Hayır ue terri yalnız bu taş parça- - - -.--o----- ren yazar • ••• k 

D•• b• k d I d kalem, albacıya dolma 
Muhammet te bu muhit içinde doimut büytım&f bu UD lr 8 ID tren 8 bn 8 t~ k~!eml otbmatik, ırur 

gelmisti Ve biç şüphesiz ki mubitindekilerin bu k J k ••ıd•• biiincıaıne Atatih-k 
parçalarından baıka bir mabut tanımadıldarını du- a ara o u tafnm l>irinclsine b:r k 
ifjtmiıti. Şu . halde ~asil oluyo~du da bu Kureyş Dün ıabah saat yeı;li bir mesafe dah~liade kaza• •erileeektlr. 

ruaolısı (yerlerı Jöklerı aratan bır Tall!ı) dan (her sulannda Hilil- Halkapınar nın an ne geçmek imkinı I" ~ftuk 
l ~e çalııkan ınsana yardım eden) btr mabuttan istasyonları arasında bir olmamııtar. ~ 

edıyordu? . . . . kadının öliimli jle netice- Trenin çarpmuiyle ba· nes• İ • 
Bu mabut kım~ı? Adı ne. ıdı? taştan mı demırden }enen feci bir tren kazasi şından v ! ellerinden ajır . • . 

ı albndan mı gumüıten rnı yapılmıştı? Yerleri ve 1 t T it d surette y:aralanan Omme- laıaatı ikmal etlilip 
ki . o mus ur. ren a ın a can _._ 

erı yaratacak dereced büyük o)an bu mabat ne· k d d O han, göz yaşlan arasında hi malıeme au.aaoıaallDll'I 
e idi? veren a ının . ~ ı mme· hayata veda etmiştir. dolayı açılamayan Qr. Be 
O, nasıl ziyare ed hrdı? handır. Kendısı 44 yaşın- __ çel Uz Cqcuk baıt 
Hatice bu müphem sual re cevap bulamıyordu.Yal· dad.~. o•• ı ••ı için Amerikaya kuan 

ız • kalben o ~ :~ece Clll. oW.u, Hazreti Mubam· Ummehan dün sabah er- ÇU er irtai ve teferriiatı,, her 
edin bu so ler nde %ıhm n alamadıgı azamcth bir kenden Kemerde 1243 so .. - HL~ .-cak i 
ananın ıfadesın biıkmed or : kak 19 sayılı t\'indeo çık- DD81A•d••ı q ff. ~rı ve ayar"-bOriilU. 

Hayatında, h ç bir y.ılan soylememiş olan Mu· mıştır. Sağır bir ki'dın olan K H teri, beledi.ye otohlaJd 
am edin ~u sözf rınd h' şiJP.hesiz ki büy.ük bir bik- O~mehan fakrü hali dola . d8 dlllHllllllt içi~ ~ıektrik ten~rat 

t ve hakıkat var. yısıyle her sabah mutadı 18' tesısab malıemeaı, am 
Bı ün Jir b ınu k ndısınden ög<enirun diye oldugu üzere kömür topla- Butuu ölçiilerin 943 yd- ler. kablolar, emaye 
ştinuyordu mağa çıkmı,tı. Bu uatte h~. m~aye11eleri 943 yıl1D1a kotar bobinaj telleri 6 t 
Haz eti Hatıce bu tı a et ı i mukabilinde Hazreti gece vakti taşman köınür- banu~ı ayln~a ya~lacaktır. luk lılnçler, fuar id 

uh mm de ve ılnıesı lazım gelen ücreti, tamamiyle terden vere düşeolelİ lop- Keyfı.et bı~ _t~m'_IDl.e ali· iç.in fon borular sipariş 
k s bu m se ı ı J kere dmek için Ebu Ta 1 . 1 b f k" k kadarlara bıldırılmıttir. ı~cektir k · t am&ğa a ışan u a ır a • 
ı on g1n ~mı •. . dm. gözleri yerde bir kömür l'b81Ç" [ lla 111 Bu teaiılerin devlet 

kk de bv acl ttı. Bo le ışlerlc Şama gônderılen· b I k . "d· ı U 1 Cll 1 f ithaline t.aeM;la etlllldll 
b f k

