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ladiyenin 
Sözlerinden 
Sonra ••• 
Ft·a~sız b~şvekiHnin s.n. 

hıtabesı Avrupanan sı · 
Yitsl m hfilleri kadar Amc· 
rika matbuahnı da çok de
rinden alakadar etti, 8. Da
ladiyenin bilhassa •ailup 
r&ıilletlerin uğtadıldarı feli · 
ket, efolet Ye rezaletten 
•onra daha geçirıneie mah • 
1'0111 oldukları nedamet Ye 
llicap devreleri hakkında 
canlandırdığı müthiş tablolar 
buıün elinde silihı, kalbinde 
~üriyet ve istiklal aşkt bu
htnaa. bitaraf •e harbe gir
llaenıiş milletler içia çok ib · 
ret •erici, göz açıcı ve ener
ji ve cesaret doğurucu bir 
ders nasihat hizmetini gö
recektir. 

Keza Papalık makamının 
lltşriyat vasıtası olan ga:ıe
tenia Polonyadaki Katolikle· 
ti11 Yf! alelumum Hıristiyan
ların düçar oldukları akla 
Stğmaz fecietlar aleyhinde 
bütün cihan umumi efkarına 
hitaben yazdığı ateşli maka
leler t verdiği yürelıt parçala
Yıcı tafsilat müttefiklerin bu 
h~ıusta ortaya altıkları id
dtaları en kuvvetli bir su
~~lte teyit edecek vesikalar· 

ln sayılacaktır. 
h Fransız Başvekilinin son 
d ey•natı Te birkaç zaman· 

so 
"Utro'' gazetesinin 

di at bir b şma 

KA: 
calibi 
ales 

Sofya (Kadyo) - "Utro,, gazetesi bu başlık altında yazw 
dığı bir başmakalesinde diyor ki: 

"ltalya bitaraf değildir. Fakat muharip de tle2'ildir. O 
hıidisatm yaratacağı fırsatı bekliyor. Berlin - Ro•a anlaş· 
ması bozulmamışhr. Söylendiji gibi Itolya Sovyetlere karşı 
tecavüz fıkri beslemeyip ancak So.-yetler ltalyaınn Baikaa 
siyasetine karşı gelmemek şartiyle.. Zira ltalya SeTyetlerin 
Balkanlarda genişlemesine şiddetle muhaliftir. 

Paris (Radyo) - B. Hitlerin son hitabesini tefsir eden 
bir Nevyork gazeresi, Alman devlet şefinin orta zekih bir 
adam olduğunu ve her nutkunda eyni sizleri tekrarlamak
tan başka bir şey yapmadığım yu:ıyor. 

Paris (Radyo) - Fransız gazeteleri Hitlerin nutkuna ce
Yap Tererek diyor ki : 

"Tehditten, palavradan usandık. Harp istiyorsan harba 
hazırız ve seni bekliyoruz ,, 

Londra - Amerikan matbuatı Polonyadaki esir halkın 
gördükleri zulümleri daha yakından alakadar olmalarım 
hükumetlerine tavsiye etmektedirler. 

Sofya (Radyo) - Fransız gazetelerinin neşriyatına göre 
eğer Sovyetler Iskandinavya hükumetlerine tecavüz edecek 
olurlarsa bu taarruza lngillere ile Fransa silahla mukabele 
edeceklerdir. 

Atina (Radyo) - Katimeri gazetesi Belnrad konseyinden 
bahsederken diyor ki : Sulh zamamnda birlik Te kuvTetini 
gösteren Balkanlıları ..,,yeni hadiselerin kasırgası da sarsmı· 
yacakbr. Balkanlılar varlıklarını tehlikede gördükleri anda 
harp etmekten de çekin.miyeceklerdir. 

Paris (Radyo) - Balkan devleri konseyi Fransız diplo
matlarını hayli işgal ediyor. Bu diplomatlar Balkanlarda 
bugüne kadar devam eden müdebbirane polotikanın deva
mı ile bu da'lanın halledilebilec e ği kanaatindedirler. Entra 
sican gazetesi şöyle diyor : "Balkan hükumetlerinin hep11i 
hatta Tuna h kğmetleri araJ~ırında bir federasj on yapma
lıdırlar.,, 

.............................. , 
ı S h' b Neşriyat Amiri ve Baı ı 
ı a M~harriri SIRRI SANLI f 
! idare: Jzmir !!!!.~i '!· •okağınaa 
• (H. Sesi) Matbaasında bası!mıştır i 
ı . --- · erılmez 
: Gecmıyen yazı gerı " • 

ı . .. ........ ... .................. 

