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S. M. I Riza Şah Pehlevinin ASRİ BİR SON DAKiKA: 
: ~?VYet Fin har
~ 111den sonra ! 

Paris (Radyo) - Sovyet Fin harbinin nihayete ermesin- t 
den büyük bir sevinç gösteren Almanya şimdi büyük pro- f 
jeler arkasından koşmağa başlamıştır. Alman diplomatla
rının bir planına göre, anııpada Almanya Sovyet Rusya, 
Italya ve Balkrrnlardan müteşekkil büyük bir blok teşkil 
etmek için faaliyete geçilmiştir. Berlinden öğ~enildiğine 
göre, Almanya Moskovayı Balkanlarda nüfuzunu ve kuvve
tini göstermek için teşvik etmeğe başlamış\ır. 
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Paris - Norveç gazeteleri Finlandiyanın başına gelen
leri gördükten sonra şimal devletlerinin artık yalnız bita
raf kalmaları kafi değildir. Komşularımızla tedafii bir itti· 
fak yı:.pmalıyız, mealinde makaleler yazmağa başlamışlardır. 

Paris (Radyo) - Romanya da Markın kıymetten düşü· 
rüimemesi Almanya hesabına güneş çiçeği zeriyatı yapmak 
ve petrol mübayaasını daha muntazam bir hale sokmak 
için Berlin Biikreş ile yeni müzakerelere girismişlir. 1 
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"••ta · Pıla öldükten sonra ya· 
tile: t~davi 11&ülleri ile Te
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ba ııtalaaınızı da yarınki 

' Yaı Y•Pa.c _ııııızda bahıı mevzuu 
•ıız. 

SIRRI SANLI 

Adliye 
Vekilimiz 

Ankara - Fransız Cum
bıırreiıi Adliye vekili B. F et
hiye Okyara Lej·ron Dönör 
nişanının Gran Kruva rüt
besini vermiştir. 

Adliye vekili, Fransanın 
bu itimad ve nezaketine de
rin teşekkürlerini sunmak 
suretiyle mukabelede bulun
muştur. 

----.. ··----
Bir Alman 

tahtelbahiri 
• aha batırıldı 

Londra - lngiliz torpito 
muhriplerinden üçü ispanya 
sularında bir Alman deniz
altı gemisini batırmışlardır. 

51' 
Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

lı.i!IJ:ıtııni harp tarihinin en meraklıbir aahifeslni teş· 
ilııişltr ': bu vak'anın iç yüzüaü bilenler de süküt et

İııg"I' e edeceklerdir. 
ta111 

1 12 ıııuharrirlerinden Rocers Suauden "Kralın 
illi,, '~k unvanını verdiği bir adamın hatıratını neşret 

,ı tıır. at bu adamın adını ve sanını gizli tutmuş-

~ister S 
jll Bcıı h uauden diyor ki : 

l\iç11 • atırat defterimi tamamlamazdan evvel Lord 
i' erın fa . d k o' ruy cıasını a aydederken bir kere daha du · 
1

11 clıiş~~~· _Yahut bu facianın şeklini beni kalem elde 
9tf 1,,,.. Utuyor, bu sırrın iç yüzünü tasvir için ne ka

"''llde 
~ı· t,,11r t ve ne de dimağında iktidar görebiliyorum. 
~ı de~ 1~ elde edemiyorum. Zira bu yük,ek ruhlu, çok 

,.er ı lngT . b 11ii2 t . 1 ızın, u iyi kalpli adamın feci akibeti he-
envıt d"I . . e! li e ı ınemııtır. 

' il •lbııki b k"b ot' tiil b- . u a ı et yalnız Ingiliz umumi efkarını 
,ı l\it B utüıı dünya mütefekkirlerini düşündürmekte
-~ ~İ4°iıı ~n Lo~d Kiçneri hatırladıkça, Büyük harp taı i

diik u facıanın iç yüzünü kayd etmediğini düşün
lı.~~~ casusluk vak'alarının bir çoğunun el'an gizli 
)'ıı. ~Ilı gördükçe mubarriıliğe de tarihçiliğe de is· 

ı:, e eceğiın geliyor. 
lı•tt~t, casusluk tarihinin büyük sırlarıııdan birini de, 
l..or4

11 ~n mühimini de Ingiltere harbiye Nazırı 
Q ııı lç41erin öl im ü hadisesi teşkil eder. 

l( 'Çte·le ç1'I ke·e görüştllm, ondan mühim ve 

Hazırlıklar 
devam ediyor 

-·-
Paris, 15 (Radyo) - Ce · 

nubi Almanyada hummalı 

bir surette askeri hazırlıkla
ra devam olunduğu haber 
verilmektedir. 

