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lar Odesaya asker 
sevkedivorlar 

Slo dra 24 (Radyo) - Almanların cenubi 
~y t Ru yaya asker sevketmeğe başla

• a ı öyl niyor. Alınan haberler, Alman 
akerl · · d 1 · · · k" S 

faası ıçın bu gibi tedbirlerine lfizu görül
düğü beyan ediyorlar. 

Paris 24 (Radyo) - Balkanların bir· ta
arruz arifesinde olduğu hakkındaki haber
ler burada endişe uyandırmıştır. 

l h rı ı e o u yırmı trenın es ı ovyet-

k 
hududlarına hareket . ettiğini bildir

e t d" ır. 
~ t 1 anların, Odesaya bir t kım mot~rize 
1 

a t evkettikleri ve bu kıtaabn oradan 
a~lllıı n kledileceği rivayet olunuyor. 

lak darlar, Batum petrollarının müda-

Balkanlarda bir tehlikesi olup olmadığı 
hakkındaki suale Seriinin cevabı kat'i bir 
"hayır,, Romanın cevabı ise ayni kat'iyetle 
"evet,, tir. Fakat hadisat Almanların sö
züne ne derece inanılacağını göstermiştir. 

Fin - Sovyet 
arbi 

lielsinkı - Dün geceden 
eti S ti · ' -t d. ovye erın mu ema ıyen 
aph ları taarruzlara muka-

l:~et etm ktedir. Bu mın
ttd •da cephe, 80 kilomet
lı en fazladır. Öyle anlaşı
ta~t ki Finlandiyalılar bu
bik il da Suomusalmide tat· 

1 
ltikleri tabiyeyi knllai:; la • Sovyetler kütle ha

la 'k.c ağır topçulariyle ve di;a: tıyle ilerlerken Fin! .. n
:tet) •~ar, yanlarından Sov-
~e tı vur rak geriliyorlar 
qt Sovyetlerin geri münaka

ını keımiye çqlışıyorlar. 
•• ............ .. ....... . 

la gaza-
bı , t biatın 
hir cilvesi mi? 

--o--
d Başnıuharrirımizin yaz
. ıgı bu mühim ve birçok 
ıçtioıai muammalar te-
Olas ed • b .. d itiba en eserı ugun en 
dık l"en tefrikaya başla
dii ' bu e eri bugün dör
re ncu \1e yarından itiba
denokde birinci sahifemiz

uy c k anız. 

•••••••••••• ı 

o DAKiK • • 
Paris (Radyö) - Belgradda toplanacak ol n Balkan 

konseyinde yalnız siyasi ve iktısadi meseleler görüşmekle 
kalmayıp Balkanlara da ulaşbrılmak i tiye• ürkütme e 
korkutma rüzgarları akkında ahnma ı lazım gelen ciddi 
tedbirler de müzakere ol n caktır. 

Paris (Radyo) - Sofyad n alınan haberlere göre Türki
ye il Bulgaristan arasındaki dostl~ğu inkişaf ettirmeğe 
çok yaramış ve Macarlarla beraber Bulgarları da Balkan 
antantına dost ve meyal bir hale getirmiştir. R m bu 
anlaşm ları çok iyi bir nazarla görmektedir. 

Stokholm (Radyo) - İki Alman tahtelbahrinin bir Fran
sız harp gemisine hücum ettigi h kkındaki haber henüz 
teyid edilmemiştir. 

Londra - Dün akş m avam kamarasının hususi bir 
mahfelinde logiJiz bahriye nazırının harbı kazanmak için 
baş vurulacak çareleri bildiren beyanatını tefsir eden ga
zeteler diyorlar ki: 

"Bertin gene eski bir makamı tutturarak lngiliz kontrol 
ve ablokasının Almanyada birçok kadın ve çocukları aç 
bırakacağını ve bunun insani bir hareket olmadığını haykır
mağa başlamıştır:. 

Halbuki harpten harpten başka bir şey diişünmiyen Hit
ler vf arkadaşlan sulh zamanında da yiy cek ve içecekleri 
depo ederek Alman milletini yarı aç yarı tok yaşatmak
tan çekinmemişlerdir. 

Paris (Radyo) - Batni görfezinde bir Fin vapuru
nun battığı Berlinden haber veriliyor. 

Paris (Radyo) - Amerikalıların Finlandiyaya 60 mil
yon dolardan maada daha bir çok gayri resmi su
rette yardımlarda bulunmak istemeleri bu kahraman 
milletin kolay kolay mahvedilemiyeceği kanatini bes
lemelerinden ileri gelmektedir. 

İlk. 
ınsan - Zavalldnr.. Elli ır oıır hftla benim gibi kovukta y şıyorlar. 
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Raris (Radyo) -Bugünkü 
Fransız gazeteleri neşriya

bndaki çıkan mana, Balkan
lar ve yakın ıarkta Alman 
ve Sovyet tehlikesinin ltal
yayı endişeye düşürmüş ol
duğudur .I 

"Pöti Pariziyen,, gazetesi,, 
Berlinden aldığı bazı malü
mata istinaden 16 ikinci ka
nunda Almanya hariciye na
zırı V on Ribbentropla S. S. 
kıtaları şefi B. Hes, ltalyaya 
gönderilmek üzere bir muh-
bra hazırlamış ve bu muh
tıra ayın on yedisinde alel· 
ade diplomatik yollardan 
Romaya gönderilmiştir. 

Muhtırada Almanya, En-
ternasyonal vaziyet sebeöile 
Balkanlarda, Tuna havali· 
sinde Te yakın şarkta hadis 
olan vaziyeti Italyaya izah 
etmektedirler. 

Ber1in btki'ımeti bu muh· 
tır da ittifaka sadık kalın-

dığına ltalyayı ikn etmek 
istemekte, umumi emniyet 
noktasınd n Balkanlarda bir 
hareket yapılsa bile Italya 
menafiinin göz önünde tu
tulacağını tesbit tmektedir. 

"Almanlar, bel i de Sov· 
yetlerin Balkanl rda bir ha
reketi kar ıs d l a ı te 
min ederek m 
mani olm k ıs · 
baharda Sovyet 
manyadan Ba ra 
istediğinden Alm nlar, bo 
le bir hareketi ya n z So 
yet Rusyanın yaptığ Dl oy
lemek, kendilerinin lak -
ları bulu dugunu da gızle-

mek istemektedirler " 

Vekiller· miz 
Ankara - Dahiliye veki

li İstanbuldan, münakale ve
kili İzmitten bu sabah An
karaya dondüler. 

.. ı ıxımıın••mmmıııııın r;m:ım11mm•~~~"·--'ınınıııın<mı•--... '~" 
L-Ondra (Radyo) - Almanyaya iptidai ve gıdai madde-

TURKÇ 
B 

--o-
B R HİTABEDE 
UNAÇAI< 
-o-
5 (Radyo) -:- in· 

r y rdım cemıy .. e-
Loid bugun 

Türkçe bir 
nacak ve In
urk dostlu· 

ı etine atfet· 
e~ zuubahis 

ler göndermek muharebeyi uzatmak demek olacağından 
Ingiliz ve Fransız ablokasıoın daha ziyade şiddetlendiı:ilme
sine ve Alman emteasının gizli kapak ı gonderilebilec ği 
piyasalarda da büyük bir rekabet yapılmasına karar ver -
miştir. 

