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lıaa ve Amk -----Dünyayı 
!Carııtırmak 
lıtiyenler~ •• 

Avrupa ile birlikte Bal
kanları da altlıt etmek ve 
kabilse eski dünyada blylik 
küçük her devleti harp be
lasına sokmak liçin ~alışan 
diplematlar faaliyetlerini hüı· 
latıtün bir te•aviiz şekline 
ıokmak istiyorlar. Paristen 
'Ye Londradan alınan 'haber
ler Seriinin bu fitte büynk 
bir rol oynamağa karar ver
cliiini ve bu uğurda her 
•eauliyeti üzerine alarak 
kızıl urduyu tamim ve iılih 
Y•llarım :dnşlnmeğe başla
clıtını bildiriyorlar. Esasen 
Çekoslovakyada Almanlar 
tarafından tahrir Ye idare 
edilen l>ir Çek gazeteıinin 
belilarını bulmak istemiyen 
klçük devletler Çekoslovak
ya gibi Almanya ile anlata· 
rak rahatlarına ltak•alıdır· 
lar. MealinCl.eki yazılar bu 
ıiyaıctin bir başlanııcı sayı
l&i»ilir. 

Dünkii radyo hal>erlerin· 
.fede kOçiUdere 11 muharip
lerden hangi tarafa girecek
•iııiz, bunu bildiriniz,, diye 
tehditli sualler irad edilmesi 
ler1ia ile Moskovayı bitaraf
ların düşman devletler ka
dar rahatsız ettiklerini gös
teriyor. Bizce 'her devletin 
hiç olmazıa manevi taraftar
lık ve sempati kazanmak 
için her vuıtaya baş vura
rak çalıttıkları böyle tehli
keli bir anda hiç bir devle
te karşı filen müdahelede 
bulunmağı aklına bile getir· 
•iyen bitarafları bu suretle 
telıdit ye iz'aç etmek zorla 
tliif•anlar, diişmanlaklar ka
ıan•alltan baıka ameli bir 
faidesi ulmıyacaktır. 

SIRRI SANLI .. _ _, __ , ___ ,_ıı•u- ıııw -- ----------ltalkın Seal 
Hakkın ,.sesidir ----konak - Eşr•IP•t• oto-

blalerlnden flklyet var 
Eırefpaşada oturan lrari

leri•izden aldıiımız bir 
•ektupta, bu hatta iıliyen 
belediye oteltislerinin sabah 
ıerviıleri altıda haşlaması 
ilzam i:elirken bazı illmal
lilrlıklar yüzünden altıyı 15 
20 dakika re~tiktea sonra 
hareket etmekte oldukları 
ve bu yüzden de fabrikada 
çalııan amele ve i1Çilerin 
itleri başına bu ıuretle ıeç 
ridebildikleri ıikiyet edil
•ektedir. 

Belediyemizden sabah ser
vialeriai yapacak olan oto
ltüslerin şoför ve biletçileri
ne tam altıda arahalan ha
r~ket ettirmek içia emir ve· 
nlaeıiai halk aaıaına rica 
ederiz. 
Halkın Sesi 

----!•kkın Sealdlr 
---ıımrm•---

Başvekilimiz Diyor ki: d fimtli ele ~arbi• 

DAKiKA: SON 
Pariır (Radyo) - Alman propag~n as~ rak CiJian aa•-

mesuliyetiyetini Fransaya yükletmege ~· tp 
111 

teakliae plı· "Bu kanunun gayesi Türk müdafaa kuvvet- mi efkarının Almanya aleyhine dinen ır ID 

ı • • f k l"'d h J( d • • b• k•Jd şıyor. . da ıefiriaia, Fialerl• erIDIR ev 8 8 e 8 er e en IJI Ir Şe 1 e Paris (Radyo) - Finlindıyaaın lı.onılr clıtnıı •e inlA•· 
• •d • t ft '' manevi kuvvetlerinin zerre kadar. ıarı •F~ ınuka•e,.et •• tanzım ve J aresıne ma u ur• diyaya yardım yetiştirildiği takdırde d ID dyo•a yakulını• 

Ankara - Başvekilimiz / geniş ölçüde yer verildiğini, Başvekil nihayet milli ko- kahramanlığının devam edeceği hakkı~ • ';patik tesir ~· 
Refik Saydam Büyük Millet çünkü maksadın memleketi runma kanununan mevzuuba- lan beyanatı bilhassa Amerikada ço ıe 
Meclisinin kış tatili tlevre- en emin yoldan terakkiye his eylemiş, hüktmete fev- akisler yapmıştır. B 