PariJ, 15 (Radyo) - Brük
selden haber veriliyor : 

Almanya hükumeti bugün 
Belçika ile olan hududlarını 
kapamış ve şiddetli tertibat 
almıştır. 

Fin Ahalisi 
N lediliyor 

-*-
Brüksel - Moskova sulhu 

mucihioce Soyet Rusyaya 
terkedilcn arazideki Fin ahali 
Finlanaiyaya bir kaç gün 
içinde nanledileceklerdir. 

Çıftçiler ve küçük mülk 
sahipleri menkul mallarını 

ve hayvanlarını beraber ala
bileceklerdir. 
Kareli berzahı ahalisi Fin

landiyanın merkezine naklo· 
lunacaktır. 

Bul2ar kralı 

Sofya - Meb'usan meclisi 
müzakeı esinde kral nutkuna 

Dost ve kardeş Iranın büyük Şahinş~~~ ~iza Pehlevinln 
doğumlarının y !dönümleri olmık münısebetiyle, dün şeb·~ 
timildeki Iran konsolosh:ınesiııde merasim yapılmıştır. 

Mes'ud hadisenin diğ<0r güıel bir ~e~ahürü. Tür~ ~ l~an 
dostluğunun bir d.ıha gö•terdiği sam ımıyet ve derınlıktır. 

v. u. eclisi' 
Vilayet umumi meclisı dün 

saat ı4 de B. Nuri Es n'in 
riyasetinde toplanmış, mec
lise gelen evrak ve encümen 
mazbataları üzerinde müza
ı. erat cereyan etmiştir. Mas· 
raf büdçesi, meclisin' pazar
tesı günkü celsesinde müza· 
kere edilecek ve meclise 
Vali riyaset edecektir. 

• 
ır tamim 

Dahiliye Vekaletinden ge· 
len bir. emirde Vali ve Kay
makam evlerinde idarei bu
susiyeler tarafından tedarik 
edilerek demirbaş kaydedi
len eşyanın haricinde tali· 
mat hilafına mübayaatta bu
lunduğu ve hususi eşyalar 
satın alındığı bildirilmiş, ta
limat hilafına mübayaatta 
bulunulmaması istenmiştir. ---
Pa if Koruma 

Tecrübeleri 

Ribentrop Mos- . 
kovaya ~idiyor 
l - ' 

Londra ıs ( Radyo ) -
Deyli Telgraf gazetesinin 
Kopenhag muhabiri Alman
ya hariciye nazırı Von Rib
bentropun pek yakında Mos
kovaya hareketı beklenmek
te olduğunu bildirmiştir. 

Roma - Lovara Faşist 
gazetesi, Yon Ribbentropun 
Romada iken Mussoliniye 
Rusya ile anlaşmasını teklif
ettiğini bildirmektedir. 

Bu ay içinde evvelce ya- ve saatinin halka evvelden 
pılacağını yazdığımız pasif haber verilmeden yapılması 
koruma tecrübelerinin gün muvafık görülmüştür. 

::::::::::ıı:::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::ı:::: 

311 • 331 DOGUMLU 
ERLER YOKLAMA-
YA ÇAGRILIYOR 

lzmir Askerlik Şubesi Başkanlığından : 
Her sene yapıldığı gibi bu sene de lzmir nufusunda mu

kayyet yerli eratın yoklamaları tarihleri aşağıda yazılı gün
lerde yabılacaktır. Bu doğumlu eratın gösterilen günlerde 
ıubeye müracaatlaTı ilan olunur. 