B rlin Hava 
sefer i durd.u 

stanbul-Berlın Paris (Radyo) - Almanların şarki gahçya petrol 
petrol kuyul rın: işletmek bahanesiyle y ptıkl rı askerı 
sevkiyatın cenubi Avrupada yeni bir tehdid balonu 
uçurmağa istihdaf ettikleri anlaşılmaktadır. 

, 
ŞEHİRDEN RÔPORT AJLAR : 

BAY 

Bayramgü 
gibi 

kel 
Kültürparkta sarı çlar 

dalealı 2enç kızl r z if 
gibi dolaşıyorlar 1 • 

Halkevlnde, parklarda, sinem ıarda, barlarda, m 
hanelerde, caddelerde, Kar ıyakad n ı r gord 

~~~~~---------------~ 

Şöyle bir bayram gezintisi 
de ben yapayım dedim •. 

•••••••••••••••••••••••••••••• :Yazan. Lütfü AKSUNGUR: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayramın ikinci gunu .. 
hava soğuk.. yer sırılsıklam.. ıı 
iki, üç gündür yağan yağ-
muru doyasıya emen ve haz
meden toprak, artık geviş 

, 

getiriyor ve yerden havaya 
doğru keskin, şeffaf bir ru
tubet fışkırıyor. Her biri, 
birer Çatalkaya cesametin
deki kara bulutların arasın
dan, uykusunu alamadan ara
baya koşulmuş tıknefes bey
girler gibi soluya soluya, 
ıkına ıkma doğmağa uğraşan 
zayif güneş, bu muazzam 
haileden sıyrılarak, tama-
miyle ortaya çıkacak ta 
belki oğleden sonr biraz
cık sırtımız ısınacak. 

* ,,. 
Nereye git eli dıye düşu-

- Bahribaba par ından lzmır· 
nuyorum.. Birden hat rıma 
Halkevi, or dan B hrıb b 
parkın , bir c el~odan on
ra da nemay , Kulturp rka, r 
Kültürp rktan d pura bı
nıp billeri dola rak Kar-

ış olan ha!a 
enıden tatil edıl-

? • 

leride 
ler 

---'Jii:.t';:S 

bır bay
ar , gO· 
çıcı bay
hifede ) 



SAHiFE. 2 (HALKIN SiSi) 

BAYAAMI NASIL 
GEÇiADiK? •• 

llJHIHHHlllKlllHll ' lllJlllllUllDH111111111 llm 

- Güneş kızıl bir kor eibi ya-
- narken Karşıyaka alemi daha 

Efenin Sözii Efece Olur : 

ABADA YI iSEN ÇIK MEYDANA ••• 
Durduğum yerde kimseye çatmak Ade

tim değildir. Bu esasen bizim bildiğimiz 
efeliğe, kabadayılığa uygun düşmez... Şim
.ti sözüm, onları er meydanır.a çağıran İn· 
ıilizler ve Fransızlar dururli en, çatacak, 
korkutacak küçiik düşmanlar arayan Al· 
manlaradır. 

di de Majinoyu Belçikanın ikinci bir Ma
jino haline getirilen sınırlarını aş!Dıyaca: 
cağız, Felemenklilerin su baskınına karşı 
koymıyacağız, demeğe başladılar. 

lir banş,baskını yapacağız Majinoyu, Ferhatın 
dağları kırıp geçirmesi gibi delip geçece
ğiz, dediler, ondan sonra da aylardır yer- · 
terinde sayıp duruyorlar. Majinonun, ken
•i dişleriyle çiğnenilmiyecek bir demir leb
lebi olduğunu anlar anlamaz, küçiik kom
ıaları ltorkutmağa, sıkışhrmağa başladılar. 
•u küçük devletler de bu atıp tutmadan 
usan1p haykırdılar : 

Bu taraflarda şimdilik birşeyler yapmak 
istemedikleri için Romanyamn petrolları ile 
sulanmağa ve bize istediğimiz para ile bun
ları vermezseniz, silahla alacağız, demeğ'e 
koyuldular. 

lize ıöre kabadayılık yapacaklar, efece 
meydana atılırlar ve ondan sonra da biz 
kestik, biçtik ve daha kesip biçeceib:, de
meie yeltenirler. 

Matlemki Alman, lngiliz ve Fransızlarla 
güreş meydanına atılmıştır, kabadayı ise, 
bunu göstersin. Yoksa onun bundan sonra 
kimse sözüne metelik vermez. - Bize böyle gece gündüz kafa tuta

caklarına, gelsinler karşımıza, bizimle bir 
IDey iJç.işıünler. Buna da cevap yok. Şim-

Bu sözlerimden ötürü bana gücenmesin M 

ler çünkü : Efenin sözü efece olur. 

Çemberlayn'in \Bir nişan yüzü
ıofö ii ğünün hikayesi 

ezalandırıldı 
lariliz llaş.-ekili Çember

laya'i şofiirl James Y. Re· 
id ~eçen hafta motoıikletli 
zabıta memurları tarafından 
tevkif edilerek malakemeye 
aeTkedilaiştir. Tevkifine se· 
bep fazla ıliratli ıit esidir. 
Mahkeme ona onbeş şilin 
eezaya malıkim eylemiştir. 
$ofir cezayı vermekle bera
ber kabahati motosikletli po
lislere ytikle•ek istemiştir. 

Tlrkçe sözlD 

Cebelütt.arık 

Casusu 
layra• günlerinin en ca

zip ve enteresan bir eğlen
cesi ol•uş ve bütün lzmir 

İngilizin lliri Lond:ra Be
lediyesine rfinderdij"i bir ni
san halkasile, mektulil•nda 
şanları yazmıştır : 

"B• nişa• halkasını, lütfea 
kabul etmenizi diliyeceğim, 
zira artık böyle bir cendere
ye ihtiyacım kalmamıştır ve 
bir defa dalaa evlenmemeğe 
karar vermiş bulunuyorum. 

Hürmetkarınız, hayal in-
kisarına u;ramış, bedbaht 
bir delikanlı. 

Belediye reisi bu yüzüğün 
müıayede ile satılıp parası
nın Kızılhaça yatırılmasını 
icap eden yerlere bildirmiş
tir. 

halkını Elhamra sinemasına 

toplamıştır. 

Bunu görmemiş bir insan 
kalmışsa fırsatı kaçırmasın. 

Uzun pantalen glytllll 
ı,ın casus diye ya. 

kalanan kız 
Fransatlaki lngiliz kuvvet

lerini ejfondirmek maksa
dile verilen rpiyesJerde rol 
almak izere, Parise ıiden, 
cephe, ı-erisindeki kiyler
den birinde dolaşmakta olan 
lngiliz aktrislerinclen! Buck
nelle ile arkadaşı sekakta 
uzun pantalon giyerek gez
diklerinden dolayı, polisler 
tarafın.lan casus diye tevkif 
edilmiş, mesele anlaşılınca 
da serbest bırakılmışlardır. 

A ıııuııımın-

LA V ANT A KOKUSU ÇIK-
MIY AN ŞİŞELER 

Lavanta kokusu çıkmıyan 
şişeleri temizlemek için bir 
litre sa içinde 100 gram se
da: eritmeli. Bu suyu şişele
rek bir gece bırakmalı. Er
tesi gün yıkaaınca koku kal
•amışhr. 

Umduğunu bulamıyan adam 

-r Ne yazık, biz bu çizmenia i9iadea bize yarıyacak çok teyler çıkacak zannediyortlukl 

başka, daha güzel oluyor •• 
[Baştarafı 1 inci sahifede] 

-
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Bayramda çocuklar 

ram manzaralarını seyrede- Çocukları macun tablosunun 
cek ve hem de temiz hava başına celbetmeğe muvaffak 

almış olacağım .. 
Evveli Halkevine uğrıyo

rum .. Bahçedeki kanapelere 
oturmuş süslü, püslü bayan
larla, çiçekaiz parterler üze· 
rinde kuşlar gibi cıvıldaşa
rak oynıyan neşeli çocukla-
rın arasından içeriye girer
ken Halkevinin emektar me
muru B. Sabri ıle karşılaşı
yorum .. Bayramlaşıyoruz .. İçe 
risi bayramlaşmağa gelenler
