
---a elıraadda Romanya 
Hariciye Nazırı Bay 

Gafenkonun riyaseti altında 
2 Şubatta toplanacak Bal
kanlılar konseyi bir hafta-
41.nberi diplomatların çene
lerini, ıazete muharrirleri· 
11~1l kalemlerini faaliyete ge
Çırdi. Radyolarda bu husus
ta yapılan binbir çeşit pro
P•gandalar da caba ... 
Yugoslavyanın hükumet 

llılerkczinde foplanan dost 
de., Jetlerin mümessilleri 
llıtao uzadıya müzakereler:en sonra verecekleri karar
•rt muhakkak surette res-
?1i bir tebliğ ile neşr ve 
d4n edecekleri için bu me
•ele hakkmda şimdiden faz
la fikir Ye mütalea serdini 
faııa bulanlardanız. Yalnız 
hu toplantıda Balkanlılar 
•rasıodaki tesanüdü kuvvet
l~ndirmek, hürriyet ve is
hldalleri için yaşamağa ahd 
~~aıiş milletlerin herhangi 
ır emri Yakı karşısında 

lcalmaoıaları için lazım gelen 
tedbirleria konuşulacajıoa 
"' ~u tedbirlerin alınacağrna 
~~Phe etmemek 2'erektir •. 
L ır taarruza uframak tehli.. , . 
• • 8111• maruz kalmamak 
ıçın laer fedakarlığı röze al
~ı~ •e her tDrlii kahraman-
1~1 ıöstermeğe hazır bu 
~ılletıerle dostca geçinmek 
•ar 1Yenlcrin bu Balkan kon-
;eyinden zarar görmiyecek· 
b~rini de şimaiden söylemek 
ır kehanetfuruşluk sayılah•z. Yeter ki sulhtan ve 

l e~ devletle iyi münasebet
b~rı devam ettiğinden başka ı 
ır şey düşünmiyep bu dost 

"te 1 dü an aşmış devleUere karşı l 
b' f&nanca harekete geçecek 
ç:~ devlet veya bir teşekkül 
le tııasın.. Bu mesele hak-
•rıda bu günlük Lu kadar. 

SIRRI SANLI 

................ .. ........ 
Deyli Herald 

gazetesi diyor ki: 

Massolininin Balkanlarda 
suJh ve -kA • . . . . su un temını ıçın f ~~iştiği gayretler Tüa kiye 
leuku~eti tar~fından dikkat

takıp edilmektedir. Fakat 
l"tsrni Türk mehafilince a· 
~~ça itiraf edildiğine göre 

urlder ltalyanların sami • 
llıiyetine tamamiyle kanaat 
~etirmiş değildirler. Berlin
h 0nıa mihverinin hala canlı 
'1hınduğuna işaret olunuryor. 

AIBu sebeple B. Mussolini 
t ın.anyaya karşı vaziyetini 
ı:•th etmedikçe Türkiye 

a Yaya karşı tam bir iti-
l?lad ·· t . it' gos eremıyecektir. Tür· 
, ~Yenin Italyadan istediği, 
t ıer Almanya Balkanlara 
. ~cavüz ederse ltalyanın bu 
11~h nıtldahale edeceğini ta
ll'I diid eden bir dekiras· 
oıı ur. 

Dal diy ve Papanın sözlerinin yaptığı tesirler 
Paris (Radyo) - Fran uz bafvekili B. Daladiyenio sözle- 1 J biobir zulüm ve cefa aleyhinde yapılan neşriyat Amerika 

riyle Papanın katolik Polonyalılara Almanlara yaptıkları 1 umumi efkarında müthiş bir galyan uyandırm11tır. 

Finlindiyaya giden gönül Ü
erin mana ve ehemmiyeti 
Paris Radyo - ls\leç, Norveç, İtalya, ve daha bazı 

memleketlerden Finlindiyaya giden gönüllü tayyareciler 
çok olmamakla beraber bu memleketler halkım tamamen 
Fin • Sovyet harbi ile çok yakından alakadar etmesi dola· 
yisile büyük bir ehemmiyeti ad edilmektedir. 