B ALKAN SEYlifAıi~2":Ü~ 
"Politika,. gaıe- 1 mı, Tabıabn l 

K O 
. 

Parist 30 (Radyo) - Belgradda çıkan 
zetesi Belgraddaki Türkiye, Romanya ve 
lerinin Balkan antantı konseyinin içtimaı 
lealarını neşrediyor. 

Yunanistan sefir- [ • •ı • mi ?1 
hakkında müta- rbır cı vesı ) 

[ Yazan: Sırr• Sanlı] 
Türkiye sefiri demiştir ki : Şimdiki hadiselere raimen, 

Balkan antantı konseyinin bu içtima devresi •Üsaid işa· 
retler altında bRşlamaktadır. 

lalkan yarım adasındaki bütOn milletlerin en yüksek 
kıymet verdikleri sulh fikri utık elle tutulacak bir hakikat 
olmuştur. Bu da Balkan devlet adamlarının daimi i"ayret 
Ye hüsnüniyetlerinin bir neticesidir. 

BİTLER NELER SÖYLEDİ? 
8erlin - Hitler dünkü nutkunda ezcümle şanları söyle

miştir : 
"- 1933 de Uluslar sosyetesinden çekildik, bir sene 

sonr silablanmağa karar verdik, 1935 mecburi askerliği 

kabul ettik, 36 de Rene kavuştuk Ye 38 de şarkta bize ait 
olan yerleri geri aldık. Ümid ettik ki, diğer haksızhklar da 
tamir olunacak; fakat onlar bizi tatmin edeceklerine aley
himize çahştılar ve nihayet Polonyaya garanti vermekle işe 
başladılar. Harbi onlar istedi.,, 

Hitler, bir saat kadar süren nutkunu şu cümlelerle birir· 
miştir : 

"- logilizler ve Fransızlar, 1648 de elduğu gibi bir Al
manya istiyorlar. Fakatt 85 milyonluk bir millet , dünyanın 
en muntazam teşkilatına malik olan bugünkü Almanya, 
böyle bir dergeye düşmiyecektir. Bunun icin nafile uira
şıyorlar. Eğer haklarımızı vermezlerae, Avrupacla sulh te
essüs edemiyecektir.,, 

Milli Şefimiz 
Ankara - Cumhurreisimiz, 

Milli Şefimiz İsmet İnönü, 
bugün yaptıkları mutad at 
gezintisinden sonra lngiliz 
sefaretine uğrayarak Ingiliz 
büyük elçisi ile bir müddet 
görüşmüşler ve istirahat bu· 
yurmuşlardır. 

Hariciye 
Vekilimiz 

BugUnBelegrada~gldlyer 

....-.- ...................... 
""""'""" ......... ~ ....... 

-6-

ihtiyar kürre
oin korkunç 

şakası! 

Geleceğini bildirdij'i ••· 
vaktinden bir çeyre~ 

ayyen l •azetecı 
saat sonra ge e~ •. 
s d d [11 ezilr ddedı: . • 

e • s· . beklettiiim ıçı• - ızı 

affınızı dilerim. 
EY sahibi attldı: b.. 
- Beş on dakikalık te .11 

ı rasıoda deiil, 
arkadaş ar a . dikkat 

ok nıerasıme 
en ç ~ ziyaretler de 
olunan rcsmı hnmu 
bile nazarı itib~~·. a it iti· 

S dad aıeslegının u 
yad;nı yaya inceliiini ortaya 

sürdü. . . bu bölye 
- Herkes ıçıa ' .. 

. . f kat gazetesı(ıçia, 
olabılır, a . h tıralar •• 
çok kıymetlı .. a ele• bir 
notlar zabtetaege. g k· 

. . · bu bır çeyre 
gazetecı ıçıo blr 
lik geçikıne affolunmaz 

· ı k buraya beıou 
suçtur. Bı a s .. elmeli 
dakika daha once i 

idim. k. auıııa 
L"k' ne yazık ı 

a ın b aaze-
ikan bir mani, ana ~ 

ç . . b ., lamıyacaıı ba 
tecılerın agt.~. ibi ıi.ılerle. 
kusuru işlettıgı 1 k .. •nberi lngiliz Bahriye Na

ıtrı Bay Vilson Çorçil'in tek.
l'lr ettiği alevli sözler, müt
~~fikleriıı düşmanlarını mağ
b~p etıneden silahlarını hiç 