le dolu.. temiz bir kültür 
ailesi salonda bayram soh
beti yapıyorlardı .. 

Biraz sonra buradan ayrı
larak, parka değru yavaş, 
yavaş yürüyorum.. önümde 
acele acele ilerliyen ve bir 
bekliyeni varmış ta istical 
ediyormuş gibi.. her tarafını 
sür'atle gözden geçiren tatlı 
mavi gözlü, altın sarısı saçlı 
güzel genç bir bayan par
kın kapısı önünde bir deli· 
kanlı ile karşılaştı.. ha1reti 
içleri yakan uzun bir ayrı
lıktan sonra ilk defa karşı
laşıyorlarmış gibi el sıkıştı
lar, bir iki dakika ayak üs,. 
tii hararetli, hararetli konuş· 
tuktan sonra kolkola gire-
rek parkın iç taraflarına doğ
ru ilerlediler .. 

Karşıdan bütün bu m:ın
zarayı, hayretle takip edeıı 
kuyu çıkrığına benziyen yaş
lı bir kadıncağız, tahminen 
on yedi - on sekiz yaşındaki 
kızının elini sımsıkı tutmuş, 
ona: 

- A .. A .. Vallahi dünya 
bozulmuş kardeş .. haydi kı· 
zım buradan çıkalım .. 

Park oldukça kalabalıktı, 
genç kızlar sevgililerinin kol
larına girmişler, bir aşai'ı 
bir yukarı piyasa ediyor
lardı .. 

Parkta açık göz hir ba
loncu, çocukların bel elduğu 
bir yere postu sermiş, para 
alıp vermeğe yetiştiremiyor
du.. Baloncunun etrafını sa
ran küçükler: 

- Bana da ver, bana da 
ver ... 

Diyorlardı.. Balenu alıp 
giden çecuklar, beş dakika 
sonra tekrar geliyorlar ve 
amca patladı, başka ver, 
diyorlardı .. 

O aralık baloncunun gör
düğü rağbeti kıskanan bir 
macuncu zor attı kapağı 

buraya. 

olan macuncuyu kendi haline 
bırakarak parktan ayrıldım. 
Şöyle bir de Elhamra sine-
masına göz atayım dedim. 
Aman allalum iğne atsan 
acaba yere düşer mi? Müd
hiş kalabalık.. yer yok .. halk 
kapıdan geri dönüyor. Ben 

mütereddid bir vaziyette iken 
içeriye, yaşlıca, lakin şık Ye . 
yüzünde: " Cami yıkılsa da 
mihrap yerinde,, maali oku
nan bir bayan girdi. Arka
daşına: 

- Aman bu -ne kalabalık 
böyle? Bir de derler ki, or
talıkta para yok 1 • Buhran 
varmış ... 

Sinemadan sonra Kültür
parka gideyim, bakayım orada 
halk nasıl eğleniyor dedi•, 
arabacıya: 

- Kültürparka ka~a gitler
sin? 

Cevap veriyor: 
- 75 bayım .. 
Anlaşılan bayram müna

sebetile tarifelerde zam 
var. Kordonu takiben Kül
türparka geldiai. lzmir halkı 
ve ileri gelenleri hemen hep 
burada gibi.. ve sıra sıra 
her tarafı geziyerum.. bin
lerce insan hararetli, hara-
retli kenuşuyorlar .. ne kadar 
samimiler ... 

Baklyersunuz ki, genç 
kız ve delikanlılar birer ke-
lebek kesiliyor, pervane gibi 
insanın etrafında dönüyorlar 
ve neden sonra yorulmuş 
elacaklar ki, kanapelere otu· 
rup süzgün süzgün bakışı
yerlar. 

Bir başka::: tarafta mini mi
niler salıncaklarda bisiklet
lerde, havuz kenarlannda, 
gazinolarda rengarenk elbi
seleriyle dolaşıyorlar, eğleni-
yorlar. 

ünümden ince, mevzun 
vücutlu genç kızlar g-eçiyor, 
sarı saçları gibi kendileri de 
dalgalı .. 

Hey gidi hey.. biz de 
gençtik bir zamanlar ve biz 
de yapardık bu işleri. 

Şairin şu müstesna ilha· 
mını düşündüm: 

O gül endam bir il şala 
bürünsün yürüsün 

Ucu gönlüm gibi ardınca 
sürünsün yürüsün 

~ 
il-. 

Kültürparkı, zevkine do-
yum olmıyao r. güzelliklerile 
bırakarak ayrılıyorum .. kala-

25 lkinciK inun 

Finlere ve Fin" 
lindiyaya 
bir bakıı 

Medeni bir halk olm•
saadet ve bah tlyarlli• 

kavu,mak l~ln 

YAZAN: ..... 
-18-

Sinelman iş batına geotik· 
ten ssnra etrafındaki yar
dımcılariyle birıikte ba bil· 
yllk dahi ve milliyetperver 
zat, azzamanda Fin ilini bir 
cennet köşesine diindürmlf 
ve Fin ahalisini ayandırmıf 
ve bugünkü hale getirmİf"' 
tir. 

Sinelman, büyük bir ililll 
ve siyaset adamı idi. Dur
madan dinlenmeden8yazardı, 
her köşe ve bucaj'a koıar 
konferanslar verirdi. 

Finlilerin medeni bir halk 
olmaları için yalnız modaya 
uygun gitmek, ıe••e1', dan• 
etmek, hep eilence ile Takit 
geçirmek, gülmeği hilmek 
değil, önce kafaları düzelt .. 
mek, okumak ve fen ile· 
minde ilerlemek, san'atı 
memlekete hakim kılmak ve c 
ondan sonra medeniyete, tıt 
saadete ve rt.faha ka•uı•ak dt 
lazım ve meçburl oltluienu beı:ı 
öğretmiştir. te~j 

Bu büyük inıan, bul•, 'ıtJ1 
karlı ve müthiş fırtınalı kıt ile? 
günlerinde bile hiç •umıya· t'l 
rak ayaklarına taktıiı ~:11ak- tı.ı, 

'arla yurdunu ea küçGk Litt 
köylerine varıncaya kadar ~i 
baştan başa dolaşır, balkın ~İtaı 
düşkünlüğüdü ıörür, enlara L-.ı 
bu ıztıraplı vaziyetten k•r· Ctı) 
tulmaları ve da~a iyi yaıa- ;.de 
maları için lazım gelea yel· 1rt1 
ları gösterir, gittiği yerlercle ~ ı, 
başına akıllı adamları ve '' 
müneyTerleri toplar, hotııalar ~~ı 
için kurslar açar' onlara lıa- a. 
yati konferanlar Yerir, pr•- ;ıd 
gramlar çizer, naııl çalııa· •-. 
caklarını öğretir, nasıl ilerli· tG.t 

yeceklerini gösterir, lltitln \Ot 
milleti teşvik Ye terjip d. tıl 
d d. ~, 

e er ı. d.ı:ı 

(De•amı Tar) .., 

----- ~t .. 
be 

• llae 

Ithil eşyaları ~~ 
fiyatları 

İstanbul - Son ginlerele 
Avrupadan bilhassa Fransa 
ve İngiltereden İstanbala 
külliyetli miktarda ithal eı
yası gelmektedir. s ••• n 
neticesi olarak piyasada bti· 
yük bir canlılık baş röıter· 
miş ve yabancı malların fi-
yatları düşmeie başlamıştır. 

,, 

balık caddelerden geçerek 
sıra ile barlara, meyhane· 
lere, yan sokaklara, pasta
hanelere birer göz atıyoru•·· ko 
Hepsi de ayrı bir dekor iıin· du 
de bayramı tes'id ediyor .. 

Hele' akşam olap ta ıt
neş kızıl bir kor gi'bi yanar
ken, Karşıyak"' alemi daha 
başka ve dalıa güzel eluyer. 

İzmir bayram ıünleriad• 
başlı başına ltir alem .. park
lar, sinemalar, ana caddeler, 
yan sokaklar, meyhaneler, 
barlar, pastahaneler hep ted
kike değer hayat, hareket 
ve eğlencelerine birer sah' 
ne olmuş .• 

İşte İzmir hayra• günle" ı~ 
riui böyle geçirdi... ~ 

LUtll Ak~ung11 -
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1'1izahi Muba11el Röportaj (Arkadaıı• Nejat Gökçile itlaaf] 

