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'Q·~~ 1trop•ganllaeının 
'•rı •ldatıcı örn•k

n.ııen biri ilaha 

Paris (Rodyo) - Almanların Ziğfrid hattına ilaveler ya
pan işçilere gene bir Alman propagandacısının yaptığı bir 
hitabede, sözde Almanların mımeviyatını takviye ıçııı 
Majino müdafaa hattının bir şeye yaramadığını alçıdan 
mamül duvarlardan ibaret olduğunu söylemek hayasızlığın
da bulunmuştur. Şimdi biz de soruyoruz : Majino hattı bu 
kadar çürükte neden milyonlarca Alman askeri cesaret 
edipte aylardanberi bu müdafaa hattına doğru bir adım 
atamayorlar. Neden mevcud Ziğfrit hattının arkasına kor
kularından yeni ekler yapıyorlar? Bir de şunu sormak is 
tiyoruz : Alman şefleri Alman milletini böyle her dol:nayı 
yutacak kadar Ahmak mı sanıyorlar? Morfinle uyuşturulmak 
istenen bu balkın bir gün gözünü açacağından korkmuyor-

ge 

k devresini bitiren Türkkuşu Gedikli hazırlama yuvası 
nçlerinin orduya iltibaklarının yaklaşmış olması münasebe
yle Türkkuşu okulunu teftiş buyurmuşlar ve Gedikli talebe 
e öğretmenlerine şu sözlerle teltif buyurmuşlardır: 

Ben itiraf etmeliyim ki o daktilograf 

genç kızın hayatını yazan romandan pe~ 
B • · dır çok istifadelerim ·_olmuşt~r .. unun ıçın 

"'ınerikada bulunan 
'rik,, lınan sefiriıain Ame-
lı1j11 b~ıtbuıtına müttefik
Solc •tarafları zorla barba 
'İrl:~lc istedikleri, açık şe · 
teıct. boınbardıman ede
liuİl:rı ve böyle birşey ol
d., d. b tak~irde Almanların 

1 .. uJc,~ 1 ~ıddetli bir surette 
takı eleı bilmisilde bul11na
Y•ıı,~rı hakkında yaptığı be
llıthfil{e~i dünyanın siyasi 
llıltb trıııde elduğu kadar 
~lr ~·t ıılemiyle umumi ef
'•· Uteriııde de derin bir 

ıttt 
ru

10 
uy.,ııdırmış daha doğ-

lltlaıı Çocuk aldatırcasına ya· 
bu · -ı-Pr,1111 garıp ve gu unç 

A. 1110 ~klltıdıı tarzı bütün 
' rı ' h Vt L Yı em güldürmüş 

ıteııı d 
Giltd- e kızdırmıştır. 
çilıılc~rınııştür: 

A.lıııa 11 Alman ordusuoun, 
ti\(1 ~devlet şefinin Ame
Oldıı· 11 tııhurreigine vermiş 
oı,,:~ ıııımus sözü hilafına 
birler· Polonyada açık şe
lllüle 

1 nıabetleri, hastane, 
Yır, 

8
' ~ektep gibi din, ha. 

ltıü01 •ıı at, tarih ve irfan 
•aıı •eselerini bik ile ye k-
ı. Vt •• d f 
"•dııı , nıu a. auız çocu1', 

' 'l't p . t ıbtıyarları belik 
b trış ... b ıın eden cebeonemi 

~ bih 111dıın11nları en çok tak
L Ye t ('• •tile e ıo eden Amerika 
b 1 Old • ıı İş( ugu halde bugüo 
Ilı tldtrde Amerikan balkı
kilcat •tnıağa çalışmak ha
olııı11 °11 iülünç bir teşebbüs 

I< ıtur! 
Çlldırlllı ştır : 

liıııt-ç,lc l u Amerikalıların en 
dıııcı' ikadar ve meşrul ol

~ Ç•Jc 'rı ve bunun için bir 
~il ,~~rdım komiteleri teş
rı h,~•kleri P'olonya ficiala

kıııda kendilerinin bu 

lar mı? 
Raris (1'adyo)-lngiliz harp gemilerinin Alman sularına 

sokularak abloka kontrolünü şiddetlendirmeleri Berlini bü
yük bir telaşa soktuğundan Alman hükümeti Norveçe yeni 
bir nota vererek bitaraflığına daha fazla ehemmiyet ver
mesini ihtar etmiştir. 

