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Paıif korunma teı:rübeled 
bugün saat onda şehrimizde 
yapılmıştır. 

Alarm işareti verilir veril· 
mez bütün halk bir intiı.am 
tahtında biç telaş gösterme · 

DAKiKA: 
Paris (1'.adyo) - Res.ni bir tebliğe göre bir Alman İs· 

tik,af kolu tuzağımıza düşerek mühim zayiat vermiştir. 
Paris (Radyo) - Çemberlaynın sözlerioi tefsir eden 

matbuat diy"r ki Mareşal Maonerbaym lngiliz hükumetine, , 
bize Mayıstan evvel asker~göndermeyiniz, diye,i'"müracaat 
ettiğinden sonra Finliodiyaya nasıl asker gönderilebilirdi. 
Şimdi düşünülecek nokta Man:trhaymın kendine o l adar 
güvendikten sonra onu sulha mecbur eden sebebJer ve ha 
diselerdir. 

Londra - Hitlerin sulh şaıtlarını tefsir eden Nevyork 
Taymis diyor ki : harp etmek için zayif bir nokta arayan 

Hitlerin sözlerine ikide birde su!h kelimesini karıştırması 

kadar garip birşey olama~. Harp i,tiyenler !tu'hten bahset
mesinler. 

Berlin - Brener mülakata hakkında ltalyan ve Alman 
gazetelerinin birbirine zıt •eşriyata nazarı dikkati celbet
mekte ve Almanların her ftrsattan istifade ederek dünyayı 
korkutmakta devam etmesi hiç bir hayret uyandırmamıştır. 

Paris - Radyo Sovyetlere terkedilen Fınlindiya toprak-1 
!arından hicrete mecbur kalan 100 bin Finlinin Kanadada 
yerleştirıimesi görüşülmektedir. 

Paris - Belçika müdafaa hattının tamamen çelikten ya
pılması kararlaştırılmıştır. 
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ÇEBERLAYNIN NUT ~ U 

Londra 19 (Radyo) - Baş
vekil 8. Çemberlayn, bugün 

öğleden sonra Avam kama· 
rasında umumi vaziyet hak
kında mufassal malumat ver
miştir. Ve ezcümJe şunları 
söylemiştir: 

- Fransa ve lagiltereı in, 
FioJandiyaya yardım etme
dikleri haberleri doğru de
ğildir. Bilakis yardım yapıl
mış ve çok uzak yollardan 
Fıolandiyaya ulaştırılmıştır. 
lsveç ve Norveç, Finlandi

Alma l n mparatoru Rua Carını Nasıl Aldattı? . 

:l yaya yardım için müttefik 
kuvvetlerinin geçmesine mani 
olmuştur. Ne olursa olsun, 
sonuna kadar harbe devam 
edeceğiz. Bitaraf devletler 
istiklallerini korumak istiyor
larsa mutlaka müttefiklerle 
beraber hareket etmelidir. 

F ~CIANIN IÇY .. .. ~t.. UZH 
l. t ha b' l bur .. r ıye nazırı Lord Kiçnerin feci ölümü hak-
)tltr ::~ ka~ar pek çok yazılar yazıldı. Birçok 
aılll,d ~endı. Fakat facianın iç yüzünü göste-

0,,1'11 lııg~İ· ahut hakikat ortaya konamadı. 
jf~e, <'\im ız, Rus ve Fransız muharrirlerioin yazdık

d•'''~iltı an ve bilhassa Avusturya casuslarının not· 
,r.aı, .. ::ı:c~mle baza gizli dosyalardan elde ettiğim 

~'İDin ~ul~ettere Lordun ve onu taşıyan harp 
• gız ı - · . •

161 
fil lcad serguzeşhnı bu sahifelerde mümkün 

ı ar tenvir ed - · · ·ırj' ecegımı umnyorum. 

··~ , Rtı~ HABERLERi 
" 'teıal 1( · 

d• •aı Yolu ~Çne~ bu mühim vazifeyi taahhüt ettiği 
/ 1. Zerındeki tehlikeli hazırlıkları da öğren. () .. 