. parça 1 uma umı ıyıc .,. 
re ır s r ıçm ı d ve yavru~m ıl ticaretten ay- - - üze-redir 
a bır komı yon venhrdı. or~ahgı • ~rutırı~?rd.u. K.u- Şıfa Kemeraltında Ka- · 
Halbnki Hahce, Ebu T lıp ıle cereyan eden müza· 'l~gı da. 1, ıtmedııı ıçın biitün rataı Karatafta, Sailık Al· 

rede . dıkkatanı, ha,m so uktan sancakta. Halk Gaziler cad-
- Yeğenin o kadar v ksek bır kemal sahibi k muhafazaya yarı yan bir hı- desinde. 

ona ücret mukabıli olarak ıkı deve yavrusu verm~ğe tam kö1J1urü bulmağa ver• 
haya edcrım K ndisine, iki büyUk deve ile malların miştt. BORSA HABERLERi ocait tar•faedaayalbatı 
Hbf kiruıdan mühimce biı biase verectğ m . Gafil kad n, dalgınlıkla Ce4İ f.&dr ç~lar 

Ded!.. . . . . . tren hattına yakın oldu- 43 • 65 \<uruıtan 9Ş7 Slt- featinc bir g.- etle 
. F~~ır yegeaıne böyle m ihimce. bır 111•"!•,t teı;nın gunu farketmemişti. Bor· val Udim, 32 _ ~4 kurutta haıırlallJIUlltr 

edıldıgınd n d ayı Ebu T ıp sevıncrek cvıne geldı ve novadan k" · d•-r .. 6 ü 4 ı L-"-" 5" _ St '- • ....;-..-.....,------1 
H · 

1 
· ki · . . • H . ı ıncı vuYi' n .. çuva u.11ua, J llU 

atıce ı e gar şh erı panr ın oebcesını: azretı Mu~ yapan katar k d k t 92 l f·-• GONON hammede bildirdi.. • ını anc~ 'Uf an ÇUY• ~~,.-.~ ... ._ 
_ SONU VAR _ beş, alta mesafeye geldıji 53 kun19taa 65 çuval sn 

x zaman karanlıkla görebil.. sam, 43 kur8f(an '' çuval 

)( ELHAMRA Slıııasıldı : IDİf, f4lk•~ bu kadar k~ h•;•k sa\ im br. M ;.: 

xOn binlerce merakl. hucumu koca binayı sarstı ... Müt·x x 4-ı2-ı94 PerteG»be gftnü maUnelerden itibaren x 
x hit alkıt tufanı koca kub eyi çınlattı. Ve binlerce x T s· d • 
x. ~·r•r.b muracaatlar ü~erin. ya~ına yeni hır taha~er x '.'( ayyare memasın a Jt 

xılaveaıyle Bu gftnden ıtıba en b r hafta daha takdımex xYeni Rumba ve Gonga dansla ım ya,p91ak m•kulil 
x karat verdi, ışt büyük proğramımmız x h .. , t · ı "f ..cı· •-.lft .... 

x İ BAGDAT H Z x x ususı sure e çevrs en 115 • ızce Svı;ıu" • • iRSi 1 x xu • R ba~usiki. Şarkı. Dana. ~ • 
Ev anevi Ren 1 Han1<a xlll8VI Um nkanın e11 metllar dmx 

• x x mes - Naney kelli Matineler: 1. 1& 4.45- O s 
-2 YARIM NI

• KAH x xgruplan en güzel kadınlar bat rollerde:. AHaa Jo 11 

x Son d rec z eli nef' hır Fılim. Yara x >t Umumi arzu herine :bir kaç gln " Gaıetec;i ....., Mahp 
x tanl M n D 1 la \1 rıca Tebıi x x 1 ORKÇE SÖZLÜ ŞARKILI .., MUSiKiLi x eerh it "-1aklylnduı 

x r fk' bı in 
1 ea~~:. ~~P!~~ x K A H 1 R E Sokakları da : •• :.:; - ar ı:1m1.-ı 

s ;'>~t ~ Matiaeler: 3.0; 6.l0-9.35 x het Elaaek kanel•rl 
x x Cumutuı, pııar erli.teri 12.lOda bqlar x de •• 

