
VEREMiYECEGiNi 
. BiLDiRMiŞTiR 

~·-~~
P.tba son 
· l'IJıek için 
"rbetmek 

SON DAKiKA: 
Sofya - Romadan ı.lınan haberlere göre Kont Ciaııo 

ile Kont Teleki arasınde Kont Cianoııun :evinde yap laıı 
hususi müzakerelerde matbuata tebliğ ~dilmiyen me,seleler 
göriişiildüğii Ye gizli tutulan bazı kararlar verildiği aııla
şılmıştır. 

TiCARET VEKILIMi-1 ASRİ BiR ~·~ 
ZiN BEYANATI t AFRODIT ~~\ 

f;;~ 

~~lllldır 
•.t.-d -ı-""' eıı " fl!ceııg b sulhu istiyen 
ka.tııı e •zırlanmalıdır,, 
b• 

111 dillerde dolaş
Fran llıukabil şimdi de 

ken0•11z Başvekili Bay 
, ııuıı • d . Ya ıtel agzın a aynı 
•e llıek ve aynilne-
ı tid;•r~akla beraber 
e alıııı'~lı ve enerjik bir 
ili d ş ır. Fransız Baş

tb1 Clltek İstiyor ki: 
~İt ,:011• erdirmek, sul
Porse.lı evvel kavuşmak 
. siyı,' ~ar_betmek, tam 
iti, • ' butua kuvvetle· 
IİyJ, ' ı:aferi elde etmek 

•av;ı. y ~e ya atılma l ıyız. 
her y Yııo'nun yükseltiği 

ltıc d erde, bilhusa ln-
~ e b·· 
. •lwış'la.r 11.Yük ve kuv-
'dı'y Yapan ses ıs-Ork· 

ban fefı' ~~ansız milleti 
hitab erının herhangi 
• et kür .. - k '•urd susune çı ın-

bag0iik ukfarı tehdit ve 
llrınd kabadayılık p~t'· aıı bıkmıı, us11n-
•sen F 

le bııb raıısada son ka-
1 iıııi( ~llıııı husule geti
'iurd112 e bu palavraların 
1 bir ~ llsanç ve hidde-

~lef~y d~~~esiııden başka 
lı de ıtıldir. Fransız 

~ •ıııatmak istiyor-
er 11 

j boğ,~11 ti:ıi . bir kaşık su-
1taıı Al dıye ürkütmeğe 
b ekt,

11 
kaııfar bize hüc:uaı 

i:ı 0111 °rkuyorlarsa, ba
b1ıg· ara. saldıralım. Hü

tl Ve 11
•11 llıiittefiklerin as· 

... 11Yıs· ... aııı, 1 mahfillerinde 
ıtıı rııı b 

lebditı . undaıı böyle 
llıeııı,- erıne tahammül 
lııiYetır~- ~arar vermiş bir 
lllıttır 811kuın sürmeğe baş-ı • a'- ı r ... ~ "'a ım buııa karşı ,- ~ .. ıı s lb 
tıı: d' 11 hllc:umu yapa-
,. 1Ye d·· 

l!'a ~l unyayı korkut-
' ~~ ışa.nlar gene nasıl 

• 'd Çe.tııak ı . ır. yo u arıyacak-

SlRRI SANLl 

Roma-Mısırda çıkan Elahram gazetesiniıı Beruttaıı al
dığı haberlere göre oradaki Fraıısız Ingiliz ve Türk askeri 
miimessilleriniıı şark orduları kumandanlarının iştiraki ile 
yaptıkları toplantı da çok mllhim kararlar ittihaz etmişler
dir. 

Paris (Radyo)-Ingiliz harp gemilerinin torpil tarlalarım 
aşarak Alman kara sularında dolaşmaları Berlini ciddi su
rette telaşa düşürdüğünden Hitlerin riyaseti altında bir çok 
kara ve deniz kumandanlarının iştirakile yapılan toplantıda 
birçok mühim kararlar ittihaz edilmiş ve e:zcilmle bu su
larda amansız bir tahtelbahir savaşına başlanmak üzere 
lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

Londra - Bertin 'in sarf ettiği her çeşit mesaiye rağmen 

Molotofun Alman bükiim..t merkezine gitmesine ikna ede
memesi kendisi ile görüşülecek meselelerin Moskovada Al
maıı ve ltalyan sefirlerinin iştirakile nıüzakeresiııe karar 
verilmiştir. 