I• oe\İQ • 
•~ gıdece - i . 

1~ --q terp'll ~ ş~mal ve cenup denizlerindeki yolun 
d 1 erı ıl d- d" v • • h , ~ it• v e oşen ıgını, •yatının tehlike 

~ .. d~'-İtle •rını da biliyordu. Alman denizaltılarının 
i a: tlllı,~d~ 4olaşarak lnailiz harp gemilerini avla

-.,,td 1 1arın41an dahi haberi vardı. 
~ içif.~"Q ~n~iliz· deniz amiralhğı da büyük bir 
' la,'1tl k •dı. Böyle mühim bir aeyahata hafta

ı Yapmak lüzumu ıöyleadiği halde, o, bu 

~~~-.. ··--~~-
Türkiye harici 

siyaset·nde 
Londra (Radyo) -Taymis 

gazetesinin Istanbul muha
biri, nazilerin Türkiye ha
rici siyasetinde bir değişik
lik yaratmak hülyasile yap
tığı entrikaların Türkiye 
halkı üzerinde umumi bir 
nefretle karşılanmakta oldu
ğunu bildiriyor. ---Birr Suiistimal 

lstaubul - Devlet deniz. 
yolları idaresinin bilet ser
visinde yolu ve yük biletleri 
satıamda ir suiistimal mey
dana çıkarıldı. Tahkikat de
·-vam etmektedir. Memura 
muvakkaten işten el çekti
rildi. Binleri bulduğu söyle
nen suiistimalinJbakiki mea
ulleri henüı tesbit edilme· 
miştir. 

tden sığoaklara koşmuştur, 

ve şehir derin bir sükunete 
bürüomüştür. 

Başta feclakar itfaiyemiz 
ve zabıtamız olmak üzere 
sıhhi ve temizleme kolları 

derhal faaliyete geçmiştir. 
HüküCP.et civarına evveli 

bir tahrıp bombası atılmış 
ve elektrik tesiııatmı harap 
etmiştir. Bunu müteakip An
kara palas üzerine bir yan-
gın bombabası düşmüş, bi
na etfaiyesi ateşi sö ndüre
memış bunun üzerine ma
halle etfaiye teşkilatı çağ~ 
rılmıştır. Yaogın söndürüle-
meyince d ı:: rhal itfaiyemiz 
haberdar edilmiştir. itfaiye
miz süratle işe el sürmüş 
ve bir k1sım kuvvetile ate-
şe hücum vaziyetine geçmiş 
ve bir kısım kuvvetile de 
Kışla civarını korumak üze
re tertibat almıştır. 

Ve derhal etfaiyenin :mu
azzam nıerpivenleri aç,larak 
atılara ,teşin etrafı su 
çenberi içine alınmış ve bu 
suretle"' ateşi mevzii bırak· 

mağa muvaffak olmuştur. 

Ateş çıkan Ankara pala
sın iç inış m<-rdiveni atılan 

bombalardan yıkıldığından 

etfaiyecilikteki tablisiye işinde 
büyük bir rol oynuyan "ma
nika,,açtlmış ve bu mütebar 
.l'.İk vasıtasiyle oteldeki halk 
selametle kurtarılmıştır. 

Bilhassa bu tahrip işi çok 
heyecanh ve enteresan ol
muştur. 

O rada ateşle müc d~Ie 

eden etf aiyeye Asri sin mada 
da tayyareler tarafıodao atı · 

lan bombalarda-- yangın çık

tığı haber verilm!ştir. 

Bunun üzerine derhal ara
zozlarile,...,tam vaktinde yeti 
ş en etfaiye oradaki ateşi de 
söndürmeğe muvaffak ol
muştur. Etfaiyemiz n ve za
bıtamızın tavrı hareketi baş
ta hakem heyeti olduğu hal
de h ~rkesin göğsünü kabart· 
mıştır. 

Bu korunma tecrübeleri 
esnasında ,merkez Kamutı.nı 
Yüzbaşı Nezihi Fırat maiye· 
tile beraber kışlanın iç ve 
dışında emniyet tertibatı 

almış ve devriye kollarını 
yaymıştır. Şehri bombardı

man eden 12, tayyare top 
ateşile pfükürtülmüştür. 

GRUBU DA 