P'aris (Radyo) - Fransa harp kabinesini teşkil ettikten 
sonra Alman propagandacıları biri biri arkasına yeni bir 
name tutturarak "A!manya harbı istememiştır, barbı yapan
lar başkalarıdır,, deye harp mesuliyetini bundan sonra şu 
veya bu devletin omuzlarıoa yükletmeğe çalışıyorlar. Her 
propagandal:.rı gibi buna da bütÜ'.l alem g;ilüp g~ç ~c!ktir. 

Paris (Radyo) - Burada ihtikar tdimatnamsine mgayir 
olarak bir ticaret hane diod ~ki malları bildirmediğınden 
bir kontrol neticesinde müeue!eden on bir ton peynir mü
sadere edilmiştir. 

derece cahil ve gafil sayıl
maları onları fena halde si
nirlendirmiştir. 

İşte bunun içindir ki fal
solu ve acemice yapılan pro
pagandaların ne kadar kötü 
ve menfi tesirler ve netic
ler hasıl ettiği , bu mühim 
ve nazik mes'elelerle uğra
şanların biç bir zaman gözö 
nünden uzak bulundurmıya
cakları bir ders olmalıdır. 

SIRRI SANLI 

Roma - Bundan bir müd
det evvel Norveç sularında 
bir lngiliz harp gemisi ta· 
fından yaralanan (Aldmark) 
adındaki Alman vakuru, 
bugün Ki ly 1 li'llan n~ muva
salat etmiştir. 

'69_ '8---- Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

ıınıııı .. . 

Yoklamaya 
gitmiyenler 

--o-
Her sene olduğu gibi bu 

sene de yapılmakta olan311 
ili 331 doğumlu ihtiyat er
lerin yoklamasına devam 
edilmektedir. Yoklama biti
rir bitirmez bir mayıstan iti
baren nüfus yoklam sı ya
pılacak ve yoklamaya gitmi
yenler meydana çıkarılarak 
şiddetle cezalandırı1acaktır. 

1 tıııirler) uzerıne amirallık telsızle derhal kat'i ve sert 
ti' kad._, e nasıl hareket edileceğini bildirdi. Adalara 
,, hde b sokulıaalarını ve meseleyi halletmelerini tavsi-

b11 tııı ~l~ndu. Eğer lngilizler de Alman amirallığının 
~ ll~t,11d rını avlayabi lselerdi bittabi Lord, Rusya seya

di,~ t;. vazgeçer yahud başka bir yol ihtiyar eder-
i ile 

411 
ıyor ve mülazim Yuhana buradal söıü-

"Aı suretle nihayet veriyor: 
Gerill.•olar hakikaten bunu pek mahirane yaptılar.,, 

tiııdeıı çı Al~anlar; biz Lord Kiçnerin Rusya sayaba-
• 

ti 
v 

Arkadaşlar; 

le 

Bugün yaptığım teftişten ve Türk Hava Kurumunun gök 
re bakim bir gençlik yetiştirmek yolundaki mesaısinden 

ok memnunum. Gerek sizin gibi genç, dinç vatan evlid
rının gösterdiği gayrete, öğretmenlerinizin sarfettiği bim· 
et ve gerek kurumun verdiği emeğe bilbusa müteşekki
m. Girdiğiniz yol şeref ve kahramanlık yoludur. 

ç 
la 
m 
ri ------·······------
Görüşme Nerede Yapılacak? 
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Londra - Kopenhagdan 

ildiriliyor: 
Polonyada yeni Alman -

Sovyet h ududunda Stalin -
Hitler mülakatı Moskovada 
kabul edilmediği zannedil
mektedir. Moskovanın Ber
ine gönderdiği cevapta 
Stalin Hitleri Moskovada 
görmekle bahtiyar olacağı, 

1 

f akat Alman devlet reisine 
Berlin ile Moskova arasında 
yarı yolde mülaki olmak im
kanını görmediği bildirilmiş 

t ir. 
Diğer bir habere göre, 

Hitler, Mussolini ve Stalinin 
Nisan ayı içinde ve üç mem
eket ortasında bir görüşme 
yapılacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Hitler mülakat 

1 

yerini , Sivov şehri olmasını 
istem ; ştir . 

