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ile istiyor? 
-· .. 1111--::0 istediği biitün 

tk 1 B 11Y•nın rahatını boz· 
~ lllı? ~a . muvaffak ola· 
ıda lkı... Çünkü, dün· 
••dı~ııdaıı kolay bir şey 
t ol fi •ıılaşıldı. Yalnız 

•n b' 
1111 b. ır mes' ele varsa 

tılaıı . ır JrÜrültü ile uyan
'lıadlJı 1 

... llların siııirleri 
ıı ie~ıı •onra kendileri

llııa r l,İr iatirabat uy
-.,,;-vuşturulmalarıdır. 
lıet beş on hafta, hat
a ileoıı güıı urfıııda Bel

lç,')i ~ıtU.ndayı yeya Is• 
tlİll\,~~neyip Fransa ile 
ı,.,~1 eıip harbetmck 
F .... 
r1.ıı4t1 buııa, yaptığı pro

.... ~ lra, sav·ard.uğu teh 
a llf&rlere rağmen ya

ı.ı/1~ca, kendi rahatı bo
~d tndinin sinirleri alt 

t~es. 11
• oıııdan ıı,onra da 

111 b-t- d '-hat ' u un linya.nıa 
~ ve istirahatını boz:a
ld:.'t'1ar icat ctmcğe ko

Gte111 d~et o, yani Hitler 
doı' 1Yen iıııaini ağıılar

t-leteı'ttıracağım, her gliu 
*'ıııı., ~~ onunla meşgul ol· 

te11 ~·Ye hemen her saat 
llttaiıı ''Upaıııa yeııi bir 
ilııı,111 t, bazen •alkanların 

:'iıııı fe'' tarafına saldıra· 
Gı h '>'adı ile gece gliu-

.9'dj d kendisi Ye yahat 
l'lıy11, 1 •lııları baiınp du-

. ~i~ • . 
ı da L 11 farıp tarafı şim-
. "tod' l)'e İli ısınin başaracağım 
dec,İi 11

• ettiti i,leri, elde 
, ltaı. 111 bildrdiii zaferleri 
)aM.~ rıııa başartmak ye 

noq'-ıılı: • • 
..... ıçııı baıeu bizzat 

1 '1~' bazen de kendi 
''~d rı Ro.ıa ıle Moskova 

''f11tı 8 lllekik dolayıp du· 
•r, 

811 •d 
hı~•lt am, ne yapacak, ne 

'''' ' daha doğrusu 
it .''•ya buna ne yaptır-

- 8· "tiyor? •• - 1 
0 dıı. -, c sanıyoruz ki bunu 

i Pek ili bilmiyor! .. 
1 SIRRI SANLI 

Vı Kili NEDE 
SON DAKiKA: 

Lendra (Radyo) Almanyanın Vaşington sefirinin matbu
ata yaptığı beyanat bütün Amerikan gazetelerinin en mü· 
him ve eu çok glrültü yapan tenkit, dedikodu ve alay 
mevzuu olmuştur. Bu gazeteler diyorlar ki : "Alman tay
yarelerinin ve ordularının açık şehirlere, kiliselere mek
teplere, hastanelerle büJüa Kız:ılhaç teşkilatına ve umumi
yetle çoluk, kadın ve ihtiyarlara attıkları sayısız yangın çı

kartıcı bomhalarıa ve agır topçu ateşinin müthiş öbüsleri 
aia yaptığı korkııç ve tüyler ürperten tahribatını bütün 
Amerikalılar Polonyadaki sefir ve konsoloslarının raperla
rile öğrenmiş oldukları halde bütün bu faciaları birkaç 
kelime ile unutturıııağa çalışmak Amerikan milletini biç 
bir şeyden haberi olmayan insan sürülerinden ibaret say
mak demektir. Amerika umumi efkirı bu çocuk ve ahmak 
aldatan beyanatın ne maksatla yapıldığını kestirememekte
dir.,. 

Paris (Radyo) - Londra gazeteleri de Almaoyanın Va· 
şingtaa seferinin bey~atını teulı:it eder. k bu acemice ve 
kabaca propaganda manevrasının eski kabahat ve günah
ları unutturmak ve yahut yenid'n yapılmak istenen felaket 
facialarını mazur göstermek maksadile büsbütün aksülamel 
yapacak gül linç bir gaf Jrtikab ettiğini yazıyorlar . 

Paris (Radyo) - MJcar Başveki inin Romaya seyahatını 
bir dostluk eseri gibi kaydeden Alman matbuatı Kont Te
likiain aklına esen yeri zapt etıneği kuran akıncılara karşı 
bir çare bulmak üzere bu seyaqatı yapmış olduğunun mey
dana çıkması Berlinin sevincini hayrete çevirmiştir. 