19 Mart 940 Salı J 
20 Mart 940 Çarşamba] 311, 312, 313 
21 Mart 940 Perşembe J doğumlu erler 
25 Mart 940 Pazartesi J 314 
26 Mart 940 Salı ] 
27 Mart 940 Çarşambu ] 315, 316, 317 
28 Mart 940 Perşembe ] 

1 Nisan 940 Pazartesi ] 318 
2 Nisan 940 Salı ] 
3 Nisan 930 Çarşamba] 319, 320, 321 
8 Nhıan 940 Pazartesi 322 
9 Nisan 940 Salı ] 

10 Nisan 940 Çarşamba J 322, 324, 325 
cevaben eski hariciye nazırı 11 Nisan 940 Perşembe J 
ve meclis hariciye encümeni ıs Nisan 940 Pazartes 326 
reisi Ralofof. son seneler 16 Nisan 940 Salı J 
zarfındaki hadiseleri gözden 17 Nisan 940 Çarşamba J 327, 328, 329 
geçirdikten sonra, Bulğar l ı8 Nisan 940 Perşembe J 
milletini harp fecayiinden 23 Nisan 940 Salı J 
masun kılan Bulgaristanın 24 Nisan 940 Çarşamba J 330, 331 
yakın ve uzağı gören siya· 1 25 Nisan 940 Perşembe ] 
setini tasvip etmiştir. ::mım:::::ım:::m::mı::ıı:ııııı:mı::::::::ı: 

Af roditin° Def teri ~:'., 
Tercüme eden: S. S . 
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Ah! Bu Para Neler 
Yaptırmaz, Neler 
Yaptırmaz? •• 

Meğer ben Moda mağzasında giyiair 
kuşanırken bizim şef telefonla oraya b•ra· 
ya şuna buna emirler vererek bu Afreiit 
tangosunu da y .. zdırmış, besteletmişl 

Benim ş ahsımın böyle reklam vıı.sıtası el
mas na hem üzllldüm, hem de se•in•İ•· 
Sıkı l dım çunkü daha iş hayatımın'!ilk ••1~ 
mıoda böyle güzelliğimin geçinme çar
olması bana bir hayli ağır ··geldi? 

Sevindim. çünkü Bay Drinkma beni, it• 
"Gönül Eğlendir,, gazinosuna benimle r~
nül eğlendirmekten ziyade ~mağzasısa bır 
ilan yapmak)çin sürüklemesi bana bir • 
teselli verdi. 

Gazinoda iki saat kadar nefis yemek!., 
yedik, enfes şampanyalar içtik, iç••••• 
de insanı sarhoş edecek oynak, şakrak, 
şen ve şuh şarkılar dinledik ve doğrusaa• 
söylemek lazım gelirse, adamakılb efl"· 
dik. Hele orkestranın baş kemancısı ı••
cin, bizim son yarım saat zarfıada ıittlti· 
miz hususi bir hücrede kulaklarımııı:a ka
dar eğil-!rek çaldığı ve gene çok tatlı •
li diğer yakışıklı bir ·gencin · okudııin la .. , 
amma pek hoş şarkılar,~seranatlar rıılana
da bir his ve heyecan fırtınası laıldır•lf· 
tı .. Çalınan ve söylenen küçük ve çapkıa 
şarkılar arasında : "Çıldırtan aşk,, , "Ka· 
nuşan gözler,, , "Elim belinde,, , "G••i· 
lik ilelebet sürmez,, , başlıklı ela•lar 4a 
gençleri olduğu kadar yaşları bir laayli 
ilerlemiş, kadın ve erkeklerin başlarıaı .ıöa-
dürmeğe, ·daha doğrusu • onları ltaşta• fi• 
karmağa kafi geliyordu. 

(De amı vu) 

Garp Cephesinde 
Paris (Radyo) - Garp :cephesln•e ... 

hava faaliyetinin olmaması Isviçre.ıe allaia 
hasarata ve Fransanın şarkında bazı sarar
lara sebebiyet veren kar tipisidir. 

Almanların bir Fransız tayyaresi•! 411-
şürdükleri hakkındaki haber, res•i ıaalr.aa 
!ar tarafından tekzip edilmiştirr. Voj 4ai
larının garbında iki Alman devriye kolaaa 
şiddetli ateş açılarak püskürttilmüştfir. 