1 
"ka gaıeteleri Alma• 

sine girmesi münasebetiyle ulaştırmak olduğunu söyle- kafide ahvalde milli ekono- Paris (Radyo) - Hollanda ve e çı daııaı b• ••m· 
bir nutuk söylemiştir. miştir. mi ve milli müdafaa saha- matbuatına cevap vererek Fransız prop~faD •e ıeçe• balta 

Sayın Başvekil evvela da- Başvekilimiz ılzlerine de- larında fevkalldc salihiyet- leketler aleyhinde deg· il, lehinde çalıtbfiDI bep ellaklara 
ler veren bu kanunun ka- 1 ıe 

hili vaziyeti hülisa ederek vamla: bulünün hükumete millet ve- sonundaki tehlike işaretine Alman arın 
aemi..ıtir ki· Bütün memleketi mütees 1 k d. L ı.ar-

y • killerinin tam hir itimadı de- bildiri me te ır. tb atı Sovv•t .,om 
- "Memleket içinde em· sir eden zelzele ve seylip mck oldufunu siylemiş ve Londra (Radyo) - Amerikan m~ u k elairlerde tahrip 

niyet ve asayiş memnuniyet felaketlerinden insan vaziye- demiştir ki : dıman tayyarelerinin Finlindiya~akı açı r1erini Jş.•rtarll~ll 
k b• h ld d" r- k tinden degv an Umulmaz acı- d • - l SaD atJar ete _:ı,a L~a· verece ır a e ır. ur "- Bu kanunun ıayesi ettikleri me enıyet ve guze 

11 
ınıuasaııu•• ~ 

yurdunda yaşıyanlar hürri- ıını tebarüz ettirmiıtir. ancak Türk vatandaşının sı- için beynelmilel bir teşebbüste bul•nm• 
riyetlerinden, şeref ve hay- "- Felaketten kurtulan kıntı çekmemesine ve Türk sedilmektedir. F' l"ndiyaya verditi 
yetlerinden ve bilhassa lıak- kardeşlerimizin yardımına, midafaa kuvvetlerinin fev- Paris (Radyo) - Kızıl Ordunun ın ~li bia olclaiG ltl!• 
farından emin ve mllıterih tesellisine bütin vasıtalarla kalide hallerde ve seferber- ~Uü, yaralı ve kayıbın 50 bin dejil yiiı e 
yaıamaktadir. koşuyoruz ve koşacaiız. Müm- likte en iyi ıekilde taaıim dirilmektedir. 
Başvekil budan sonra mat- kün olan herşeyi yapıyoruz ve idaresine matuftur.. _ 

buat hirriyeti üzerinde bil- ve yapacağız. Ankara - Büyük Millet G t sinin 
hassa durarak zamanımızın " Harici siyasetimiz muh- Meclisi; dünki toplantısında Bir Alman aze e " 
dünyanın bir çok yerlerinde telif vesilelerle huzurunuzda Milli iktisadi koruma kanu· • K •k tür ye ı:ı 81111 
matbuat hürriyetinin dahili arzetmİ§ olduğum esaslar ve DUDU müzakere ve kabul et- karaca Bır arı a , 
nizamla müterafık olarak tasvibinize iktiran eden di- miştir. Meclis, 11 Martta top- . dirilıaiıtir. f.,ID lleriad• 
tebdid edildiğini, memleke- rektifler dahilinde tabii sey- lanmak üzere kış tatilini yap- Bir Alman gazetesi "Bir ~~ldlz var•ır. 
timizin matbuat hürririyetine rini takip etmektedir." mıştır. abdal aranıyor,, başlığı al- ay Bu çok bayafı •• klatak· 

z-~~;.-;;e;.~,~·z .. :-·e-l~e-.... l-eiiillliiiiilrlıiiiiiii ... ---l--,irliiiiiieiiiiiı..;v;...-aiiiiiiii--miiiiiiiii---eiiiıiiii-,--,--i ..... viiiiiiriıiiiiioiiiiiiiiii--r ~~:~·:EE~~~~~!;:~: ~d::~:k::~· :=:::. 
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Harabe haline gelen güzel Ordudan bir manzara 
Ankara - Niğde zelze1e· büyük bir dağda heyelan 

si hakk111da bugün alakadar tehlikesi görüldüğünden bu-
miştir. Bu dağın heyelinının 
genişlemesinden ve civarın

daki köyleri tahrip etmesin· 
den ürkülmektedir. 

makamlara mütemmim ma- radaki köyler boşaltılmış, 
liiı•at gelmiştir. Niğdenin halk civar köylere nakledil-
190 haneden ibaret olan Bal-
cı köy&nde bütün evler yı
kılmış ve zelzele tahribab 
genişlemiştir. Bu köyde beş 
ölü ve iki yaralı tesbit edil
•ittir. 

