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F~NLANDIYANIN IMDADI~.A •• KOŞJVIAK ( 
UZERE ALAY, A~AY G6NU~L0LER 1 

H0LLANDAY A GELDl~ER ______ .......... _____ _ 
lngiliz Matbuatı, " ' urunuvusta Usulü ile 
Harbe<len Almanlara Karşı Biz de Daha 

Bir Surette 
Saldırmalıyız" Diyor 

Müessir ve Şedit 

....,... ____ .......... ____ _ 
Paris (Radyo) - Kopeng- ı mesi Berlini son derece me- ı dan yapılan tecavüzlerden 

b ar'dan alınan haberlere yüs bir hale getirmektedir. bahseden bura gazeteleri 
~öre dünyanın dört bucai'•n- Bu ümitsizlikle bütün bita- lngiltereye daha m\\essir bir 

an Holan(laya gelen tayya· raf gemileri torpillemek için surette harekete geçmesini 
reci ve sair gönüllüler alay Almanyanın savurduğu son en küçük vapurlarla tn e· 
alay Finlindiyanın imdadına tehd1°dler buHtün memleket- h · b le emmıyetsiı ahkçt gemile-

OJmak üzere Isveçe vasıl lerde ve bilhassa Amerikada rinin de silahlandırılması~ı 
elaıaktadırlar. hiddet ve infialle karşılan- tavsiye etmektedirler. Mat-

Paris (Radyo) - Abloka· mııtır. buat elan orta çağ usülJeri!e 
lltn tesiriyle Alman ihraca- · Londra (Radyo) - Alman harp eden Almanyaya baı-
tıaın her yere olduğu gibi yanın düşmanı olmıyan dev- ka türlü meram anlatmanın 

Betçikaya da yapılan mikda· !etlerin ticaret vapurlarına mümkün olmıyacağını ilave 
rın pek az bir mikdara in- Alman denizaltaları tarafın- ediyor. 

ııtt~ıııııtıııııııııııtıııııııı:::ııııı:ııııııııııı:ıııııı:ııııııı:ııııııı:ııııı 
Soyet - Fin Adliye Zelzele O du 

HaPbi Vekilimiz -··----Loııdra lS (Radyo) - Fin-
~ibdiya, 1896 ıınıfını, yani l 
4 Y•şında olanları silih al-

~=• d~vet etmişt~1"~ İki gün 

1 
Ytnı olarali sılaha çağrı· 

• 11 iki sınıftır. Birincisi 1897 
•uufi idi. 

londra 15 (Radyo) - Fin 
cephesinden alınan haberlere 
iôre, röiüs göğüse son de
~tce şiddetli muharebeler
k~n ıonra Finler bazı mev
d!1~rden hafifçe çekilmişler
. ır. Sovyetler daha dört Fin 
~a~i.lilcimı za ptettiklerini bil-
ırıyorlar. 

Deniz nakil 
vasıtaları 

1 ----lcu ·~•nbul - Liman tarife 

1 
anayonu hafta içinde top-

1•~cak, deniz, nakil vasıta
-rıd llıa yeni Dcrctlerioi tcsbit 

t ecekt• ır. 

İzmire teşrifleri bildirilen 
Adliye Vekilimiz B. Fethi 
Okyar yarın 17-2 940 Cu
martesi güuü saat 16,30 da 
İzmir A1sancak istasyonu
nca inerek şehrimizi şeref· 

lendirecekleri haber alınmış
br. 
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er ı masasının başında buldu.Kız bugün biraz da-

---Ankara - Zilede 3 defa 
zelzele olmuştur. 
Amasyanın bir, iki nahi

yesinde birkaç yer sarsıntısı 
olmaıtur. Hasarat yoktur. 

Adana - Buraya yerleş
tirilen vatandaşlar arasında 

bir: tek ölüm vakası olma
dığı gibi hadisesiz 10 doğum 
vuku bulmuş bunlardan b:ı-

bası felaket kurbanı olan bir • 
yavruya lnönü adı verilmiş-
tir. Kırk hasta vatandaş has
tahanelerde iyileşmiştir. 