Harp ililıı ile bir çeyrek 
----~--~--~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~ mülakat ! • • 

tı~Gııeşli bir ründü. Yola 
de tını. Hem yürüyor, hem 
be )" •zı işleri direktörünün 
te:~~n ertesi günü için is
aıtı •rı yazının mevzuunu ba
lle?•rdum. Günün mevzuu 
''Jd•liemen aklama : Harp 
)'1 

1
• O halde, dedim, oku

~i~llları•ı alakadar edecek 
~i ~}' olsa olsa laarpbr. Pe
~İQı arp hakkında izahatı 
~-ld •erirdi? O!.. onu da 
teJ ~Ilı : in doğru düşün
•d.:rı !Şfiphesiz onu temsil 
lir~~ liarp ilahından alabi
ıttı,~111· lienü.z bu kelimeler il,, lirıceoain mahsulü iken ,L • karardı, bulutlar akın. 

'tlta .. ı...._ ia fOa.yüziinde toplanma-
o)d başladılar. Birden nası 1 
fı .. bilıhiyorum. Sağ tara
tG._daıı gelen şiddetli bir 
\0 lf ir beni fezanın geniş \\l: 11iuna savurdu. Kat, kat 
.t11 ~ların arasında bir yerde 
cl\l~ Uta, daha doğrusu dur
ttt fı değd de durduruldum. 
he:b lll Pamuk tarlası gibi 
illet eyazdı. Acaba! kaç bin 
te1ıı~k İrtifadaydım? Şimdi 
dilli 

1 ~. bütün vuzuhile ken-
N !osterrneğe başladı. 
•aıt 1 .. • 

ley d.. 0 nıuştu da boyle b1r 
b.ile kUtiinnıu, ve Harp ili
lbiıti onuınıağa karar ver
llıiye 111

' Yoksa haddimi bil· 
taba rek düfünmem; ilahı ga
ben. ını rehrmisti? Şimdi 
~ı: Yere nıi bırakacak, par· 
seYt::anaı kahkaha ile mi 

y ecelcti?! 
ıaı1 hkıa, bana bir lütufta 
da d~lunacak, harp hakkın
tekt·~şiiııcelerini mi söyliye-

ı. 

lirita · . kork cısı hatırıma ıelince 
dtıda~or, ağlamamak için 
tiai b''1•ı ısınyordum. ikin 
rirıi 0 

ne şeker şeydi. Se
L Yorclurn . . d -
~ti . B· , sevınıyor um çun 
8u · .1 .. 

11 i1alala konuşacaktım. 
•t.an 1 

ah ne jJihı olursa ol
ile d· .. l~ter iasanJarı birbiri
llGkt uşurüp öldüren, öldür
~•l eıı sonra leşlere Akba
ler a~ı ~usallit eden ilah, is
bit' k •zılet mübeşşiri, insan-
~ urtarıcııı ilih olsun. 

La~ unları düşünürken ku
li'ıt~~1111 ıaju •cle•ek bir 
Şi11ad!u;ıe kendime 2eldim. 

" le la Dllıade tasavvuru bi· 
- Yet zor; çirkin, korkun,. - ~· 

Yazan: H. CAHIT ULUCENK 

ve iri patlak gözlü ve ko· 
caman vücutlu birisile karşı 
karşıyayım. Kollarını birbi · 
rine kavuşturmuş bir varlık. 
Bakışlarından anlıyordum ki 
benimle istihza ediyor ve 
benim gibi Adem oğullarının 
acılerine acıyordu. 
Yavaşça sordum; 
- Siz kimsiniz? Kiminle 

teşerrüf ediyorum. 
O anlamamış gibi yüzüme 

bakıyordu. 
Suali tekrar etmek lüzu

munu duyarak : 
- Kiminle teşerü .•• 
Daha, sualimi bitirmeden 

gö k gilrlemesi gibi bir ses
le : 

- Harp ilahı, diyor. Ve 
ilave ediyer : 

- Peki sen kimsin, ne iş 
yaparsın? 

- H. Cahit Ulucenk, Hal· 
kın Sesi gazetesi röpertaj 
muharriri ... 

- Ya.. burada ne arıyor
sun? 

Hışt, diye bir ses boğa
zımdan çıkb. Şimdi ne söy
liyecektim. Ne kadar kötü, 
insanın korkudan dili tutu
luyor. Hemen: 

- Yok. dedim, hiç bir şey 
aramıyorum. Aşağıda, yani 
zeminde birşeyler düşüneyim 
dedim, hemen kendimi bu· 
rada buldum. Bu lütfunuza 
nasıl teşekkür ... "Etsem" ke
limesi ağzımda, dudaklan
mın arasında kaldı, Uyle yır
tıcı bir kahkalta ile gülüyor
du ki .•. 

Bu gürültü yavaşlar gihi 
olunca, hemen onun işitece· 
ği bir sesle ilave ettim : 

- Acizanem sizinle bir 
konuşma yapmak fikrinde ... 

- Ne, dedi? Kiminle?. Sen 
kim oluyorsun? ki benle ... 

Dudaklarımı hafif kıpır

dattım ve ancak kendim işiti· 
bileceğim bir sesle : 

- Eyvah! hapı yuttum, de
dim. 

Onun korkunç kanlanmış 
gözleri üzerimde dolaşırken 
ben ceryana tutulmuş gibi 
titremekte devam ediyordum. 
O: 

- Sen, öleceksin, dedi. 
Fakat ölmeden evvel bana 
soracağın sualleri anlamak 
istiyorum. 

Hemen sert olarak cevap 
verdim: 

- Mademki ileceğim size 
suallerimi sormam. 

- Hayır, dedi. Ben ili.
hım .• insaa denen nesne be
nim elimde eyuncakhr. İra
demin karşısında ... 

Gözlerim_ karardı. Kendimi 
unuttum. Bana artık olmuş
tu olanlar. Hiç olmazsa Harp 
ilahının insanlığı harbe sü
rükleyişinden duyduğu haz
zı öğrenecektim. Şimdi oto
matikman onun iradesinde
sindeydim. Sordum : 

- Görüyorum ki sayın 
ilill, insanlık{bir lbercümerc 
içinde, birbirlerini öldürü· 
yorlar. Şonra da bu işle me11-
ul harp ilahıdır, diyorlar, bu 
düşünceye siz ne buyurursu-

.,.,.nuz? 

O öksürür gibi cevap ver-
di : 

- Sen de onlar gibi dti
şünüyorsun değil mi? 

Korkmadan: 

- Evet, diyebildim. 
O: 
- Ya! dedi, bunu itiraf 

etmekten dahi korkmuyor
sun. Sen iasanların en cür-
etli delilerindensin. Fakat, 
bu cür'etinio hesabını sana 
sormakta gecikmiyecsğim. 
Bununla beraber gene hay
ret ettiğim şeyler var. Siz 
insanların zaafların zaaflan 
çok. Her zaaıan her yerde 
trhakkii• etmek istiyor, bir· 
birlerinizin ietikbaline suikast 
yapıyorsunuz. Kimisi tarihin 
sahifelerini açıyor, vaktiyle 
dedelerinin yaptığı akılsız-
lıkları tekrar etmek istiyor, 

"Eski imparatorluğumuzu., k•r
mak istiyoruz, diyor, yanın· 
daki masum devletlere çul
lanıyor. Diğeri de "hayat 
sahamız,, numarasını ortaya 
atıyor. Bir aktör gibi sahne· 
de herkesi kendine bend et
mek ve avucuna düşürmek 

istiyor. Kendiliğinden avucu
na düşenlere "enayi,, dUş
miyenlere ''Ben varım,, em
rine amade olun, diyor. Ak
silik yapanlara hücum edi-

yor, ve efkarı umum iyeyi al
datmak için : 

(Devamı Y~r) 

Za.bıta 
Haberleri 

-11ııw-

... h • m 
Karşıyaka Kemalpaı• cad- .. Fin Mar şalı - . 

desiu.de Şaban oğlu arabacı hatte Mannerheım 
Mehmet Ye Şükrü oğlu Ce- SoYyetleria Finlandiyayı Bu se~a f katetmiş 
laA l Terlemeı arasınaa çı1'an istili tefebbüslerile Mareıal 9000 mıl meks~ eT.. ku" •tanı 

b"r· şar ı ur oı bir kavga neticeside Me&:.. Haren Gustav Mannerheim· ve u u~. müslüman olan 
met bıçakla Cel~li dZSrt ye- . in ismi kentli memleketi ha- ve ahalısı l t 

a . • K Kuku Nor eya e • 
rinden ar· ır ıuretle yarala- ricinde ve baluısas Fın ış- ansu ve. 

1
• ç· d kı· Şan· 