'X ... .. .. .. " .. ... ... .. .. .. ..·..-ı;e .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 
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eslekiitıe· arhk vergisi listeleri Ma-~ 
tlaamiistewar- liye ,ubelerinin kapıla- • 

hjıacla rına asılmıştır 
BOS A 

KADISININ 
Efsanevi başanlanndan ~t•;:..; M•a:!..:; 1zllr iıf tardarlliııdan: 

............... ,..~ 11111/942 tari~I~ ve 4305 ticareti k?~lerde olupta YAZAN~ Halil Zeki Oıma 
~ ıueldi IMth•• ~lı ·~ vergıaı kanunu v rhk vergıııne tabi tutu- _ 

3 
_ 

-----------

faWfra ye ~Hein ..._imine göre tetekkül lan milkelleflerin isim vt 
lıı .. .L.Jı __ -_,_.__ ·-~ 1 k . p • ··ı·· .. ~ ...... plla e: o an omısyonlarca vergileri (l>unların hemen rensesın o umu 
•e rapprlpuaa cfeyam et- t~~ ve defterdarbia tevdi kiffesi muhtellf nahiye ve • • 
•ektedir Ma.teprlık yar- edilen varlak vergili mlikel- köylerde olduğu için) köyleı hansı 
dtam : • ururiliji Wharine ait karar ve liste- ıubeıi ifine bakan yeni • • · 1 • 
~;: ,:~~ otan medd: ler .~lke~efl!rin kazanç maliye tubesinde asılmakla kılıse ve mahkeme e 
•~-~ • •..- itibariyle menıap beraber hıı:r klyllo meyda- haJI d d•kl • b 
-.nn yapımı ileriDcle ~ur: old.klan maliye tnbeleri nına ela talik ettirilmiftir. e eme 1 en u m 
._kta Ye bu h111m1alu lcapelanna aaalm11tır. S - Verginin tediyesi • Bos _. __ 
'liidleriai derial.,.ıtlrmelde· 1- Her mlkeDefin keneli için kanunen kabul edilen leyı D8 k&UU1m8 
4iP~ • i ve namma tarh edi· 15 gtlnllk mtlcldetin baş· h J • J dİ 

Hazırlanan ve .hamlan· he vergi milulanm kolayca langıcı iıbu listeierin talik 8V8 e etmış eL ••••• 
llaallta .ıaa ~rna tatbi- .. nıaebilmeıl ve izdıhama edilCli,i tarih olduğundar 
"-tın• ilk fırsatta ve lnem- meydan verilaemui için bu tarilaten itibaren 15 giin -- ~· ---

~. ... .. k lzere mlkelleflerin isimleri öz zarfında vergilerini ade· Kırk yıl burada bulunm lif Veli yahut filuof 
l~cektir. adlannm ilk barflarina gire miyenler hakkında kanunun berkesin muhabbetini kaza.ımlfbr. tik t111hıllini M 

-- -o. - .. aljabeti c bir tekilde aynca 12 nci maddeıiae tevfikan da yapmış, daha çocuk iken zekA11 sayesinde ke 

81•.. !r-&.!• • tet.eller halinde mensup tahsili emval kanunu tat- tamtmıf, oıı alta yas•oda iken Merabmul adlı bir tel 
• · qw.ı Çl olduklan maliye fubelerinin bikabaa teve lSÜI edilmekle yazmış. ba kitapla lstanbulda da tamıamıı sonra 