Belg adda çık an "Poli ti ka,, 
gaze!e •in in Berl iıı muhabi
rine göre, Sovyetl ·r Bi rliği

nin Ber in sefiri Şarizevin 

Moskovaya dö-ıüşü Almanya 
ve lta lyanın Türkiye ve Ro
manyaya karşı müşterek gö 
rüşleri ni bildirerek hazırla -
nan anla~ ma projesine 
Stalinin de muvafakatini al
maktır. 

-..- -------ıumı ........ --Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir --··-Çirkin bir 
hadise 

Geçen güa otobüsle ko
nağa giderken postanenin 
önünde nazarıdikkatimii:cel
beden bir yolcunun otobüste 
yere tükürmek hadisesini 
aşağıya naklediyorum: 

Önce iki şey: 
1-0tobüsler bir an ıçın 

balkın bulunduğu bir nakli
yat vasıtasıdır. 

2-0nu daima temiz tut
mak biz yolcuların vazife-
sidir. 

Yoksa otobüsün içine 
"Tükürmek! .. ,, kadar adi ve 
bayağı bir şey yoktur. Bu 
sözü bu kelimeyi sıkılarak, 
çekinerek yazdığımı söyle-
mek isterim. B. Ş. 

ki bazen böyle tecrübesız ınsanlara, toy 
kızlara yol gösteren, onlara pek çak ada~
ların yüzlerindeki yalan •e riya maskelerı-

• 1 k b 'bi eserler nı parçalayıp fır ataca u gı 
dikkat ve itina ile okunmalıdır. 

İ osan bazen bayle kitaplardan aldığı ba
yat derslerioi ne mekteplerden •e ne de 
tecrübe sahibi konu komşudan veya bıtıın 
ne akrabadan alabiliyor. 

Çünkü böyle ibret dersleri i ı e dolu ha
kikatlerden bahsetmek el'an ayıp sayılıııak· 
tadır. 

Ben bu düşünceler deryasında yüzüp du-
rurken birdenbire bana tutulan şık apart: 
maoımın zili çaldı . lki dakika sonra benı 
mağazamızın şefi Drinkman'a tavsiye eden 
mektep ve sınıf arkadaşım Ceyn gene b~
ni ilk defa gördüğü zaman yaptıifı veçbı
le boynuma sarılarak ve iki ~yanağımdan 
öperek şu sözleri söyledi : 

- Senin başma konan devlet kuıunn• 
bana da bayır ve uğuru ulaşmağa başladı. 

Beo merakla: sordum: 
- Haıır ola, ne var? Sonra benim ha

rada olduğumu nasıl öğrendin? 
- Evveli seni şefe prezante eden ben 

oldum, deye benim aylığıma on dolar zaııı 
yaptı, sonra da beni, buraya göndere• de 
odur. 

- Ben bütüo bu olup bitenlerden bir 
şey anlamıyorum. Neden benim için lııu ka
dar masraflar göze alınıyor, bundan mak
sadı nedir? 

- Bütün bunlar ' senin ıçın yapılıyor, 
çünkü sen zınnettiğinılen daha çok aıaıııa 
pek çok güzel ve dilbersin. 

- O halde bu adam benim gözlerimi 
boyamak, beni kafese sokmak içia ıııi ba 
çılgınlıkları yapıyer? 

-Devamı •ar-

TiCARET VEKiLiMiZ 
Ankara - Ticaret Vekili Na:ı:ıai Topç•

oğlu bugün akşam saat 19,15 de radyoda 
tütün müstahsillerinin istihsal krediıine 
gösterilecek l.olaylıklar meYzu• iıeriııde 
bir hitabede bulunacaktır. 

--------
Askeri Hey'etimiz 
Londra - Geçen hafta orgeneral A11m 

Gnndüzün riyasetinde Halebe gitmiş olan 
Türk askeri heyeti bugün Ankaraya a'fdet 

etmiştir. --····---
Müessif Bir Hadise 
Bir mualllml götlrmek istediler 

Evvelki gün bava almak ve geziamak 

1 
glltlir- vııktınden evvel h•ber aldık, lngiliz nazırını 
d ~ıı ge • . b 

ılc, di . ınıyı atırmak için çok evvelden bazırlan-
biit b ~IYorlar. Fakııt Mareşahn gemisini onların bile 

Yeni zengın püro içiyor! Halkın Sesi - Hakikaten 
Bu gibi yerlerde tükürmek 
hem muaşeret adabına ve 
hem de sıhhat kaidelerine 
mugayir olduğu şüphesizdir. 