Londra (Radyo) - Yeni Fransız kab,inesiaia milli müda 
fa işleri hakkıada verdiği mühim ve ciddi kararlar Fran
ıada bir kılamanso rubunun ye~iden canlandığını ve barba 
büyük bir şiddetle devam etmek arzusunun günden güne 
büyüdüğünü göstermektedir. 
~-... ....,..._,..._ ... ~-~--------~ ...... -~~--
VERGiLERE ZAM 

LA YitflASI -
lstaııbul - Vergilerde yapıl~cak zamlar hakkındaki li

yihaya göre; ticaret ve sanayi erbabının kazanç vergilerine 
yüzde elli zam yapılacaktır. 

Resmi, yarı resmi devairle devlet müesseselerinde çalı
şanlar için zam yoktur. Serbest meslek erbabiyle esnafın 
kazançlarına yüzde 10-20, banka Ye sigorıalarıa ıauamele 
Yergilerine bir misli .ıam yapılacak, teşviki sanayi kanu
nundan istifade ederek kazanç vargisi vermiyen müessese· 
lere milli müdafaa vergisi tarhplunacaktır. 

Şimendifer ve vapur nakliyatında biriaci sınıf yüzde beş, 
ikinci sınıf yüzde iki J:ıuçuk ve üçüncü sınıf biletler yüzde 
bir nisbctindc zamma tabidir. 

B;ıaliyo trcnlcriade beher bilet için aluseviye yüzde iki 
buçuk zam yapılacaktır. 

Damga resminde ve maktuJ>ılarda yü:ııde ı;lli ıaın vardır. 
Benzin ve petrolün beher kilosuna yüzde beş, kahvenin 

yüzde yirmi ve çayın kilo.utıa yüzde kırk zam yapılacaktır. 
Cam_ etyaaı, mukavva ve m'nsucat ;ııüzde 10 nis'>etiude 

zamma tabidir. j 

Tütün bir miıli, rllkı ve likörden büyüklüğüne göre, şişe 
başına 3, 4 ve 6 kııruş zam 11lınacaktır . 

Şampanyanıd beher şişesine elli, litre başına şaraptan 
iki ve biranın şişesihden 8, kjbritlerden beher destesinden 
iki kuruş zam alınacaktır. 

--... -ıım.-ı-.~ııam- ..... .-
Halkın Sesi 

Hakkın Sesidir ----.Jllman /mparııtoru Rıu Çarını l'(p.aı/ Aldattı? 
Allk•darların dikkat 

h Çııllk& lnaT ·ı · · 
il tel . ,.ı ız geaıı erınıa bitip tükeıımek bilmi-

lly aız telg fi . 1 k 
nazarı çeklllyor 

Aldığımız M. K. Budak 
imzalı bir mektup: 

tllıı ol ra arı av ama Ye onların hangi şifreye 
llt~ •rak ve 'ld'". . b 1 k •
1 

•d, 1 rı ıgını u ara açmak ile, ben ve 
1 .. ş arım g r -do 1- • . ı ed . ' . ece ı gu z u meşgul ıdık. Şunu da 
:e~ ted:!•~ kı lngilizler telsiz vermek hususunda 

ı t·'• tırllı. dananıyorlardı. Bununla beraber avlana• 
••d c sıderi h k'- d . h k . e İdik . a ••• a ıza at verme mecburıye-

tlddetlj ·. Zıra Alman askeri idaresi bu bapta pek 
11•Yotdıı. ••ırlcr •eriyor ve bize karşı pek sert davra-

~ıı~~~i~~'-Yac:ak bir teydea kendini harp divanıoda 
'•ıla Çalı'· Bu ylzdendir ki receli gündüzlü ve bili 

. ılı._ ~.:ı~ liıımdı. Alman iıtihbar.at idareai.ııdea 
-....._, 

1 lar ık. Onlar da bize şifre açıcı bir takım 
ı.,i 4çaıı~ .Sinderdilcr. Son yakaladıj'ımız telsiz· 

J .. il~ batı.,. 11 1ııutüa1aıalar lagili~erie bize yeni bir 
r ~~~.'• t h • ~nrJadıklarını ıöyJadiler. Bunun için 
~ -;t'lllt,,.b~ telbahirleri faaliyete koyWıclular. Fakat 
~•iı k 1• değerli harbiye nazırının seyahata bazır

~ll~ıı ııtır_ı•ıza bile ııelmemiştı .• 
~ ıl• 1 Y•ııa sustu, yine düt~dli. Başını kaldıra· 

·~, "'aııı etfr 
~ ... ~ . 