---.. ··--
Iran - Irak hududu 
Bağdad - Parlamentonun bütçe end· 

meninde sorulan bir suale cevabea ailli 
müdafaa nazırı Taha paşa Ira• - Irak ita· 
dudunul\ Şattülarap mıntakasında taladi
dine devam edildiğini söylemiştir. __ .... __ _ 

Balkan ekonomik 
komitesi 

Bükreş - Balkan antantı iktisadi fİİ>· 
mitesinin mayısta Belgratda toplanacajura 
dair verilen haberi tefsir eden Timpul ıa
zetesi, bu toplantının hususi bir ehemmi
yeti olduğunu, çünkü dört antant devleti
nin işbirliği sayesinde dikkate şayan ikti
sadi neticeler elde edilmiş olduğunu y.z
maktadır. ---·····--8. Sumner Ve& 

Roma - Amerika hariciye müstepra 
Sumner Yeis, bugün saat 20,45 de buraya 
gelmiş Sumner Vels, bugün kral Viktor 
Emanuel tarafından kabul edilecek ve 
müteakiben Lhariciye nazırı Kont Ciano 
ile görüşecektir. 

Sumner Vels, öğleden sonra Mussolini 
ile uzun bir mlllikat yapacaktır. 
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531 - Daha yaşın çok küçüktür. Aşk 

oyunu a girişme. 
532 - Varım, yoğum 

bann sen bir ke re ! 
533 - Gemisini her 

se11in olıun, glil 

kurtaraE olyorsa 
bir kaptan. 

Şu zamanda ekmeğini kazanan da hir aslan! 
534 - Gel yanıma, benden ne istersen 

vereyim! 
535 - Hayat bugün varılacak yeri meç· 

hul seferdir. 
Tecrübe de ışık saçaa, yol gösteren fe

nerdir. 
536 - Ey genç kadın bilmediğin erkekle, 
iy genç erkek iJk gördüğün kadınla. 

Uzun bir yere gitme 
Uzun böylu zevketme 
Bu sözüme dikkat et 

, Sonu bunun nedamet ! 
537 - Allahından korkmıyandan her 

kim korksa haklıdır. 

---.. ··---
Her gün bir bilmece : 

Dünkü bilmecenin cevabı : "El•a,.dır. 

Am y ya eünde 
40000p ket yiyec 

gönderiliyor 
-·--. 

Paris Amsterdamdan bildirildiğine g6re, 
harp ve abluka sebebile Almanyada yok
luk, ikti adi buhran baş göstermesi üzeri-
ne Almanya dışında yaşıyan Almanlar, yağ, 
yumurta, kahve, çay, kakao, sucuk, pey
nir vesaire gibi yiyecek maddeleriai ha'fi 
hergün Almanyaya 40,000 paket gön
tlermektedirler. 

En çok paket ginderilen yerler, Hallan~ 
da, Macaristan, Romanya, Yuroılavyadır. 
Hesap edildiğine gire, Hollaadada yaşıyan 
Almanlar, Almaoyadaki ..&.-.. dost ve hısım 
akrabaların HoUandadan hu gün binler-
ce paket ırönderiyorlar. 

........................................ 
g H ZIRLAN iZi •• : 
ı Sesli sinemanın icadından b güne k elar ı 
:yapılmış en muazzam ve muhteşem müzik,: 
: aşk, ses ve gençlik, güzellik harikası ı 

ıA 1 . Si ŞAHESERLERiN: 
: ~ ŞAHESERINDEf 
ıon ya sinemncılığının en tath sesli bülbülü: 
ı JEANET l E M c DO NALD ve Amerika ı 
: sanat aleminin en büyük ve kudretli : 