Fi - SOVYET H AABi 

lsta nbul (Hususi) - Hari
ciye Vekilimiz B. Şükrü Sa· 
raçoğlu refakatindeki ze
vatla beraber bugün hten
bula geldiler bugün akşam 
Belegrada hareket edecek
lerdir. 

l .. ücme şere 
bir an evve gor 'il w· 

b · mabru• e • 
finden de enı . de zelıelelır 

ır zaman ellei·ioden bırak
lnıyacaklarını bir kere daha 
~le olanca şiddet ve açıklığı 
~' Perçimlemiş oluyor. Aca
k a Alnıanya onlarla karşı 
•r§ıya ve doğrudan doğru

y~ ciddi bir muharebeye gi
rı•nıek cesaretini göstere
cek lll'd' ? l ır •• 
c' '{oksa ordularına daha a-
tı ~~ .f tt•• ' k )·a zayı zanne ıgı oaş· 

ta. tar"-flarda mı boyunu gös-
1ı~"lllek ıarabet ve korkak· 
h i•n: gösterecektir? Bunu 
b:r hald~ pek uzak olmıyan 
ır İstikbal gösterecektir ..• 

... S!RRI SANLI ............. . ........ . 
Zelzeleler 

E Ankara 30 ( Radyo ) -

1;velki gece Amasyada saat 
,55 de 3 saniye Şarkıka-

taı.. ' 
ik· ısarda saat 21 de hafif 

1 Zelzele olmuştur. 
Şimdiye kadar Kayseride 

i~rleştirilen felaketzedeler 
07 yi bulmuştur. 

S Ankara 30 ( Radyo ) -

6 on üç gün zarfında Sıvasta 

1 
Ç~r saniye devam eden üç 
e tele olmuştur. 

v.;roşÜof 
A Cepheye gitti 

t~ nkara 30 ( Hususi ) -
el ~~şal Voroşilof maiyetin
..... ~ 1 generallerle beraber 
l ltyok· • 
l ad ıye gıtmiş oradan . da 

ogaya ge~miştir, 

Fin topraklarında soğuktan donarak ölen bir Sovyet erinin cesedi 

Roma 30 (Radyo) _ Ital· e ttiklerini haber vermekte-
dirler. 

yan gazetelerinin Helsinki Helsinki 30 (A .A) - Vi-
muhabirleri, Sovyetlerin bu· borg hastahanesi Rus tay-
gün müteaddid Fio şehirle- yarelerinden atılan bomba-
rini şiddetle bombardıman larla tamamen harap olmuş-

-..~""'V""\.."'-"""'""""""""""'""'" ...... ""-""-""-""'-~~ ""-'"""" '""--~~""'V"~ 

:ıııı:ııı:ııııı:ııı:ı:ııı:ı:ııı:ııııııııııııııııı::ı:ı: 

ftAimanl ın impa atoru Çar-Ü 
ft nikolanın Rusyasını nasıl ft 
H avucuna almıştı ? !i 
•ı ı111ııııııtııınmrn ııı ıımmuııııııııumw::ıımı :f 
ı: Şimdiye kadar bu derece merakht heyecanlı ve akıl- U 
ii lar~ durgunluk veren bir eser daha okumadınız. Ya- U 
•• • d • h w• .. :: rınki Halkın sesın e ıza at verecegız. :ı 

ııııııııııııııııııııı:ı:ııııııııııııııııııııııııııııııı 

t ur. 23 kişi ölmuştür. 

Helsinki - Dün Ladoga 

gölünün şimalinde şiddetli 

muharebeler vuku bulmuş

tur. Bu cephede Fin kuv

vetlerı Sovyet kıtalarını yal

nız püskürtmekle ve ağır 

zayiat verdirmekle kalma

mış, mühim bir çok mevki
leri de ele geçirmişlerdir. 

Finler 800 ölü saymış, 160 

esir almışlardır. 4 hücnm 

arabasıt 4 t op, mühim mik

tarda mitralyöz ve tüfek iğ
t inam etmişlerdir. 

General 
V eyga d ~ 

ERZURUMA GİTMEDİ 
A nkara 30 ( Hususi ) -

Fransız şark orduları ku•an-
danı generel Veygandın A n. 
karada bulunduğu sırada Er
zaruma gittiği hakkmda bazı 
ecnebi kayuaklarm verdikle 
ri haberler tamamen uyd11r
madır. Anadolu ajansı, bu 
haberleri t ekzip etmiştir. G e-
neral dün akşamki trenle 
Suriye ye hareket etmiştir. 