• 1 • • ıma ı ın e mış ve zabıtaca yakalanmış- lerile alikadar asker ve sı- ennı ve ş . l tlerini at 
tır. viller arasında da şöhret si ve Sensı e~ape kin'e ka· 
§Karşıyaka Zafer sokaiın· bulmuştur. Mareşal, geçen sırtmd_a ıl.ez~re e 

da Ali oğlu İbrahim 17 yaş- Umumi Harbin en nazik an- dar ~ıtmışbr: . kendisi· 
d . d d E kanıharbıyenın larında Seyfettinle kavga larında ahı son erece e r . v. .f keri tet-

neticesinde ~Seyfettine bıçakla büyük muvaffakiyetler ka- ne verdıgı vazı e ~5 LAkin 
hücüm ve arkasını takip et- . zanmıştı. Lakin parlayan bu kik ve hnritacıb tı. a . 

h · bunların harı-tigv i zabıtaya ·şlkayet edilmiş yıldız harpten sonraki Av- Manner eım .. l"cıan 
·ade bu Türk ve mus u ' ve suçlu yakalanmıştır. rupayı boğmuş olan hesab· cı . üıel san t 

§ Halimağa çarşısında ku- sız meşgaleler içinde sönmüş memleketlerınde g v f" 
lar a-sanatika ve etoogra ı ru yemişçi B. Sabri Gülbayın yanlız Mannerheim hürmete 1 k raş 
noktasından da birço a . -dükkanında çalışan Uşaklı şayan bir isim olarak kal- ve zengın 

d 1 k tırmalar yapmış 
15 yaşın a smet camı ır- mıştı. bı·r kolleksiyonla m. emd'lekbe-
mak suretile 13 lira para Fakat şimdi bu isim tek- .. t- Şım ı u 
J k t d·ıı d d J v b tine donmuş ur. . a ıp açmış ır. rar ı er e o aşmaga aş- F' müzelerinde teşhır 

ismetin Uşağa kaçtığı öğ- ladı ve bugünkü ahval ve eşya ın l bu 
• 1 • · d'l ektedir. Mareşa ' . renilmiş yaka anması ıçın şerait muharip milletleri da- e ı oı h te aıd 

Uşak zabıtasına haber ve- hi Mannerheim ismi üzerin- uzun ve faydalı seya a · 
1 • • tetkı'k ye hatıralarını ln'gd~-ri mıştır. de uzun uzadiye düşünmeğe k zmakta ı ı. 
§ Fevzipaşa bulvarında vakit ve fırsat vermiştir. lizce olara ya . bu 

B D B k . . t ya girmesı kaynakçı . emir ü enın Finler için Mannerheim Harbın or a . 1-
. manı 0 

tamirhanesinde kaynak ya- yirmi senedenberi milh bir eserin neşrıne 
pılırken bir kamyonun altın- kahramandır. Kendisile ya- muştur. 

1918 
harbinde 

da .. duran _teneke içindeki kından temasta bulunan her 1914 •. r'ın dostlu-
benzin ateş almış ve kamyon ecnebi de Finlerin takdir ve Mannerheım bÇ~ kendisi-
kısmen yandıktan sonra son- hürmetine hak vermiştir. ğile himaye u ant kabi· 
dürülmüştur. Gençliğinde son derecede nin askeri mehare ve üksel· 

§ Tepecik Bayramyerinde yakışıklı bir çar %abiti olan liyeti sayesinde ç~k 'dy da 
O H b. ıptı asın İbrahim oğlu Hüseyin çkar- bugüngü Mareşalin siması miştir. ar ın kn-

deş ile C::.evket oğlu Hakkı daima sevimlidir ve ve ga- hassa süvari livasının 
~ d .k harbin sonun-kumar oynadıkları sıra a za- yet kibar giyinmeği bilir. mandanı ı en k. .. ari kol-

bıta tarafından yakalanmış- Lakin bu zahiri şatafatın da Rumanyada ı suv nk· 
danbğına yu arkasında saldıran ve ayni ordusu kuman tır. 

Ş Kemerde Mehmet oğlu 
Ahmet Yavuz sarhoşluk sa· 
ikasiyle köfteci. Muharreme 
bıçak teşhir ettiğinden ya
kalanmıştır. 

§ Tepecikte Kağıdhane 
caddesi.ade Htisnü oğlu 
Muzaffer ile Ahmet oilu 
Niyazi Diler Kiğıdhane 

c1dde 72 sayılı evde; oturan 
[Mehmet kızı Arife Sertyıl
d1rımın evin önünden geçer-
ken ayağı kaymasiyle pence
re camını kırdığı şikayeti 
üzerine suçlu yakalanmıştır. 
§ Mehmet oğlu Esad Balcı 

Safiyenia genel evinde ser
maye Mehmet Ali kızı Nec
miyeyi •Ünazaa netieesinde 
tekme ile vurduğundan suçlu 
yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik hastahane 
caddesinde Ali oğlu sabı
kalı Fehmi ve Ahmet oğlu 
Sabri, Necati oğlu Haverin 
kilitli bulunan dükkanının 
kilidine anahtar uydurmak 
suretile içeriye girerek açık 
bulunan çekmecesinden Ome
ga markalı bir saatı, 60 lira 
kıymetinde kırık bir yüzük 
100 lira kadar ufaklık para
sının çalındığını ayni yerde 
de (270) lira parasının bıra
kıldığını şikayet etmiş suç
lular yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

§ Tepecikte Halil oğlu 
Mehmet Çarık sarhoşlukla 
İbrahim kızı Sabriye ve T e
pecikte oturur İbrahim kızı, 
Halil karısı Bahriye Gülca
nın evinin önünden geçer
ken pencere camlarını kır
dığından suçlu yakalanmış-
tır. 

Dr. Fahri Işık 
12mir Me•leket Hastanesi 

Rontkin Mütehassısı 
Rontkenveeleltrik tedaoi• 

;yapılır ıkinci BeıJer So 
No. 29 TSl.EFON2542 

zamanda soğukkanlı ve heM selmişti. 
1 

'k inkı-
sabi bir asker• kafası daima Rusyadaki bo şevı 

d ıl vatanı saklıdır. Bir asker ol uğu libından sonra as_ .. As-
kadar akıllı ve ihtiyatlı bir Finlandiyaya dönmduŞ~·nlan· 
müşavir, istikbali gören bir rıhazırın iptidasın a 1 oliti-
devl~t adamıdır. diyada Ruslaştırm~k . Pdilmiş 

Mannerheim 1867 tarihin- kası şiddetle tatbık e k • 
de doğmuştur. Mensup bu- . d Ra5lara ar 
Junduğu ailede hem Isveçli olması:Fınbl~r e ayız ve kin 
hem de Fin kanı vardır. şı derın ır g 

h'. 'yet ve 
Rusların hakim bulunduğu :uyandırmış ve urrı tu 
devrio her genci gibi pek istiklal aşkını d~ğrmu!.~ 
Sevmese de Rus ordusuna Rusya hükumeti Fın ere 

1 d "ıtmış o -
g irip yükselmeyi tasmim et- sus orduyu da ag h. 

F' l ayrı ır 
miştir. 1904 te vuku bulan duğundan kıh erbe istirak 
Japon - Rus harbinde Man- varlık olara ar 
nerheim yararlığıle temayüz etmemişti. . 

F' ler milli istiklalın as-
eylediğinden Rus umumi er- ı~ silahsız 'alınama-
kinıharbiyesl tarafından Or· kersı..z ve klarından mil· 
taasyamn gayrimekşuf ha· yacagını anlad~·t n nbvesini 
valisinde tetkik seyahati li ordunun za(Sı a yarı•) 

v d'lm" t' onn yapmaga memur e ı ış ı. ınıııııııınııııııııııımııııııımwuııuııııMn 

~'-""'""T;;b;iJ~""~b;;;rwbi;·haılı 
-~ 

. h' b ) imdi de cesaretin varsa 
Kayıa ana (Gelinnıe ıta en f_ "dd' t bakalı•. 

senin yllzllnün daha terütaze oldugunu ı ıa e 
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Şehir haberleri Cumaova 1 • 
~~~~~sa daki gayretler 
Şehir Meclisi lbır c lvesı mı ?ı M .. h. it d H L ı · K y ı 