. 
Ankara 19 (A.A) - C. 

H.~Parti grubunda ilk defa 

söz alan hariciye vekili Şük
rü Saracoğluoun meclisin 
kış tatili esnasında cereyan 
eden siyasi ahval ve vaka
yii ve devletlerle olan temas 
ve münasebetleri ihtiva e
den uzun beyanatı dinlen-

dikten ve bazı sorulan sual· 

lere icap eden cevaplar·ve
kil tarafındaa verildikten 
sonra bu beyanat ve izahat 
grup umumi heyetince müt-
tefikan tasvip olundu. Ve~ 
ruznamede başka bir mad
de olmadığından toplantıya 
nihayet verildi. 

SUMNER CENOVADA 
Roma - Cenovaya hareket eden Amerika:hariciye müs

teıarı Sumner Vels "hareketinden_ evvel gazetecilere beya
natında demiştir ki: 

- Sizi temin ederim ki, hiç bir davlet • bana sulh için 
teklifatta bulunoıadıdığı "gibi, ben "'Jde kimseye böyle bir 
fikir dermeyan etmediaı. Vazifem, · Cumhurreiıi ıı Ruzveltle 
hariciye nazmna Avrupa hakkında malumat toplamaktır.,, 

Sumner Velı, saat 23de Ceaovaya hareket etmiştir. 

- 14-
Evet artık hayat beni bir lastik topu gi· 

bi ellerine fırlatıyordu . Dayımın bu son 
darbe~ioden sonra yapılacak bir işim, bat 
vura~ak bir yerim kalmamıştı. O anda ka
famı altüst eden buhran fırtınaıını ıe2en 
Drikman bana çok samimi gelen bir ıesle 
dedi ki : 

- Size ben, "güzel olduğu kadar da 
t ecrübesiz olan bir genç kıza, bır 
külhan beyi, bir sokak serserisi, bir 
şehir haydudu tesirini yapmadım· 
sa, eğer terbiyeme, ahlakıma bir az olsu_n 
itiınad edebiliyorsanız bu işe evd deyf oıı • 
v~ ou sefaletten kurtulunuz. 

Ber.ı arhk mukadderatın bu cilvesine bo
yun eğmekten ~aşka bir çare bulamadı
ğımdan adamcağızın teklifici kabul etmiş· 
tim. 

Bunun üzerine Drikman telefon dairesi-
ne gitti ve on dakikaya yakın bir mliddet 
sonra yanıma geldi ve : 

- Her türJü ,istirabatınızı temin etmele
ri için lazım gelenlere icap eden emirleri 
verdim, yarım saat sonra küçük apartma
oımza gider, orada da akşamın dokusuaa 
kadar istirahat ettikten. yeni tuvaletiaisi 
geydikten sonra ıizi gelip alırım, dedi. 

(De"Vamı var) 

l u;J;;;~azabı mı, Ta-l 
f biatin bir cilvesi mi? J 
[ ----~---- ] 
[ Yazan: Sırrı Sanlt ) 
~~........__,.__.,~.._,.. ........._..__._. ..... n ........ ...._....__ 
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Bu gibi batil fikirler1e halkta bir r•l•

yan ve isyan çıkaroağa muvaffak ela• 
cahil şarlatanlara karşı Avrupaela tah•if 
görmüş bir genç mübendisin hayatını fe4a 
etmek suretiyle verdiği dersl,zelzelellİ•, 
Allabın gazabı mı, yok"la tabiat kaaa•la
rınıo bir cilve i mi olup olmadıimı pek ilt 
ispat etmiştir. 

Genç Japon mühendis liki:de bir de ••· 
tanını harap ve ... perişan eden, yüz bialer•• 
aile ocakları söndüren, bir çok milli •••" 
vetleri yutan :zelzelelere karşı yapılacak 
binaların mutahassıslığını öğre•mioti. 

O zaman Japonya cehalet içinde yüzdl
ğünden bu gencin şurada burada ıöyledi;i 