üzere kırlara ıriden kız lisesi muallimlerin
dee Bn. Sabahat Kutay ve Manisa orta 
okulu öğretmenlerinden 8. Kemal Özgenç 
Kançeşme civarında bir kayalığın yanında 
oturmuşlar, konuşmağa başlamışlardır. bıt fııct, ırdiklıırını da inkar etmiyorlar. Yalnız bütün 

tııo f T b" ıt Biz i . ~1 1 ır tesadüfdür demek istiyorlar. 
~ koliyev~'. ıkınci Vilh.elmin cas•.ısu Rus binbaşısı Nni

A.lııı1111 Çın P•pastan öğrendiklerini, Petresburğtaki 
ilabtr v Cts~ılarının imparatorlarına gizli telsizle naııl 
behıı t~rllıklerioi bildiğimiz için bunları Yubananıo 
d ı. a 1Yle b" 1 t• · b · f · - ·· tu ır eş ırınce u esrarengız acıanın yuzun-

. Dıask · k li eyı aldırmış oluyoruz. 
1•tııı~~Şııyr geınisine yapılan suikasd isterse Alman
~''İ~l 0~ olan Orkney sahillerine alelacele mayn saç· 
\ ttı 11 dıe, •sterse bir Alman casusunun geminin hare 
~ti ., en evvel Hemşayre girerek cebednem m•kine-
'lb. ıtrleşt' · · b .,. ~ . ırınesı suretiyle ve gerekse Mıler aymın 

"lııti ııi öldllrerek ve onun kıyafetine girerek Bayan - Bana torpili mi ateıleyip atacaksın ? 

HalkınSesl 
Hakkın Sesidir 

.-ıumtllllt._._ ....... - .... - ....... 

Bir aralık iki meçhul şahıs muallimlerin 
yanına gitmiş, kendilerini tehdid ederek: 

Bn. Sabahat Kutayı alarak götürmek iı
teyince şiddetli bir mukavemet başlamııtır. 
iki suçlu 8. Kemal Özgenci fena halde 

Okuyucularımızdan d d k öv Ü ten ıonra ayağından tabanca02 kur-
Ba y C. Polat'a şunile yaralamışlardır. Bn. Sabıhat ta gö-

Belediyemizin bu hususta zünden yumrukla yaralanmıştır. 
bizzat nazarıdikkatini cel- } Hadise haher alınınca yaralılar memle-
bederseniz bu nazik ve mü- l ket hastanesine nakledilmiştir. Suçluların 
him meselenin de halledile- l Bucada yukarı mahalle~e ot~ran: lbrab~m 
ceg· inden emin olabilirai · Araplar ve Gaman [oglulRuıtem oldugu 

nız. 1 1 k "k" · d 
------------· an aşı ara ı 111 e t•tulaıuıtur. 
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SAHiFE 2 (Halkın sesi) 
28 Mart ~ 

ri~ .. iiaberierı1: 150 N ................ .. ........ ı ı 

At koşuları 
ABERLER Gökten düşen 

demirler 
r/ 

• 
lalib encümeninin ilkba- RADYO HABERLERi 

, 

1 

1 1 

rl Fallar: Salon Ejjılencelerl ? 

- 52 -
640Babçemde gezemedi 11 , llenizde yüzemedim : 
Elimden kaçırdılar, düşmanı sezemedim! ı 
641-Para verdim almadı, aşk gölüne dalmadı 
B~nde konuk kal dedim, peki dedi kalmadı! 

642-Babçelerde meııekşe, altına fÜller düşe 
Ay nlayan olursa, benim halime düıel 

643·Denizin fırtınası, belalı kaynanası 
Beni yardan ayırdı, cehennemde yanaaıl l 
644-kuş olup da uç~ana, fırsat bulup kaçsana 
Şu eski göz ağrına, kollarını açsana 

645-udumun var telleri, yarin şeker dilleri, 
Bana çiçek gönderdi, dert görmesin elleri 

64' rakıya verdim hızı, burnun gözün kırmızı 
Gelin olmuş işittim, ben o vefasız kızıl 

'47-Ateş kaynıyor ateş, ufuktan doğdu güneş 
Binbir güzel içind~, benimkine yoktur eıl j 

· 641-boncuk dizer gerdana, ağlarım kana kana , 
Felek bizi ayırdı, ne diyeyim devrana! 1 
649 şapka giymiş başına, girmiş onbeş yaşına j 

c b ben de süslen em, gidermiyim hoşuna? 