: yıldızı LEVV A YRES t 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 

i ha r s·ne111 sındai 
ı Bugfine kadar ~örülmemiş bir ihtişam ı 
: hariküladeliğiyle Izmirimizin biitüu müzik: 
: gençlik ve güzellik aşklarını sonsuz hay- ı 
ı ranlıklar içinde bırakacnklardır ı ............ " ........................ .. .............. ~ ...... ~ ............... .. 
ı ıaa_eıı T e l e f • n ı 
: 9ID01 36-4, ı 
: Sine cılığın bu güne kadar yarattığı cnı 
ıgüzel, en mükemmel ve en büyük şaheseri: 
ı JOynıyanlar:Fran-: 
ı çoıse Rosay Pi-: 
ı erre Rcnoır Fransızca sözlü ı 
: Bir h ftadan beri gösterilen ve bir sene ı 
ı b sılat rekorunu kıran dilber ve sihirkar : 
ı y ldız lmperio Argentinanın en son eser' 
ı AYŞ TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE: 
: ve ISPANYOLCA ŞARKlLU 
ı Talep ve umu i arzu üzerine proğrama ı 
: ilaveten gösterilecektir. - Ayrıca : Ek- ı 
ı ler Jurnal en son dünya ve harp haber- ı 
ı leri. Oyun saatleri : Ana kalbi 2·5,30 ve ı 
ı 9 da Ayşe 3,30 ve 7 de ı ........................................ 

bir b~ış Yunanistanda 
Hududlara Müteveccih Ordu· 
nun Arkasında Milletin Seli· 

meti Seiin Hürriyeti 
Temin Olunur 

-·-YAZAN: ....... 
-42-

b şeriyctin iptidai laayatınıa 
hakayasından bulunan kin, 
garaz ve Tahıet, azgın denz 
ıalarının alçak yerlere hü
cu• ettiği iibi, insanlar ara· 
ıına yayılıyor, dıTar iibi 
kiUleler teıki! ederek inıan
lar keadilerini müdafaa eder
ken bilmecburiye kanlı fey
zanlar oluyor. Efradın gö
tüslerini vatanın .. •ldafaa-
11na caalı siper ittihaz eden 
laer bir ordu şlphesiz kıy
•etlerine hutludlara mftte
'feccih •lan bu orduaun ar
kasında •illetin selameti, 
ır.iin hürriyeti temin olo
nur.n 

Bir taraftan Sinelmanın ve 
bu büyük dahinin "durmak 
ve oturmak bilmiyen çaht· 
ma1ı ve her köyde ve kasa
bada verdiği nutuklar ve 
konferanslarla bütün millet 

- miskinlikten ve cehaletten 
kurtarıldı. Yer yer açılan 

kurslar ve mekteplere Fin 
muallimleri gönderildi. 

Bütüu halk en küçük köy· 
lere Yarıncıya ka4'.ar okutul-
111ai• başlaadı, pek az bir 
zaman zarfında halk ıöılh 6 
açtı, okumai• ve çahş•ıya 
baılatl.ı. Sinelmaa, verdiği 

umumi deralede ıunları ıöy
liyord•: 

"Aziz vatandaılar, görü-

-:aı;&iil--

VIRJINIA TÜTÜNÜ 
YETIŞTllULIYOR 

lngilterede Virjinia tütln· 
lcrine çok rağbet olduğun· 
dan şimdi bu nevi tütünleri 
Balkanlarda yetiştirmek için 
tecrübeler yapılıyor. 

Yunanistanda geçen sene 
Virjinia tütinleri zer için 
yapılan tecrübeden muvaffa
kıyet hasıl olmuştur. Gerek 
kemiyet ıerek keyfiyet iti
barile Yunan Virjinia tütün-

alerinin Amerika tütünlerin
den geri olmadığı tesbit edil
miştir. 

Avrupada ilk 
TDIUn içen adam 
Avrupacla ilk defa tütün 

içen adam, ispanya denizci
lerinden ve Kristof Kolomh· 
fa Amerika keşif seyahati
ne çıkan Radrigo de He
restir. 

Amerika seyahati dönü· 
şünde Hersin kar111, koca
sıoın ağzından duman çıkar
dığını görünce o zamanki 
engizisyon mahkemesine şi

kayet etmiştir. Mahkeme 
reisi T orkvemada, Rodrigo 
de Heresin şeytanların esiri 
olduğu hük•üaü vermiş ve 
keadisini hapSl' attırmıştır. 

Bunu müteakip Heresin evi 
papasların iyinle,iyle şeytan
lardan ·urtarılmııtır ! 