_...._..., ..... +...-.--

Şehvet anı 

Yaratan ve ya,atan: 
Ertutrul Muhsin 

e 

lindiyaya muavenet vadet
tiler. Fakat bu yardımcı 

müttefikler askerler inin Is\ eç 
ve Norveçten geçmeleri la
zımdır ki bu iki hükumet 
buna razı olaııyorlar. Zira 
Sovyet ve Almanyadan kor
kuyorlar. 
Müttefikler Sovyetlerle mü-

nasebeti kesmeleri •· harbin 
yakın şarka aksedeceğini 

yani Kafkas ve Karadenize 
geleceğini biliyorlar. Bu yüz 
den bir taraftan bir fo rmulü 
eziyor'•"· Diğer taraftan da 
yakın şarkta sevkiy t yapı-
yorlar. 

Çünkü Ş.ırk meselesi ln-
giltere ve Fransanın ruhu, 
hayatı demektir. Bu iki dev· 
let burada Polonya ve Fin
ıandiyadaki gibi soğuk dav-
ranamıyacakla dır. 

YENiBULGAR 
KABiNESi 

Sabık Bu/Kar Baıvekili 
Köse loanof 

Sofya (Radyo) - Bulgar 
Başvekili Köıeivanof kabi
nesinin istifasını vermiştir. 
Kral bu istifayı kab&d etmiı 
ve profesör Bogdan Tilofu 
yeni kabineyi teşkile memur 
eylemiştir. 

Gazeteci Sedat, profeıö· 
rün zelzeleler hakkındaki 
~onferans suretini arkadaş
larına okurken Adilin evin
de bulunan her fudin gös
terdiği alakayı görerek sor-

du: 
- Bu konferansı nasıl 

buldunuz? Muallim Demir 
hemen cevap verdi. 

- Çok enteresan, çok 
faydalı.. Bence bu gibi ya
zıları biraz daha kısaltarak 
bütü:ı okuma kitaplarına 

sokmalıyız. 

Avukat Nadir tasdik etti: 
- Çok doğru söyliyorsu

nuz, yer yüzünde, oturduğu
muz yerlerde, .. yurdumuzun 
bu zelı le felaketlerinden 
birçok defalar umumi ve 
milli matemlere uğradığı dü
şüpülerek bu bahislere gök 
yüzündeki yıldızlardan ziya· 
de ehemmiyet versek yeri 
vardır. Büyük .. harplerin, 
müthiı sari hastalı\ı. ların vü
cude getiremiyeceği tahri
batı, yapamıy:acağı insan te
lefatını .. beş on daJqka zar:

fında yapabilecek)elzele feli-
keti için ] çocuklarımıza Te 
!bütün vatandaşlarımıza neler 
okunulsa, öğrenilse gene 

azdır . 

- O halde,..mü,.ade edeı-
seniz, size diğ'er bir pröfe
aörum1.1zun ayai mevzu bak
kında yazdığı bil' makaleyi 
ve muktedir büyük mimar• 
larımıııo bu hususta alınma
sı lazım gelen tedbirlerden 
bahis bir iki yazısın\_da bu· 
rada okuyayım. 

Gazetecinin bu teklifi d' 
memnuniyetle kabul edildi
ğinden aıaiıya naklettiğimiz 
şu iki yazıyı da okudu: 

-o---

B. E. Lahn'ın 
mütalealan: 

-o-

:en ve şatır idi. Efendisini görünce fırladı onun eline 
IC"ıldt Miifettiı de o ateıli dudaklara bir ikinci puse 

ondurmak fırsatını kaçırmadı. Kadın elinden çekti 
'e sekreterlik masasına tekrar oturttu. Ona : ' 

~,,.... _.,::....;.._-.~~ Hüseyin Cahid 

Yeni kabinede Bulgaris
tanın Belgrad sefiri Popof 
hariciye nezaretine ve iGra
pulski de dahiliye nezareti
ne getirileceklerdir. 

Sabık Başvekil Köseiva
nofun, Roma sefaretine ta
yin edileceği söyleniyor. 