Leryosu teftiı 
etti 

Rados - mareşal Dö Bo
no, mareşal Balbo ile birlik
te Rados köylerini gezmiş 
t ir. 
Mareşal Dö Bononun, di

ğer adaları ve bilhassa tay· 

yare üssü olan Leryosu da 

teftiş edeceği söyleniyor. 

İhtikar la 
Mücadele 
Vilayet ihtikirla mücade· 

le komisyonu, dün~ öğleden 
evvel vilayette Vali bay 
Etem A ykutun reisliğinde 
toplanmış, baZI ticaretha· 
neler hakkında zabıtaca ya· 
pılan t ahkikata a id evrak 
üzerinde müzakerelerde bu
lunmuş, müessese sahipleri
ni de dinlemiıtir. 

Esasen bu manı d Ja· 
felaketi ile alakadar m 

d Jlarca bohuısq 
ponya a yı k d n o ıel· b' r a aıı 
bulunmuş . ır a da ördDilı 
zeleler dıyarın ı . k 

dan mera . •tr ., · ye sonra 
ışı . ıgı k d g" u kitaplartlaa 
edıp O n il la 
" .. d . .. . müthiş macera r, 
ogren ıgı . kanh ihti· 

~korkunç panıkler, . hib' 
ri • fikır sa 1 

laller -ye yenı f kir i~ti· 
gençlerle muha aza mit mil-
yarlar arasında geç b • 

h kkında an 
cadeleler 8 dur.la. 

d. - . bası akılları 
ver ıgı b . biyle beı 
ran malumat ' enı 

dakika alıkoymaştw .• 
on d f tütün Uiccarı 

Bu e a . . N' i şa 
Adilin misafırı ıyaı 
temennide bulundu: 

- Keşki onu da )taraya 
. k litfuoda ıbuhınıay-gebrme .. 

dınız. 

Biz de ondan istifade e: 
k ibtimalki onun anlat 

dere , 1. kle .. 
tıklan benim söy ıyece 
. d . k daha entereıan· 
rım en ço 
~~ . 

- Müsadeniıle bu -~ikrı-
nize iştirak edemiyecegı~·. 

ÇN kii bir Türk gazetecısı, 
un · · ken· b. Türk okuyucusu ıçın 

d:r yurdunda olup bite~d~er 
hangi bir vak'a ve ha ııe 
onları herşeydea faz~a. ali· 
kadar eder ve etmelıdır. 

[1] Aynen naklettiii•İZ 
bu büziinlü macera da ... Y•_l~ıs 
şahısların isimleri deıııtarıl· 
1Diştir. ) 

(Devamı yarın 
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Btı ani ltıl liatelcrini 
keaip •ak/ayını%, aonra 
onları ayrıca bir torba 
içir!e koyunuz; oe ıonra 

herkesin u•yetıne banlardcın 
üçer tane çekiniz;, 6• kıı 
weceleri için eğlenceli 11• 

ayni ~amanda loydali bir 
o.)un olur. 

37 - Ônllnde, se:ıi Xf"I\· 

ginUğe kavuımaktan me-
neden bir hendek Yardır. 

BüUJn gayret ve enerji 
ni toplayarak bu hendekten 
at?ıya&ilir1en sefaletten kur
tulm~ı olacak11n. 

38 - SıkıntıJarın ıeçıni
ıe aittir iıtikb•lin çok par
lakh!, müsterih o!, 

39 - Ananın, babama 
mllıadesin: almadan eYlen
meie k&Jkııma, sonunda 
nadim olursun. 

41 - Alacağın kızın rii· 
ı:elliii kadar ana ve b•ba
sıaıp hatta yakın akrabuı
nın bile huıusi hayatlarıDı 

biraz tetkik et, ziyanlı çık· 
mazsın. 

41 - Elindeki ıermayeni 
dökmeden önce yapacatın 
it hakkında gllnlerce ye ay· 
larca dftıün, taıın, sonra 
karlr ver. Yapılacak it bu· 
l•nar, fakat sermay e her 
zaman bulunmaz. 

42 - Bir kızın yalnız se• 
nin tarafından bejenilmeıi 

kif.i deiildir. Onun da se· 
ni ,bejenmesi lizımclır. 

43 - Sevilmeğe mani 
olan şey, pek çabuk se•ile-
bileceiimiı: hakkında besle
diğimiz kanaattır. 

44 - Bir kadın eli il~ 
bir paraya kavuıacaksın. 

45 - Bir tayyare poıtası 
ile alacağın bir mektup se
ni · pek çok ievindirecektir. 