Bu tiddetli sarsınh esaa • 
sında Niğde Halkevinin du· 
varları çatlamıştır. 

An kara - Erbaada lairi 
tiddetli, diieri hafif iki yer 
sar11ntııı olmuştur. Niksarda 
laer güa fasılalı elarak dört 
lteı defa yer sarsıntısı el
ma1'tadır. Amasyada üç yer 
sarsıntısı olmuştur. 

lıtaalDul - Tuacelinia ~•
miıkezep kaıaıı civarındaki 

Finlandiya istikbal ve istiklali 
bizim istikbal ve istiklilimizdir 

Stokholm (Radye) - ineç aebuamnda lıveçin 
siyaseti ve P'inlindiyaya müzahareti hakkında çok 
canlı müzakereler elmuştur. 

harici 
heye-

Hariciye nazırı bütiin lsveç milletinin hissiyatına tercü
man olarak lsveçlilerin kardeş telikki ettikleri P'inliadiya· 
ya her suretle yardım ltuıusunda samimt ve haklı old ok
larını beyaa etmiştir. 

Nazır Iıveçin aaa siyasetini ıu sizlerle h&lisa etmiıtir: 
-"Finlindiyanın istikbal ve istiklAli bizim istik1Dal Ye 

iıliklilimizdir.,. 

"Çemberlayn bir süprüu· B. HlaeyiD Cakicl ~= 
tü arabasına binmiş, araba ~ugtakl '18111111~ ttitl ka• 
bataklığa saplanmıştır. Ça · şakaıı" diye ü•• • Nasi• 
mur için.de Lehistanı temsil "k tür alinaıebetlle 

k - ül kt rı • etlltk· eden bir şap a gor me e, lere ıiddetle Jale .. 
Skandinavya memleketlerini 
temsil eden üç kiti de elin· t•:lıei ,-u.i de kari. 
deki yırtık şemsiyesile har enuubak .. tl•re 
vanı çamura saplanan Çem· katili ın '9• maaka· 

k d. 1 "Acaba Pıpen . k 
berlayoı seyretme te ır er. rahk kartııındı D• 411ece • 

Çamura batan eşeğe Tür· 
f sualiai soruyor. ~ 

kiyeyi temsil için bir eı -

Italya ve Sovyetler - 811 politika 

d .. v. . bı"ı de anlıyamadık. 
enecegını --



SAHiFE 2 (ft•rm• sur, 

Şehir 

ihtikar ·-~tiklr ltemıiy•••n kara-
rlyl ilıatikirdaa d•layı Ke
••rilltanda Y ••az ı;litllplaa
aeıiai sahibi Palıri Kitapçı 
lf rl• •ld.•ctle kapablaa
llU karar Y•Ü.iftir. 

l•l~wcatla ltakkal Iıaail 
lrel Ye Mi•ar Ke•aletltlia 
N4t1Niacie 77 auaarada 
~mayat mağazası sahibi 
•her ltoheae de ilk defa 
elaak here lıtirer ilatar ce
zaıi ••ril•ittir. 
~ 

Tehir Edildi 
- 21-1-940 tarilıiade Caaa
••uıada yapılaası ilin edi
lea pehlivan rfireşiae iştirak 
-.cek P.elıali.-anlar !dremit
te ayni ıüade glireı yapa
•klanntlan bu yüzclea 
IJ-1-941 tari~iae tesadüf •· 
••• Sah flaüne talik ••il· 
.-ittir. 

W Fatoı YodYili 
Erzincan felikebecleleriae 

7ar4ı• için tilin ıece Halk 
••İ aalenlaruıda Raıid Rıza 
laeyeti tarafından Yerilen 
•ullea ( Doaanma Gecesi) 
piyesi, seyircileri feYkallde 
...... lıtarak•ıı Ye tlefatla 
illlıı anmııtır. 