Fi -SOVYETHAABi 

Helsinki 29 ( Radyo ) -
Dün Sovyet tayyareleri Fin· 
landiya sahillerinde iki köy 
ile 40 kilometre içeride Ar
kebu şehrini bombardıman 
etmişlerdir. Şimalde Kuymu 
şehrine atılan yangın bom· 
baları yüzünden iki yerde 

BALKA 
Belgrad 29 (Radyo) 

Bugün intişar eden resmi 
bir tebliğde, Balkan konse
yinin her hangi bir tehlike
yi önlemek için değil, Bal
kanlarda sulhun bir kat da· 
ha takviyesini ve emniyet 
altına alınmasını temin için 
toplcınacağı bildirilmiştir. 

Resmi tebliğde, Macaris
tanla Bulgaristanın Romanya 
ile uzlaşmaları hususunda 
Italyanın gösterdiği alakadan 
Balkan devletlerinin memnu· 
niyet duydukları ilave edil
mektedir. 

Balkan konseyi sona er· 
dikten sonra, üç devl3t ga· 
zetecileri ve Fransız hüku
metinin davetine icabetle 
Parise giderek, Majino hat
tını gezeceklerdir. 

Sofya - Türkiye hariciye 
vekili B. Şük rü Saraçoğlu 
refakatindeki hususi kalem 
müdürü, Anadolu Ajansı 
umum müdürü Muvaffak Me
nemencioğiu, Ulus gazetesi 
başmuh11rriri Falih Rıfkı A-

yangın çıkmıştır. Sivil halk, 

mitralyöz ateşine tutulmuş 
ve Sövyet tayyarelerinin Fin 
dilinde yazılı olarak attık· 

ları beyannameler lsveç ara
zisi dahilinde bir köye düş
müştür. 

KONSEYi 
tay, Sabah gazetesi başmu· 
harriri Hüseyin Cahid Yalçın 
Cumhuriyet gaz t P i hip 

ve başmuharriri Yunus Nadi 
ve Reşat Nuri oldukları hal-

de Çarşamba günü BelgradaJ 
hareket edecektir. 

Türkiye hariciye vekili, 
Sofyada Bulgar başvekili Kö
seivanofJa konuştuktan nonra 
Niste Yunan başvekili ge
neral M~t ksasa mülaki ola· 

cak ve iki dcvJ t adamı be· 
raberce yollarına devam ede· 
cektir. 

Vilayet bütcesi 
-o-

Vilayetin yeni yıl bütcesi 
daimi encümen tarafından 
tab için matbaaya verilmiş· 
tir. 

Vilayet umumi meclisi 8 
Şubatta toplanarak yeni yıl 
büdcesi üzerinde müzakere
lere baılıyacaktır. 

Balkan Anta tının · olaylaş
tıracağ .. Meseleler 

Paris (Radyo) - Bma matbuatına göre Türkiyenin Bul
garistan ve Macaristaoın da Romanya ile konseyden evvel 
bazı mühim meseleleri halletıneğe muvaffak olmaları kon-:; 

1 
sey müzakerelerini ve bu hususta verilecek kararları pekG 
çok kolaylaştıracaktır. 

Şiddetli yer sarsıntıları 

NIKSARDA Y NIDEN BAZI 
EVLER YIKILDI 

lspartad• halk blnalardan dışar. fırladı 

Isparta 29 (A.A) - Şeh- akşam biri şiddetli Ye diğe-
rimizde biri sabah saat 3 de ri hafif olmak üzere iki ha-
hiri de bugün saat 14,15 de reketiarz olmuştur. Bu sabah 
iki zelzele olmuştur. saat 5 de iki saniye süren 

Zelzele fazla sarsıntı yap- bir yer sauıntısı dah ol-
tığından bütün halk binalar· muştur. Hasar yoktur. 
don dışarıya fırlamışlardır. Niksar, 29 (A.A) - Ev-

velki gün saat 11,45 Niksar
Hasarat ve zayiat yoktur. 