Berpm••• Eaakl.i- kape ve koridorlenna asil· beraber ver~l miktarMa yine Fatihte felsefe Profeaörü olmQf, birkaç. yıl 
"'1 mevkiitacle kahveci d'İI sibi bunlardan birer mllddetin dolmaS1ndan iti· Moıtara kadı gelmıf, Bosr a kad111 unvanı ~ltmda 
a.iıp ErdopUI kilosu 6 kopya ela d~fterdarlık binası baren birinci' hafta içi'D o_. ı çok yıllar bu vaZifcyi göı miif, f~l~feye daır 20 kad 
~dan toz teker aatbjı •deld m&ı•yede ıalonu ikinci hafta için % 2 zaır eser Y•~lf, 1707. de .vefat dmışbr. . 
~ ile. ı..: k .__ b n• ve emqiy t midü ı .. ;:,.n ı aktı Ta1'k t 'b' Namılın ıpzlerıne manmak lizım gehrıe Şeyh 81: 

r ver ~" ...... , ne- • r 0 a .. • 0 unac r. 1 arı m· yiiyö 0 ıamanın Sultam d:ı Şeybislimı da tanırmıt 
il •ra_...,ıf ve 190 kilo ı~. :n defterdarlık bahçesine: den itibar~• bir.ay zarfıad Seybis!Am baıaramadlğı m.:selelerde nu lıtanbula ka 
lrt; 17 .,.o kalive ve 490 k~a ~~ dı~lan~· borçlannı odemıyen mükel· aar çağerırmış, müşavere edermif. hatti şayle blr d 
~11 kubl kibrit balunank et.hı tubeler itibınyle talık 1 fler borçları tamamen öde· !hanesi varmış: 
"9liader~ edilmiftir. , ol'imuıtur.. · ninceye ~ad~r me!Dleketiıı Bosna kadısını hıristiyanlar ve Balkan devlet 
""'- _ -----. ı ~ Hazmet erba~ın~ her _hangı ~~r ye~ınde ~.!· nasında da meşhur ve namdar eden aşaiıdaki Ya 

tarh cdılcn varlık vergıleu d~nı kabıhyetlerıne go ' >nun kader ve kıymetini Müslüınanl k aleminde 
ndi • • · · · ftf. 

e milease•elerin kazanç.. yan umumi hizmetlerdeveyr A),ızdan ağıza hayret ve hayranhkla dolaşan 6 
•ergisi noktasından mesup belediye hizmetlerinde ~a· vaka şöyle geçmiştir : 
10l~arı ve giba~elik gayri ~ştarılacaklurdır. "Romanya prenslerinden biri biricik oğlunun biri 1' 

fi l"lzanç ilzerınden ver- 6 Her şutede vetat k h: oynaması için vefat eden kar111 prenaeain mlir~bW 
siye t.&i olan karneli mü- yapılan defterdarlık avlu· yesinin çocuğunu da konağ oda büyütmilş, huaui mue 
lellefffler · ise karnelerini, sunda asılan listelerin t l- timlerden beraber ders göstc:rtmiş bn iki çocujun ara• 
~cbldan ~liye fU~ea~-c;teki kikindc intizamı temin d· ıında hiç bir fark kalmamıştı .. 
11telerdelu g6stcnlmıtbr. mek ve bu hususta vflkı ikisi de bir ananın ikiı.lcri gibi birbirine çok ben 

IZMIR AS~RLIK $U· !-Bina ve •na•ı olup· olacak ınllracaatları karşı· ıiyormuş .. 
'8afNOEN a kanunun ikinci rnadde· lamak üzere bir memur bu- GlnGn birinde prens te vefat eder. Saray halkı · 

: sinin C. fık.ra11 mevzaunca lundurulmakta olduiundan presin hangisinin varis olduğunu tayin edememek 1 
Erkek vatandatl•ran ni· irea m&kelleflere komi • mügelleflerinde iaıtizammrn· .. d t dd''tt k ı ı '-a ..a .1 ı .. rl • ı t kd" d''- zun en ere u e a ır ar. 