Zelzelenin muhtelif şekil

leri vardır. Yer altındaki mu
azzam mağaraların çökmeai 
ve yahud bir volkanın indi
faı, mahalli ehemmiyeti ~z - Ben, dedi, seni yanımdan ayırmıyacağım, sana 

Y•ıına okumay büt.. ı · ·· v k · b ı ve un muame eyı ogretere sem 
y:~ ıandaliyeye liyik bir ıahsiyet haline koyacağım. 

l 01
•1 bu bir sır olarak aramızda kalacaktır. 

b h~yar işık bu okşayıcı ve ümid dolu sözlerile dil· 
er ıztn gönllinü aldı. 

* " • 
G Çok geçmedi, Okranya eyaletinin ilk mektebler 
rileneJ. inıpektorunua delicesine sevdiği güzel sekrete
••de Kıyef şehrinin her sosyetesinde görünmeye baş-

ı. 

Bu hayalperest ve inatçı kadında büyük Pedago
run, yGk k T 
talak .. ıe ı •m adamının aklını çelmekte tam bir us-
d f' goıterdi. Elli üç yaşındaki bu bekarı kendi mü· 
a •adan · b. 

•tıkuaı k •cız ır hale koydu. Kadının btitün emeli 
lapekt a.nchnp kendini nikah ettirmek idi. Fakat 

orun ili• ve f. K. f h · · h't· b lla lllani 'el' fere ı ve ıye şe nnın mu ı ı u· 
lılılita . 

1 ı. Bununla beraber bay Butuviç güzel aşı
ıaran Ira 

Dıadı, bu dlle rıısında mukavemet edemedi, dayana-
ge lc9111 dvaaadı. 

Ertuğrul Muhain 
Dün Elhamrada gazeteci

lere hususi bir seansta "Şeh
vet kurbanı,, nı, Türk filim
ciliğinin her Türkün göksü
nü iftihar ve gururla kabar
tacak bu büyük şaheserini 

ve ayni zamanda yaratıcısı 

ve yapıcısı Ertuğrul Mubsi
nin hareketli ve sözlü san'at 
Abidesini gösterdiler. 

Hiç bir yersiz tefahüre 
kapılmadan iddia edebiliriz 
ki İpek stlldyoıuaun ibdi 
ettiği bu filim Avrupanın en 
muvaffak olmuş filimlerioe 
meyd•n okuyabileceği gibi 
Ertuğrul Muhsinin yarattığı 
ve yaıathğı kudret ve san'at 
harikası da bu eserin ilk 
mebdei Emil Yaniks'ın o 1 

[ Devamı 2 inci sayfada ·] l 

Parla Radyosunda 
Paris - Fransayı ziyaret 

eden Türk gazeteciler hey
eti reiıi B. Hüseyin Cahid 
Yalçın bu akşam Fransız 
radyosunda Türkçe neşri
yahnda Fransadaki intibala
rını anlatacaktır. 

--o-
Tünel başı 
Cinayet i 
Istaabul - Tünelbaşı ci

nayeti tahkikatında vartlan 
neticeye göre Halil ile ka
rısı Fatma birbirlerini kes
mişlerdir. Facianın şekline 
bakılarak hiılerini tatmin 
edemiyen Halilin müthiş ih
tiraı ve kıskançlığı yüztin· 
den iıleadiği anlatılmakta
dır. 

(Devamı var) 

Sulh - Gelebilir miyim? 
İngiliz - Bakayım; pasaportunda Çemberlayn'ın iaızuı 

var mı? ... 
(İtalyan karikıt&rü) 
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Asri Fallar: 
(Salon Eğlenceleri) 
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234 - Bazan sizden daha 

çok sıkıntıda olanları düşü· 
nerek lıalinize şükür ediniz. 

235 - Kibir ve gurur 
sonradan görmelerin hasta
bğıdır. 

236 - T alilı size gülmek 
için ıizi ~üler yüzlü bulma
lıdır. 

237 - Bir evden bereketi 
koYmak isterseniz o eve dı
rıltı ve rürültüyü sokunuz. 

238 - Haksız olduğunuz 
Yakit ısrar etmeyiniz. 