da 3 saniye süren hafif, dün 
Gümüşhane 29 (A.A) - de ikiye beş kala lfJ saniye 

Dün gece Gümüşhanede ha· süren şiddetli bir zelzele kay-
fif bir zelzele olmuştur. Ha- dedilmiştir. . 
sar yoktur. Bir iki ev yıkılmıştır. In-

Amasya 29 (A.A) - Son sanca zayiat yoktur. 
24 saat zarfında Amasyada Erbaa, 29 (A.A) - Dün 
muhtelif saatlerde 4 defa sabah Erbaada 5 saniye sü-
yer sarsıntısı hissedilmiştir. ren çok şiddetli bir zelzele 
Hasar yoktur. olmuştur. Fakat zayiat yok· 

Ordu, 29 (A.A) - Dün tur. 

Daladiyenin 
Nutku 

Paris - Başvekil B. Da
ladiye dün radyoda bir söy
lev vermiştir. 

Daladiye, Nazi şeflerinin, 
Avusturya Polonya ve Çe
kos1ovakyada yaptıkları me· 

zalimi tadad ettikten sonra 
Alman propagandasının son 

zamanlarda vüs'at kesbettiği
ni, harbi şimdiden kaybetmiş 

olan oazi Almanyanın, mec

nunane ve akura.ne bir tarz

da yalanlar uydurarak cep
he arkasında bulunanları 

kandırmağa çalıştığını söyle
miştir. 

Heyela dan 
VEZJR VE OSMANAGA 

SULARININ BORULARI 
PATLADI 

Bir müddettenberi Sinek
lide, Vezir ve Osmanağa 
suyu ana borularının geçtiği 
mıotakada yeniden heyelan 
başlamıştır. 

Dün akşam üzeri, ini bir 
heyelan neticesinde suyun 
ana borularından biri patla
mış ve o civarı sular kapla
mıştır. 

Belediye, derhal mühen· 
disler ve külliyetli miktarda 
amele göndererek suyu men· 
baından kestirmiş ve civar
daki iki ev tahliye edilmiş· 
tir. 

SOGUKLAA 

Nevyork - Soğuklar bir 
kat daha artmıştır. Soğuk
tan ölenler, 450 kişiye baliğ 
olmuştur. 

Londra - Soğuktan (Tay
mis) nehri donmuştur. Bu 
derece soğuk, ıenelerden
beri görülmemiştir. 

Istanbul 29 ( Hususi ) -
Soğuklar devam edıyor. Fa
sılalı surette kar yağıyor. 

Fırtına yüzünden kazazede 
Tırhan vapuru Çanakkalede 
kalmışbr. Vapurun yarın gel· 

mesi bekleniyor. 

§ . 
d vatanı seviyor ıeea 

Vatan aş r ••• 
Ağlı yan a~ana tese\ ! ,t:~la~ 
Bir ana aılarlB ev a • 
Böyle bir eYlida eYlid -::; 

§ 

T oprafpn y•tt•i• bedbalat 
ana eler 

Bak neler istiyor, biıd•D blak 
a• er; 

G 
.. 1 • . kaparken •ecr11Ja 
oz erıoı b' a 

ır aa 

Bağırdı şunları çok yaaa 
yaaa 

"De•letten, •illette ~ilci=• 
"Arkama bıraktığım kil! 

nıeletım,, 

'd talaıil· "Kalaasna se•gı en, 
dea mahra•,, 

· 1ı Ea bil· 
"Calaillik.. işte 8 ••• 

yük korka•,, 

* * • Üç arkadaş edebiyat ma-
. d mua· 

11. i Vedadıo evıo e a ım .... ye· 
hasır bir akşam yeme~ı rı 
dikten sonra tütün t~c~a 
bay Adilin köşküne gıtt~er. 
Ev sahibi yeni gelen ııya-

·ı . . kendi akraba •• 
retçı erını 
misafiri olan ve zelzele feli· 

ketinin yürekleri parçabyaa 
bütün feci ve korkunç sa~-
haları nı kendi gözleri!le go_-