sözlere yaptığı konferanslara kara ku•ve
tin adam akıllı düşmanlığını üzerine çek-
mişti. · 

Zelzelelerin en tehlikeli mıntakasında ya-
pacağı binalar için her türlü teminat vere

ı!ceğioi söylediği halde kimse ona kulak 

~ asmıyordu. 

- 11 Nihayet babasından kalan bir iki evi, 
çiftliği satarak kendisi ve ailesi için tam 
0 tehlikeli ve "Diri insanların mezarlıiı" 
adı verilen bir yerde iki ev yapmışta."'Ev1er 
biter bitmez, garip bir tesadüf eseri olarak 
Japonyanın yine bir şehrinde hareketi arz 
olmuş, bir köy tamamen harap olmuştu, 

Bunu fırsat bilen cahil ve eski kafalı 
insanlar "bu yeni fikirli ve Avrupa kafalı 
gencin }Japtığı binalar Allaha karşı blr 
isyan ve meydan okuma sanıldığı için 

Allebın gazabına uğradık bu 1 ... • zararı şey· 
tanı aramız~an kaldırmalıyız d' , ,, ıye propa-
ğandaya başladtk\arıııd ııı J nihayet .. bü ilk 

bir .halk kütle~ini i mühendisin [yaptı:dı;ı 
yenı evlere dogru sbrüklemeğe muyaffak 
olmuşlard ı. Genç mühendisi o~esnacla bah-

~~sinde yetiştirdiği:çiçekleri s~lamakla meı
gul buldular. 

-Devamı var-
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SAHiFE 2 (Helkın sesi) 

Finlere ve Fin: 

landiyaya 

bir bakış 
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SON HABERLER U.~Ll~•!.!~~!J 
Karadenizde~ 
korkuyorlar. 
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566 - Yüksektir çeşme başı güzelim 

çattı kaşı. 
Şu isabete bakın onbeşmiş onun yaşı. 
567 - Ben bu aşka düşeli, doğrusu ol

dum deli. 

.Turan Ocağı" 

l TÜRKLOC.01'4 ŞIMALDA 
MÜKEMMEL BiR PROPA

GANDA MERKEZiDiR 

-·-
YAZAN: 

-44-

....... 
Şimdi bir kaç senedir Fin-

Beni harap ediyor karııyaka güzeli. , 
568-lociraltı tonlodur, içtiğin su buıı:lud11r 

Güzel kız diye bakma, iki ay var sözlüdür! 1 
569-Karşıyaka güzeli, ıörünce oldum deli 

Başka yere gidemem! bu hoş yeri gezeli! / 
570 - Kahvelerde nargile, günahım · 

landiyanın her tarafında bli
ylik Türk inkillbı ve onun 
yaratıcısı olan Ulu Atatürkü 
tanımıyan kalmamıştır. 

Müslüman Fin Türklerinin 
münevver gençleri fliiüsle
rini kabartarak Finlindiya

nın her köıesinde seyahat-var mı? söyle. 
Yabancıyı neyleyim, gelir iıe, yar gele .. 
571-Gözlerinin karası, kaşlarının arası .. 
Her yara geçu amma, geçmez gönül 

yarası .. 
572-Verdim gönül bir gence, sevdim 

inceden ine e, 
Sevda çok 

•ldu gece. 
573-Gözleri 

tisin. 

kötü şeymiş, gündüzüm 

sfirmelimsin, evimin teme-

Sen bu fani 
limsin! 

düayada. Benim tek eme-

---····--Her gün bir bilmece : 
J;>ÜNKÜ BİLMECENİN CEVABI : 
"AKŞAM,, dır. 

"Uzad kça kısalır" 
* * ~ 

Bu nesneyi biraz tarif edelim : 
Yenilip, içilmez, elle tutulmaz, ıözle rö

lilmez. Fakat her insa111n vardır. 

ler yapar ve son Türk dev
rimini bütün halka tanıtarak 
konferanslar vermekte ve 
çok alkış toplamaktadırlar. 
Kelsinkide herkes için üç 
aylık Türkçe kursları dahi 