~ ıı;.--uzaan lll'Jnı uıe enn· oa arca a ır e ilen var· hafaza etmek huauıunrla Romanya kilise ve mahkemelerinin hallederMdildorl 
ta11mafarı liıımdır. k vergiai11e .ait listeler memurlarım11a yard:m . d· bu mesele hakkında Şeyhislima müracaat mecburiye 
Kontroltla üzerinde nii· urak şubesıne a11lmakla meleri ve tecessüs saıka· hi 

1 1 sı o ar. 
•- c&zdana.t W-.ıyaaı. llerab bter . kt1d~ıltl~rı dlad bu skınad'lk~pılma~tsızın .yal~kız Orası da işin iç yüzünü belirlemez, bu mühim iti 
~t Aıkerlik yen..•m .. e esas e ı mı, o uğun- en ı erıae aı vergı mı - B k d h 1 d ~ le bı·r de nameı 
t.laı_. - r- "' . • . .. •

1 
osaa a ısına ava e e er ve 'r"'y 

·:~i e-"Wer ve se•k aa vergı mikelleflennın darına öğreaerek çekı me· b _ d . 
'ilhnek kere Askerlik fU• eslimah bu ,ubeye yapıl· leri ve bu ıUf'etle aı J ala· ma susa gon erır: 

le • ~--· mahdll'. kahlaran vakitlerinin ziya· "Bosna ve Hersek Kadısı 
L_ -~. nne • 4 -Büytik çiftçi olduk- ına ve beyhude kalnbabğa f d 
~ar e en ı .. 

· rınclan dolayı namlanna sebebiyet verm•meleri ilin ... 
1 _ 340 Dotamlulana rhk vergisi tarbedilen ha- olunur. 16-17-18-19-20-22· 
~ pklama••• lzmlr aa-11""!"'-kt_ve_h_ık_IQ_i_pluslana ve 24-26-28·30 7t 25 

k Şuhealade batlnd- DOKTOR C...1.er sahaı 
"Bu namem size varınca malqmunuz ola k• bujdaa 

ve• iflik vilayetimizin muhtar valisi preaaiu nfat& ile 
viliyet umurunu karası prenses Avdokiya deruhte et• 
mişti.. ~r. So d ~ ....., 

Bu dojum~ ler•hll .._ D8 Sekerciler içi 12 sayıh -Sonu var-
aabahtan Üff•• ka· Askert hutaaeai dit eaç dilkkiada tekerci Menabem _ _ _____ ...___::----

lzmir uk•lik ıube· -ve zlhrevl haltalıklar · Muiz ~dnacla biri yi~ı ~ xYaratanları · N 1 DE 81-1! fiya{le teker satarak ıhı· y .... 
e m9Jı "- 1 • Mlltelaua• kir yaptıiı iddiasiyle tu· xRANDOLF- SCOT· 2 H k 
8 ptıtmalan ııı--dar. · ikinci Beyler 70 1 im ...... • xROBERT- YOUNG mİılliiiiiiim•-ml!' an •x 1 

ya ~ ·- -!-..:.!.::''' x Gibi bi Dk artiltler t•a dan tamam yle renkli x 
2 - JJ9 -l>olwmhllar- M M M )C M M M M M .. M M M M M M M M M M -M M M M y 1 e ıı• dıfa S 

~ ene1ce ıepıeriai ~ : Ucuz Pek ez : : Çöl Dev en ı x 
lf m~ktep talebelenmD x Sureti mahsuaada imal ettirclıjÜlüa aefia 35 dere· • x • YOkaek Artist VILE.IAM VARREN x 

I~~ ~.~'!:': s celik pekmez bugllnden i!ibarea kilosu t 10 kuııq. x x Öldüren Elmas 111 dal 1 x 
3 ~~- • s tan perakendr olarak maıazamızda sablmataClır. x x . z 
t~. bangı x Aynca: Toptan siparit kabul edilir. x x SEANSLAR: Ç. Dev. 1 .SS·lS.(lS-18.15-21.20 de x 
~ cillerbü yaptı· ı mir etki Kasaplar 90S nci ıokak no111ara S x x -OLD. EL: l3.SO·J7.00-20.05 te. x 

idari .,rıca ilıa ecllle· : 
1 Ayvalık ticaretbaneei s x C.artesi. Pazar sabah 9 ela Mtlar 

ktir IM~M MMııılttMMMM MMMMMtcMMMMMM 
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El konan Zonguldak - j 
yağlar Kozlu RADYO - TELGRAF 