B N. aziye takdım etti. 
ren · ıy .1 Tütün tüccari Adı , a~u-
kat Nadirle muallimlere b~-

t kendi elile hazırladıgı 
z•f. b·r çayı takdim ettik· ne ıs ı . 
ten sonra şu sözleri sö~Iedı: 

- Müsaade ederJeDll: B. 
Niyazi kıymetli misafirlerım• 
beş on dakika sonra gör· 
düklerini anlatmağa başlıy~: 

kt Çünkü nakledeceıı 
ca ır. t 

1 . dı'nlemek ve not tu -
şey erı 

k 
. . ba müddet zarfın· 

ma ıçın d 
da bir gazeteci arkadaıız 
gelmiş olacakbr. ) 

(Devamı yarın 

Milli Şefimiz 
-0-

lstanbul - Milli Şefimi 
lnöuünün, halkla yakınd~ 
temasta bulunmak ve tetki 
kat yapmak üzere bu~O.~ 
]erde cenup viliyetlerımı.1 
şereflendirecekleri haber ve 

rilmektedir • 
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Bclırad 29 (Radyo) - Yugoslavya batYekili ile m11htelif 

,~ nazırlar, Zagrep şehrinde yapılan Sırp - Hınat anlaşması 
SÜRŞARJLI DAMGA 

PULLAKI 
-2-

16 - Sana yalvarıyorum: 
Ne olduğunu bilmediğin bir 
adamla ortaklık etme, ha
rap olursun. 

17 - Sevilmek hayli güç, 
HY•ek kolaydır. 

18 - Elindeki iıi ilerlet
•etlen ikinci veya üçüncü 
bir işe girişme, zarar mu
hakkaktır. 

19 - Aşk demir leblebi~ 
tlir, aık olsun çiğneyene. 

20 - Beklemediğin bir 
zaaanda bir şey bekleme· 
diiin bir adamdan, hiç 
beklemediğin bir parayı ala· 
caksın. 

şenliklerinden dönerken bindikler tren Re•a ıehri civaran
de kazaya uğramış, Maliy• nazırı lıaafifç• yarala11mıştır. Kom
partımanın kırılan camlanınn etrafa ııç.ra•aıından baı•ekil 
B. ZYetk•Yiç almadan pek hafifçe 1~yaralanmıştır. 

lstanbul - Maarif Tekili Hasan Ali Y .. cel, bagin An· 
karadan şehrimize gelmiıtir. 

Istanbul - Itomada başhyan Türkiye - ltalya ticaret 
müzakerelerinin ıon safhaya girdij"i Ye her iki tarafın ~ay
retiyle anlaşmanın yakında imzalanacağı Romadan laaber 
verilmektedir. 

Bükreş 29 (Radyo) - Sevyetlerio, Sasarabyada askeri 
t"'hşidat yaptıkları ve Stalingradla Traspol aruında işle
mek üzere inşasına başladıkl.uı büyük etostratı mart ipti-
dalarauda ikmal etmeğe ç2hşh\darı söyleniyor. 

Londra - Alm1ı,;1aluın Polonyada ıirndiye kadar 11 bin 
Lebliyi kurşuna dizdikleri l"olonya hüküm etinin, Yesa "ke is-
t inaden neşrettigi bir kitaptan anlaşılmıştır. 

ınegöl 29 (A.A) -- Burada çıkan bir yanaın neticeshıde 
bir kadın yanmı~tır. 

Hatayın ana vatana ilha
kından sonra Hatay cle't'leti 
ıürsarjlı damga pullarının 
iltihak tarihinden senra da 
kullanıldığı anlaıılmıştır. Ma
liye Yekaleti, bu hususta teş· 

kilitına bir tamim yaparak 
ilhakı ".müteakip·· Hatay vila-

yetine derhal kafi •iktarda 
dam~a pulu rinderilmiş ol
duğundan ilhakı müteakip 

Hatay devleti sirsarjh pul

la ·ınıo .1.ıkullanılmasiyle damga 
resminin ifa edil•iş telakki 

etlilaiyeceiinei karar ! veril

miş :oldufıuna hildirmiştir. 