650çağır.dım g~.lm~m dedi,söz söyle bilmem dedi j 
Gel senınle gulelım, hayır ben gülmem dedi 
651tı:vanda var hevengim,sarardı soldu renıim / 
Yaşın daha pek küçük, değilsin benim dengim __ .. __ _ 

Her gün bir bilmece : 
Benim adım d .mokrasi demektir 
Milletlerin iradesi demektir 
Dpmokrasi olan yerde duyulur 
Bu, rejimin ifadesi demektir. 

- Bu Nedir 
Cevabı yarınki niıshamızJ• __ .... __ _ 

DÜNKÜ BiL 1ECENIN CEVABI : .. , . ı . d' z - mır • zmır,. ır. 

Dü kü bilmecemizin birinci mısrasındaki 
aon kelıme "eser., yerine sehven "er ela
rak dızilmiştir. Düzeltir ve özür dile;iz. ........................................ , 

:Yeniden yapılan muazzam şehirler onbin-ı 
: er~e İnsan kala balığının yalın kılıç müthiş: 

ogu~ınal rı korkak bir kralın zaafı yüzün-• 
ı1 n bir ülkeye bükmeden bir günlük biri 
•b şkumandan • Ayak takımına elebaşılık: 
ı d n bir memleket kurtaran gözü pek ser·ı 
:seri bir kahraman - şiirleri halkın dilinde: 
ıg _ z n ~öhretli bir şair -güzel bir prensesin: 
:~o 1 nu çalan avare bir ıergüzeştçi-Sözüoı 
ı ·ısa ı, milyonlar sarfiyle yaratılmış eşsiz: 
:hir ş h.~er TÜRKÇE SÖZLÜ ı 
• i S RSERI RAL f 

bar at koşuları için] lizım
gelen bütün ibzarat ikmal 
edilmiştir. 

Kızılçullu alanındaki ya
pılacak olan bu koşular ha· 
riçten bilhassa Ankara ve 
lstanbuldan birçok kıymetli 
atlar gelmiştir. 

Gümrükte 
Tayin 

Izmir ithalat gümrüğü ma
nifesto şefi 1. Baba terfian 
Ankara gümrük memurin 
şefliğine, manifesto memur· 
!arından B. Nail ihracat ma
nifesto memurluğuna tayin 
edilmişlerdir. 

Sa21ık ovası 
açıldı 

Devlete ilç bııçuk milyon 
liraya mal olan ve Cellat 
ovasını sağlık ovası haline 
getiren Küçük Mendrea ıs· 
lih •e kurutma tesisleri dün 
saat on dörtte sayın Nafia 
vekili General Ali Fuat Ce
besoyun nıi'urlu eliyle açıl
mıştır. 

Teftiş 
Sıblaat ve muavenet içti

maiye müdiirü bay Cevdet 
Saraçoğlu dün bazı sıhhi 
mileaaeıeleri teftiş etmıştir. 

•bıtı haberleri 
Ankarapalas otelinde Yu

goslavyalı Mustafa oğlu Mu
sa Oral ve Ahıııet oilu Ha · 
şim sarhoş olarak otele gel· 
miş olan Amerikan tab'asın
dan Talaj oğlu 41 yaşında 

Jak Rassaz'ı edasında yum
rukla dövdüklerinden yaka· 
!anmışlardır. 

§ Çorakkapı kö~eli soka
ğında Hüseyin h:mirli Salih 
Taciru'yu 15 gün sonra tek
rar muayenesİbi icabettire
cek derecede dövdüğünden 
yakalanmışhr. ...;,.. __ _ 

AYSE .. 
Asri Sinema'da düııden 

itibaren rösterilmesine baş
lanan dilber ve altın sesli 
artist İmperio Argentino'nun 
yarattığı "AYŞE,. filmi liyik 
olduğu rağbeti görüyor. 

Türkçe sizlü, lspanyolca 
şarkılı olan bu şaheser filim 
Şarkta hüküm süren iki am
ca oilu Emir'in hazin ve ib
ret verici maceralarını can
landırmaktadır. 