Sofya - "Utro,, gazetesi Bükreşten aldığı bir habere 
göre Almanya Romanyayı pet rol işinde enelce girmiş oldu 
ğu teahhüdünü .. yapmadığındaıı ciddi surette tazyik etmeğe 
başlamıştır. Bukreş, Romaoyanın bugünkü ihtiyaçlarına 
göre Almaııyaya teahbüd ettiği petrol miktarını veremiye
ceğini bi • dırmesi üzerine Berfin Rumen bükiimetioe şiddetli 
bir nota vermiştir. Bu mesele Romanya kabinesinde bir 
buhran doğurmuş ve kabioede bazı tebeddüler yapı lması 
ihtimalini ortaya atmıştır. 

Kestanepazarı Azdaha 
Kül Oluyordu! •• 

---~-111111•1-----
Bug ün sabaha· karşı Kes· İmalathane 5000 liraya 

tanepazarında 174 numaralı sigortalıdır. Ateşin sebebi 
sokakta lbrahim Ôrkenin :zuhuru hakkında zabıta tab 
22 numaralı araba imalatha· kikata girişmiştir. Bu iki 
neside çıkan ateş o sırada miiessedeki aakinelerin hepsi, 
olanc:a şiddetiyle hüküm sü- itfaiye kumandanımızın itti 
reıı fırtınanııı tesiriyle bir haz eylediği tedbir sayesııı-

de, kurtarılmıştır. 
anda genişlemek istidadıoı Böyle fırtınalı bir anda 
gösteren alev sütunları ha- gösterilen gayret cidden tak-
linde muhitini tehdide baş- dıre şayandır. 
lamış ise de, bu gibi ahvalde ---a-
cansiparane atılganlık gös- BAT u M 
teren itfaiyem!Z ateşi abluka 

ederek .ani bir surette sön- Boşaltılıyormu 
dürmüştür. Latibuııa namındaki ltal-

Ateş bir aralık ayni çatı 

altında bulunan Kerimin 28 
numaralı marangoz imalat
haııesine dej bulaşmış, fakat 
fedakar itfaiyemiz ukı bir 
tedbirle ilerlemesine meydan 
bırakmadan bastırmıştır. 

yan gazetesinden: 
Kafkasyadan alınaıı bazı 

haberler, Rusların, Türk 
topraklarından az bir me
safede bulunan Batum lima
nının kadın ve çocuklardan 
tahliyesine başlamış olduk
larını bildirmektedir. 

.Ankara - Ticaret Vekili 
,8. Naz.mi Topçuoğlu, radyo
Jda tütüuc:ülere açılacak is· 

tihsal kredisi hakkında alı
naıı kararları bildirmiştir. 

Vekil, ezcümle demiştir 
ki : 

Şehir Meclisi 
Şehir medisi 1 Niıanda 

toplanarak belediyenin 940 
senesi ihzari büdc:esini mü
za k~reye başlıyacalı. tır. Ha· 
ber aldığımıza göre daimi 
en cümen ihzari büdceyi bir 
milyon 400,591 lira üzerin
den tanzim etmiştir. 

Varidat ve masraf müte-
vazindir. Bundan başka mül
hak büdcelerden otobüs biid

cesi 474,000 lira, mezbaha 
büdcesi 330,722 lira, Karşı· 
yaka tra ı... vayları 25,695 lira 
üzerinden hazırlanmıştır. -- --

BEYANNAME A.lman imparatoru Jlus Çarını Nasıl Aldattı? 

Bayılan Telefoncu 
lieııı 

tıı fayr :ıırhl 1 k 
1 

llrl11, 1 _ ısnın yo a çı arılmasından evvel deniz 
'~ bir ııa g_onderilen muhafızlara oradan geçecek 
•zıf 1 geınıde H b · b ı e erin . ar ıye nazırıııın u unac:ağına mebni 
tlardaıı e dıkkat etmeleri emri verilmişti. Bu muha-
l b ve taın . . b • . . . ekli gemınııı attıgı yerın sahılinde nö-

111 a:ıgı.:~ıı bir jaııdarma infilak vak'asını ve gemi· 
." buıı 11 t lagf alara arasında kaybolup gittiğiııi görmüş 
•e:ı· e e onla ·· 1 k ıııe gir . soy eme üzere yakın telefon mer-
1 Yli -uğ-r ınış, telefoııc:u kızı uyaııdırıncaya kadar 
l<ız ııy::~•ş ve hayli zahmet çekmişti. 