Hem ellketzecle kardeı· 
)erimize yardım et.ek ye 
laea de glzel bir rece re
çirmek iıtiyealerin, bu rece 

ı:.11e pne Halke•i ıaloalarında 
(F.atot) YMYilini seyret•ele
riai talniye ederiı. 

Fiatler acuztlar. 

• 
D•hlllr• Vekllellnln vı. 

llr•tlertlekl l•tkllltı 
•akı.et, Daliiliye Veki· 

letinia villyetlerdeki teıkilit 
'faılfeleri hak,ında bir ka· 
••• llyibaıı lıazırbyarak 
aecliae •erm.,ir. Liyiha, da
lailiye :.e btitçe encüaeale· 

- riacle tetkik edileliktea ıen· 
rJt amu~i laey:ette ıörtiıll•· 
.. ktir. 

Kültürpark 
Sinemasında 

IRCINCAN FiL.AKITINE 
AiT Blıt FiLM 

ICiiltirpark sinemaııntla 
bayr•mın birinci ıiaünden 
itibarea Erzincan ha•alisi fe· 
liketine ait Tirkçe sözll bir 
fil• ıöıterilmei• baılana
caktır. 

Filain g6sterilmesi ltir laaf
ta deYaa etlecektir. 

Miihi• ltadye Haberleri 
- --.. w•ıftl••1 _ __. ___ =:-

Iıtaabul - ilaerbuk idare mecliai reiılifiae eaekli 
reneral Saai Sabit tayin olaam•ıtar. 

lstanltal - Bitliı Yalilifi•• oıki emaiyet ••ua athlBr 
auarialeriatlea H•ltıi Devriaer tayin edilmiıtir. 

Batlapefte (1ta•1•) - Tana nehri ltiHaa11a Macaristaa 
•ıntakasında donmuıtar. 

lu yüzden 1200 Yapur laarcketsiz kalaıılartlır. la Ya· 
parlar.la petrol Ye hububat vardı. 

Kudüs (Ratlyo) - Hicret dolayııiyle Filiıtincleki Y ahatli 
beş bin kiti atr11uıtır. FiJistindeki nüfusun ylzde otazaau 
Yalautliler teşkil etmektedir. 

Roma (Radyo) - Yarın Musıolinin riyasetinde teplana· 
cak elan nazırlar meclisi 194" • 19•1 bütçesiyle sen siyasi 
Taziyetler üzerinde görüşmeler yapacaklardır. 

Londra (Radye) - Exter kruvaıörlintin karaya otarma
dığı•ı alikadarlar resmen bildirmektedir. 

Paris (Radyo) - Bugln garp cephesinde kaydeclileeek 
hiç bir ıey yoktur. 

Stokholm (Radyo) - iki yüz kadar Sovyet tayyareleri 
Finllncliya şehirleri üzerinde uçmuılar Ye bin fiçylz bomha 
atmışlardır. Bu bombalardan bir çoiu Kızılhaç hastaneleri 
İ[e kilise ve çocuk bakım evlerine düşmnıtür. Nüfusce Ea-
1ıat rayct azdır. Bu rayyarelerden OD yedisi dütlirllmtlştllr. 
Se(uk sıfırın altında 44 olduğu halde Fin kıtalan kahra· 
manca düşmanla çarmışmaktadır . 
Amıtcrdam (Radyo) - Helıinkiclen bildiriliyor : 
Bir SoYyet kazak ıfiaari alayı muhasara altına alınaııtır. 

Alayıa llltüa yolları keailaiştir. Fia kumandaaı Sovyet ku-
mandannıa gönderdiii bir laaberde derhal teslim olmalarını 
ıayet teılim elaatlıkları halde kimilen imha edilecekleri 
bildirihniıtir. 

MAYN NEDiR? 
Naııl Keıfedildi? Denize fNaııl 
Konur ve Ne Suretle Patlar? 