Red igo de Heres, laapis · 
te (ili al"ne yalau1tır. Hapis-

ten çıktıiı zaman tütün içil
mes'nio bütün Avrupaya !'a· 
yıldıgını görmüı,tür. nişte en medeni olan mil

letler bile henüz sulh Ye sü-
kün içinde hayat ge~irecek JngİIİz kadın 
yüksek bir medeniyet dere- k J • • • 
ceıİne Yauf @l•amışJardır. uvvef: erı ıçın 

-11!!!.!l:ıı Bllt MARŞ BESTELIYEN 
Kı,ladakl Her Blr ... Nater G!NÇ KIZ 

Bir Elma•llr Inıilteretle kadm yardımcı 
-o- kuvvekleri azası ıeçid resi•· 

Sinelman Fin orduları hak· lerinde çalınmak &zere bir 
kında şöyle söyliyordü: mari besteliyen 19 yaşların· 

"Orduda fedakar ve fera- elaki bir genç kıza, hava 
gatkir bir papas yolu gibi- makamları taraf1ndan bir 
dir. Asker olmıyan bizler, taktlirname gönderilmiştir. 
vatan müdafaası için yara- Bu şarkının, güfte itibarile 
tılan canla kaleler ve metin Umu•i Harbde yazdıit bir 
dıvarlarınıa ehemmiyeti Iayi- marşla bütün lngiliz gençle-
kiyle takdir edemiyoruz. Bıı rini coşturan Kipliugin şii-
kala dıvarlarının inşasında rioden daha üstün olduğu 

kollandaa her zerre, her bir söylenmektedir. 
kum tanesi canlı birer insan
dır. u kum taneciklerinden 
herbiri, icabı halinde bizim 
bayat ve istirahatımzı kur
tarmak için ölmeğe hazır· 
dırlar.,. 

Büyük dahi Sinelman yine 
başka bir giin nutuklarına 
ve irşatlarına devam e.lerek 
şu sözleri ilave ediyor: 

Sokakta, bir dükkanda 
veya bir kahvede zabitlere 
rastlayınca. kemali ihtiramla 
eğilerek selamlayıp onlara: 

canli mücevherleri çizmek 
veya kırık olarak yerlerine 
iade etmek çok teessüf edi
lecek bir şeydir. ,, 

Büyük adamın sözleri ve 
telkinleriyle yetişen genç Fin 
zabitleri artık şöyle demeğe 
başladılar: 

"Bizim yeni ve milıi ordu
müz, ruban yeni adetleri iti
bariyle yeni, askeri hizmet
metlerinin neticeleri itibarile 
yeni olmalıdırlar. Neferler 
kışlada beslenen -lsveçlilerin 
ve zabitlerınin dedikleri gibi
bir öğüt değildir. Onlar 
bizim, daha küçük, daha az 

(Devamı var) 