[ Yazan: Sırrı Sanlı] U l• ye auer eri IZIDI ara J• 
.._..__...._,..~~............ ............. -..... --···--.. -·----- ---·-·-·· ........................ _ 

_ 1 _ Stekholm - Karpatlar iıtikametin.&ıki Al•an kıtalarında yan BDDe 
A-.ukat Nadir, öğretmen hareketler ıörüJmekte Ye trenler •Ütematliyen asker taşı- _ 0 _ 

•••ire ıordu: maktadır. Slo•akya alaylarını• k•••••ıaı Alman zabitleri-
- leaimle b• akıam r•- eline Yeril ittir. H•du4Iarda mihU. bir faaliyet tlevam 

liyor au111n? etmektedir. 
- Nereye? Berlin - Dün ltir Almu tleaizaltııı bir Y•aan ye ltir 
- Hor halde yatı.ancı bir Banhaarka 't'apurlarını batır•ııtır. Vap•rlardaa hiç bir •l-

yere değil. rette bat kurtarıl•a•ııtır. 
- .$• yabaacı elaıyan Riga - Huı•ıi telefeıı mulaabereıi iı'arı alaire katlar 

. yeri• atlıaı, ıemtiai 6irene· menedilmiıtir. 

İstanbul 24 (Hususi) - B• 
giıa Süley•a•iyede çek ra· 
rip bir yaralama Yakaıı ol· 
maıtar. Feha yokuşunda o-
turaa Hatice a4ıada bir ka· 
dın kızı Saime ile eT hizme-

mDııııııııııımııııuıııı 

Şehir Meclisi; Şubatın bi
rinden itibaren toplantıları
na başlıyacaktır. 