Ahaanlann, İngiltere ile 
ticareti menetmek için, Ya· 
pur g6zerl'ilıı olan cleniz 
yollarıaa serseri maynler dik
meleri, tleniı harltiae şidtlet 
Yerdi. Glin ıeçaiyor ki, ba 
ltaşıbeş torpillere çarpaa bir 
yapurua battıiı halteri ıel

•esiıı. 
Deniz mayialeri ~·k ker· 

kulu Ye tehlikeli bir ıillhtır. 
Mayn tarlaları, limanların bo-
;azluın medhalleriade Ye 

tiirbiri akabin.te denize clö· 
klltlr Ye dalralar tarafın.tan 
s&rlklenip ı6tlirillmeleri Ye 
tlüşaan tarafıntlan ıörllme· 
aeleri için muayyen bir tle·~ 
rinlikte deaizia dibine zia
~irler Je raptedilir. Maynlcr, 
büyük l'emilerin aralarındaa 
çarpaadan reçm••eleri içia 
ltirbirine yakın mesafelere 
koaur. 

(Soa• yarıa) 

ilia sahil boylarında tesiı olaaur. 
Maya döke• gemileri• ku· 
mandanları, baraj yerlerini 6deaiş Saaayi Te Ti~aret 
haritalar üzerinde iaceden odaıında•: 
i11ceye tayin ve teıltit eder· Odamızda tıçüncti ıınıf 354 
ler, ıoara da mayaleri dök· sicil numara ile mukayyet 
meğe başlarlar. Ôde•İf •azi caddesi &%611118 

Maamafih bu mayia tar· •edrese sokağı ' numarada 
laları arasından keadi g•· ko•iıiyoncu Ye ıiıortacı 
milerinin serbestçe ve teh· Alamet Şükrü Konuk'u tica 
Jikeıizce geçmeleri için ser- reti terkettiği laakkıadaki 
best ıeçit yerleri bırakırlar. dilekçesi iizeriae kaydıaın 
Geçit yerleri düımandan da· terkin eclildiii ilia olun•r. 
iaa giıli tutulur. Mayialer, (215) 

lTA YY ARE SİNEMASI T 3t.169 n) 
[ KAHKAHA HAFT Ail-TORICÇi SÔZLfl ] 

( Pastırmaciyan ve Şirekisı ) 
( Ayrıca MİKI.. - IKLES JURNAL clüaya laalterleri ] 
[ Oyun saatleri : 3-5-7- 9 tla... ] 

Yeni de bayram 2 Türkçe ŞAHESEK Bayramc1a Yeni 
H O C UM! HER ıKısıoE ıLK DEFA 3 Palavracı 

JONVAYN JORJ ıAKRoFr vE ııNLEK- Poıı·s hafı· 
CE HiNTLi Tarafından esi ve eorilla 

Erzincan ye diğer şehirler zelzele felaketi FOX Jarnallle en yeni haberler Ye GltAF 
btit&n teferruatile... VON SPIE ıırhlısın kumandanı tarafından 
SiANSJ.All: 9-12-3-6 ye GECE 9 da Montovideo açıklarında batışı .. 

Otomatik rad
yo telefon ----Ge•ç İtalyan afthen•iıle· 

rintlea biri .. Otoaatik radyo 
telefen" aakhıeıi ieatl ey
lemiştir. Ba ıen tlerece mi· 
laia bir keıiftir. Keıifia esa
sı raciye ve telefonua mez· 
ciadea ileri ıelmektedir. 811 
aakiae sayesinde laer tele· 
fon altenesi ratlyo yaıttasile 

laerlaaafi bir ıelair Yeya •e•
lekette ltulunaa ltir zat ile 
rlrlı•ltilecektir. 

Alıcı ve Yerici merkler ıa .. 
ltit bir mahalde durmıyabi
lirler. 

Mababerat rerek otomobil 
rerekıe vapurda temin edi
leltilmektedir. 

ltalyan pasta, telrraf Ye 
telefon idareıi ha genç mü· 
hendisia icadını tatbik saha
sına yazeylemek için hazır· 

lıklara ~iriımiıtir. Mussolini 
bu atUaendiıi ,.büyiik rütbeli 
bir nişaa ile taltif etmiştir. 

DOKTOR 
Lohuıalarda •• em.ıikli ka· 
dıalarda tatbikı icab edea 

tedbirlerden 

Sit Yerirkea meme ltqla· 
nnın sık ıık temizlen•eıi 

liııadır. Çl•kü •eme llaı· 
lannda aeYcud slit delilde
rindea ltir çek aikrel.lar 
lefa yollan vaııtaıiyle meme· 
ain nescine dahil olur Ye 
orada mühia iltihaplar lau
!'ule retirir. 