• 

Leon Blum'un Bir Makalesi 
~~~----...... ---------- Meclisi 

Belediye daiai en•aJı Pariı - Leon Blum Pap•lerde neırettiii makalede di
yor ki: "Almanlar Fransa Te Inıiltereyi Orta Avr•padan 
ta•ame• çıkarmak Te Orta Avrupa blekunu tahakkuk 
ettirmek için Balkanlara bütün ağulıkları ile yiUdenecekler
dir. Almanya, Romanyadan daha iyi şartlar iıtilısaline 

çalııacakbr. Fialindiyadan kurtulan Naziler Balkanlara 
4l>nlyorlar. 

de dün öileden sonr• 
Behçet Uzun reislijiod~ ,...~ 
lanmıı, belediyenin ye~ 
bütçesi üzerinde tetki ,...--=..ı 
müzakerelere devaDI • 
tir. Belediye bütçesini• 
atle ihzarı için tedbir 

1 -- mıştır. 

POLONY ADAN GELENLE- -o-

RIN ANLATTIKLARI 'Kahve fiat~ () 
____ ...... f Kahve ve mensucat ~,, Jay 

lsta•bul - Gelenlerin söylediklerine göre: Polonyada , lerinin mürakabesi 
91

e d' ~ 
kara meydan verilaıe· 1 •ııı 

açlık hüküm sürmektedir. Adam başına günde 150 gram . . k 'dd- •'· lltai 
ekmek, ayda yarım kilo şeker verilmektedir. Şekerin ki- fıatlerın 81 1 

ve cı ı ~~ 
te kontrol edilmesi l>• '11111 

losu iki buçuk liradır. Petrel, et buluna·namaktadır. Yahu· Vekaletinden vilayete ten, 
diler sokaklarda kan lemizlemeğe, ağır işleri görmeğe rilmiştir. Görülecek eO] de,, 
meçbur ediliyorlar. 1 ihtikar sebepleri hakk' tftoa 

--------.+ .. -------- ciddi kararlar alınacaktı' lııııı1 
M ı 8• s· kt 1 ----- ~-uam~ e ır ır e Fuara iştir~ t~ 
!!~~!~!eti, •oamele Ame!:!~~!~. cum- J edecek ~·~ 

bO O•tt 
vergisi kanununu tadil eden huriyetinde Roçetser şehrin- ltalya hükumeti de ~ I 
bir kanun projesi hazırla- de büyük bir sirk yangın neki fuara iştirak ede''t a:~İQ 
mışhr. Proje mevcut kanu- neticesinde mahvolmuştur. ..aber aldığımıza göre, 

1 
•r 

nun tatbikinde görülen bazı Sirkte bulunan kaplan, 1 sahasındaki ltalya d tr t 
noksan ve hataları düzelt- aslan gibi pek çak yırtıcı ve pavyonunda bazı tadil11 ter._ 
mekte ve muamele vergisi- vabşi hayvanlar diri diri yapılacaktır. duıcı 
nin tarh, tahakkuk ve tahsil yanmışlardır. Yanmaktan kur- ı l•ııı 
işlerini buılinkü ihtiyaçlara talan bir sürü fil, şehrin 1 -oo- I 

sokaklarında halk arasında / • • b M 
göre yeni ve kolay bir şek- p nik uyandırmış ardır. Poliste ımtı •ih 
le ıokmaktarlır. Iİ k 

Z• t 1 Polis memuru olmak ~la 

~aryola için 
abide 

A•erikada Şpring' de Lek 
Dojd isminde zenıin bir 
Amerikalı, insanların yattık-
1 ı karyola için bir abide 
diktirmiştir. Bu abide dört 
köşe mermer kaide üzerin· 
.ie cfora:ı demirden bir kar
yolayı göstermektedir. Abi
denin bir du.,arı üzerinde 
şu cümleler yazılı4'.ır : " Bu 
ibide, üzerinde insanı• do· 
iup yaşadıit ve istirahat e
dip öldüğü karyelanın hata· 
rasına hür•eten dikilmiştir. 

40 senedir 
Bil rdo şampiyonu ol

mak lstiyen papas 
Londranın eski papasla

rmdao Hail Y arr 40 sene· 
deııberi bilardo oynar, her 
yıl da şampiyonluk maçına 

girer. Lakin bu sampiyon· 
luğu henüz kazanmış değil
dir. Buna rağmen azminden 
zerrece kaybetmiyen bay ke· 
şiş bu yıl muhakkak surette 
şampiyon olacağını söyle· 
mektedir. 

Telsiz cihazını 
; hamil polisler 
1 Loodra polisleri arasında, 

bir kısmı başlarıadzki mıg
f erlerde bir de telsiz cihazı 
taşırlar. Karakoldan verilen 
ani emirleri bu telsiz ciha
ıını hamil polisler alır ve 
civarda bulunan arkadaşla
rına bildirirler. 

JrBft memur- talip olan yirmi dokoS' t~ld' 
la rı a açılacak t cin imtihanları, dfin . hır 