açılmıştır. 

Fin Müslüınan Türkleria-
4 en ve müneYverlerinden B. 
Mehmet Sadık adında ateşli 
bir genç şair tarafından bu-

' gün çıkarılan "Turan" adın
daki gazete de pek ziyade 
tutulmuştur. Ayrıca bir de 
"Turan ocağı,, adında bir 
cemiyet de kurulmuştur. 

- Bu Nedir -
Ce11abı yarınlri nl'ah•mı:ııtlc 1 

Bu cemiyet binasında ay
da bir toplanılır, •lisaa:ıere· 
ler verilir, ihtifaller tertip 
edililir, milli iduygunun iler
lemesine Ye yayılmasına ça
lışılır, Fin halk. da buraya 
pek çok rağbet ııösterırler. 

Hele Müsllman Tükler er-
Ye Lamanın! 

• • 
i Dalay 

tac gıymesı 
Çın hükumeti, Tibet'de Dalay Limanın 

tac g'yme merasi•i için 400 bin yen tah
Lsat ayırmıştır. Bılindiğı veçhile, Dalay 
aiama için gösterilen 360 namzedden Teng 
Cua şehrinden Koko Hor adında 6 yaşında 
bir çocuk seçilmiştir. 

kekli ve dişili buraya akın 
ederler ve hiç bir toplantıyı 
ve eğlenceleri kaçırmazlar, 

büyük bir gurıırla •- buraya , 
devam e9erler, benliklerini 
lesid ederler. 

SoYyet - Japon Dostluiu 

Şartları 
Berlin - Jap•nya hariciye nezareti, SoYyetler Birlii.i ile 

Japonya araaında bir siyasi ittifak a~it ol•nacaiına dair 
dolatan laaberleri tekzip ediyor ve diyor ki : 

B•: iki hükümet arasındaki mlaasebetler iyileımektedir. 
Moskovadaki iktisadi müzakereler iyi gidiyor. Hud•d ko· 
misyonun da muvaffak olacağı ümit olunuyor. Yakında ba
lıkçılık muahedesile Sabalincleki petrollar itinin · dahi düze
leceği -bekleniyor. 

Eğer blitün lııunlar~yoluaa girerse aralarında bir de si
yasi ittifak edilebilir. 

Mu solini - Hitler mülakatı 
hakkında 

Sofya - Akıam ıaı:etelerinden bazıları şöyle tefsir edi
yorlar: 

1 - MaakoYa ile Koma arasın9aki mlnasebatı daha 
ziya.le takviye etmek. 

2 - Almanyanın ltalyaya 
etmek. 

kö!Dür Yerebileceğini ispat 

3-Sevyetler ve Japonlar 
hazırlamak. 

ile kuvvetli bir pakt zemini 

4-Almanya ile ltalyanın 

tayin etmek ve Amerikaya 
ile hazırlamak. 

sulh hakkındaki görüşlerini 

verilecek ceYabı ağız birliği 

______ ...... ____ _ 
Rusya Romanya yolu ile 
Almanyaya pek çok petrol gönderiyor 

Bükreş - Kösteoceden öğrenildiğine göre Rusyanın Ba
tum, Groxoii Ye Maykot madenleri petrolları Romanyaya 
depo edilecektir. Orada Romen fabrikaları tarafından tas

fiye edildikten sonra Tuna yolu ile Almanyaya ginderilecektir. -----···· .. --
Fin Hükômet Erkanı 

Te kif Edilmit 
Sofya - ICopenkhag'tan Stefaai ajansı bildiriyor : 
Kanyastan bildirildiiine göre bazı Fin bükümet adaaları 

Sovyetler tarafından tevkif edilmişlerdir 
~-~--llillllııımı~-~~-

SoYyet - Iran Muahedesi 
Sofya - Mosk•vadan bildiriliyor : 
Iranla Sovyet Rusya arasında yiipılacak ticaret ve deniz 

nıüna :alatı 11111ahedesi parafe edilmiştir. Muahede bu bün
lerde Talaranda imzalanacaktır. Bu vaziyet iki tarafın ara· 
sıu9alı:i dostluğ'- bir delil ıayılaaktadır. 