Sa iltiha,lar ekseriyetle 
ceralaat teplama ile neti«•· 
leadiii içi• it ailtayet bıça· 
;a dayanır, yarılır ye l'ln· 
lerce Ye g!nlerce s&ren pan
ıamaaJar ile hasta kınanır, 
rahatsı:ı olar. 

luaun için meae baılarını 
)aer meme vercliktea Y• ••
me veraezden eYvel temiz 
isterlize su ile iyi'e temizle
melidir. Veyalaud gene kay· 
namış su içine bir miktar 
oksijenli su yeya bikarbeaat 
döıid ilive edilerek meme 
baılan gizelce temizleair ye 
ondan sonra çoe11k eazirilir. 
Sit verae işi bittikten soa
ra da reae iyice yıkaaır ye 
izeriae bir gaz bezi veyalaut 
itüden geçmiş bir temiz tül· 
ltend örtülür ve böylece mu
laafaza edilir. Bu ufak nok
talara ehemaiyet Yermek 
suretile ltüyük ıstıraplardan 

te•akki miimkündlir. Hem 
lohusa hem de çocuk bey· 
hude yere rahataıı ol•azlar. 

-·----Kahramaalarda •••kiiatle 
Slleyaaa kızı 111. F etlaiye 
kira meselesinden Htııeyin 
•il• B. Zeyaele • hakaret et· 
tiğintlen yakalanaııtır. 

§ Kalara•aalar •eYküade 
Hüseyin kızı in. Ha.:er ha· 
ciz için e•İne gelen icra ae• 
mura B, Kemal' e hakaret et
tiiinden yakalanmııbr. 

1 l(arııyaka Müıteri ıo· 
kağında Seyfettin para me· 
selesinden ln.ISabriyeyi döv· 
diiiinden ~yakalanmııtır. 

1 Karşıyaka·Alaybeyde Sa
lih Kılluş 8. ltamazan'ı döv
düğü Ye karısı Bn. Münev· 
verede taarraz~ettiğinden ya• 
kalanmııtır. 

1 Keçeciler laönfi cadde
sinde garson Destan Yaşar 
oğlu 13 yaşında Ômer'i dCSv00 

düiftnden yakalanmıştır. 

§Çorakkapı Hacı Ali cad
tlesiade Mustafa oğlu Meh
met, Y aıar oğlu F etlaiyi mü
nakaşa yüzlinden baldınndan 
bıçakla la.afif ıurette yarala
dığında11 yakalanmıştır. 

1 Karşıyaka Salihpaıa 
caddesinde Faik oğlu Ahmet 
ve Iımail oğla Fuat Bay Ab
tlurrabmanın bahçesindeki ıu 
aetörlnln elektrik kablo· 
ıuau çaldıklarından yakalan
mıılardır. 

§Hay•anpazarıada Ali oilu 
Mustafa, Abdullah oğlu ko· 
yua tüccarı H&seyinin ltir 
koyun•nu çaldığından koy•n· 
la birlikte yakalanraııtır. 

1 Kemerde Camlı kahve· 
de Salih eğlu Ali Y efil adın• 
daki tahıs aemurlar tarafın
tlan nzerinin aranacağını his
sederek üzeriade balundar· 
dup esrarı yutmuş Ye has· 
taneye rinderilerek midesi 
yıkattırılaıştır. 

Kurban Deri 
ve Barsakları ----Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da K•rltan deri ve barsak
ları Ha.-a Kuru•a teıkilitı 
taraf111dan toplanacaktır. Top· 
lama itiaia intizaauaı Ye ça
bukluğuau temin için kuru· 

••• Aakara ş•lteıi tarafın· 
dan icap eden tertiı:.at aha· 

••ıtır. Piyasa yiikıek old•· 
iu için bu yıl bar1akları11 
toplaamasına da ehemmiyet 
Yerilmiıtir. 

Deri Ye barsak hasılatı Kı· 
zılay ve Çocuk Esirgeme ku· 
rualariyle lıavacılıiımızın tak· 
Yiye ye inkiıafına çalışan 

Türk Hava Kurumu arasın· 

tla takıim edilmektetlir. De· 
ri ve barıakların temiz ltir 
halde llazır bulundurulması 
ve Hava kurumuna verilme• 
si için radyo ile de neşriyat 
yapılacaktır. 