ıa şrollerde: Ron ld Colman -Francea dee-ı 
ıs sile Rathbone Metro Jnrnalda: en S()nı 
ı~ rp h berleri. seanslar: hergün: 1.30-3.30: 
:~.30 7.30-9 30da Yarın Matinelerden itibaren: S J k b h 
f hamra sine asındai atı ~. a çe 
........................................ ve muşte· ilitı ........................................ 
:Daima en iyi ve en seçme filimler gösterme·: Fevkalade sıhhi ve hava· 
ı ği prensip ittihaz eden ı dar bir yer olan meşhur 
: Tagg ra s· 1 T e 1 e f on ı Izmir Bozyaka semtinde po-
ı il 36 - 4' ı lis karakolu karşısında bir 
:Bu hafta lzmirlilerin prestiş edercesine: bahçe müştemilatile beraber 
:sevdi leri dilber ve ıihirkar DEANNEı satılıktır. Satın almak isti-

:DURBIN'in3 k 1 b•• ••d••ı 
: yarattığı iZ ar uyu U: 
ı Fransızca sözlü şaheserini takti im eder : 
Ayrıca:LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
ııııgiliz kara, hava ve deniz kuvvetleri ta-: 
ırafında.n yapılan müdafaa ve düşman tay-ı 
:yarelerı tarafından dılan tahrip, beğııcuı 
.gaz ve yangın bombalarının yaptığı tahri-ı 
ı bat ve pasif koruma teşkilatının : 

yenler üçüncü beyler şamlı 
sokak 24 numaralı evde 
oturan sahibi Mehmet Ce
vat Sevinçliye müracaat et-
sinler. 9-2 

Dr. Fahri ltık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Paris - Burada mastaki! ve bitaraf gazeteler de dahil 
olduğu halde başvekil Pol Reynonun harbin kazanması için, 
nasıl bir yolda yürümek lazım geleceği ve harbin ortasında 
milli gayeden uzaklaşanlar için alınacak tedbirleri izah 
eden nutku büyük bir sempati ve takdirle kabul, telakki 
ve tefsir edilmiştir. 

Roma - Bugün Romadan hareket edecek olan kont 
Teleki ile Mussolini arasında yapılan mülakat hakkında 
neşredilen resmi tebliğde deniyor ki: "ltalya ile Macaristan 

1 işae edilen bazı garip haberlerin hilafında olarak Balkan~ 
larda ~e Tuna havzas;nda sulhu idameye karar vermiştir. 
Macarıstan ltalyadan bir yardım istemeğe muhtaç değıldir. 
Macaristanın haberi olmadan onun hakkında bir karar ve
rile.bilecek zaman çoktan geçmiştir. Roma - Budapeşte siya
setı devamlı bir nizam ve inzibata dayanan bir barışa mlis· 

1 tenittir. 

1 

Londra - Alman gazetelerinin batmış olduğunu bir kaç 
ilin ettikleri Ingiliz tayyare gemisinin beş ay zarfında gör
düğü işleri bura matbuatı bütün tafsilatiyle yazmaktardir. 

Paris - lngilterenin ispanyaya 2 milyon Inıiliz liralık 
bir kredi açışını lngiliz maliyesinin kudretine yeni bir delil 
sayılmaktadır. Bu borç on sende yüzde dört faizle ödene
cektir. 

Paris - Suvyet Rusya hükümetinin, Fransa tarafından 
giderilen itimatsızlık ve hoşnutsuzluktan dolayı Paris sefiri 
Suriçi azletmesi bura siyasi mahfillerinde memnuniyetle 
karşılan _ ıştır. 

Londa - lngiltere ile ltalya arasındaki ticari anlaşmanın 
imzalanmasıdır. Görüşme ltararetle devam etmektedir. 

Roına - Macar baş.ekili kont Teleki Perşembe glinü 
Papa ile görüştükten sonra derhal Budapeşteye haraket 
edecektir. 