llıeaı bkıı eabıptaa dolayı adını sGyliyemediğim 
11 f taşım, hu ıoa telgraf lizcriae, birdenbire ...._ ..:it ı.rladı Bana dönerek dedi ki: 
•daı, baıiliz J(enizJeriDin ti•ııliade aa biıiıa 

"Her şeye fiat konduğu ve 
ihtikirın önüne geçmek için 
bükllmetimiz elinden geleni 
yapmaktan geri durmadığı 
şu sırada, bazı uuktalarıu 
gözden kaçtığı görülmekte
dir. Bir cuafın müşteriye 
sattığı mühtelif malların. fa · 
turaları çıkarılıyor. Fakat bu 
faturaların ebad ve numara 
~nesi boş bırakılıyor, ayıı.i 

,zamanda kilid ve saire tel 
ve çivi gibi maddelerin 
.DUllUU'alan gösterilıııiyor. Fi
atleri top yekün olarak şu 
kadar kuruıtur deniliyor ve 
miişterinin eline veriliyor. 
Tabii bu besapta bir çok 
faz:lalı k görlill'yor. Litfea 
bu cihetin de taarilaini rica 
ediyoruz." 

HalkmSeal 

GiTTI 1 
o 

Şark Orduları Emre 
A 

Amade l ASRİ BiR ~,~ 
AF ODIT ~~~\ 

Londra 26 (Radyo) - Müttefiklerin orta şarka büyük 
ehemmiyet verdikleri söyleniyor. General Vaygand ve gene
arl Vayvel hazırlıklarına devam ediyorlar. General Veygand 
ilk hamlede bütüu kuvvetleriyle harekete geçmeğc amade 
olduğunu söylemiştir. 

Fr.ansız 
kilinin 

Başve

lvutku 
Paris (Radyo)-Başvekil Pol Reyao, dün gece radyoda 

bir söylev verıniştir. 
Pol Reyao; Daladiyenia istifasından sonra, iktidar mev-

kiine gelerek, milli ittihad esasına müstenid bir kabine 
teşkil ettiğini söyledikten sonra demiştir ki: 
Düşman; bizi cephede vuramayınca, aramızda nifak çık· 

masıoı bekliyor. Hitler, bundan istifade etmek ve bu saye· 
de nihai zafe •i kazanmak istiyor. Fakat bunu göremiye
cektir." 

- Size hitap etiğim şu anda Hitlerin düşüncesi, Balkan
larda yeni bir taarruz hazırlamaktır. Eğer, birbirini takip 
edeu bu taarruzlarda Hitlerızm muvaffak olursa, dünya 
milletleri için hürriyete ebediyen veda etmekten başka bir 
şey kalmaz.,, 

Başvekil, sözüne devamla: 
-Bu harbi mutlaka kazanmamız lazımdır ve kazanaca

ğız. iki büyük imparatorluk, uihai zafer için, insanlık ve 
blirriyet için bi.tün servet ve kuvvetlerini seferber etmiş 
bulunuyorlar. Azmimiz nihai zafere ulaşa: aktır. Her maniayı 
bu r•h ve kanaatle karşılıyacağız:.,, 
Demiş ve nutkunu bitirmiştir. ...... _____ _ 

Türk ordusu öyle bir kuvvet ki 
Paris - Fransız ricalinden bir zat, Türk ordu!u için 

demiştir ki: "T6rk ordusu öyle bir kuvvettir ki, asırlardaa
beri kıymetini dünyaya isbat etmiştir. Türk ordusun başında 
daha geuç denecek yaşta büyük bir asker vardır. Türkiye
nia boj'azlara hakim ve bu itibarla da Balkanlarda nafiz 
olduğunu, Kafkasta mühim bir rol çevirecek vaziyette bu
lunduğunu, Musula taarruz: edecek her hangi bir kuvveti 
derhal yandan vuracaiını beyan eylemiştir.,, - .. -----

ltalya-Sovyet Rusya-Almanya 

Sofya - Nevyorkt~!ı~!::~~öre Amerika gaze· ) 
teleri yakında Sovyet Rusya, Almanya ve ltalya arasında ' 
bir ticaret muabedeıi imzalanacağını yazıyorlar. Müddeti 5 ) 
ıeaa olacaktır. 

f 
:.. ·ı · 

-->o--

Af roditin Oaf teri 
Tercüne ede:ı: S. S 
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nehal ise; mubaklıak olan bir şey varaa o 
yarını düşünmiyen her adamın sonunda ba 
şını taştan taşa vurcağıdır. 

Artık olan olmuş, ölen ölmüştü; bize d" 
bir iş bulup hasta anneme iliç iki küçük 
kardeşi.:ne de ekmek ve kitab parası te· 
darik etmek vazifesi düşmüştü. 