21 - Talihini kapıyan 
bulutun dağılması için mü· 
ıait bir rüzgarın bir kere
cik esmesi kafi gelecektir. 

-----·. .. 
İtalya kralı ın Itf aiye kursları Olüm ve doğum 

bir eseır - 00
- Vukuatı 

22 - Sevmek ne zaman 
kabahat oldu? 

23 - Gençlikte ve fırsa.t 
•arken bir mikdar para ayır
ıaağa bakınız, çftnkü ihti
yarladığınız zaman kimseden 
yardım görmüyeceksiniz. 

24 - Çok güzel fikirleri
uiı: •ar, fakat bunlardan bir 
tanesi olsun filiyat sabasına 
ıokmaj"a çalışınız. 

25 - Gönlünüze biraz 
meram anlatamazsanız, p
zellerden çok cefa çekecek-
ıiniı. 

26 - Her görüştüğlinözü 
arkadaş zanetmeyiniz. 

27 - Sözlerinizi biraz 
•Üliyiıaleştiriniz, çok düş
aan kazanmağa ba,ladınız. 

28 - Yiyeceğiniz kadar 
kaı:aamak, kazanmak değil· 
dir. 

. 2t - Komşunuzun kızıaa 
bakarken karınızın sizi göz
lodiğiai unutmayını:ı. 

30 - Bir mahsul işinden 
para kazanacaksınız, topra
iı hor görmeyiniz. 

31 - Sıhhatınıza çok 
dikkat ediniz, bunu kaybet
tiğiniz gün keyfiniz gibi 
iıiniz de bozulabilir, 