S 
- Aıad ııc:a oııa şuııları söylemişti: 

ko IDazeJ h li Pa Flaıı ' emen dıarmayın ! Acele edin ! 
~Şe.yr geya. ~·~il kumandanlığına telefon ediniz. 

b rı.arbiy~ nıısınııı battığını bildırıııız ! 
k ~riylı: v• ?a:ıırının bu gemide olduğunu bilmesi iti
llı~lca.ıı t:ı ı;ııdarınanııı getirdıği bu müthiş haberden 
f ''.ti. Ja1ted oııc:u kız derhal bayılmış, kendinden geç-
''• b arına . b k . ı,. llfıııatk ıse unun farluna varmıyara vazı-
l "-lz b· 0fnıuştu. 
'llll:ıl ır nıüdd t ~ •ıııış e sonra kendine gelerek vak'ayı 
~~de Yllp ve telefoııa sarılmıştı. Halbuki bunu vak
lt.\f't-rla ~ş. olsaydı, hiç olmazsa deniz ü.zerinda 

tı, 0iuşaıılardan bir kısmını kurtarmış ola-

Vila-6 isan Cumartesi 
yetimizde Çocuk Yazımı 

Günüdür 
Bu sayım 7 deıı 16 yaşıııa kadar olan okula gitsin 

gitmesin tahsil çağındaki çocukların miktarlarıııı doğru 
olarak öğrenmek mal sadil~ yapılmaktadır. Buııun için : 

1 - Yazım günü evlerde izahat verebilecek bir kim· 
senin bulun durulması, 

2 - Yazım içiıı kapınıza gelacek memuruıı soraca-
ğı şeylere doğruca ve tezce c:evap verilmesi, 

3 - Yazımda aşağıda gösterilen yaşludaki çocuk
ların yızdırılmau lazımdı:. 

Yazım günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve 
doğru cevap vermeyen vatandaşlar bu işlere müzaha
ret göstermeyen mahalle mümessilleri ve vazifelerini 
verilen emirlere göre yapmayan Yazım memurları hak
kında 1554 No. lu kanuna göre beş !iradın 25 liraya 
kadar para vı: iki aya kadar hapis cezası verilecektir. 

Sayın lzmirlilere duyurum. 

Miladi 
1933 
1932 
1931 
1930 
1929 

Rumi 
1349 
1348 
1347 
1346 
1345 

Yaş 

7 
8 
9 

10 
11 

lzmir Valisi 
ETHEM AYKUT 

Miladi Rumi Yaş 
1928 1344 12 
1927 1343 13 
1926 1342 14 
1925 1341 15 
1924 1340 16 

- Memleketin haric:i ti
caretiııde tütün, yüzde yir· 
mi beş gibi mühim bir mev
ki işgal etmektedir. Bu iti
barla bu mahsuliln istihsal 
[ Devamı 2 inci sahifede ) 

-

. Hayatın kome
dilerınden : 

--oo--

Af roditin Def teri 
Tercüme !eden: S. S. 

-22-
Senln gUzelllfiln bende eleeydı 
Amerikanın , butln erkeklerini 
yakar, tutuştururı gUI ederdim_ 
_ Hayır, bunu katiyen aklından geçır-

me. . 
_ Demek biitün bu fedakirlıklar benim 

güzet gözlerim için yapılıyor? 
Bunada hayır. 

- O halde? 
_ Senin güzelliğinden bir adam değil, 

koc:.amaıı bir müessese eıı büyük istifade
leri t emin etmiş olacaktır. Esasen şefimiz, 
d.ıha doğrusu bizim dairenin direkt6rll 
olan B. Drinkınan bana neden, san• b~ 
kadar ehem'lliyet verdiğini anlattı ve sen~ 
ber hususta temin ve ikna etmek için benı 
buraya gönderdi. 

_ Öyle ise seni şimdi caıı kalağiyle 
dinliyorum. Söyle bakalım, direk töriiıı be· 
nim hakkımda söylediklerini... . 