Evvela (Adamına göre iş bulur) dairesi 
nin gösterdiği bir avukatın yazıhantsioe 
gittim. 

A.ukat beni baştan aşağı dikkatle bir 
süzdfıkten sonra sordu : 

- Makioada yazmanız: süratli, i • linıı 

düzgü" mü? 
- Bu hususta sizi men;nun edebileceğimi 

nnıynrı:m. 

- Öyle ise pardesünüzü çıkarıp dakti• 
lonun başına geçiniz. 

P rdesümü çıkardıktan s~nra avukat bu 
defa güler bir yüzle bir kere daha boyu· 
ma posuma baktı ve mırıldandı : 

- Endamınız da çehreniz: gibi cazip Ye 
mütenasip. 

Avukat bana birkaç cümle yazdırarak 
daktilodaki sür'atimi denedi. Sonra ya1dı
ğımı, güya yazan makine değil de ben 
imişim gibi dedi ki : 

- Ne güzel yazınız var! 
Beu bu gülün ve ahmak aldatan kompli· 

mana gülmemeğe çalışırken. o, ilave etti : 
- Fakat gözleriniz yazınızdan daha çok 

güıel.. 
Ben dayanamıyarak atıldım : 
- Anlaşılan bu ikinci iltifatınız da bi· 

rincisi kadar samimi olacak! 
Adam gene işi pişkinliğe vurarak bana 

şu suali sordu : 
- Benim hakkınızda edindiğim en sa• 

mimi fikrimi öğrenmek ister misiniz? 
- Tabii. 
- Öyle ise ayağa kalkıp yazıhanede 

iki uç adım atınız:. 
Ben bu garip teklifin de saçmalığını ve 

maskaralığını anladığım halde ayata kalk· 
tım ve daha ikinci adımımı atmağa vakit 
bulmadan avukat elini belime attı ve : 

- Sizin en litif ve cazip yeriniz bu ia· 
cc beliniz:. bu müstesna endamınııdır, de· 
dikten sonra parmaklarını kalçalarının üs
tünde gezdirmek küstahlığında bulunmak 
hevesine düttüğüaden adama şimşek gibi 
çıkan müthiş bir şamar aşkettiktea ıonra 
oua "beu de sizin şişman yanatıaııı be· 
ğendiğimden onu böyle okşamaktan ken• 
dimi alamadım" deycrck oradan çekilip 
gittim. 

Bu zavallı kızın başından geçen dalaa 
bu gibi hem komik ve hem acıklı vak'alar 
erkeklerin ne mal oldukları hakkında ba· 
na bir lıı.ayli malümat vermiş olmasına rai· 
meu benim şefim Driakman'ıa ıtimclilik 
bana karşı ıösterdij'i muameleden bir ıi
kayetin olmaması lazım gelir. 

-Devamı var-

Harp - Neden kucağıma atılaıyorsua, 
beni hiç sevmiyor musun? 

Salh- Sende de sevilecek ıurat aı YUl 



SAHiFE 2 

.............. ............ ıı 
i Şehir haberıerı i .......................... 

Köy Muallim 
Mektebi 

(Halkın seal) 

SON 
Italya ile Macaristanı da 

Düşündiiren Mesele 1 

Asri Fallar: Salon El)lencelerl ? 

Kııılçulludals i eğitmen k11r
siylc köy muallim mektel.iaıe 
bazı araıı Yerilmesi için 
Maarif Yekileti alakadar 
Vekalet aıezdinde teşebbiae 
geçaişti. Bu cİYarda elevlete 
ait araıideu bir kıımı bu 
mektep emrine terk Ye tem
lik edilecektir. 

Sofya - \Jtro razetesi muhabiri Deyli Meyi raıetesin
den. naklen razetesine ıunları bildiriyoır : Britanya hilkl • 
meti Sovyetlerin Finlindiyadan aldığa. ile kanaat edip et- ı 
miyeceiini sormalıdır. Zira yerilecek. cevabın Anupa içia 
yeni tehlikeler doğurması ihtimali •artlır. SoYyetlerin bl- ;· 
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628-Sana henüz bu gece, sevdiğimi söylctli• 
Seni lakayt görünce, pek yazık oldu tledim Simestr tatili 

yük harpte raip ettiklerini almak ifİll olan yeni prol'raıa-
lan üç esasa bina edilmittir : 

"l - Polonya, 2 - Baltık tarafları Ye Finli11diya, 3 -
Besarabya olacaktır? Geçttn yirmi •ene zarfinda SoYyet 

629-Ne öyle, ne de böyle, aynyız birkaç köyle 
Şu bizim postacıya, isaini yalan ı3yle, 