(Devamı var) 
~~~-BJ!ml~~~-

Tepe aıağı 
dans -·-

Dansöz Nansi Darken he
nüz yedi yaşındadır. Baş a
pğı dansetmekte ve bilhas
sa klaket eynamakta çok ma .. 
birdir. Son zamanlarda bu 
kız, çocuklara himaye cemi
yeti tarafından tepe aşağı 
dansetmekten menedilmiştir. 

Elbise yaptır
madan evvel 

Hükumet karşısında tüc

ltalya kralı dünyanın •n 

belli ba~lı eski •eıkukit 
koleksiyoncularından biri 
olmakla meşhurdur. Boş va
kitlerinde meskiıkat hakkın· 
da derin tetkik eseri yazı 1ı r 
yazmaktadır. Bll yazılar :op
laodıkça birer cilt i.ali ndc 
neşredilir. Ahiren on r.eki
zinci cilt intişar ctmişt~r. 

Kral eserini hem başJı 
büyük kütüphanelere hediye 
eder. Son eserinden birer 
nüshasını Inıiltere krı:lhk 
meskikit cemiyeti ile Britiş 
Mü.zeum Ye Vindsor sarayı 
kütüphanesine göndermiştir. 

--o--
• 
tal yada 

YÜZLERCE SENEDENIE.Kİ 
YANAN Bİlt ALEV 

Italyada Venedik şehrinde 
bundan birkaç yüz sene ev
vel vazife görmekte olan ~ir 
belediye reisi bir cinayet su· 
çile müthiş işkencelerden 

sonra ida• edilmişti. ida
mından az sonra belediye 
reisinin tamamile masua bu
lunduğu anlaıılmıştı. Müte
veffanın namını hürmetle ya
deylemek, ay,ni .zamanında 
tarziye makamına kaim ol
mak üzere Venedik şehrinin 
en münasib bir mahallinde 
hiç sönmemek üzere bir alev 
bulundurulması kararlaştırıl

mıştır. 

Alakalı makamlar, ıehir 

•e kasabalarıaızdaki itfaiye 
teşkilatlarının ihtiyaca göre 
genişletitmesi•i te in mak-
sadiylc k ırslar açılmasına ka· 
rar Yermiştir. 

Şelair Ye kasabalarda sefe

ri itfaiye tcşekkülleriae ay
rıl•ıf bulunan reı•i daire Ye 

müesseseleı itfaiyeceleri Te 

lausuıi diğer itfaiye için ••· 
halli itfaiye miidür ve amir

leri tarafında• kursJar açıla
caktn·. 

Bu kul'slardan · yetişecek

ler de bilahare nahiye ve 
köylerdeki itfaiye teşkilatla-

rı measuplarına aahsus kurs 
açacaklardır. Şehir Ye kasa

ba itfaiye tcşkilitları müdür 
ve amirleri hu kurslar için 
ba(, balaçe Ye mezruatın yan-

ı-ınlardan korunmasını da göz 
önünde tutarak bir program; 
hazırlıyacaklar ve kurslarda 

tedrisat bu programa göre 
yapılacaktır. 

tSelenler, eı ... ,. .. ~ 
Şehrimizde buluıtan sıhhat 

ve içtimai muavenet veka-

leti heyeti teftişiye reisi Dr. 
ismet Temizer Aydına git-

miş, Fransanın Ankara bü
yük elçiliği deniz ateıesi M. 

Le Cour Grand Maioun An
karadan şehrimize gelmiştir. 

m ELHAMRA SinemBSIMüdurıyetı 
Veoedik beynelmilel filim müsabakasında birinciliği kazanan 

Bırakılmış Kızlar (Jeun:tr!';!~>s en 

Filmini buıün matinelerden itibaren, muhterem seyir
cilerine iftihar ve şerefle takdim eder 

Oynıyanlar: Mıchelın Presles - Marcelle Chantale 
Ayrıca: Bayramda görmiyenlerin ısrarları üzerine T. Sözlü 

Cabeı·•ttarık Casusu 
Süper filmi birkaç gün daha ilave olarak gösterilecektir 

Seanslar: CebelüUarık Casusu: 5-8.30da, Bırakılmış kızlar: 
3-6.30-lOda başlar, Cumartesi Pazar 11.30- 13.30- 15 
17 - 18.30 - 20.30 - 22 

... ~ 79' 1 h ç -

Dalailiye Vekaleti, 1'37 yı
lı 1->aşıntlan 1939 yılı senuna 

kadar 1 yaş ile 10 yaş ara
~nndaki çocukların doğum ve 

ölüm vukuatını tesbite karar 
Yermiş Ye .. vilayetlerden b• 
husta iıtatistiki mali•at is