_ Sana da .biraz iıah n ettiği gibi seııı 
milyoner gelenlere beğendirilecek tuvalet· 
!eri beğendirmeğe, satmağ~ me~ur ed~
cektir. Bu sö:zlerimdeıı ıeııı alefirde bır 
manken gibi kullanmağı düşiindüğünü ı•• 
etme.. Çiiakü bu işi gören yhlerce çok 
güzel, çok gösterişli kızlarımız vardır. '!• 
senin çebrende, :seııin vücudunda, senı• 
tavru hareketiııdeıı öyle, bir prentee, "• 
döşes kibarlık ve esaleti bulmuş . ki HDiD 

beğeneceğin, senin icabıııda bir ker~ giye· 
ceğin bir tuvaleti bir kadının ve bılba11a 
o tuvaletin parasını ödemeğe mabktm er· 
keklerin hemen beğenip te satın alm•i• 
kalkışmaları imkinsız olacaktır. 

Sonra oraya yalnız gelenler aılı.ın çıl· 
dırttığı yaşlı zenginleri sürükliyen llizo· 
muodaıı fazla asri çapkıa, evli kadı11lar da 
pek çok gelirler. Öyle evli kadınlar ld, 
onların tuvalet faturalarını ödemeğe koca· 
)arının iktidarları olmadığı için karılarına : 

- Bu tuvaleti nereden aldın, kaça al
dın, sana onu kim aldı? 

oıılara : 
enfeıı kan· 
demekle ik• 

Diye soracak-yerde sadece 
- Bu nefiı tuvalet benim 

ma ne kadar da çok yakıştı, 
tifa ederler. 

Mis Coyn verdiği bu küçük iıabatı mi· 
teakip benim derin bir düşünceye daldığı· 
mı görerek bana şu avutucu ve tenlli ye· 
rici söıleri söyledi : 

- Merak etme, telaşa düşme, derin dil· 
şünme.. Seıı yiizbinlerce Amerikalı kııı• 
rüyada bile kazanmağı bir saadet addeda· 
cekleri en büyük ikramiyeyi bir küçük bi· 
let bile satın almak zahmetini ihtiyar et· 
medeıı kazanmış oldua. Sana ciddi sayli· 
yorum eğer benim bu tecrübemle birlikt. 
senin bu bulunmaz ve müstesna güzellik 
ve caziben de ben de olsaydı, kazanma11· 

01 bildikleri kadar harcamasını da iyi ba· 
cerdikleri bizim Amerika erkeklerini-:atet· 
Jer, yakar, tutuşturur ve kül ederdim. 

-Devamı var-

Skajerakda deniz 
harbı bekleniyor 

Oslo (Radyo) - Skajerakta Iııriliı -Al
man harp gemileri arasında bir deniı mu· 
harebeainin dakikadan dakikaya beklea
diği söyleııiyor. 

---... .. __ 
Bayan - Doktor, nedeıı 

bu defaki muayene uzun 1' 
sürdü?. J 

Doktor - Karımııı çarşı
daıı dönüşü de uzun süre-1 
cek te ondaa ... 

Mütekaid yetimlere 
zam 

Aııkara - Mütekaid yetim maaflaruıa 
yap~lac~k zam hakkındaki liyiha, maliye 
vekaletıııdeıı başvekiletc verilmiıtir. 
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Fallar~ Salon E§lencelerl ? 
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652-Yazın geçer, g üz olur, geceler gündüz olur 
Yanıma sık sı1' gelme, korkarım ki s6z olurl 

6~S-Yai incir, kuru incir, Aydıadan gelir incir 
Senin o kirpiklerin, boynuma oldu zincir 

154-kajm gergin yay gibi, güzel yüzün ay zibi 
Yar ile yaşadığım, kulübe saray gibi 

·camide yanar kandil, elime aldım mendil 
1...-nları avlıyan, güzel huydur güzel dil 

•56Ay koşar dünya koşar,dalgadan deniz coşar 
Hk bir vakıt unutma, insan insanla yaşar 

~-Çaydan geçer ördekler, kırda açar çiçekler 
Bıkmadan usanmıdaa, gönlüm hep seni bekler 

'57 ·Mart gelir, nevruz gelir, içime bir hız reli r 
Yal•1v.rıp yakarırım, Fakat sana vız geliri 

6$8-Sıcak su içmek olmaz, demiri biçmek olmaz 
V#alı arkadaştan, ayrılıp geçmek olmaz. 

iS9 Y rim geldi adadan, feryat etti odadan 
DC&Ji vazgeçmedin mi, hali kara sevdadan? 