Orta okulların liselerin 
simeıtr tatili düa nihayet 

630-Henüz ç k•adaa kiraz, onu öpeyi• biraz bulmuştur. Burün •ektepler 
&enden kurtuhış yoktur"gelincik"dinlermi naz açıl•ıştır. tık ok•lların ıö-

Ruaya Beaarabyadan ~izlaii ayırnıa•ııtır. MoskoYaain lal
tık aavalisiaden de Finllndiyadan ııiyade Be1arabyaya di
kilmiıtir. linaeaaleylıa şi•di bir aldıktan ıoara Romanyaya 
akın yap•ıyacağı ne aali•? B6ylı: bir bal Yuk11•nda Ma
caristanın da kaybettiklerini arayı1cağı tabiidir. merstr tatili 2-7 Nisan ara· 

'31Karşıyaka,yamanlar, minikler, k•damanlar 
ıındadır. Ben sizden bir kız seçtim, o bütün kalplerde var 

632Balıkolsam tutulsam, lokma olsam yutu)sam 
Bir gül olup ben senin, göğsünde unutulsam! 

'33-Kuşun kanadı başka, esmerin tadı başka 
Hiç kimseye benzemez, yarimin adı başka 

634-sordum ki nedir adın? demişti uslu kadıa 
Uslu kadın peşinden, Giderim adım adım. 

635-gül ektim, sünhül çıktı, eYel paramız çoktu 
Dedim gel hayır dedi, bu iş hesapta .. yoktu! 

936-servi serviye benzer,yaklaşmaz. gönül üzer 
Sevda denen koca yük, korkarım beni e:ı er! 

637-karadır yarin ka~ı, otuza varmaz yafı, 
Aşkın göz yaşları. eritir dağı, taşı ... 

638-Sevdiğim Ankaralı, çok tatlı olur balı, 
UJu Türk ağacının orda en yüksek dalı, 

639kervanlar yolda durur, gelip geçeni korur, 
Aşk Yar ki yakıp geçer, aık Yar yDrektea Yurur 

--.. .. --
Her gün bir bilmece: 

Başım silinmez bir er 
Sonum başta oJan bir er 
Bütünümü sorarsanız 
Dünyanın bayıldığı bir yer 

!u Nedir -
Cevabı yarınki nishamızJa __ .... __ _ 

DÜNKÜ BİLMECENİN CEV ASI : 

"KIRLANGIÇ" dır. 

Parti Müfettişi 
B• vaziyet •iittefikler kal.ar 1talya ile Macariataaı .la 

tlüşlindürmektedir. -------Gözleri11deki rahatsızlığın 
tebavisi için lstanbula git
miş olan Parti Müfettişi B. 
Galip lahtiyar Göker din 
lz•İre avdet etmiştir. 

Zl~ltl hı~erıeri 
Gazi Bulvarında M•stofa

nın üzerinde bir bıçak bu
lunarak alınmıştır. 

§ Keçeciler Mezarlık ba· 
ııoda Şaban Akuğur aarhoş 
olduiu halde bağuip çağır

Seferoğlu 
Kır,ehlre :••r•ldll 
Istanbul - Yağ Uiccarı 

Seferoğlu !NikolikiDin, ihti
kar maksadiy:e 120 coyal 
şeker alıp sakladığı aabil 
olduğundan, mumaileyh iki 
sene iki ay mtiddetle Kırşe· 
h:re sürj'ün Ye 750 lira 
nakdi cezaya mabkim ol
muıtur. 

--o--
mak swretileXrezalet çıkar- Or ~U 
dığından yakalanmıştır. 

t Ikiçeşmelik Hatay cad- il ları 
desinde kasap Emin IJe•irio · eDStlp 
şüphe fiıerine üzerinde ya- Istanbul - Ordu mensup-
pılan aramada bir gram es- farından emekliğe hak ka-
rar bulunarak alıamıt YC zanwış olanların, ahval dola-
talakikata başlanmıştır. y:siyl ~ bu haklarından isti-

Benzin~ Fiatları 
•enı:in satıı fiatları hak

kında gelea bir tamime röre 
benzin sctıı fiatı çift bnytık 
teneke lizerinden Aydında 
690. lz•irde 670, Naıillide 
695, Sökede 680, Üde•iıte 
685, Berıamada 690, Tirede 
679 kuruıtur. Izmirde d6k
me benzin litresi 18,80 ku· 
ruştur. 