temiştir. 

Mülkiye 
Müfettişleri 

Dahiliye Yekaleti, teşkili· 
tına bir tamim yaparak mül
kiye müfottişlerinin ellerinde 
bulunan işleri en kısa bir 
zamanda bitirmeleri bitdiril· 
miştir. 

Yumurta • • 
ıçın-

de para 
Yunanistan köylerinden iti

rinde bir köylü, kendi tavu-

ğunun yumurtasını kırdığ-ı za
man yumurtanın içinde bir 
para olduiunu görmüştür. 

Yazı makinesi
nin ilk i~mi 
İlk olarak icad edilmiş o

lan yazı makincl!Iİ artık ta
rihe mal olmuştur. 

Mucidin varislerinden Jo
seph ltavizza bu makineyi 

Novara şehrinin müzesine he· 
diye ey,emiştir. 

İlk icad edildiği sırada, 
yani 1856 senesinde bu ma

kine bir panayırda teşhir e
dilmişti. İsmi "yazı yazan pı· 
yanon idi. 

Kültürpark 
Sineması 

Bugün 2 şaheser takdim 
ediyor 

t - va,a, sev ve öğren 

car terzi Mehmed Ze l'nin 
en zarif ve en matin kuma~- fi TA yy ARE SİNEf\'IASIT e 316~4: n[~ 

Bütün gençliğin heyeoanla 
seyredeceği muhteşem ko
medi. larını bir gör. 

Dr. Fahri 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontke"ıı Mütehasaııı 
Rontkenveelektrik tedaoiı 

yapılır ıkinci 8eıler Se> 
~o. 29 TELEFON2542 

Sayın müdavimlerine 2 film birden taktim ~der 

1 - BAA KADINI FrS~s:i:a 
Ba~roller : r.Uchele Morgan - Gilbert Gil 

2 - Hülya Peşinde... F~"t~s;~c: 
Başrollcrde : Kate dö Nagi - Jein - Pierre - Aume11t ı I 
Seans~: BarKadınt 3-6-9da. Hülya peşinde 5vt-8dı.~. l 

Oynıyanlar: R. Montgomery
Rosalın. 

2 - Altın harbı 
Tamamile renkli muazzam 

dram. 
Oynıyan: Olvıer de Havılland 

İlave Metro jurnal 
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Milli Piyan~e Bil~t erınizi ( SAADErf) Kişesinden Alınız 

Çorakkaptı Poliı merkezi karıun llo. 864 Hasan Tahsin Öader Telefon 3497 

Finliler, İnsana İn cilde Zikri 
Geçen "Beyaz Za•baklar,, 

Fikrini Hatırlatıyor 

YAZAN: ***** 
-22-

Köy kadılarının el oyaları 
Ye dantelaları da çok zarif 
iaiş. Kadınlar umumiyetle 
kendi dokudukları ve Üzer
lerini kabartma çiçeklerle 
süı[edikleri önlükler takar
lar, arkalarına Anadelu ala
calarını ve dokumalarını an
dıran bol ve geniş ve ipek 
yollu tıpkı bizim çitari dedi
K"imiz kumaşlara benziyen 
uzunca bir boloz giyerler, 
başlarmada çiçekli, güllü üç 
köşeli bir mendil bağlarlar

mış .. 
Köy kadınları ev işlerin

den başka muziki, resim ve 
edebiyata da büyük önem 
vermekte ve bu sahada da 
aralarından mükemmel mu
sikişinaslar ve güzel yazı 
yazanlar ve resim yapanlar 
çıkarmış. 

Çünkü köy kı.zleri yalnız 
bulundukiarı köyün okulunu 
bitirmekle kalmazlar, şehir
lerde bulunan yatılı enstitü
lere de devam ederler Ye 
bazıları da mahalli hükumet 
memurlarıDI en büyüiü tara
fıhdan seçilerek ve müsaba
kaya tabi tutularak Helsin
kide l.ulunan ÜDİYersiteye 

gönderilmekte imişler. 
Fin kadınlarının en ·ZCYk-

li ve istekli mesleki 
muallimliktir. 

Okullarda disiplin çok kuv
•etlidir. 

1909 - 1'10 senesinde Bul· 
gar mütefekkirlerindeıı B. 
Bozkof Finlandiya seyaltatini 
anlatırken şunları söylüyor: 

"Finlandiya hakkında pek 
çok şeyler duydum, bu muh· 
terem mileti yakından tetkik 
etmek ve yurdlarını l'ezmek 
için Ninan ayının yirmi be
şine doğru Sofyadan çıktım 
ve seyahate ba1ladım. Hel