(Devamı var) 
---..---1---
. Çirkin bir 

hadise 

Lond.a, 30 (Radye) - MoskoYa zimamdarları Finlin· 
diya meselesinilbiran evYel bitirmeie çalıfı7erlar. Finlin· 
diyanın istilisuuian soma Romanya berinde !IDuazzam bir 
tazyik yapmak için llu..aen bududlarında tahşid edilea So•
yct kuYvetleri de Fialladiyaya ~evkedilmiştir. 

B:ızı emare:ere gire MoskoYa, c~nuba doğr• inmek ıi
yuetini baş1'a zama;,a bırakaııhr. Fakat bu SoYyetlerin 
g~nişleme politikasından yaz reçt:kteri de•ek değildir. 

Almanyan111 Balkan eiçileri 
Londra, 31 (Radyo) - Alman hariciye nazırı Fon ltil.

bentropla istişarede bulunmak için Berline ~avet edilmit 
o . .. . Almanyanın Balkan elçilerine, yakında \ akl.1bulacaık 

ı Balkan antantı kon~eyi iç.Hm~ı esnasında Balkan antant. 
d~vletler: arasına nif~k Ye ho~nutsuzluk l')kmak içlı:. tali
mat verilmiştir. 

---~--- ·-------
ll'liibim _Ra~~-o _H_aberleri 
Kah ~otıJia 30 (A.A) - Lockmees Aircraft Corporation 

kumpan) '81, fogiliz h6kiimetinin yenı mod~lde 200 bom 
ba"d~man tayvare.ıi 'te 18 milyon dcılarlık yedek aksam i~ia 
yeG! bir s:paris Yernıiı oldu;unu bildirmiıtir. 

Yeni sipar"-ı ~d=Jeu 1: ıı bombardıman hyyareleri eyvel · 
ce ıatıu alınmıt olan Hu~cıoıı tipindeki tayyarclerclen dab11 
se:ı ve c!aha bbyilktür. 

lstat?haol, 30 {HuJusi) - Viliyet ıehrimizde tifftıe karıı 
&çılan mflcadeleyi ~iddetiendirmeie kanr veTmiştir. Aba.an 
tedbirler arasında bih.\ num nakil vuıtalarının aık sık ve 
fenni surette tebhır edi!ıraeıi, seyya"' esk alıcılarının kal· 
dırıiması vardır. 

----~·----- ... ----
Hükômetinıi~ takas itlerine 

yeni bir ,,,e.-;he veriyor 
Bir ıu,rarname çıkarıldı ı 

8099 sayılı takas karar· 
namesinin 2, 3 ve dördftncft 
maddeleriyle 7005 sayılı kr.· 
rarnamenin 4 ünci madde· 
sinia ıon fıkrasının değiı
tirilmesi hakkında llazırla-
nan kararnamenin meriyete 
konulması V ~killer Heyetin-
ce kararlaıhnlmışbr. 

Takas itlerine yeni bir 
•~çhe veren bu kararname· 
nin metnini ehemiyetiae bi· 
naen aynen yazıyoruz. 

1 - Kentlileriyle yalnız 
takas elaaına milstenit bir 
anlaıma akdcdilmiı olan 
memleketlerle yapılacak ta
kas muameleleri Türkiye 
Cumhuriyet llerkea Banka
ıınca tedYir olunur. 

2 - Aramızda ticaret ye 
tediye anlaımaları bulanmı· t 

yan memleketlerle yapılacak 
takaı muameleleri Ticaret 
Vekiletince hazırlanacak ta
limatname esaslarına 16re 
takas limitet ıirketi tarafın-

dan ifa olunur. B. takas 
ıı;uamelelerinin mr•ı•u•• 
teşkil edip 7005 ıayılı ka· 
rarnamea~n 4 üneli maddai 
hiikümleriae tabi memleket
lerden vaki elacak ithalit 
Türk kanımlarının hüküm
leri dahiiinde ı~rbeattir. 
7005 sayılı kararnameye ba
lı li numaralı liste kaldırıl-
mııtır. 

3 - Bu kararın meriyete 
konulduğu tarihe kadar ta
kas tetkik heyetlerince tc:s· 
cil ettirilmit buloaan mua
meleler bqladıklan tarih· 
ten meri olan hükümler da· 
bilinde bu karann meriyeıi 

tarihinden itibaren bir sene 
zarfında intaç ye ikmal ola-
nur. 

4 - Bu karar ikiaci mad-
dede meyzuu bahiı talimat
namenin reımi gazetede çık· 
tığı tarihten itibaren m•· 
teberdir. 