Gazyağı çift blyük teneke 
Aydında 618, lzmirde 600, 
Na:~illide 620. Sökede 610, 
Bergamada '11, Tire Ye 
Ôelemi1te 605-~kuruıtur. iz~ 
mir.le d6kme • kilosu .. 18,05 
kuraıtar. 

fade etmemeleri 
eylemiştir. 

takarrAr 

lkiçeşmelik 394 nctü so- Defterd•rhktan: 
kakta i~ lzmirli Halil 0 i'u ı - 1940 yılı hayvan kayıt•muameleaine lnNiaan...:,.6ai · b•şla-
amele Eşref Kızılbatır bili nacak ve .,15 Nisan akşamına kadar delVam!edilecektir. Ellerintle 
sebep Yunus oilu Sabri, ka- koyua, keçi, deve,lmaada, aığır,..va~domuzuJ• olanları• "damızlık 
rısı Hatice ve Halil oilu Is- veya aakliyatta kullanılmaları itibarile kazanç vergisine tabi bulu-
maile bıçak çekerek ilümle nanlar dahil" ho ~müdeet sarfında şehir ve "kasaltalarda ltelediye-

ler~ ve köylerde :ilıtiyar.ıaeclisleri:nezdiacle;açıl•ış olaa kayıt ~def
tehdit ettiii girülerek l:nça- terlerine i•za ve yazı bilmiyorsa mülafirıve mührü yokaa parmak 
ğı ile birlikte yakalanmıştır· izi mukahilinde kayıt ettirmeleri ve yeklamada kayıt harici zu-

§ U•umhanede Huan hur edecek hayvanlardan vergi ... ikilkat:ceza :ıammile üç •kat ola· 
Keskin eski dosta olan Fir- rak tabail olnnacağından ve yoklamaaın başlayacağı 25 Nisan gü· 

........................................ nünden evvel kayıt mliddeti içinde hayvanlarıaın yanlış kayıt 
ı Bugün matinelerden itibaren ı devse tehdit mektubu gön- edilditini1veya hiç kaydedilmediğini yazı ile . t haber verenlerden 

:Eıh • ı dererek bn günde kendisi 
ı amra sın••asındaı ceza ahnmıyacağıadan bu rihilerinde 24-.niaan akşamına kadar 

gelmiş ve kendisini vurmak bir istida ile haber vermek suretile yanhşlıkhrı düzelttirmeleri ve 
:Eşi ve beoıerini tertip imkanı elmıyan şa-ı maksadiyle üzerinde kama zamanında kayıt ettirmedikleri hayvanlardan bildirmeleri icap eder 
: heser bir proğrıım takdim ediyoruz. İşte ı ile dolaştığı ihbar edilmesi 2-Hayvan salaiplerine tenceüh eden diğer kaauni mecburiyet· 
ı geçen haftr.ki cıuvaffakiyeti unutturacak ı üzerine kamasıyle birlikte ler ile müeyyedelerin(teşkil eden cezai hükümler aşağıda göste· 
ı güzellikte bir sinema harikası ı k J t rilmiştir. 
ı ya a anmıı ır. A-Kayıt müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilmeden :BEY AZ PERltı § Alsancak Atatürk cad- veya kayıt ilmühaberi alınmadan diğer köye nakil ve oradan kay· 

desinde ltalyan tab'asından dedilen hayvanların vergilerinden yüzde -on; 
:Başrö!lerde: Fransızca sözlü: Apostol ve Kadri oğlu Hü- &-Taksit müddetleri içinde vergi•i ödenmekaizia veya temi· 
:Joan Cravvford-James SteYvart-Lev Ayresı seyin sarhoş oldukları halde nata bağlanmaksızın bulundukları kaza hududu haricine çıkarılan 
ı Sayıo bayanlara müjde: proğrama ilave ı ayni caeldede kahvede otur- hayvanların vergilerinden yüzde on beş : 
: olarak: en zengin ve gfizel tuvaletleri te•-ı C-Y oklama müddeti içinde yoklama muamelesi yaptırılmadan 

Y makta olan Pavlo'ya haka- b 1 d ki k d d k ki dil h :bir eden Tabii Renkli en son Moda Filmi: • un u arı öy en iğer öye na e en ayvanların vergile-

: •" J ld ret ve rezalet çıkardıkların- rintlen yüzde yirmi : 
••ıetro urna a: en son harp haberleri ve di-ı 

ı dan yakalanmışlardır. D-Kayıt müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilen bay-
ger en müh=m hadiseler V.S. -Seanslar:herı vanlardan kayıt ve yoklama müddetleri Jçinde nakil veya ifraz 