~0~~s:~~1~~~:.,j~~!ıi::!~ Hattının inşası Zelzele felaketzedelerine Makloıuı tarHtrkıı 
Yüzde l > buçuk ayni ı·ıarıı·uor1 d d d• 

aamele vergisi ile yüide 1 yar ım evam e ıyor 
5 milbayaa yağları kanuni Ankara - Zonguldak - Ankara (a.a) - Dün yurdun muhtelif yerlerinden Amiral Dar

lamn .katili tlddetlcri zarfında koope· Koılu demiryolunun inşa· ald.'ğım12; telgraflara göre Elbea ve niksar f~like~zede
tifler birliğinin depolarına sına faaliyetle devam olun J Jerınc yardım olarak para ve gıda maddelerı ~bagışları 
ılim edilecektir. maktadır. Dörte üçü tünel devam etmektedır. Alaçam nahiyesı halkı ilk yardım (Bat tarafı birinci sahifede)' 

Londra, (92,30 Radyo)
Divamharp tarafından mu 

• • den ibarei bulunan bu hat- o)ar&k 650 lira Aksaray kazası halkı 1000 lira .Kema· E tıketsız tın mühim bir kısmının te!ii liyc halkı 500 lira baiıştf bulunmuşlardır. NerEı fon-

satış 
Bergamanın Talat paşa 

ahalleside kırtasiyaci Sa
i Ersözlü satışa arzettiği 

ocuk oyuncaklarına etiket 

oymadığandan hakkında 
uamele yapılmıştır. 

Pazar günü 
DOkkanını açmıs 

. . . . dan telgrafla bildirilditine göre halk felakete ujr.yan 
vıyesı yapılmıştır. Şımdı hır yurdaşlara 1317 kilo ekmek 355 kilo un 400 kilo k,a· hakeme edildikten sonra 
kilcmetreye yakın olan bii- vurma 100 kilo zeytinyaiı 88 kilo peynir 2SO kilo pek- ölüm cezasına mahkiam edl• 
yük Kozlu tün ... linin açıl- 1 

mez 350 kilo pirinç 5l0 çift çorap 101 fanile 1000 len amiral Darlanan katili 
ması işine devam olunmak J metre keten dokumasinı derhal Merzifon kaymakamı bugün ida~ edilecektir. 
tadır. ve parti başkanı vasıtatiylc Erbeaya ulaştırmıştır. . 

. K til. • • Hattın 1943 yıh içinde ---- --cııa--- - ~- - ·, 8 m ISml 
işletmcğc açılması ümüdc- Bankalar mükelleflere 13 . Bizli tıtılııır dilmektedir. Bu suretle kö-

miir taşıma ve yükleme iş~ milyon lira verdi 
!erini daha kol.ly ve çabuk 

Jstanbul - Varlık \•er-
Londra, (12,30 l<adyo) -

Amiral Darlanm katili mu• yapmak imkanı hasıl olabi- 1 J J 
lecektir. ~isi m.ükell~flerine kolayhk 8p0D ara hakeme edilirken kendiıini11 

Çeşme debakkallık eden 8 ) d• 
hmedin kar Si Hmive er- e e ıye ver-

göster1fmtsı hakkında ma- 1 D bel hiçbir suç ortaiı olmadıjıaı 
liye vekili Fuat Ağrahnm 1 Br er ve bu katli kendi arzu ve 

reisliginde banualar mlidür- Londta (Radyo. l 2.30)- kana. ti ile itledijini itiraf 
)eri içtimanında verilen ka· Guadalkalda Amerıkan ha- t . t' 