Yeni yıl büdçesi bazı ta
sarruflarla hazırlanmaktadır. 
Fakat bu tasarruf, imar iş
lerinde müessir olmıyacak
tır. Bu sebeble Yaridat ve 
masrafın geçen seneye na
zaran 150 bin lira noksan 
olması muhtemeldir. 

aez miyim? StokhoJm - Helsiakiden ltildiriliyer: 
- Gayet kolay: Sizin li- Sovyet taarrm• kırılmıştır. Dünkii meydaa •uhareltesia-

•••İn Edebiyat muallimi Ve· de düıman iki bin kiıidea fazla asker kaybetmiıtir. SoY
tlad'ın eYine. yet kıtaları ric'at ederken ml\laim miktarda harp •alzeme-

- Orada •e yapacakıı- ai de terketmiıtir. 

ti yfiz6nden kavgaya tutuş· 
•uş, kavra büyümüş ve an
aesi kızını hayli döYmüştür. 
Sinirli bir kadın olan Ha-
tice kızını döv•ekle hırsını 
alamamış, eline ıeçirtliği ek· 

F etrek çayında 
bir facia 

F eliketzedeler n~mına Cu" 
maovası nahiyesi Cumhuri· 
yet Halk Partisi idare he· 
yeti azasından Mustafa Akın 
gayretile teşebbüs edilip ka· 
pılardan toplanan kurban 
etlerini ocak azasından Muıt· 
tafa Bozkuş, Kazı Kurç 
Süleyman Cıoık, Şevket Ku
ral ile birlikte toplanmış
tır. Mezkür etler aşçı Hüıe• 
yin Yaman arkadaşı Recep 
lbrahim,Iltuş tarafından kav
rulup tenekeler içine kon
muştur. Beher teneke içer· 
sinde 21 buçuk kilo olmak 
üzere ceman yekun 125 bu
çuk kilo kaYurma olduğ• 
ve köy halkının gsyretil• 
bu kavurmalar lzmir Kızılay 
merkezine teslim edilmiıtir. 

1111? 

- Baaa yazdığı aon şiir
leriai okuyacak. Bu l'e•cin 
yauları bana çok dokuaa-
7or. 

- Tabii dokunacak, çftn· 
ki her yazdığı ıey, eYYeli 
oaa dokunur, onu ıaraar, 
•n• heyecana getirir. Onun 
kafaıından doğan parlak bir 
fikir kalbine uğramadaa, 
kalbinin çarpıntısına bürjin
meden hiç bir zaman kağı
da dökülmez. 

Ayni zamanda kuvvetli bir 
edebiyatçı olan avukat Na
dir, m•allim Demirin, bir 
meslektaşını medhederken 
onu göklere çıkaran daha 
lt6yle bir çok güzel ıözleri-
•İ dinledikten sonra mem
••n Ye coşkun atıldı: 

- Seni biltiin kalbimle 
tebrik ederim. 

Muallim De•İr hayretle 
sordu: 

- Neden? 
- Çlnkü bir aeılektaşın 

direr bir meılektaşından 
bahıederkea oaa bu kadar 
lıararetli bir •etlhiye eku
••iunu iıitme•iştia. Şi•
diye kadar, hiç bir aYakat-
taa, bir razeteciden, bir 
••lıarrirden, bir muallim
ien, ltir tüccardan, ltir 
ıaa'atk&rdan bir ;meslek
tatı•ı• adı geçince böyle bir 
4il kullanmasına raıtla•a-

4ım. 
- MtUtaleğa ediyorsua .. 

le11ce tleğerli bir meslekta
ııaın, muyaffakıyetiai çeke
miyen bir ıenç, lıayatta la.er 
tirli muvaffakıyet ye zafer· 
iea iimidi11i kesmiş zavallı 
bir haatadan, silib111ı dü
flrmlş bir mağluptan baı
ka bir ıey değildir. 

- Buaunla beraber, baaed 
Y• rııaraz ltir çok ruhları, ak
ciğerlere saldıran verem 
mikroplarından daha fazla 
kemirip durmaktadır... Ne 
iıe ba içti•ai yarama konu
ı•lacaiı yer, bir kahvela.ane 
klıeai değildir. Simdi kalk 
'f edad 'ın evine gidelim. 

- Bir şart ile giderim. 
- Nasıl şart? 
- Orada biraz kaldıktan 

Ye enun nefis ve derin şiir
lerini dinledikten sonra onu 
.la alarak hep birlikte, tü
tla tüccarla:rından arkada
t•• Adilin evine gideceğiz. 

Sa defa avukat Nadir 
aortla: 

- erada ne yapacağız? 
- Onun evinde, yalnız 

can almakla kanmayıp taş 
taş üstünde bırakmıyan bir 
Azrailin geçtiği zelzele ve 
felaket mıntakalarını dolaş· 
mış bir akrabasının ağzın
dan gözleri ile gördüğü va· 
kaları, kulakları ile işittiği 

(DeYa•ı Yar) 

--------~-- ·---------
MAYN ,._EDIA? 

Nasıl Keıfedildi? ·nenize Nasıl 
Konur Ye Ne Suretle Patlar? 

-3-
Eakat lspanyolların kul

laadıkları maynlerin maka
nizmaları o kadar bozuktu 
ki, Amerika harp ıemileri 
bunlara çarptıkları halde 
patlamıyorlardı. 

B• ıililun, miessir bir 
surette kullanıldığı ilk harp 
Rus • japo• harbi olauı
tur. Kus - Japon harbi es· 
nasında altııı zırhlı kr•Yazö• 
ve kr•Yazör olmak üzere 11 
Japon ve R•a re•isi maya
iere çarparak batmış veya
hut ağır hasarlara uira•ış
tı. O zamandanberi lıtiitiin 
hükümetler, bu ıililıı daha 
ziyade tekea•bl ettirmeie 
çalış•ıflardır. 8enizlere 
mayn d6k•ek Ye taramak 
için lauıusi r••iler inşa e~ 
dilmiştir. Hatta burüa mayn 
dökmeie mahsus ta'ttelba· 
birler mevcuttur. 

Deniz maynleri u•umi 
harp esnatında mü~11ir bir 
surette kullaaıl•ıı, ı ~niş 
maya barajları kurulmuıtur. 
Maynlerio h1filikı ıerek Al
•aıı Ye A uıturyalılara Ye 
&'erek •Üttcfiklere bü~tik 
.zararlar Yermiş, 19 a.ıffı 

harp gemisi ve kruYa:ıör 1' 
tahtelbahir, 77 monitör mayn 
tarayıcı Ye dökücü gemi 
235 muaYin gemi ye sayısız 

ticaret Yapuru bat•ııtır. Brı 
rakamlar, maynin top Ye 
torpil · kadar mlleasir Ye koı • 
kunç bir silah old•ğunu is
pat eder. 

Modern maynler, deniz 
sathının biraz altında de
mirli bir vaziyette bulunduk
lan cihetle, ıörün•iyorlar. 

lunların patlayıcı aatenleri 
vardır. Maynler Yapv.ra çarp
tıkları zaman mllessir bir 
asidi ihtiva eden bir nevi 
tlpü kırmaktadır. Bu asi'1 
doğurduğu kuvvetli bir e
lektrik cereyanı ile maynin 
içinde bulunan IOQ - 200 
kiloluk patlayıcı maddeleri 
patlamaktadır. 

Şimdiki harpte tle ••y• 
muharebesi, büyük bir iaki· 
şaf Ye YÜsat al•ıştır. Dal
gaların deniz akıotılarınıa 
demirlerinden koparıp açık 
denizlere sürükledikleri ma
nlerden başka Almanların 
denize döktlkleri serseri 
maynler seyrüsefai11 içi• bü· 
yük te1alikeler doiurmakta
dır. 