ıgün:l.30- 3.30- 5.30· 7.30- 9.30da başlar. cu-ı teskeresi alınmadan kaza hududu haricine çıkarılan hayvanların 
ım.ırtesi ve pazar günleri 11.30da ve baftaı Satılık balaçe vergileriaden yüzde elli: 
ıarasıllda hergün 1.30da ucuz halk seansları: •• t •ı At E-Kayıt müddeti .ı: içinde .kaydettirmeyip yoklamada meydana ........................................ ve m uc em 1 a 1 çıkarılan hayvanların vergilerindea iki kat : 
........................................ ~ G - Her mahalio yoklaması bittiği tarihtea taksit müddetle· 
:Daima en iyi ve en seçme filimler gösterme-: Fevkalade sıhhi ve hava- rinin soauna kadar kayıt harici oldukları ihbar ve tahkikat ile 
ı gw i prensip ittihaz eden ı dar bir yer olan meşhur 1 k l meydana çıkarılan hayvan ar me tum aayı arak verrilerinden dört 
ı J&• l'I Sİi- T e 1 e f o n ı lzmir Bozyaka semtinde po· kat : 
ı 3() - 4' ı lis karakolu karşısında bir F - Nakledilen hayvanların nevi ve adedile nakil ve ifraz tea-
ısu hafta Izmirlilerin prestiş edercesine: bahçe müştemilitile beraber kereleri muhteviyatı arasında fark çıkarsa fazla kıaım mektum 
:sevdikleri dilber ve sihirkir DEANNEJ satılıktır. Satın alma!t isti- sayılarak keza dört t kat zam cezası alınır. ' 
ıDURBIN''n3 k 1 b•• ••d ı yenler üçtincü beyler şamlı Ve yine kanunun yirmi beşinci maddeıi mu-
ı yarattığ/ iZ ar uyu Üı sokak 24 numaralı evde cibince nakliyatta kullanılan ve kazanç vergisine tabi hayvanlar-
: Fransızca sözlii ıahcserini takti.im eder ı oturan ıahibi Mehmet Ce- dan kayıt •üddeti içinde kayıt defterine reçirilmemi' olanlardan 
Ayrıca:LONDRAYA HAYA TAARRUZU vat Sevinçliye müracaat et· nevilerine töre bu kanun mucibince tayin edilen vergi millduı-

ı nın yüzde yirmisi : 
lngiliz kara, hava ve deniz kuvyetleri ta-: sinler. 9-2 Ve kayıt edilmiyen veya teakereai olmakaazıa bulunduğu kaza 

:rafından yapılan müdafaa ve düşman tay-ı haricine nikledilmif damızlık hayvanlardan nevileriae göre bu 
ıyareleri tarafından atılan tahrip, boi•c•ı Dr. Falırı• 1-~ kanun mucibince tayin olunan vergi miktarının ı yarısı ceı:aen 
ıgaz ve yangm bombalarının yaptığı tahri-ı .....- tahail edilecektir. 
ı bat ve pasif koruma teşkilatının ı lzmir Memleket Haıtaneai Alakadarlarca malum olmak üzere keyfiyet ilaa olunur. (1148) 

ı BÜYÜK F AALIYETI t Rontken Mütehauııı lzmlr Veteriner MUdllrlUQUnden DIKKA T 
:Ekler Jurnalde son harp haberleri. oyuot Rontkenveelektrik t.Jaoi• Evvelce 30-3-940günü saat 13te hitam bulacağı ilin edilen 
ı saatleri 2.30- 4,45-7 ve 9,15 de baılar ı yapılır ıkinci Seıter So at koşuları kayıt muamelesinin 28-3-940günü saat 12de hitam 
........................................ No. 29 TELEFONl2S42 bulacağı tashihen ilin olunur. 27-28 (1042) 
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Romaayanın Anahtarı 
TURKiYEDIR 

Sofya - "~eyili Meyil,, gaxetesi [io•yet Rusya Beıırılk, 
yaya taarruz etlerse) baılığı altında -.yazdığı makale•~ 
diyor ki:· "Soyet Rusya Besarabyaya tecayiiz ed.erıe in~ 
ve Fransa ne gibi bir vaziyet alacaklardir. Çiakl o~ 
Romanyayı rranti etmiılerdir. Romanyaya bir ıöı veril.-i 
tir. lu sözlin eri olmak gerektir. Fakat Romanyanın a,j 
rıaı T6rkiye elinde tutuyor. Gerçi Türkiyede Romanf'" 
yardımı videtmiıtir. Aacak Sovyet Rusyaya karşı dejiL 
laalde Türkiye bu kilitli açıp müttefilderia Boiaılar~ 
reçmesine mlsaade etlecek mi? Bu mesele ciddi bir ıu,.tft 
dütBnftlmelidir?,, ...... , 
TRALLES "Yeni Sabah 

Aydında bi;-define bulan- Mahkôm oıd-~! 
dui11, içinden çıkan laeykel Istanbnl - "Tan,, ra••~ a 

sinin ıcy eni Sa bala,, .. ~ L ye saireain Miliddan dlrt ,1. il 
asır evye)e ait Tralles lsa- Ahmed Cemaleddin ile it 
rından olduğu yazılmıştı. riyat umum müdOrli M• 

aleyhine açtıiı daYa, .,J 
Tralles biıiaı Sultan Hi- O neticelenmit ve Abmecl I 

sar dedijimiz yerdir. Mani
sa cİYarında bulunan bu Lid-
ya ıebri lstan~uldaki Aya
sofyayı yapan •İmar Anthe-
mius ile eski Romaaın meş
lıur tabibi hekim Aleksantlr 
ıa •atanıydi. 