S - 8099 ıayılı kararaa-
menin 4, S Ye 6 ıacı mad· 
deleri 111ül1adır. 

Çetme kazasında Germe
yan köyftnde bir vaka ol· 
muı, 57 yaılannda Maıtafa 
T&rker ailevi bir meıeleden 
damadı Mehmedi tabanca 
ku11anu ile yaralamııtır. Va· 
kabın sebebi, Mebmed Mat• 
luaan bundan evvel baldızı 
Kadriye ile allkaclar olma· 
sı ve bu kız evlendim ııra • 

·- .............. 61iıKN....._... .................. . 
da kocası tarafından daha 1 
ilk. gece babu nıa evine 
16ade ilmit olmasıdır. Meh· 1 
med Mutlunun, baldızını kir-
lettiiini öğrenen Muıtafa 
Tllrker, damadını yarala
mııbr. Zabıtaca talakik~tc 
deYam ediyor. 

Maçlar 
Bu haftaki lik maçları, 

ELHAMRA. SinemasıModurıretı 
Venedik beynelmil~I filim milsabakaıında birincniği kazanan 

B kd U J Ueuneı Filles en 
ıra mlŞ alZ ar Detresse) 

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

Oynıy&ıı!ar: Mıchelın Pre.les - Marcelle Chantale 
Ayrıca: Bayramda görmiyenlerin ısrarları üzerine T. Sözlü 

Cehelüttank Casusu 
saat 13te Demirspor Doğan- Süper filmi hı. kaç ıtıa daha ilive olarak göıterilecektir 
spor. Hakem: lımail Ha~kı Seanslar: CebelOttar k Caıusu: S-8.30da, Bırakılmıı kızlar: 

Getirilecek ---iktisat Vekaleti, köylüle-
rin kiiçik el tezgilılarında 
yaphklan dokuma işlerini 
daha •erimli bir hale getir
mek için güzel bir teşebbü
se ririşmiştir. Haber veril
diğine göre Vekalet bu şe
kilde imal edilen mensuca
tı• metanetini arthran "dink,, 
tibir edilen makineler ı-e
tirtmek kararını vermiştir. 

Nllmune olar2k getirtilen 
bir din makinesi Etimesğuda 
konulmuı ve tecrftbelere baş
laamııtır. 

Alınacak neticeye röre 
dink makinelerinin teYzi şeklini 

k11 rarlaıtırılacaktır. 

ZELZt.LE MINT AKASINDA 
MAAŞ ALANLAR 

· Zelzele mıntakasında bu
hınanlardan tekalit ve yetim 
maaşı alanların bulundukları 

yerlerde malmiidürltıklerine 
müracaat ederek enaklariy
ı,. büYiyetlerini isbat etme
ll~~·i M~ liye Vekil~tince ka· 
rarlaıtırılmııtır. Hllviyetleri
ni iıpat edecek yesikası bu
lunmıyan mütekait ve yetim
ler 1.>ulundukl~rı yerlerdeki 
malmüdürlüklerine bir istida 
ile mfiracaat edecekler ve 
istldalanna fotoiraflarını rap· 
tedeceklerdir. istida ye fo. 
totrafl&r merkeze gönderile
cek, merkez bu ribilerin hü
vıyetlerini dosyalarından çı-
karacak Y~ kendilerine ma
aılarını yeniden tahsis ede-
cektir. 

Emniyet mUdUrlerl 
arasında 

Kecaeli ikinci sınıf emni· 
yet müdllrü Faik Abrak Is
tanbul emniyet müdlrl6i6 
altıncı şube mftdftrlüiüne, 
Arapkir kaymakamı Emin 
Köksal lıtanbul emttiyet mü
dftrlüğü dördllncü şube mü
dtlrlüğDne, lstanbul emniyet 
mlidilrl6ğ6 dördilncü ıube 
mildllrll Tacettin Ortaç Ko
caeli emniyet miidlrlftğiine, 
Turgutlu kaymakamı Sali-
hattin Kıpçağ emniyet umum 
mlldllrlilğlinde açak bulunan 
dördiincil 11nıf emniyet mü· 
dürlüğlne naklen tayin edil
mişlerdir. 

Dün altı vapur 
battı 

Londra (Radyo)- Dün 6ç 
Norveç, iki Danimarka ve 
bir Letonya ticaret gemiıi 
Alm~n tahtelbabirleri tara· 
fından babrılmııtır. 