239 - Mes'ud olmak için 
her şeye malik bulunuyorsu
nuz, bununla beraber bugün 
meı'ud ve bahtiyar değilsi
niz.. Kabahat kimde 1 

240 - Biraz neş'e, biraz 
spor Ye gezinti, biraz eğlence 
sinirlerinizi yatışmağa kafi 
relebilir. 

241 - Hayatta sıkıntısız 
hiç bir kimse bulunmadığına 
göre siz de kçük sıkıntı ve 
lizilntnlerle ömriinüzü zehir
lemeyiniz. 

242 - Si:ı, sizi hakiki su
rette sevenleıi maalesef bil
miyorsunuz .• 

243 - Senin gözlerin o
nun gözlerinde, enun gözleri 
senin kesende.. Bunun için 
zor anlaşabilirsiniz. 

:144 - O kadın hem seni 
ve hem de paranı seviyor. 
Gd de bu işin içinden çık. 

245 - Sefaletten korku
yorsan para kazandığın za
manlarda para kazanmıya

cağın zamanlar(diişün. 
246 - Az tama çok ziyan 

ketirir. Bu ataların sözünü 
bir levha yapıp başının ucu
na aı. 

(Devamı var) 

Skotland Yard 
9 bin Almanı 

arıyor 
İngiliz polisi, Almanya ile 

harbin başlaması üzerine İn· 
gilterede ortadan kayboJaa 
9 bin Almanın ne olduğunu 
araştırmaktadır. Bu Alman
lar ne lngiltereyi terk ede
rek Almanyaya gitmişler ve 
ne de lngilterede kalacak
larıaa dair hükumetten mü
saade istemek için kendile
rini kaydettirerek ruhsatna• 
me almışlardır. Sadece izleri 
kaybolmuştur. 

Harpten evvel, lngilterede 
Alman ve Avustoryalı olarak 
74,233 kişi vardı. Harp ko
punca 500 kadar Alman res
men lngiltereden ayrılarak 
memleketlerine dönmtiş ve 
lngilterede hilen 65,000 ka
dar Alman kalmıştır. Fakat 
bu11lardan 9 bini ortada yok
tur. Bunlar yakalanınca sür
rün edileceklerdir. 

Dr. Fahri Iıık 
lmıir Memleket Hutaneıi 

Rontken Mütebasıııı 
Rontkenveelektrik tedaoia 

yapılır ıkinci 8eıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

(llALltlB SiSi) 

Mareıal Bodoğliyonun m111'1lç efkirını •e Romada çıkan 
Kuriero Podono gazetesi Türk - ltalyan konuşmalarının 
hoşa ıidecek bir şekilde ilerlediklerini ve bundan iki tara
fında memn\ln olduğunu yazıyor. 

V c şun11 ilaYe ediyo": Bu müzakereler yakında tamam· 
lanarak ve iki tarafa d11 iktisadi ve siyaıi menfaati ar temin 
edecektir. 

Sovyetler Alman hududunu 
tahkim ediyorlar 

Brüksel 15 (Radyo) - Komanyadan Litvanyaya kadar 
uzanan yeni Alman • Sovyet hududunda Sovyetler tarafın· 
dan büyük istihkamlar inşasına başlanmıştır. Bu müdafaa 
hattına (Stalin hatta) ismi verilecektir. 

Mühim Radyo Haberleri 
lstanbul - lstanbul radyosu Ankaraya bağlanacak ve 

ayni pragramı, keldi eski dalgasından neşreyliyecektir. 
Bu suretle Balkanlarla Istanbal Ankarayı daha iyi dinli

yeceklerdir. 
Istanbul - yirmi beşinde yurdda yeniden beş Halkevi 

ve 140 okuma odası açılacaktır. Başvekilimiz Bay Refik 
Saydam o güo öğleden sonra radyoda bb· nutuk irad ede· 
celctir. 