.. .... 
Syli adası nasıl 

yerdir? 
Almanlarin ...ı Scapa . Flow'a 

taarruz etmeleri üzerine in· 
gilizler de:;- Sylt adasındaki 
Alman• idihkamlarıaa haya
dan otuz tayyare ile hücum 
edip altı saat bombardıman
dan')onra ,,.bu~asını altnıt et
tiler. 

Sylt, ıimal Friee'intleki Al· 
man adalarıDın en büyljü
dür. Slesvig-Holıteİ• sahil· 
lerinia garp kısmın.la bulan· 
maktatlır. 

93 kilometre murabbaı me
sahasıada! olan! Sylt'in 6781 
aüfusu vardır. Bunlar balık-- -
çalıkla ieçiaen. insanlardır. 

Ada, 83 kilometre tolün
dedir, uzanlamasınadır; mer
kezi müstuııa, pek dardır. 
T1.'prağı!çok kumluktur. Dal
gaların h&cumuna karşı, sed
ler tarafından himaye edilir. 
Başlıca merkezinin ismi Ves
terland' dır. 

maleddin 4 ay hapse Y• 
lira para cezasioa mai~• 
olmuı Ye mabk6•iyeti t'4 
edilmiıtir. 

--o---
Torpil Dökül 

Kahire - Yafa Ye Bef 
sahillerine torpil dösenaıil 
Gerek Yafa Ye ger~kse si; 
rut limanlarına girip çi~ 
vapurlara pilotlar yol ıcatıf 
mektedir. 

lzmlr sulh h•kuk mi 
kemeslndan: 

Yusuf ve küçük D-' 
ve Diirnevin şayıan m•t' 
rıf oldukları karakapa el 
desinde 142-1 taj No.I• ~ 
maltkemece verilen izal•İ 
yu kararına istinaden 2r' 
940 cuma ~ftnü Hat 15 
lzmif sulh hukuk malıake.-' 
salonunda satışı yapılaca~ 
Bu arttırmada tahmin •I' 
be~el 350 liranın yilzde f 
mit beşi nisbetinde tJ 
verildiği takdirde tali~ 
ihalesi yapılacak akıi V 

dirde satış 15 gün daha fİ 
tılarak ikinci arttıraaıı J 
5-940 cumartesi günl I 
1 O da yine dairemizde 1'_ 
lacaktır. Daha fazla 11111' 
almak istiyenler dairesll~ 
939-2156 sayılı dosyaııo• 
kik etmeleri ilin oluaur· 

Alman imparatoru Ru• Çarını Naaıl Aldattı? j 
~ 

ve ne de lngilizlerin biç bir harp gemisi olmıy•0 ti 
yerden bir hava tifrest avladım. Bu şifre hayr•; 
mucip oldu. Oralarda bir .Iagiliz harp remisi o• 
yor? Neden telgraf çekiyor? ç 

Arkadaşımın fU hayretine ben de iştirikle f 11 

vabı verdim: ~ 
-Cidden garip! Bu meselde bir sır var! fi 

telgrafın verildiği yeri de tayin edebilir misin 1 ,f. 
- Evet, zannedersem bu telgraf Orkinay ad•1 

dan veriliyor.,, 1 lngiliz telgrafı ne diyot 
Yuhana sözüne devamla diyor ki: ıi. 
"Ben ve ·arkadaıım yazı masasına oturdu. ~ 

lizlerin yeni bir şifre ile verdikleri bu heyeca~~ 
grafı açmak için pek çok uğraştık. Nihayet ~· 
dik. Telsiz telgrafı bir lngiliz torpidosu •• 
veriyor Ye diyor ki: . • t'1 

"Orkney adalarının ıark ve garp sahillerio• ~ 
men aradık. Buralarda bir tane bile düş.mao 
olmadığı anlatıldı.Bu mıntakadan serbest geçil~ 

Biz bu telgrafın lngilizler için pek öne111lı 
tunu anladık. Zira torpido kumandanı birbiri 
sından ayoi telgrafı tekrarladı. 

B• halter tarafımızden hemen Alman 
Yerildi. Halledilen ıifre de ıöaderildi. 