Paris -Mozel cephesinde bir Alman 
k ·vetleri taraf ndan püskürtülmüş ve 
keşif uçuşu yapmak istiyen bir Alman 
düşürülm üştür 

keşif kolu Fransız 
Ma jioo üzerinde 
avcı tayyaresi de 

-----·· .... -----• 
incir altı Yolu 

Güzelyah-lnciraltı- Ilıcalar 
turistik yolunun inşasına bll
yiık bir faaliyetle c.evam e
dilme' tedir. Tur;stilı: yolları 
miıbe Jdidiği bu yolun Hazi
ran yı sonuna kadar ikmal 
edilmu· için icap eden ter
tihat ıdmıştır. 

Hava seferleri 
lstanbul - Nisandaıı iti

baren] lstanbul, Ankara, 
Adana, lzmir arasında hava 
seferlerine başlanacaktır. 

Zeytınyağı 
Kontrolü 

Zeytiııyağı•ibracatçıları bir· 
liği, zeytinyağlarımızın tesbit 
edilen fiyatlarına göre ihra
cı nda kalitelerini kontrole 
karar vermiştir. 

6elenlar, Gidenler 

Sivas mebu~n B. Abdur
rahman Naci Ankaradan gel
miş, Denizli belediye reisi 
8. Fehmi Cillov Denizliye 
gitmiştiştir. 

ı BÜYÜK FAALiYETi : 
:Ekler Jurııalde son harp haberleri. oyun: 
ı aatleri 2,30-4,45-7 ve 9,15 de başlar ı ........................................ 

Rontken Mütebauııı Jzmlr Veteriner MUdUrlUğUnden DIKKA T 
Rontkenveelektrik tedaoi• Evvelce 30-3-940günü saat 13te hitam bulacağı ilin edilen ___ _..__ 

yapılır ikinci Be, ter Sc at koşuları kayıt muamelesinin 28-3-940günü saat 12de hitam 
No. 29 TELEFON!2S47 bulacağı tashihen ilin oluııur. 27-28 (1042) ------------------- --· -- --

Milli Piyanı{O Biletlerinizi ( SA DET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polu merkezi karıııı No. 864 Hasan Taluia ÔadeıTelefou8497 

Huıusi 
Mektepler 

Maarif Vekaleti, busı1Si 
,Türk, azınlık •e yabancı 
mekteplerin idare işlerinin 
bir esas üzerinden yapılma
sını kararlaştırmıt ve bu h•· 
s•sta bazırladıjı bir talimat
nameyi alikalılara bildir
miştir. ---.... __ _ 
Petrol 
lstihsalitı 

1939 senesi dlinya petrel 
iati!tsalitı bakkıada toplanan 
malümat neşredilmiştir. Ge
çen seneki istilualitın yek6-
nu 296 milyon ton olup 938 
senesine nazaran 14 milyon 
ten fazladır. 

istihsal olunan bu mikta· 
nn yüzde 61 kısmı Ameri
kada, yüzde 11 kısmı Rus
yada, yüzde 10 kısmı Vene. 
züellida istihsal edilmiştir. 
Yani ıeçen ıene Amerika· 
da 181 milyon ton, Rusyada 
31 mılyon ton ve Venezüel
lida 29 milyon ton petrol 
istibıal edilmiştir.' 

Dördüncü derecede Iran 
geliyor ki ı-eçen~sene bura
da on -milyon altı ' yüz . bin 
ton petrol iıtibsal edilmiş
tir. 

Beşinci ~derecede!Hind F e· 
lemengi adaları ·~geliyor ki 
geçen seneki istihsalatı ' 
milyon tondu:. 

Altıncı derecede Roman· 
yadır. Gurada geçen sene 
6 milyon yedi yüz bin ton 
petrol İstihsal edilmişti. 

Yedinci derecede Meksi
ka olup bura.ta geçen sene 
istihsal olunan petrolün mik
darı beş buçuk milyon ton· 
dur. 

Sekizinci derecede Irak
tır. Geçen sene burada 4 
milyen yüz bin ton petrol 
iıtihsal edilmişti. 

Basra körfezindeki Bah
reyn adalarında geçen sene 
bir milyon yüz bin ton pet
rol . istihsal edilmiştir ki on 
üçüncü der,ceyi bulmuştur. 

Suudiye Arap ·•memleke· 
tinde-ancak 1938 seneıinde 
petrol...,istibsali başlamış ·ol
duğu halde geçeo;ııene bu
rada 500,000 ton petrol is
tihsal olunmuştur . 