UCUZ SiNEMA GÜNÜ 

Kültürpark 
Sinemasında 

Gür. saat 15te Altay -Ateı- ., 3-6.30-lOda batlar, Cumartesi Pazar 11.30- 13.30- 15 
sper. Hakem: Mustafa Baiöz. ~ 17 • 18.30 - 20.30 - 22 Bagftn Ye yarın 

Mektepliler Lik Maçı: ,:s f:& + ,a ia • 2z x 'hı 1 •1cc-:. s El +a Saat dan gece yansına 
Cumarted ~ünü sutl3 te kadar 

Sanatlar Ege. Hakem: Mus- TA yy ARE SİNEftlASIT e ;~: nl Bfiytlk ve k&ç6k h•ıusi 15, 
tafa Necati Bayr~. saat 15- l ı Sayın müdaviml~rine 2 film ltiıden taktim eder talebe 10 kuruıtur. 
te birinci Lise • Ziraat. Ha- Bu fiatle : Ya ... sev ve 
kem: Alieddin Kaza&ıova. ~ 1 . BAR KADINI Fr~~ına Diren filimile Altın harbı 
Parti Müfettişi~ 1 Başroller: t.~ichele Morran - Gilbert Gil görülecektir. 

31 fkioci Kanun 

Şobir haberleri 
Zabıta 
Haberleri 

~Finlere ve Fin
landiyaya 
bir bakış 

---Buca Kızılçullu lzmir ye
lunda arabacı Ramazan oi
lu Rifat Futaş sütçü Ali oğ
lu Recep Kocaaialar •er
ke bi ile giderken hayvanın 
ürkmesile arabaya çarpmış 
ve merkebi yere diişürerek 
hasırası üzerinden araba te
kerleğinin geçmesinden 12 
ıün tedavi •e istirahata 
•uhtaç derecede yaralan-
masına sebebiyet verdiğin
den yakalanmııtır. 

f Rüştü Aras bulvannda 
lzmirli Hıfzı oğlu Şaban Düz
gün lsak oğlu Marko ve Ali 
•ğlu Ömer Yılmaz Abdul
lah oğlu Halil Sökenci top 
oynamak üzere ceket ve 
kaıkatini eski panayır ye
rindeki dıvar kenarına bı· 
raktığını gören suçlulardan 
Marko ıle Şaban diğer suç
lu Ômere sattıkları tesbit 
edilerek yakalanmışlardır. 

M. kütüpanede 
ALTI AYDA OKUNAN 

ESERLER 
bmir milli kütüphanesine 

939 aıenesi son altı ayı zar· 
fında devam eden ve eser 
okuyanlar hakkında bir is
tatistik hazırlanmııtır. Buna 
nazaran altı ay zarfında iz
mir milli kütüphaaesiae Türk 
harfli eserlerden 14220, eski 
harfli eserlerden 60' tane 
okunmuştur. Okuyucuların 
sayısı 15212 dir. Bunlardan 
14284 ü erkek, 928 i kadın
dır. Erkek okuyuculardan 
12821 i talebe, 528 si me· 
mur, 228 i muallim, 1' u su
bay, 11 i tüccar, 685 i ser-
b~st meslek erbabı, kadın

lardan 912 si talebe, 2 si 
memur, 8 i muallim, 6 sı 
serbest meslek erbabı. 

-oo-

Heyelan 
Belediye, Vezir ve Osman 

ağa sularının bulunduğu sa
hada ba"hyan beyelin etra
fında tetkikler yapmaktadır. 
Belediye mlihendiıleri, su 
borularını kısmen tahrip e· 
den heyelan münasebetiyle 
diin Sint.kH çayında ve ci
varındaki sathı maillerde tet· 
kiklerle meşgul olmuştur. 

Heyelan sahasındaki arazi 
mütemadi şekilde yerini de-
iittirmektedir. Üç saat için· 
de toprak kayması iki santi
metredir. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi, bugün saat 

16,30 da belediye salonun
da toplanarak ruznamesin
deki meseleler üzerinde mü-
zakerelere baılıyacaktır. Şe
hir meclisi, temdide lüzum 
görmeden mesaisini muay
yen zaman zarfında bitire
cektir. 

Milli Piyango 
-o-

Eakl Kualar Flnlere: 

YAZAN:***" 

-23-

"Çatık kaşlı, çok Yekarh Ye 
aiır insanlar,, derle.-miı 

Eski Ruava Çarbiı clerna· 
de zenginlerin, ea bilyllk 
hükğmet adamlannın •e Ru 
reneralleriain Helsinki, Ra
oma, Hanko, Karja ve Abe 
şehirlerinde birer köıkl\ Ye 
malikinesi vardı. Araııra 
burilara gelirler, bir ay veya 
on beı gün otururlar, eile
D İrler, deniz ve kara ayları 
yakarlardı. 