---.. ··---
Her gün bir bilmece : 

Karanlıtı adıyla yok eden bir şehir. 
Biraz düşün bulaca kını bu nedir? 

- Bu Nedir 

Cevabı yarınki niahamı~tltı ___ .... __ 
DÜNKÜ BiLMECENİN CEVABI : 

"HALKIN SESi,, dir. 

Sahrayı Kebirde 
benzi istasyonu 

-o--

Sahrayı Kebirin ortasında bir benzin 
istasyonu mevcuttur. istasyonun idareıi 
blr tek adama tevdi edilmiıtir ki, bu 
adam karısile birlikte erada yaıamakta
dar. Benzin almak için ancak haftada bir 
tek müşteri uğrar. 

................ .. ........ 
Sivrisinek 

Havaların birkaç gün gi
zel gitmeıindeu ıivriıinek 
orduları kendilerini JrÖlter
meğe baıladı. Güzelyalı par
kının ilerisindeki bataklıklar 
sivrisinek yetiştirmektedir. 

Buralara mazot mu dök&
lecek •eyahut kurutulması 
için bir çare mi aranacak 
bunu şimdiden halletmek li
zımdır. Zira sıcaklar başla
dı mı bu yerler. sıhhati u•u
miye için bir feliket elabi
Jir. Ehemmiyetle belediye
mizin nazarı dikkatini cel· 
bederiz. __ ._... __ _ 
zabıta haberleri 
Tepecikte Ahmet Akkap

lan 26-3-940 günfi Kançeş

mede bir kadınla.a•bir erke
ğin yaralaDması hidiıesinden 

şüphe edilerek yakalanan suç· 
lunun üzerinin !araomasıncla 
(25) santim uzunluiunda 
bir kasatura bulunarak alın
mıştır. 

§ Keçeciler ikinci Mıhçı · 
Jar ıokağında Muatafa Öz· 
çarkçılar,'İbrahimi:itmek su· 
retiyle aJoıcdan hafif suret· 
te yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. ......... ._ .... _.._. ____ _.,. ............... . 

-------------Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir -----

Bir dilek 
-o--

(T. L.) imzasile aldıiımız 
bir mektupta deniliyor ki: 
Ş:?ker icabı maslahat •e ted
bir olarak on kuruş lfİbi bir 
farkla satılığa başlandığı 
gündenberi baıı yiyecek 
maddelerinde sarfınazar, fin
canını ylir; paraya veren ara 

kahvecilerinin yapmıdıi(•e 
göstermediği cimriliii bazı 

büyük kahveler göstermeğe 
başladı. Eskiden bir çay •e
ya ihlamuf için •erilen 
üç ıeker timdi ikiye indiril
di. Bu hareket hakikaten 

........................................ biz müşterilerin dikkat na
ıYenidea yapılan muazzam şehirler oobin-ı zarını çekmektedir. Lütfen 
tlerce insan kalabalığının yalın kılıç müthişı bu dileğimin gazetenizin bir 
~iuşmaları·korkak bir kralın zaafı yüı6n-ı köşesinde neşrioi rica ede· 
ıden bir filkeye bükmeden bir günlük birı · •L.. k d rım . 
..,., uman ao - Ayak takımına elebaıılıkı HallunSesl 
J; n bir memleket kurtaran göın pek ser· ı Hakkın Sesidir 
ı.seri bir kahraman • şiirleri halkın dilinde: _ie'a ___ 119 - - - u• .. - -
tı ~en §Öhretli bir şair -güzel bir prensesinı 
ıwınlüoü çalan avare bir ıergüzeştçi-Söıünı 
ık saıı,· milyonlar sarfiyle yaratılmış eşsizı 
ıbar şaheser TÜRKÇE SÖZLÜ ı 

i SERSERi RAL f 
ıBqrollerde: Ronald Colman -Fraaces dee-ı 
.ıs ile Rathbdne Metro jnrnalda: en '"nı 
ıbarp ha beri eri. seanslar: hergün: 1.30-3. 30ı 
ıs.30 7.30-9.30da· Yarın Matinelerden itibaren: 

f Elhamra sinemasında! ............... .. .................... .. 