sinkiye vardım, temiz bir 
otelde yerleştim. H'erşcy ve 
her taraf bana gülümsiyordu. 
Hiç yabancılık ve gariplik 
hiesetmedim dersem doğru
dur. 

Finlilerin efkarı, ruhi ha· 
letlari ve yaşama hakkındaki 
telltinleri de bizdekinden çok 
farklıdır. Bunların ahvalini 
benim gibi tetkik eden bir 

kimse de, Finlerin bu aleme 
mensup oldukları zannı hasıl 
oluyor. 

Finliler, insana in cilde zikri 
geçen "Beyaz zambaklar,, ı 

hatırlatıyor. 1914 de "Savra 
Mennamial,, [ Muasır Fikir l 
mecmuasında şu sözler yaz
mıştım: 

61Avrupanın hiçbir tarafın
Finlandiyada olduğu kadar 
büyük bir terakki harsi yok
tur. Yalınız şu da vardır ki 
Finlandiya Avrupauıo en 
modern idaresini tatbik ede-
rek her sahada ilerleme yol
larını !tanzim etmiş ve en 

son usullerle bütün Finliler 
medeniyet yollarında elele 

vererek yürümüşler ve hu· 
günkü hale gelmişlerdir. 

30 İkinci Kanu~ 

Şehir haberleri 
Z bıta 
Haberleri 

Basmahanede Huseyia oğ' 
lu Alinin üzerinde bir bıça~ 
bulunarak alınmıştır. 

§ Umumhanede Maataf• 
oğlu Alinin üzerinde bir bt• 
çak bulunarak alınmıştır. 

§ Keçeciler caddesinde 
Fevzi oğlu Hüseyinin üzeri• 
de bir bıçak bulunarak a· 
lınmıştır. 

§ Kemer Sürmeli sokaj'ı• 
da Yunus oğlu MehaecliJ 
üzerinde bir sustalı ka•a b• 
lunarak abnmışbr. 

§ Keçeciler Selçuk kala••• 
sinde Alinin üzerin&le bit 
toplu tabanca bul•aarak •• 
lınmışbr. 

§ Karşıyaka Hüıeyi• otl• 
Cemil sinemaya biletsiz ıit' 
diiinden dolayı kendisini 
karmak istiyen Mustafat' 
dövdüiündea yakalanmııtır· 

§ Kemer Tepe soka;uıd• 
islim oğlu Yakup, Yahya oi 
Arif ve karısı Saniyeyi d6f 
düğünden yakalanmıştır. 

§ Buca Paşa sokaiıud 
Süleyman kızı Fatmayı koc• 
sı Şemsettin döv4üiüncle 
yakalanmıştır. 

§ ilkbahar sokağında Me 
duh oilu Fikret ye Lütfü • 
lu Alamet arasın.ta çık• 

kaYiada birbirlerini dövdii1' 
terinden yakalan•ışlardır. 

§ Kemer Gaziler cadde 
sinde Deniı karııı Hazar ~ 
cuk meselesinden Hiiseyi 
oğlu Ramazan Ye karııı Ze 
raya hakaret ettiklerind• 
yakalanmıştır. 

1 Basmahane belediye 
takası arkasında Kadri ej'l 

Mehmet, Hüseyin •ilu Lii 
Hüseyin oilu Ali, Must• 

oğlu Kadri, Mustafa oiJ 
Tevfik, Muhittin otlu Ah 
Hüseyin oğlu Cemal ye 8• 
ram oğlu Meamedin zar • 
mak suretile kumar oy 

dıkları görülerek 21 lira 

kuruı para ile yakalan• 
lardır. 

§ Kemer Pazarın.la A 
met kızı 40 yaşında Ay 
Mehmet oğlu Alinin eli 

cebine sokup parasını ça 
cağı sırada yakalanmıştır. 

§ Kemer Pazarında Ab 
met oğlu Ismail, Abdullah o 
lu Hasanın 30 kuruş para-! 

nı yankesicilik suretile çsl 
dığından yakalnnmıştır. 

Milli Piyang' 
--o-

Biletleri eskiden oldul 
gibi ayın on birinde deJİ 
yedisinde çekileceğinden s• 
ym müşterilerimin ona göt 
davranarak biletlerini kişf 
mizden almağa şitap etoı~ 
lerini sağılarımızla hatırlatı 
rız. Kemeraltında kat' 

kol ittisalinde 67JJ~ 
maralı (Zengin kit' 

bayii 2" 
~~~-----~~.;..._ ___ _.,,, 

1808 de Finlandiya bir Rus 
ayaleti olmuş, bu hal Umumi 

harbin başlanğıcına kad' 
devam etmiş, Çar biriSJ' 
Aleksandr tekrar Finlaudi1 
imtiyaz vermışı daliilen·sııO' 
tekil olmuş, iç kanuni_,.~ 
yapmak hakkı verilmiştit· 

(Devamı vat) 