Istanbul - Mecidiye kruvazörü, kendi mühendislerimiz 
tarafından yenilenmit Ye bugün limanımıza gelmiştir. 

lstanbul - Atılay adındaki tahtelbahirimizin tecriibeleri 
sona ermiş ve gemi, bugün donanmamıza iltihak eylemiştir. ____ ...... __ _ 
ŞehYetkurbanıı Av 

-oo-

Yaratan ve ya.atan: 
l!rtujrul Muhsin 

• • 
nıevsımı 

bitti 
_..,._ 

Amerik:ada dul kadınların 
bir klübü ve klübün 250bin 
azası vardır. Klübün senelik 
kongresinde reis bayan Stal, 
talimatnamenin bazı madde
lerinin yeni zamana göre 
değiştirilmesi teklifinde bu
lunmuıtur. Klübün başlıca 
gayesi, Azaları dul kadınla
rın yeniden evlenebilmtleri 
için kendilerine yardım et
mektir. Reis bu husustaki 
maddelerin değiştirilmesini 

istemiş, kongre bu teklifi 
kabul etmiştir. 

Dullar bundan sonra ko
calarından güzellik Ye ı:en-

gin1ik aramıyacaklaJ', müs
takbel kocalarının iyi bir 
insan olmasına dikkat ede· 
ceklerdir. 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

18 Şubat 940 Pazar günü 
saat 10 buçukta birinci Kor
don Mustafa bey caddesinde 
14 No. lu apartmanın 2ci 
kaiında Banko Di Roma ikin
ci müdürü Gildo T omele ait 
fevkalade zarif ve nadide 
mobilyaları müzayede sure
tile satılacaktır. Satılacak eş
yalar m~yanında Viyana ma
mulatı mükemmel yatak oda 
takımı, 2 adet çift elbise do· 

-o- 939 .. '40 av mevsimi 15 labt, 3 aynalı tuvalet, 2 adet 

-Baştarafı linci sabifede-
unutulmaz zaferinden zerre 
kadar farklı değildir. 

Muhakkak olan bir şey 
varsa bu, her türlü takdir
lerin •e tahminlerin fevkinde 
bir muvaffakıyet ile dilimize 
tercüme ve muhitimize ada
pete edilmesi dolayııiyle bu
nu herkesin dalaa çok beie
necegı ve seveceğidir. 

Iıte bunun içindir ki bu 
parlak zaferleri ile Türk 
sanatının yüzünü ağartan 

bu büyük ve yaratıcı san'at
karımız Ertuğrul Muhsioi, 
san'atın güzelliği kadar çeh
resinin ve vücudunun nefa· 
set ve letafeti ile de tak· 
dirler celbeden Cahideyi, 
her filminde yeni b1r terek
ki hamlesi gösteren Neclayi, 
Ferdi Tayfuru, Suaviyi, Sa 
di Nevini ve şimdiden harı 

kalar gö.stermeğe başlayan 
küçük Gülsereni can ve gö
nülden tebrik etmeği milli 
bir ödev saydık. 

SIRRI SANLI ----
Kaymakamlar 

arasında 
Dahiliye Vekaleti, kayma-

Şubatta kapanmlştır, Binae- çift birerbuçuk kişilik kar· 
naleyh bu tarihten bir Ağuı- yola maa somya iki komo-
tosa kadar keklik ve alelu- dinosu ve 2 tabaresi, çift 
mum kuş ve tavşan avları perde maa korniz, birli ve 
yasakbr ve bu müddet zar· üçlü ele!itrik avizeleri, Viya-
fında avcılık yapanlar 3167 na mamulatı kıymetli yemek 
sayılı kara avcılığı kanununa oda takımı, 2 adet çift kris-
göre ağır ceza göreceklerin- tal camlı büfe, kare açılır 
den vilayet makamı keyfi- yemek masası, 6 adet maro-
yeti şimdiden clakadarlara ken ıandalyesi, güzel bir 
tamim etmiştir. Avcılarımız kristal vifrin, kolonab saat, 
bundan sonra Ağustos ipti- abajur, keten perde: Japon 
dasına kadar yahnz toplu yazoler1, şemsiyelik, Viyana 
olarak domuz ve kaplan av- mamulatı kadife kaplı bir 
ları tertip edeceklerdir. kanepe iki koltuk, bronz iş-