Kauçuk nallar 
Amerikalılar, demir at 

nalları yerine kauçuk nal
lar kullanmağa başlamıflar
dır. Kauçuk nalJar, demir 
nallardan daha ucuz olduğu 
gibi at bu nallarla daha ra· 
bat yürüye bilmekte ve bil
baua iosanlar, demir nalla
rın taşlara vurmasından ha
sıl olan sesi dinlemekten 

•••••• .. •• .. ••••••••.................... kurtulmaktadırlar. i Tagu re Sillllll T e3~ ~ 4°, n i 
ı Beyoğlunda Sümer sinemasında üç hafta ı Sa tı)ık bahçe 
ıraıte.rilen v~ Tarasbulba Moskova Gece-: Ve müştemilatı 
ı lerı ve saır Rus hayatını canlandıran ı 
ıoo KAZAKLAR : Fev.kalide sıhhi ve hava-
ı ı d r bır yer olan meşhur 
ı BAŞRÖLLERDE; ı lzınir Bozyaka semtinde po-
ı Charles Vanel - Vera Korene - Rocert lis karakolu karşısında bir 
ı Duchesae • Lisette Sınvia ı bahçe müştemilitile beraber 
ı Troubetskoy ı satıhktır. Satın alma~ isti-
ı Fransızca sözlü ve şarkılı ı ycı?ler üçüncü beyler şamlı 
ı Ayr1ca: Ekler jarnal no. 7 Son dünya ı sokak 24 numaralı evde 
ı hadisatı ı oturan sahibi Mehmd Ce-
ıoyuo saatleri 3-5-7 ve 9,lSde ı vat Sevinçliye müracaat et-
........................................ sinler. 9-2 

HABERLER 
ı:. · ~be "iki ka)bP f ff:I 

adam ~ 
Türkiyede Tayyare Fabrika- :Ticaret Vekili-

Nevyorklu profes&r 
Uylam Larten şimdiyi~ -
dar tebabette görnl ~ -
bir keşifte bulunmuf, dl 
Lupers isminde bir ı J, 

ları Kurulacak mizin beyanatı 
(Magyar Namzet) Belgrad muhabirine atfen İna-iltere, 

Fransa askeri delereleri ile Türk aıkeri delegeleri arasın
da neticelenen müzakerelerin TOrkiyede yeni tayyare fab
rikala?l Ye tayyare üsleri kurmaia miteallik olduğunu ya
zıyor. Bu gazeteye röre lngiliıler Ye Fransızlar kuracakla
rı yeni tayyare fabrikalarında bilhassa Blenbeim tipinde 
tayyareler imal edecekler ve Türkiyenin on yerinde gayet 
••azıam tayyare hangarları inşa edeceklerdir. ----- ...... ____ _ 

RADYO HABERLERi 
Pariı (Radyo) - Yeni Finllndiya kabineıi yenidea eski 

b•ıvekil tarafındaa teşkil edilmittir. 
Pariı (Radyo) - Kanada hük6metinin Finlindiyadan 

istediği 100 bin Fin muhacirinin a-öaderilmeıi laakkındaki 
teklifi ... teşekkürle beraber kabul edilmemiştir. 

Londra (Radyo) -·YuıoslaY millt banka mtldBrü bugfta 
Londraya gelmiştir. 

Londrai (Radyo) - Rumen iktı1aclı heyeti 30 Martta 
Londraya;;gelecektir. 

Lonra (Radyo) - ] Dtin lnriliı tayyarelri bir Alman kara
kol remiıini batırmııtır. 

Paris (Radyo) - lnıtiliı ba,•ekili Çemberlayın ile yeni 
Fr.nsız baıvekili Pol Reyno .,. yakında mlbim bir görftıme 
yapacaklardır Ye bu ıörilşmeden ıonra bir tebliti re1mi 
neşredilecektir 

Kahire (Radyo) - lagiliz Hind askerleri dünden itiba
ren çölde m11ıenalara .b•şlamıştır. 