. ' k l . b' k k e mış ır. rarlar şebrimizdckı banka· va uvvet erı r uça ay· I h b J d 
11 

• w • • b d 24 J Son a ınan a er er e lara tebhg edıldı. 1 etme en apon tayya• d • .. F 
1 · d" .. w ff k { aıalaşıl ıaına gore ranll 

Ankara - Dahiliye Ve- Hemen tatbikata geçil- r~sı uşuıMmegef'k~uvay 8 • lotduiu taha"kuk eden ka• 
killiği uzun incelemelerden di .. Son hafta içinde mili 0 muştur. iltte ı er enı f . T • • • • • 

. k .. k Ginede de bir Japou muh· talın ısmı bazı sıyası sebep sonra belediye vel'gi ve re ... ecnebı ban alar on uç - . . . . . . ' . d;l'k • U 

an hafta tatili kAn.umına gisi ve resim.-
oh lif olarak dükkanım . 

ıp alış vcris ettiğinden terine dair. 
kkmda knnuni muamele 

Gümüş macidige • J • k k rıbı ıle ıkı levazım gemisinı lerden dolayı şun ı ı gaz sım erı anununun .veıioe .. ·ı ı· "d' f 
.. . sur mı yon ıra 0 ıyere batırmışlardır. tutulmaktad r. 

Gazi bulvarında Garaj geçmek uzere hır kanun mükeleflere kolaylık gös- _ _ _ -------------

ntrala gitın kte o'an Ha- projeşi !hnzırlamışbt, Pro- termişlerdir.? j Si M A l-..I 
1 l~kiliıı yanma gc.lcn S - j~ni~ hazırlanmasında yÜ· Istar.bul _ Şehrimizde-
m, Sadık ve Şakır adla· ıurl~Jde bulunan ka?un l<i mükellefler bugün -~ç AFRiKAYA nda üç kişi eski bir gii· ı latbıkatından elde edılcn .

1 1. k l, 
t "b 1 ·ı b .. k" d mı yon ıraya ya ın \•ar ı . O •k• b• t d dd üş mecidiye Ç\'yn•ğirıi altın eçnı e er l e ugun ·u u- , '.:' ··d . 1 d' nı 1 ın on gı a ma e-.. .. .. 1 \erg•~' o emış eı ır. 

ra dive iki adl'rlini o~ Jq um gor. onunc a ınrnıştır. ____ ~- ----...- • 

aya . ~atmışlardır. Suçlu· Proçenin kısa biı zamanda Kederı·n si gönderildi 
r tutulnıu tur kanuniyet ke betmesine ça· --~ ........ ----~---~=~ L d (R d S lS) _ · ı ı k •• on ra. a yo , 

ışı .ıca ·trr. Olçüsü Hazır ce- lngiltereden şimal Afrika 

Yanarak öluu 
Kncamu l.ıfapaşada bit 

an!""ın olmuş ve Ceınil 
ındc hır kad n da vfü:ıı· 

unun muhtelif yerlerinden 
raJanarak kaldırıldığı Erı 

anede ölmiiştür. 

Yapılan tahkikata naza 
an Cemil adında biri Ko-
amustfapasn caddesindeki 
uhibesinde bir miktar is· 

irto çekerek sarho olduk 
an sosra odasıne girınis ve 
angah yakarak uvkuya 
mıştır. 

Uyku arasında ne oldu
unun farkında olmıyan 
emil bir aral k gözünü 
çana kulübenin ateşler 

inde yanmakta 6lduğunu 
rmliş ve kalmak istemiş-

de ınuvaffok olamayarak 
omağa başlamıst r. 