Gemileri ••ynlerden ko
rumak: için bazı Aletler İc•tl 
etlilmiştir. Hollaotlanıa Oraıa
je ve Dempo vaparlıırında 
kendilerini ssbih maynlerin 
çarpııı:sasından koruyan hu
susi aletler vardır. Hollan
d11lıların Paravana namını 
verdikleri bu ilet Hollanda 
llaadıralı bütün vapurlara 
konulacaktar. Bu aletler va
pura uzun çelik tellerle bai· 
la11ıyor. Bu çelik teller, 
maynlerin demirli Joaluaduk
ları zincirlere b. kılmakta Ye 
altta merbut keskin bir bı
çak •aynlerin bağlı bul•n
dui• ziacirleri k.cs•ehte· 
dir. Zincirinden kesilen 
mayn, dı~rhal denizin sathı
na çıkmakta ve memesine 
t tılan kurşunlarla gemiye 
zarar vermeksizin infilak et
tirilmektedir. 

Son 

(TA yy ARE SİNI~MASI T 3J~I6° 0 ) 

( KAHKAHA HAFTASI-TÜRKÇE SÖZLÜ ] 

f Pastırmaciyan ve Şürekası 1 
[ Ayrıca MİKİ.. - EKLES JURNAL dünya haberleri ] 

mek bıçaiıuı kızıuın kalbiain 
is tüne ıapla•ıştır. 

Yarası aiır :olan ıenç kız 
lautaneye kaldırılmıı, carih 
ana hakkında takibata baı
lanmıştır. 

-oo-

Gümüşhanede 
şiddetli zelzele 

-o-

Gümüşhane - Dün gece 
biri şiddetli ve ikisi hafif 
elmak üzere üç yer sarsın· 
tısı oldu. Son yer sarsıntı-

larında binaların çatlakları 
genişlemiştir. 28 birinciki· 
nundanberi Gümüşhanede 
her&"Ün yer sarsıntıları ol
maktadır. 

Bir Cesed 
Bulundu 

-oo-

Düa öile üzeri Şeb.itler 

meYkiinde denizden bir cc· 
sed çıkarılmııtır. Cesed 85 
yaşlarında bir erkcie aittir. 

HüYiyeti aalaıalamaclaiı•
clan tahkikata deTam edil
mekte.lir. 

Ziraat Umum 
Müdürü 

Ziraat vekileti, ziraat umum 
müdürü 8. Abidin Eğe şeh
rimize gelmiştir. B. Abid.in 
Ege dün Bornova ziraat mek
tebiade tetkikatta buluRmuı
t•r. Birkaç gün sonra An
karaya dönecektir. 

Mantoluk, rop
luk erkek, ka
dın muşamma· 
ları baylar için 
palto, pardesü 
lbrahlm Ka

, raka,ıa:bulu-
nur(odunparıt12 

Torbalının Arslanlar kö
yünde oturan Bulgaristan 
l'öçmcnlerinden Atıf oğlu 
Abdullah Kırtekin, yanında 
karısı 19 yaşında Ayşe ve 
kızı 1 yaşında Naile olduğu 
halde bır manda arabasına 
binerek diğer bir köyde o
turan kainbabasının evine 
gitmek için yola çıkmışlar

dır. 
Fetrek çayından geçtikle

ri sırada sular, arabayı yu
varlamağa, mandalar da yüz
meğe başlamışlardır. Bir müd
det sonra mandalar çayı 
geçmişlerse de arabada bu
lunanlar, suyun müthiş ccr
yanile sürüklenip gitmişler

dir. 
Abdullah hayatım kurtar

mışsa da karısı Ayşe ve kü
çük Nail boğulurak ölmüş

lerdir. 

940 Fuarı 
Anupadaki harp hali 

sebebiyle 940 senesi fuarı
nı• açılmıyacağı, hazırbkla
rın hazirandan sonraya hı· 

Bu ıayretli arkadaşları 
bu hizmet ye himmetleri i 
biz de takdir ederiz. 

Beynelmılel 
ıaııınuoıınumruuııuu 

POSTA MUAMELATINDA 
YENi BiR TARiFE 

HAZIRLANDI 

193' senesinde Boenos 
Ayres'te toplanmış olan bi
rinci beynelmilel posta kong
resine Tilrkiye de iştirak et· 
mişti. Bu kongrede, beynel .. 
mile} posta münakalatında 
bazı yeni ficretler ihdas e· 
dilmiş ve bazı ücretler üze
rinde de yüzde 20 nisbe
tinde tenzilat yapılmıştı. Ha
ber aldığımıza göre bu ilave 
ve tenzillere göre hazırlan
mış olan yeni tarife beynel-
milel posta muamelabnd• 
1 temmuz 1940 tarihinden 
itibaren mcriyete gırecektir. 

rakııacağı şayiaları tam•- Elbise apt r-
men asılsızdır. Belediye re-
isliği ve fuar komitesi, yeni mada vel 
sene fuarı [hazırlaklarını da· Hükumet karşısında tüc .. 
ha geniş tutmaktadır. Fuar ear terzi Mahm d Ze l'niıJ 
gene 20 ağustosta açılacak en zarif ve en matin umaŞ 
ve bir ay devam edecektir. !arını bir gör. 
~""'-"""""""'.ow"'-'"'-""'"' .. "-''"·i""V'"V'"'~~~""-......._"°""""""'""''"'-""--...."'--'-'-"'-"'\.."-~-

Çinlileri bir muvaff a ıye • 
Londra - Tonkinden bildiriliyor. Çinliler Kavaşenkide 

büyük bir muvaffakıyet kazanarak bu şehri istirdat! etmiş
lerdir. Japon zayiatı 4000 ölü 7000 yaralıdır. 

lzmir Defterdarlı2ından: 
Süleyman oğlu Şerifin Karşıyaka şubesine olan 211 lirB 
39 kuruş kazanç vergisin temini tahsili için mutasarrıf ol" 
duğu Bayraklı - Menemen caddesinde 25 sayılı kalıYeha
deki 3 de bir hissesi tahsili emval kanunu mucibince hac· 
zedilerek 400 lira kıymet üzerinde 21 gün müddetle müıa" 
yedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 6-2-940 salı günü saat 
15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

, 11-25-4 (196) 

Ueuz sinema •UnU bugBn v y rln 

Kültürpark Sine s n 
Saat 1,30 dan gece yarısına kndar 

Büyük ve kU.çük hususi 15 ve birinci 10 kuruştur. 
Bu fiyatla Yıkılan Mabed ve Aşk Mahkumu filmi gô• 

rülecektir. Ayrıca Türkçe sözlü zelzele felaketi, ve jurnıı 
Seanslar: Yıkılan Mabed ve Zelzele 1,30-5,15-9 da 
Aşk Mahkumu 7,15-3,30 [ Oyun saatleri : 3-5-7- 9 da... J_ 

YE ·DE 2 Türkçe şAHEsEıt 
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CE HiNTLi Tarafından 00 0 IS 8 ıye'$J ve 2°0fl 8 ·. 
Erzincan ve diğer şehirler zelzele felaketi FOX Jurnalde en yeni haberler ve GRAF 1 
bütün teferruatile... VON SPEE zırhlısın kumandanı tarafmdan 1 

SEANSLAR : 9-12-3-6 ve GECE 9 da Montovideo açıklarında batışı.. ~ 
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