-----mıııı 
Çiulilere göre, ihtiyar Dalay Limanın 

öldüğü anda ruhu bu çocuğa geçmiştir. 

Sunun için Dalay Limalığa seçilmiştir. Çin, 
harpte bulunmasına rağmen yeni Dalay 
Limanın tac giyme merasimine bazırla11-
maktadır. 

Üç ayda bir yapılan lliiyük 
Türk şairleri ibtifaline Hel
sinkide ve cİYarında balu
nan bütün viliyetlerden gel· 
miyen bir Türk ailesi kal
maz. Bu hareketler ve teşeb
büsler, seneden seneye milli 
duyguyu kuvvetlendirmekte
dir. 

• oryera Della Sera ne yazıyor 
1 Milino - ''Koryera Della Sera.. l'•zetesinio Ankara 

muhabiri, gazetesine şu şayani dikkat mektubu gönder 

........................................ 
ı HAZIRLANINIZI •• ı 
ı Sesli sinemanın icadından bagüae ka9ar ı 
:yapılmış en muazzam ve muhteşem müzik,: 
ı aşk, ses ve gençlik, güzellik harikası ı 

:AŞKIN "ESi ŞAHESERLERiN: 
: ŞAHESERiNDE: 
:Düaya sinemacılığının en tatlı sesli bülbüliı 
ı JEANET l E Mac DONALD ve Amerika ı 
ı saııat aleminin en büyük ve kudretli ı 

ı yıldızı LEVV A YRt.S ı 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 

i Elhamra sine asındaf 
~ Bugüne kadar görülmemiş bir ihtişım ı 
ı harikülad Jiğiyle lzmirimizin bütün müzikı 
ı geoçlık ve gü•ellik aşklarını sonauz bay- ı 
ı ranlıklar içinde bırakacaklardır ı ........................................ ........................................ 
ı J N 1111•1 T e 1 e f o n ı 
ı 1 v Ol 36 - ... ı 
ı Siııe'Uacılığın bu güne kadar yarattığı cnı 
ıgüzel , en mük.,m ıı..el ve en büyük şaheseri: 

ı NA K LBJOynıyanlar:Fran-ı 
ı . çoıse Rosay Pı-ı 
ı erre Ren :nr F ra.nsızca sözlü ı 
ı Bir haftadan beri gösterilen ve bi sene ı 
ı hasılat rekorunu kıran dilber ve sihirkar ı 
ı yıldız lmperio Argentinanın en son eser~ 
ı AYŞE TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE: 
: ve lSPANYOLCA ~AııtKILlt 
ı Talep ve umumi arzu üzerine proğrama ı 
ı ilaveten gö!terilecektir. - Ayrıca : Ek- ı 

• ı ler Jurnal en son dünya ve harp haber- ı 
ı lerı. Oyun saatleri : Ana kalbi 2·5,30 ve : 
ı 9 da Ayşe 3,30 ve 7 de ı ........................................ 

"Terao,, gazetesinin bu 
işlerde pek büyük yardımı 

ve tesiri görülmektedir. Türk 
sevgisi, ailli duyguları gö· 
nüllere temiz bir su gibi 
akıtan "Turan,, gazetesi ve 
onun çevruindn bulunan 
Türk Müslüman gençleri, üç 
beş yıldır yorulmadan şima
lin bize çok uzak bulunan 

bu parçasiyle ve orada yaşa
yan ırkdaşlarımızla aramızda 
çok metin ve esaslı bağlar 
temin etmektedir. 

Yalunda Fin Müslüman 
T iirklerinden pek çok gen
cin üniversitemize baş vura
rak okuyacakları ve daha 
ziyade ilgi gösterecekleri 
karar altına alınmış ve ha
zırlıklara başlanmıştır. 

(Devamı var) 

Dr. Falıri ftık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Roatken Mütebauısı 
Rontkenvee!ektrik tedavi• 

yapılır ıkinci Be ler So 
No. 29 TELEFON 2S4.2 

1 • . 
· mı,tı•. 