Bu sırada etraftan yeti· 
imiş, yangın sönd rülmiiş, 

ndisi hastant>y~ l<tlİd1rıl 
ısa da b•r :ı ı çoora öl 
Üfttiır, 

Ç• E. Kurumu daki muhtaç halka verilmek 
Iranın bazı mıntakala~ V&pllk üzere 12 bin ton gıda mad· 

6000 noksol ÇOCllg"" a rrn<la cenazelerde garip bir desi gönderilmiıtir. Bun· 
y Bir gece ziyafeti esna· . · d k üt i jet hıiküm sürmekte imİ!li arın ıçın c te er, s , uomem Jftriuor Cenaze me:asimindc bulu· sanda meşhur lngi~~~ edibi pirinç, yai ve daha birçok 

Ankara -· Bugün An· nan ebeveyn, akraba ve Beroal Shaw. kendısme tak· gıda maddeleri bulunmak· 
dinı edilmemiş çok o-üzel tad kara bcslenmiye başlıyan dostları kederlerini göz ya· ~ ır. 

6 O çocuk ve çoct,klu anne şı şeklinde ortaya koyar- bir kadının yanında otur- Muharip 
ile biı likte Çocuk Esirgeme larktn bu göz yaşları bir tutmuş. 
Kurumu muhtclıfşubel~rin- Yemek devam ederken fransızlann tas içinde toplanırmış ve ı 
de 6000 bın küs\]r çocug-a Leydinin yanında buluaan f;,u esnada binlerce (Kalb· 
etli sıcak y<>mek verilmek- bir gazeteci, üstad n eser· Savacı 
tedir. den taziyeler) veya (çok ke· '!I' 

d 1. · ) k ı· 1 • f Id !erini bu kadına ıemmet-lyilikse,·er yıırttaşlaramı· er ıyım e Hııc,erı ısı •· Londra (Radyo 12.30)-
M · · d mi ye başlar. z n gösterecekleri s cak ala nırmış, erasımm sonun a 

1 
d Muharip Fransızların ku· 

ka ve günde verecekleri 25 I ölün• n ailesi tasa bakarak Bernar Shaw <a ına f mandanlarından ge. Lök· 
kuruş zayıf bir yavruya kad 1 gelenlerin ölüye karşı olan do~ru ea ilerek yavaşça: lerk id• r sinde bulunu 

vecan katacakhr. Küçük 1 bağlılıklarını içindeki tuzlÜ - Bu adcmıı görilyor Fı-ansız kuvvetleri sahra 

yavı u1an azimsamayınız. 1 mayiin miktarı ile ölçerler- musunuz, ~~~' Y~~yüıünde cephesinde Fizan civarında 
Bir sap iplik bir demet 1 miş. nefret etbgım bsr şahıs mevki tutan mihver asker· 

çiçe l i da~ ılmaktan korur. 1 Sonra bn yaşlar hususi varsa odur. 1 • · jlü d, k :ı.-
K d erını ma p e ere p1a 

• • " bir şişe içinde toplanar ve a m: kürtmüştUr. 
Ihtıkar mı? şişenin ağzı sıkıca kapatı- - Fakat diye atılır. o ----------

Anafar•aiar caddesinde !armış. Ölülerin ailesine ait benim kocamd r. iki dlll lrllll-1 
H6 sayal •dükkanda kırta- 1 

olan bu gözyaşı şişeleri,f Edip, soğukkanlılığını · 
.iyeci Hamit Pelga makine kıskançlıkla saklanır ve ne- kaybetmeden: - Bizim hanımı donat• 
şeritlerini taturasız 150 ku· silden nesle intikal eder- - Evet, der. biliyorum. tık .. 
"U'a ''e yarımkiloluk peli miş. Aile efradı da ölülc- Zaten sizin gıbi güıcl bir - Aman bizimki duy· 
k;ın n iıı •kkbini 220 kunı~a tıniıı h tıralarını hu şişel<'r· kac!ı ın kocası olduğıı için masm. o da beni aonabr •. 
... t ığı . .-i' tutulmuştur. J., :ınarlarmiş:- ondan nefret edi}'orum. 1 - Akbaba -

Mı·ıı"ı p. ı;-ya-ng-o bı· ı ti ; • e ( Sıad_e_t ) Kişe~ınden alımı -Çorakkapt Polia--Merkezi •ı97 
erJDIZJ karşısı No. 864 Hasa" fabsio ÖNDER Telefon. ft 
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