Bo yliksek tabaka yaz za
manları en çok vakıtlerin& 
cenup ayiletlerine, Kır,m ve 
Kafkas memleketlerine has-
rederlerdi, 

Fakat ressamlar, şairler, 
edipler hep Finlandiyaya ta· 
şınırlar; Teriyadaki Kavak
kala ve Mustamaki gibi g61 -
leri çok, manzaraları geniı 
ve tabii gftzllikeri ve çam 
ormanlan fevkalide olaa 
yerlerde aylarca otururlar, 
dinlenirler, ilham toplarlar, 
mükemmel tablolar meyd~na 
getirirler, •onra ıehirleriae 
dönerlerdi. 

D&nyanın her tarafında• 
kadın ve erkek bir çok ar• 
tistler gelirler: glnlerce Fia 
ülkesini, ormanlannı ve ıöl· 
ilik araziyi dolaıırlar, mem• 
lekete önemli paralar bıra
kırlardı. 

Finlindiyanın çam orsan· 
lariyle örttılü tekir Ye kua• 
balannda bir çok •odern 
ve her türlii konfora havi 
biiyllk oteller ve ıanatoryom· 
lar vardır: 

içindeki doktor Ye huta
l>akıcılar cok mlikem•el 
bulunduğu için hemen he .. 
men dllayamn her k&ıeıia
den hali zevki yerinde ola• 
ha.talar, kanaız ve zayıf 
insanlar buralara gelir, ay• 
larca, hatta senelerce oturur'" 
)ar, tedavi edilirler, dipdıri, 
kanlı canlı oldukları halde 
dönerler. 

Bu yüzden Finlindiyaya 
birçok kazanç vasıtası olur
lar. Bunlardan baıka yakın 

ülkelerden arasıra gelen, 
k5ylerde vakit geçiren mil
letler de pek çoktur. 

Fin halkı, çok çalııkan, 
merd, asil, çok nazik, •Öl"' 

)erinde duı ur insanlar olduk" 
}arından her ziyaret edeo 
yabancıların derhal sevıi ve 
saygılarını çekerler we çeficl 
insanların &zerinde pek de'" 
rin limitler bırakırlar ve tek'" 
rar bu diinya cennetine dl 
neceklerini ve her yıl ziy•'" 
ret edeceklerini bildirirlet• 
yerlerini daha bir sene 6Dcl 
angaje ederlerdi. 

Bu sayın adamlar, ç•~ 
sessiz olmakla beraber, if 
yüzleri kahramança itleı't 
güzel san'atlara her çefİ.i 
bilgilere karşı SODIUZ bil 
ilgi ile bağlıdırlar. 

Eski Ruslar onlara "çatı~ 
kaşlı, çok vekarlı ve al" 
insanlar" derlermiş. c. H. P. mftfeOişi, lstan- 1 2 - Hülya Pecinde... F: :s~1cüA 1 c Ay~·c: -' Jur~t~lb 

bul mebnsu B. Galip Bahti- Y .. uma gununaen ı ı aren: 
K k ~ &,rollerde : kate dö Na~ - Jean - Piene - Au u,,iıt KAYNANAM DUYMASIN yar a er Aakaı·eclan ,ehri- ~~ ._.... " 

mize gelmiştir. H Seansı.;· : BarKaclını ~-9da. Hlilya peşind~~~·. ve "AŞKIN ZAFERi,, 

Biletleri eskiden olduğu 

gibi ayın on birinde değil, 
yedisinde çekileceğinden sa
yın müşterilerimin ona göre 
davranarak biletlerini kiıe· 
mizden almağa şitap etme· 
lerini sağılaramızla hatırlatı
rız. Kemeraltında kara-

Bo da, hiçbir yerde •e ~ 
bir vaziyette zevzeklik •-:.J 
melerind~o ve daima cı~ 
bulunmalarından kinaye l\tilli Piyansro , Bilt:tlerinhi ( SAADET ) K·~sinden Ahnız 

Çorakb
1
pa PoU. .. ,mke~ Ju.rt111 No. 864 Huan Talaai• ôa•u Telefc.a 1497 

kol ittisalinde 67nu
marah (Zengin kiıe) 

bayii 3-8 (Devamı vat) 