"Türkiyeden Süveyş kanalına kad3r uzanan havalioin 
son zamanlarda bitaraf bir müşahit için fevkalide dil.kate 
şayan uir vaziyet arzettiğine şüphe yoktur. Türkiye boğaz
ların bekçiliğini yapmakla kalmayıp Sovyetlerle iyi komşu
luk etmekte ve Balkan statükoaunu himayesinde bulundur
makta mükemmel surette muvaffak olmaktadır ,, 

•• 
Sulh Ultimatomu 

Paris - lngiliz gazeteleri Hitlerin lngiltere ve Fransa
ya bir sulh ültimatomu gönder - esi ihtimalinden bahsedi
yorlar. 

Amerikan "Nevyork Taymis,, gazetesinin fikrince de Al
manya, sulh akdetmenin müreccah olduğuna lngiltere ve 
Fransayı ikna etmeğe çalışıyor. Bnnunla beraber, bütün 
bu şayialatı ihtiyatla karşılamak lazımdır. Almanyanın yeni 
reşebbüsü de evvelkiler gibi akamete uğrıyacaktır. 

"Harp Gemileri Karadenize 

Giremezler" 
Londra - Avam kamarasında mebus B. Mende!, Alman

yaya Karadenizi aşarak Tuna yolu ile sevkedilen pelrole 
mani olmak için hükftmetin ne gibi tedbirler aldığını sor
muş, iktisadi harp nazırı B. Krost şu izahatı vermiştir. 

- Karadenizde harp kaçağı kontrolu için bir liman 
mevcut olmadığından, Almanyay~ Karadeniz ve Tuna yo
liyle petrol gelmesine mani olmak mümkün değildir. Mon
trö mukavelesi mucibince ecnebi devletler harp gemileri 
boğazlardan Karadenize geçemez. 

Harmon 

.. ,.....------
Ussü Bombalandı 

Londra - lngiliz bava kuYvetleri, Alman tayyarelerinin 
en mühim yuvası t'larmon üsaünü muvafakiyetle bombardı· 
man etmişler ve Skapo Flov taarruzuna bu suretle muka
bele eylemişlerdir . 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
'Çorakkapu Poliı merkezi kar,ııı No. 864 Hasan Talui• Ô•deıTelefon3497 

Mekteplerde 

tatil 
lldnci dene notları Yeril· 

dikten sonra Ortaokullarla 
Liselerde bu alı:ıamdan iti
baren 26sına kadar, ilkokul
larda 2 nisana kadar sö
mestr tatili yapılacaktır. 

Mekteplere tebligat ya
pılmııtır. 

TOPRAK 8AYRAMI 
Toprak bayramı, yarıu 

saat 15 de Bornovada 
ziraat mektebinde kutlulana
caktır.f 

Köy öğretmen 
okulları 

Maarif V ekileti, köy og
retmen okulları etrafındaki 

hazırlıklarına devam etmek
tedir. Haber aldığımıza gö
re Maliye vekaleti bu okul
lar için lüzumlu olan tahsi
sata karşılık olarak 1939 ma
li yılı bütçesiııden 250.000 
lira vermeyi kabul etmiştir. 
=~===----- ---

___ .... 
Bükreı - NeYyorktııı~ 

len haberlere göre ıii0 J 

şirketleri Alman vapırl"'" 
nın Karadeniz nakliyatları' 
ıigorta etmiyorlar. Onl 
fikrine g6re yakında !>fi 
panın bn parçasında b• 
kendini ır6sterecekmif. ___ .. __ 

, 
Vapurdaki b• 

yük yılan 
Avrupa hayvanat b•~ 

!erinin biri Afrikadan Y•P
1 la nakleden büyük bir 11. 

hususi yaptırılmış kafefl 
den kaçmıt ve Vapurd• 
yük bir panik çıkmıştı. f4 
kes kamaralarına kapan 
!ardı. Kaptan yılanı sers 
letip yakalamak için, oı 
ne boru ile soğuk hava f 

meyi tecrübe etti. Bu t~ 
rübe müsbet netice ve 