1 L A N 
Askeri Liselere Talebe 

Alınıyor 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa, [askeri ~ li1eJeriain lıer 

üç sınıfına da önftmilıdeki!: Haziran içinde baılanacak 
olan 940-941 ders yılı için ;.talebe-'~alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, 
lkendisinin ve ailesinin kotü hal Ye ıöhret sahibi ol
maması, sıhhi muayenedeisağfam -çıkması~Ye yapılacak 
seçme ıınavında da kazanması ıarttır. 

3 - iir sene tahsili terkedealer, yaşını büyütmüş 
ve küçültmftş~olanlar kendi:okullarının sıoıf:geçme si
navinda ibka veya bütftnlemeye kalanlar yaşları boy
ları ve .·ağırlıklar(talimattaki hadlere: uygun olmayan
lar askeri okullarına alınamazlar. 

4 - isteklilerin timdi okumaktaki oldukları mek
teplerdeki tahsillerineldevam etmekle bereber on Ni
sandan itibaren bulundukları yerlerdeki Askerlik şube
lerinden diğer kaydükabul şartları He müracaat yolla
rını öğrenmeleri ve buna göre de kaydıkabul kağıtla
rını en geç 3t) Mayıı 940 tarihine kadar tama•lamıt 
olmaları lazımdır. 

S - isteklilerin ·sınıf "geçm~ v~sikalarını Haziranda 
bulundukları okullardan Aı liaelere celbedilecek ve 
büt6nlemeye kalmadan aıoıf geçeuler seçme sınavına 
çağnlacaktır. 

Askeri liıe 2 ve 3 sınıflara ırirmeğe~muyaffak olan
larıD 940 yılı kampları ilerde AS. okullarda~yapılacak
tır. 

6 - Askeri orta okulları musiki, san'at ve Kara 
gedikli erbaş hazırlama orta okulların kaydıkabul 
şartları ve zamanları ayrıca ilan edilecektir. 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden : 

Nisan 940 ayı zarfında şebe"ede yapılacak ameliyat do . 
layisiyle : 

1. - 7 ve 21 Nisan 1940 Pazar günleri saat 7 den 17 
ye kadar : 

1 Darağ4 ç 

Tepecik 
Alsaııcak 
Basmahane 
Eşref paşa 

Kültür park 

C. Bayraklı 

2. 

il 
ııı 
iV 
IX 

xv 

D. Taran 

~: ~ Karşıyaka 
Borno•a 
Buca 
Kızılçullu 

14 ve 28 Nisan günleri saat 7 den 17 ye kadar : 
v Çarşı xı Gazi bulYarı 

VI Bahribaba Xll Mezarlıkbaıı 
VII Karantina XUI Asansör 
VIII Reşadiye XIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Giimrük 
sektörlerinde cereyanın kesileceği muhterem halkımızca bi
linmek üzere ilin olunur. 

[Baıtaraf 1 inci sayfada] 

Ye satışını dikkatle takip 
zaruridir, 

Hükumet, istihsalimizin ö
nümüzdeki yıl azami randı
manlı hale gelmesini ve ne
fis tütün yetiştirilmesini göı 
CSnünde tutmuş, esaslı ka • 
rarlar almış bulunmaktadır. 

Bunun için müıtahıillere 
istihsal krediıioi genişlet-
miıtir. 

Şimdiye kadar tütün müı
tahsilinc dekar başına 15 
liradan 20 dekara kadar 
kredi verilirdi. Bu suretle 
tiltün müstahsiline azami yar
dım 300 lirayı geçmezdi. Bu 
ıene bu miktar 40 dekara 
çıkarılmıştır. Yani tütün 
müstahsiline 600 lira kredi 
alması için Zıraat bankasına 
talimat verilmiştir. 

--o-
Demlryollarında 

lıtanbul - Demiryoltarı 
ücretlerine tenzilat yapılma
sı kararlaştırılm ıştır. Bu bu
ıusta tetkikat yapılmakta
dır. 