kütüphanede yapılmıştıt llı1ı 

kurs "'' zabıta haberi- illi, Ziraat Vekaleti, vilayet
lerdeki ziraat memurlarının 
bilgilerini arttırmak itin An
karada bir kurs açmıığa ka
rar vermiştir. Kurs 25 mart
ta Yükselt Ziraat Enstitü-

t' ~ib· 
Kemer Kahramao } itti 

Mustafa Keşan karııı&t ~ 
şe Tan'ı tokatla dövd li t 
den yakalanmıştır. ~ ~· k 

§ lkiçeşmelik lsnıe" ır 
sünde açılacak ve bir ay caddesinde Şerafettin ~ f\lıa 
devam edecektir. uçuk oda kirasından ll hlt 

HASTALANMAMAK Hakkıya hakaret ettiiİ tıt 
MECBURiYETi yakulanmıştır. led 

Cenubi Afrikamn içeri ta
rafında yaşıyan bir kabilede, 
ölüye el sürmek en büyük 
günah addedilir. Ve kabile 
halkından hiçbiri böyle bir 
günah iş!emek istemezler. 
Bu yüzden onlar öleceğini 
hissettikleri hastaları daha 
ölmeden gömerler. Fena bir 
adet. Fakat bu adeti bilen 
kabile balkı hastalanmamak 
için kendilerine çok dikkat 
ederler. 

§ Karantina 9 EyJAl f ş 
kağında 23 yaşında ~' ~•t 
bir şahitlik meseles~; 
besim kızı 2 l yaşında 
aya hakaret ettiğindeU 
kalanmıştır. ~ 

§ Karşıyaka Soğuk 
Kahramanlar sokağınd• ~ "'
ran bir müddet evvel .':,> " 
oglu Ahmet Durmuş 1'• (. lit, 
nı n horosunu çalarak 1' ~ 
ği şikayet edilmiş ve ~ 
yakalanmıştır. 

Alman imparatoru Rus Çarını 

"-53 
"~ /' ıat• Nasıl Aldattı?__./ l ı; 

trı 

g:zli emirler aldım. Bu suretle onu yakından ta01
, ç• tel. 

v .: takdir etmek fırsatını da elde ettim. O, d•- it-., 
kalpli bir adam .. Ölümden göz yummayan ba • tı 

1 
pek cesur ve büyük vatanperver olarak gördülll· ı l 
garibi şu ki Lord Kiçoer büyük harbte de ond•0 t he, 
vel de Londranın mukabil casusluk teşkilatı ol•0 li 
telicans Servis ile alakadar bile olmamıştır. ıt dı 

Bu teşkilata ehemmiyet bile vermemiştir. Bil 
1 

kilittan yardım beklemeği kendine zillet s•Y'° 
Zira onun mesleği itibarile düşman ordularıod•"; 
düşman filolarından günü gününe malumat alııı•" 
re hususi bir teşkilatı vardı. 1 

"Aziz kardeşlerim, sizler 
hep beoim ve bizim selame
timiz için bu ağır vazifey· 
üzerinize almış bulunuyorsu
nuz. Yüce Tanrı yard•cıuız 
olsun, diyeceğim geliyor. Bir 
kere düşlinüoüz, kışladaki 
her bir nefer canlı birer 
elmastır. Böyle kıymetli vü
cudlardan binlercesi, her sene 
bir araya toplanıyor. Onları 
uzun müddet işgal ediyorlar. 
Bunlarla uzun müddet bera
ber bulunduktan sonra bu 

lzmir Defterdarlı2ından : 
Harbın Çabuk Bitme_. 

Meselesi ; 
Emin oğlu Mehmedin Basmahıne şubesine olan emlak 

satış bedeli borcundan dolayı tahsili emval kanunu hüküm
lerine tevfikan haciz edilen lsmetpaşa mahaJlesioin birinci 
Yüksek sokağında 45 sayılı ve 300 lira kıymetindeki ar· 
sanın kat'i ihalesinin icrası için 10 gün müddetle münye· 
deye çıkarılmııtır. Taliplerin 26 Mart 940 Salı günü Vıli-
yet idare Heyetine müracaatları ilin olunur. (831) 

• 

Lord Kiçner Entelicans servisle temasta ~ıoı:il 
la beraber yaverlerinden biri vastasiyle bu ıef 1 
olup bitenlerden de günü gününe haber ahrd•· ,ıf 
ten büyük savaş yıllarında lngilterede iki ,e 
vardı. ~ 

• 1 
A 

1 Piyanıto Biletlerinizi (SA DET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi karııaı No. 864 Hasan Taluia Ô•deıTelefon3497 

Biri savaşın biran evvel bitmesi, öteki de d,i• 
tamamen mağlup olmak şartile nihayet verilaıe.lif 
nunla beraber bu ceryanların her ikisi de lof1 

libının galebesini istiyorlardı. ~ 
Lord Kiç:ıer de savaştn biran evvel bitme 