Güvertede dolaşan Y1 

baygın bir hale geldi ve j 
sayede hkrar kafese 1 
patıldı. 

---o---
Af rodit kilisesi General Besi 
AMERiKA.DA YENi BiR •• •' 

l 

DıN TEsıs EDILDı Omer öldll 
Nevyork hükumeti dahi

linde Albany şehrinde "Af
rodit kilisesi" namı altında 

bir mezheb vücuda gelmiş

tir. Bu mezbeb namına açı
lan kilisede merasim icrası
na mezuniyet verilmiştir. 

Yeni mezhebin müessısı 
mister Gleb Botkin isminde 
biri ve refikasıdır. 

811 mezhebin esası aşk 
ve güzellik ilahesi Afrodite 
taabbüd etmek; ve aşkın vü
cudüııü ve bayatın manasını 
harikalar dolu bir idealde 
görmektir. Bu kilisede umu
mi merasim icrasına bükü· 
m !tçe müsaade verilmiş ise 
de şimdilik buranın müda
vimleri pek azdır. 

TOHUMLA.R, ÇiÇEKLER 
VE UYKULAR 

Çiçek tohumlarını bir yer
den bir yere böcekler, kuş· 
!ar ve rüzgar götürür. Garibi 
şudur ki: Kuşların taşıdıkları 
tohumlardan yetişen çiçek
ler gündüzleri, böceklerin 
taşıdıkları tohumlıı.rdan yeti
şen çiçekl ~r geceleri uyurlar 
ve rüzgarın taşıdığı tohum
lardan yetişenler hiç uyu
mazlar. 

Aııkara - Bilecik meb' 
Dr. General Besim Ô; 
öğle yemeği için Şehir !o~ 
tasın gitmiş ve yemeğe 
lamadan öııce kendisine 
fenalık gelmiştir. Derbıl 
zım gelen sıhhi tertibat ' 
mış ise de, hiç bir şey fı. 
vermemiş, temiz maıi 
herkesi• saygısını kazaO 
olan bu muhterem fani 
!erini bayata kapamııtır· 

On kişi boğul 
Bükreş -J Turnvogor 

bir su bendi yıkıldı. 
onbin hektarlık yeri ıııt 
dı. Bent 15 metre yülı•1 

Boğulanların adedi ıı01 
fazladır. Zarar elli 1111 

leil raddesindedir. __ __.. .. _ _,,,. 

Peynir ihrac 
·ı 

Ankara - Memlekt11 

den ihracı memnu olıall 
nirin, ecnebi memlelte, 
satılması için ihraç list' 
idbali bükümetimizce Jıl 
laştırılmıştır. 

/ 
Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

oıütaleayi redetmişti. Çünkü bir an evvel R~ı 
yetişmek için istical ediyordu. ~ 

Londradaki Alman casusları bu seyahattall 
0 

almışlardı, fakat gün ve saatini bilmiyorlardı. s~ 
beraber ne Lordun hazırlığından ye ne de bu ~ 
riyete Hemşayır gemisinin seçildiği bakkınd• 
bir şey sezmiyordu. 

Yolcu Gidiyor! 

1916 yılı haziranının altıncı günü akşaııı~ 
Kiçner erkinıharbiyesiyle beraber lngiltereıı•~r 
ıssız olan Gles sahilinden denize açılmıştı. c;e 
cak yola çıkmış ve Orkey adaları istikameti~e jO 

yol almağa başlamıştı. Birdenbire patlıyan bıt 
neticesinde batmıştı: . Jı 

Haziranın yedinci günü lngiliz gazetelerıll ' 
riye nezaretinin bir resmi tebliğinde HemşaY'~; 
nin Okey adaları arasında battığını, içinde ıJ~ 
Kiçner ve erkanıbarbiyesinin de mevcud ;,v 
bildiriyor, fakat tafsilat vermiyordu. Mürettıe 
hiç kimsenin kurtulmadığını zikretmiyordu. ııı 

Gazeteciler geminin bir torpile çarptığıP1 J 
yorlardı. Lakin toı pile mi çarptığı, yoksa . 
gemileri tarafından torpillendi mi kimse ke•t• 
do. 