Diyojen ve 
Eflatun 

Ef!itun insanı iki ayaklı 
tiiyıüz bir hayvan diye tarif 
etmişti. ~ Diyojen bu tarifi 
duyunca=bir .. tavuk almış, 
tllylerini yolmuı •e halkın 
arasına atarak : 

- lıte, demişti, Eflatunun 
tarif ettiği insan budur! 

iki kalbi olduğunu ki kı• 
miştir. Ceyms, kalb r ~ 
aızlığı sebebile birçok 
tahanelerde•yatmıştır. = 
katte adam, kalb hı• 
na müpteli değilmiş. ~ ftt 
arada sırada kalbi ağrı 
dan çalışmasına mani 

yormuı. ,. l 
Doktorlar, Ceyms JJI l 

bınde acaip vuruşlar d •ıt 
yormuşlarsa da buo11 r' .. 
türlü izah edemiyorlJ ~İl 
Profesör Larten bir tı il&y 
kalbte hızlı vuruş, diğel .. 
raftan hafif vuruş teıb~ rıa 
miıtir. Bu vesile, prof ~'-' 
hastanın uzuvlarını · birel .. 
rer tedki k etmeğe ıef 8, 
miştir. Röntken cib• tf ''' 
göıüld~gü?e. göre. C J ~i 
Lupers in ıkı ka\bı f \ 

Normal kalbin yanınd• t' ha 
çlik bir kalb daha bU ki 
yormuş. Bu küçük kalb.~ 
mal kalbe kısa ._bi(_kı• 
marile bağlı imiş. N 
kalbin her vuruşunda lı 
kalb de ayni zamandı 
şıyormuş. Fakat normal 
dan daha hafif surette· 

Hasta Ceyms Luper• 
cukken av saçmalarile 
ralandığı esnada bu ı•~ 
lardan birinin kalbine,) 
landığını. ihtimal bu Y ,,, 
küçük bir kalbin belP' 
olacağını söylemiştir. 

Şimdi profesör LarteOı 

lüzumsuz küçük kalbi 
rahhi vasıta ile nasıl çı~' 

eli' cağını tedkik etmekte 
~~----...... ~~-~~ 

Görüşmeler Tam Biv- Anlaşd 
İle Neticelendi 

Paris 28 (Radyo) - Fraosız gazeteleri lngiliz ve f!'~ 
generalleriyle Türkiye büyük erki.at harbiye ikincı 
Oorgenral Anm Gündüıün Halepteki göıiişmelerijtaOI 
anlaşma ile neticelendiğini haber veriyorlar. ' 

Aynı gazetelere göre Türkiye harbin dışında .-kal I 
ususundaki kat'i ve aziaıkar kararına rağmen şayed Ahj 
ların veya Nazilerin eseri tahriki olarak harp Yakınf~ lt 

sirayet edecek olursa tatbik edilecek hareket hattı 
kında tam bir mutabakat elde edilmiıtir. ___ ...... 
İn2iltere Sefirlerini Çağı~ 
Londra - İnıiltere hariciyesi, lgilterenin Ankara, ~ ........ 7 

reş, Sofya, Peşte, Belırad, Atina elçilerini Loodray• 
•et etmiştir. 

1 ' ~ Alman mparatoru Ru• Çarını N.uıl Aldattı . ...-/ 

Bu yüzdenair ki Skopa Flan kumandanlağı bi~ 
den anbak iki saat sonra hab~r al~b~mişti.. 811,r 
üzerine evvelce o, yoldan çevıılen ıkı torpıdo~ ~ 
yen:den facia yer ine gönderilmişti. Fakat İf ıf 
geçmişti. 

Son Pişmanlık 

Facia derhal bütlin lngiltereye, hatta bütüo ~ 
yaya yayılmış, lngiliz umumi efkarı bu acıklı b• 'f 
inanmak bile istememişti. Hele vak'anın içJ8',; 
bilememek yüzünden bn umumi efkir bir kabus ~ı/ı 
da ezilmiş, kalmış, herkes bu sırrın içyüzüoil b• 
merakına düşmüştü. I 

lngiliz deniz bakanlığı yapılan dikkatsiılikteıl ~ 
layi büyük yeis içinde kalmıştı. FakRt bu ıoO 
manlık faide vermemişti. 

Eğer Ingiliz amirallığı Hemşayrin battığı ılı 
gündüzünde Orkeyn adaları civarında bir bahk'9 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
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misinin b!r mayne çarparak battığına dair 
Flano kumandanlığından aldığı telsize ebe~ 
vereya·, nazırın gemiıı için ınpheye dilşerek bit 
bir i~haz edecekti. 