•••• lem eli orta masası, elle iş-

10 milyon kilo lenmiş keten üç perde kor-
=nezalarile, yazıhane ve koltuğu 

tÜtÜnalacaklar kadifeli mükemmel Ameri
kan bir kanepe iki koltuk, 
Marsehal markalı iyi sesli 
Alman piyanosu, taburesi 
ve notaları, iyi bir Ameri
kan duvar saatı, beş parça
dan ibaret hasır takımı, şö
mine soba borularile, büyük 

-oo-

lngiltereye sevkedilmek il
zere Izmir ve Istanbul piya
salarından iyi kalite yedi 
milyon kilo tütün mnbayaa 
edileceği öğrenilmiştir. Fran
saya sevkedilmek üzere de 
üç buçuk milyon kilo tütün 
satın alınacaktır. 

kamlar arasında yeniden ba
zı değişiklikler yapmak ka· 
rarındadır. 

Bunun için Vekalet tetkik 
ve hazırlıklarına başlamııf bu· 
lunmaktadır. 

ve rahat kadifeli kanepe iki 
koltuk, telefon masası duvar 
etejeri, çiçekli sehpa, aba
jur, ayaklı dikiş makinası, 

elbise dolabı, divan, beyaz 
kristal camlı despenç, mer-
merli masa, beyaz dolap şi
fonyeralı, yemek sandalya· 
ları, buz dolabı, mermerli 

Emin oğlu Mehmedin Basmahane şubesine olan emlak 
satış bedeli boreuBdan dolayı tahsili emval kanunu hükiim
lerine tevfikan haczedilen İsmet paşa mahallesinin birinci 
Yüksek sokağında 45 sayılı ve 300 lira kıymetindeki arsa
sı idare hey'eti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çı-

masa, hava gazı ocağı, mut· 
fak takımı ve seccadeler 
büyük uşak yolluk ve sair 
bir çok lüzumlu eşyalar bil
müıayede satılacaktı. Bu fır· 
satı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma mobilya 
salonu. 

Aziz Şınık, telefon 2056 

karılmıştır. 
Taliplarin 26-2-946Pazartesi günü saat 15 te Vilayet ida· 

re heyetine müracaatları ilan olunur. 9-16-22 (385) 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polis merkezi karıı11 No. 864 Hasan Tahıia Öedeı Telefon 8497 

YAZAN:****• 
-33-

11Lotta SYard,, Fin kadın 
teşekkiiliinün umumi vazife
si, tıpkı milli milisi gibi ve 
onun faaliyetile müvazi ola
rak dini, aile ocaiını ve va-r 
tanı miidafaa ve muhafaza 
etmektir: 

Bilhassa milli müdafaa ve 
ahlik mefhumunu buvvetlen· 
dirmeğe çalıştığı gibi ordu
nun yanında, onun giyim iş

leri tedvır, ilaç ve pansıman 
vesaitini temine yardımdır. 
Bu teşkilat dört şubeye ay
rılmıştır. Biri 11 Sıhhi büro,, 
dur. Milis kuvvetine hasta
bakıcı temin eder ve sefer
berlik halinde, kabiliyetli bü· 
tün azasını ordunun muanaf 
hastabakıcılık teşkilatının em.1 
rine verir. 

ikinci bir şube mutfak şu
besidir. Bunun azası, ordu · 
nun hazeri manevralarına iş
tirak ettirilerek yetiştirilir ve 
seferberlik halinde sahra 
mutfaklarının kadrosunu vü
cude getirir. 
Üçüncü bir şube Milis kuv
vetlerinin giyim ve techiza· 
tile alakadardır. 

Dördüncü şube ise teşki· 
labn mali şubesidir. Umumi 
halk şenlikleri tertip eder ve 
müessesenin yaşamasına la
zım olan mali kaynakları ya 
rabr, tahsisat bulur. 

Muvazzaf "Lolta,,lar da iki 
kısımdır. Ev ve sahra 11Lotta,, 
ları. Sahra Lottaları daima 
Fin milisinin emrindedir. 
Hepsi muhallftir . Vatana ve 

orduya sadakat yemini etmiş
lerdir. 

Kendisinin vazife başında 
gri renkte hususi bir kıya
feti vardır. Bunlar, gece ders
leri ve kurslara devam eder
ler. Ayrıca kabiliyetli olan
ları halka konferanslar ""' ve
rirler. 