---o---
Dllnyanın tabii serveti~ 

yalnız kllreiarzın içindek1 

hazinelerden ibaret deiildİI· 
Gökten ile mütemadiye• tl, 
servetler yağmaktadır. S• 
gikten inen servet menb•' 
!arından biri Amerika ı:ıılt'. 
tehid bükümetlerinden Juİ' 
zonada Vinslov tehri civ•·"' 
rındadır. Buraya düşen ıı•' ~ 
yet büyük bir haceri sc111••1 

14,000,000-ton laalis deı:ııit' ts 
den müteşekkildir. Gayet~ c 
ağır olan bu şahap. gökte•,: 
düştüğü zaman bin ayalı: ~r F 
rinliğe batmış •• 1800 ııııl' ile 
re eninde ve 601 ayak de' ly 
rinliğde volkan ağzına beO' •t 

ziyen bir çukur açmııtır. l ' 

Bu çukurun sathi son ı•' :. 
manlarda yarım milyon do· ~ 
lar sarf edilerek 700 kadelll ~it 
derinliğe kadar kazılmıı .,e Por 
beceri semavinin üst aathııı.• .,_ 
yetişilmiş olduğundan bır İli 
hayli demir• istihsal edi1111İf: Iİyl 
tir. Biyle bir haceri sem•"1 y 
Avrupada mesela Alıaany•Y' h 
düşıı: üş olsaydı bu memle' t 

ketin en ziyade muhtaç bıı' 
lunduğuj ham maddelerdeO t 

demir ihtiyacına bayii yıl'•• 
dım ederdi. hı 

Avrapada eski Lehiıtaıı• ' 
gökten hayli servet yağmıf ıı, 
tır. t ır 

Pultuski civarına yü:ı.bi~ 
batmanlık bir haceri scııı•· it 

•İ düşmüştür. Bu baceri ıe' ı 
mavi de halis demirden iba' t11 

• 1 
rettır. r 

Tarihin kaydettiği en es· ı, 

ki haceri semavi Sarı~ neb' : 
rin membaına düşen elli k•' f.f 
dem irtifaıııdaki d~mir kiit' · 
lesidir. Lş 

Sibiryada Baykal gölü ci· b~ 
varına düşen baceri sema~! it 1 

130 tenluk bir demir kitle' ti 
sidir. Ilı 

Sibiryada Baykal rolü ci· ır11 
varına ddşen haceri ıemafi llıc 
130 tonluk demir kütlesidir· ltı' 
Gariptir ki,rhaceri sema•İ' llıı 
ler düştükleri zaman inııaıı· ·~ 
ca pek az zayiata sebeP 'tı 
olmuşlaıdır. Yalnız ... ·bir :ı:a· l' 

P · d" ~b. b e• t man arııe- uşen ır ac 
ri semavi adliye sarayııı•~ td 
isabet ettiğindeıı hakimler• 
den ve dinleyicilerden bil 
haylisinin ölümlne ve bina· 
oın yanmasına sebep ol· 11 
muştu. 

Alman imparatoru Rus Çarını N.:ısıl Aldattı? -70/ 

t 

Alman tahtelbahirlerine işaret vermesiyle, hatta isters• 111 
Atman denizoltları tarafından müstakilen yapılıı:ııf Ilı 
olsun, ne olursa olsua her halde bir auikasdın ev•el• ti 

den hazırlanmış ve kurtarılmış, daha doğrusu binb•Ş1 t\ 
Dimitriyeviçin son bir cinayeti eseri olduğuna hük6111 iıı 
vermekte tereddüt etmeyiz. t 

On iki Çelik Sandık 
Ne Oldu? 

ltt 

ıııy 

Sk, 
ite 
~ 1 
' ~ıı 

lngiliz harbiye nazırının Rusyaya götürmek ' ' ııı·, 

gözü paraya doymıyan Rus imparatoru ikinci Nilı0' f,, 
layi para ile kandırmak için on iki çelik sandık içill~ \ 
de on milyoa lngiliz lirasını beraber götürdüğii11 ~ 
yazmışdık. .Şimdi de Hemşayr battıktan sonra lı~ d 
büyük definenin ne olduğunu tetkik edelim. Bu .'e~; 
veti çıkarmak için Almanların oynadıkları tehlılı~, 
ve zorluklu rolü öğrenmezden evvel Lord Kiçnet• 
nati hakkında, efsaneye benziyen hadiseyi bı!ı11' 
edeliıa: 