1' ikinci Klnua 

Finlere ve Fin
lindiyaya 
bir bakıı 

FlolAndlr• tllr, 111elle. 
niyet ve lneanllk 

dlyerHlır 
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Kardet Finlerin iaeeliji 
ye medeniyetlerini• ylkaek· 
Iiği, ltedii terltiye Ye d111ıa· 
larının sadeliii •• safiyeti 
karşıııada •ltelıa1111 elaı· 
yaa bir aillet taıa•••r el•· 
namaz. L 

Vaparlartla, kayıklar4a •• ~~· 
iskelelertle çalııan çı .. •- tli d 1 

lana itile iıtleri hatları dl.I· a: El 

ğündtır. Ellerinde eltliYealer troİ' 
vardır. Halatlara elle doku•· ı.liii 
maılar. Ba, belediyeaia ••· te 
ridir. "-e 

Albo limanında kupya ~tır 
andıran beyaz boyalı vapor00 ~ b] 
lar ı:ok aariftir. Kamaralar, ~o 
keridorlar, salonlar terte~iz- Yor. 
dir. Dıvarlarındaki krıatal llın 

1 zl . • •diıı' aynalar pınl pın ri erıaı ttlar 
kamaıtınr. Ba vap11rlarıa by 
tayfaları da, ıaloa hizm.tçi• lle;. 
leri de yiae hep kadındır. l)a 

1 

Bu kıtacla kadınlar aakil lhi11a 
vaaı~larında, erkekler de ~ 
fabrika, mağaıa Ye cliikk&a· ~ bir 
larda ye sair iılerde çahı· {j' 
maktadır.) d 
Baltık tlenui içiade laaatl a il 

iıkele veya yabaacı •e•I•- lptı 
kete ıitmek iıteraeni:ı ba ~il 
iskeleden Tapulara laiaerai· 'ille 
aiz. Kamara yelcalarıaı• de 
llkı laayatıaı ltırakalıa, b, 
S'lverte ve anbarda ficlea- lr11a' 
ler bile yapıar tlepeıa•tlaa lu 
birer .. attaniye Ye ıezleak ~ı" 
Yerilir. Gerek anltar •• ıe- lk~i 
rek kapalı bulaaa• ı••erte• ur 
ler kaleriferlerle ısıt•akta- , il ... 
·~ ~~ 

Bu iilkede insaalara i-• il 
ıibi maaaele edilir. Deail•· •ıııa: 
bilir ki ae A•rupa Ye ••de tk 
Amerika Yaparlannda lla , . 
derece intizam yokar. Sla• ı 
)erimiz •abaliiaya ha•lelaa• b._ 
masın. la blyledir. Taltii 
bet yere bu dlnya parçaıına 
"Beya~ zaabaklar memleketi,, ~ lı 
anYanı takılmamııbr. 

(Devamı Yar) 

-------
TllJ.l(i: ,,P 
askeriıubeler• '•nı 

rGr 
mallm•t verll•••ll tu 
Yer ıar11ntııında ilen Su· 

bay ye Askeri Memurlar ye· 
timlerinin, laalen bulunduk• 
ları ••hallin ukerlik ıube• 
lerine milracaatla, yetim ma• 
aıı haklarnn istemeleri v• 
•••İye ••lıtaç olarak kim• 
ıesiz kalmıı ol•pta hayır , 
mlesıeıelerinde veya laaıta• .: 
t:anelerde ye yahut hayır .e• 1 

Ten zevat yanında bulunan 
bu gibi yetialer hakkıacla 
mlleuese ve laastahe11elerle 
hayır seven zevat tarafından 
mahalli ukerlik şubelerine 
malüaat verilmesi rica olu· 
nur. 

'K'·J~ SiNEMASINDA Kurban bayraaı haftası için tertip ettiğimiz muazzam proğramı hu akıam saat 9,30da takdim edeceğiz. - Dtiayanın en b&yiik gizli teıkillb 
• uamr&Entelli,enı Ser•iı'in casus entrikalarıaa karşı akıllara durgunluk •erea aütbiş mücalleleleri-glzel ve esrarenıiz lspaayol danıöz&-Kadın Parmaiı- Dlnyaya ••1· 
tlaa okuyan adam-Batan Gemi· [ (Tarkçe) CE81ı:'LUTTARIK CASUSU (Tlrkçe) ) Yaratanlar: Viviane Roaance - E. 
ler - ölen binlerce insanlar ( sözlU ) le. ( söz il ) Voo Strohei• - Reger D11clau11e 
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