Bu sayede, bütün memle
kette hastabakıcı yetişmesini 
kolaylaştırırlar. Son seneler
de, teşkilatı memlekette da
ha şümuHendirmek için ço· 
cuklardan da Lotta azası 
kaydetmeğe başlanmıştır. 

(Sonu yarın) 

16 ŞUBAT 

Şehir haberıerı 
~-~~~~~"----·· 
Şehrimizde 
Fırtına 

Dün okşam üzeri beıten 
sonra şehrimizde müthiş bir 
fırtına olmuş ve bu yüzden 
Karşıyaka vapurları bir saat 
kadar işleyememiştir. 

Gelenler, Gldenler 
Eskişehir mebusu B. izzet 

Arıkan Ankaradan, Manisa 
mebusu B. Rıdvan Nafiz 
aydından gelmişlerdir. 

(çel mebusu 8. Cemal 
Mersinli Ankaraya, Manisa 
mebusu B. Refih ince Ma-
nisaya, Konya mebusu B. 
Ali Riza Türel lstanbula 
gitmişlerdir. 

Vezir veOsman 
Ağa Suları 
Sineklideki heyelan yüzün· 

den bir müddetienberi veri· 
lemiyen Vezir ve Osman ağa 
sularındaki tamir ve temizlik 
ameliyesi dün akşam ikmal 
edilmiştir. Suyun bugün ve
rilmesine başlanmıştır. 

E.trüsk vapuru 
Akdeniz ve Ege denizinde 

müthiş bir lodoı fırtınasının 
hükiim sürdüğü öğrenilmiş· 

tir. 
Dün öğleden ıonra futıaa 

çok şiddetlenmiştir. Dün 
Mersin hattındea relmeıi 
beklenen Etrüsk vapuru da 
fırtına yüzünden gelememiş· 
tir. 

Bugün gelmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

PAMUKÇULARIMIZ 
Şehrimizdeki palamut •e 

palamut bllasası ihracatçı
larından ayrılan komite, teı
kil edil~cek birliğın eaaı 
nizamnamesini hazırlamııtır. 
Bugün saat 16 da ticaret 
odast salonunda umumi he
yet toplanacak nizamnameyi 
müzakere edecektir. 

Vilayet Meclisi 
Vilayet umumi mecliıi, bu 

gün saat 1.f de vilayet ıalo
nunda toplanacak, bildc• 
üzerindeki tetkiklerine de
vam edecektir. 
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Bir ihtiyar erkeğe genç ve 
güzel bir kadın Tabiatın 

bir cezasıdır •• 
ihtimal kurnazcasına sayılan bu hareket taınirİ 
imkansız bir hatadan başka bir şey değildir. 

Çok geçmedi, Butuviçle güzel kadının nikah ıııe" 
rasimi ilan edildi. Bu haber Kiyef muhitini hayrette 
bıraktı. 

ilk okullar genel müfettişinin başında bir genç!ilı 
rüz2arı esiyordu. Bu rüzgar yalnız müfettişin hab11i, 
deyil müfeitişlik dairesinin de intizamını değiştirdi. D~ 
irenin eski mobilyasile beraber eski usulleri, Butoviçıll 
bal ve hareketi hep değişti. Her şey de bir inkiliP 
yapıldı. .,1 

Az vakitte çok çalışan, yalnız okuyup yazoıağ 
deyil bütiln fenleri birer miktar öğrenen genç ve gii: 
zel katip inkilabını ilk mekteblere kadar teşmil ettı· 
Müdürler, öğretmenler hep inspektorların karısıD111 

etrafında dolaşıyorlar, ufak vesilelerle müfettişlik d•' 
iresine gelerek sekreterden yeni yeni talimat aJıyot' 
lar, bu suretle Katerinin gözüne girmek istiyorlar~~ 
Bu kadar erkek, bahusus bu kadar alim erkekler•. 
kalbini fethettiğini gören genç kadının gururu ve ııse~ 
sa isi artıyor, bütün Rusya erkeklerini teshir edece 
kadar büyük ve zengin tuvaletler icad ediyordu. 

Q 


