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DLl .. ~E VEKiLiMiZ 

!ETkIKLERİti: BAŞLADI 
ç rtndenberi ıehrimizde . -

. ~"'•D Adliye VekiJimiz --~;..._.-..,._,...---:---- -
1 Fethi Okyar dnn öğle-
~· •onra müzeye gitmiş 

laat kadar tetkikatta 
11•uauıtur. 

Bay Fethi Oky•~ müze 
erine .şu s~hrları yaz

fhr: 

.. Seliheltir.. Kantarın him
. et ve ~H.J"isi ile pek zengin 

.hah.. gelmiş olan lzmir 
"-•erler müzesini hay· 

alda gördüm.,, 

~dliye Vekilimiz saat on 
~ıde lzmirpalaıtan Hal

'tİQe gelmiş ve Halkevini 
ttd•L . hden sonra tekrar lz-
ltpaJasa dönmütlerdir. tYln Vekilimiz bugün 
~ hleyi~ viliyet, komutan
. ' beledıye reisliği partiyi 
Ylret ettikten sonra adli
'1e giderek tetkiklerine 

• •• 'Irk Matbuat 
Hey' eti 
-o-

b Pariı - Bir haft&dan beri 
.. "'•da bulunmakta olan Türk 
tktbuat bey'eti, diln Semplon 
• 'Presiyle lstanbula mlite
"''cc'b 1 en hareket etmiılerdir. 

Müsellih 
l Alman geml•I 

btı 0•dra 18 (Radyo) - Mat
•iQ~t lllüsellih Alman gemi
ed 1 kendi sularına ka hol 
t.

1
' 11 Norveç hükftmetinin, 

oı e b'I 
dıtı 1 e bitaraflıktan ayrıl-
~- 111 Yazm•kta ve ıiddetle 

CQnı etmektedir. 

to bin ltalyan 
Pa • lt.J l'ia - Fransada bulunan 

~itr·~ tabasından on bin 
ra Fualindiyaya yardım için 
1-r~tlUil yazılmağa baılamıı
ile F~· Bunların, ilk vaııta 
CtkJ •~llndiyaya hareket edc-

trı ıöyleniyor. 

başlamııtır. 
Vekilin yarın Bergamaya 

gitmesi muhtemeldir. 

Zelzeleler 
Zarar Yaptı 

-0-

44 EV OTURMLMIYACAK 
BiR HALE GELDi 

-o-
Muğla 18 (A.A) - Dnn 

öğleyin ıaat 1 l,SS de Muğ-

lada amudi bir zelzele olmuş 
Ye Muğlaya 15 kilometre 
mesafede bulun•n KBkova 
nahiyesinin merkezi olan 
Ucada 44 ev oturufmıyacak 
bir şekilde hasara u;ramış
tır. 

Hükumet Ye belediye bi
naları da çatlamıttır. Dağda 
odun kesen iki kiıı düıen 
kayalardan yaralanmışlardır. 

Bayburdla Zigana arasın
daki yollar, iki ay kapalı 

kald:ktan sonra nihayet açıl
mıı, nakil Yasıtaları iılemeğe 
baılamııtır. 

Kop d•ğı yolu da yakında 
açılacaktır. 

"-........ -25-
tttı. kat . o· . . h M d B •'ic.d erın ımıtrıyevna, ya ut a am utoviç bu 
fiille .•rı duyduğu sevinç ve minnetdarlıklarını müda-

....... •zaba baılımıı ve ancak : 
..._ Ytzbqım, sizin b•na ettitiniz lutfü aı il unut· 
hiıY•cağım. Bu and• aize borçlu olduğum minnetdar
te,.;e •uretle ödeyebileceğimi bana açık söylemekte 
PtJa.l~iid etmemenizi rica ederim. Bu dilek ne kadar 
Itri dı ve ne kadar değerli olursa olsun fedaıından 

D· urmııyacağım. Velev olsa! .... 

lcet •yt~ildi. Yiizbaşıdan cevap alamadan tren hare
lcald el tı. ikisi de birbirine manidar bakıılar atmakla 
Pe 

1 
ar. Madam Butoviç zarif elini bir mllddt.t vaıon 

•çere · d 'İile kıın en ıalladı. Nikolayeviç te yerlere kadar 
lllafihe b' m~~abeleden baıka birıey yapılamadı. Ma
d .. 11111 ırbırıne atılan bu işikane bakıılar iki kalbin 

anrıa kifi gelmiıti. 
Ytııbaıı t · d&1a11 

renın arkasından baka kaldı, ve derin bir 
t•adı"ceye daldı. Güzel kadınla açıktan açığa anlaı· 
~ llrıa çok mliteeaaifti. 
.....::raJıat bid' 
ltateri ııeler pek çabuk hem vaktinde hem 
llaediJ~. ve hem de Nikolayeviç için yardım da ıecik· 

liaıdut bo 
birq1 in Y1lndaki bu acele ve kısa görüşmeden 
hohınof: R•onra bütün dünya gazeteleri ıeneral Sok
dıı.,. 11 uıya Harbiye nazın tayin edildiğini yaz-

.. Mareşal 
tında 

·--- ........ ---- -

olunur. Toroı dağlarını• 3 
bin metreye varan tepele
rinde müstehase olarak bu
gün Akdeniıde yatamakta 
olan kavkaılara teaadüf e
dilmektedir . 

Bir avuç In2iliz asker ve zabitinin gösterdiği 
Meseli Anadolu ııradat

ları gibi bir sıradaiıaın hu
susi bir mahiyeti yoktur ; 
yalnız bütü 11 kıt'aları ~eçen 
ve bütün yeryüzünde uzanıp 
giden büyük dağ silıilelcri
nin büyük ehemmiyeti Yar
dır. Yalnız arz ııthıoın aıla 
kırışıklaklar g6stermeyen iı
tikrar peyda etmif miDtaka
larla ve bu gayrimal6m kuv· 
vetlerin teairile bareket edea 
ve tekli bozulan zayıf mın· 
takalarla ayrılmıı oldatuna 
müıabede etmek milmklln-

•• 
enerıı 

Paris (Radyo) - Maoner
h,.ymın son Hitabesini tef
sir eden bir askeri muhar
rir diyor ki: "Kahraman ma
reıahn boşuna söz ,öyleme· 

diğini tecr6belerle gördük av 
rupanın bir çok yerlerinden 
yardımlar alan Finlandiya
nın daha mareıalın sevk ve 
idaresile bu kllçllk milletin 
çekildiği yeni ve en sağlam 
m6dafaa hattındada harika· 
lar göstereceği muhakkaktır." 

Pu;s (Radyo) - Eıki 
Paris sefiri Loadra radyo· 
sunda Fransızca olarak yap
mıt olduğu bir hitabede de
miıtir ki: 

"Fransadan çekildikten 
sonra ilk defa aiyHi mese
leler hakkında söz ıöyliyo
rum bu ilk hatabımla bntila 
cihana Avrupayı Avrupayı 
emri Ye keyfi altında yaşat
mak isliyen bu harp Alman
yaoın değil Göbelsin yal•n· 
larile hazırlanmış Hitlerin 
harbıdır. Buglln benim en 
bnyiik tesellim lngilterenin 
Franıa ile her zamandan 
fazla bir anlaşma ve birleş· 
me ile Avıupayı kaba ve 
inHniyetaiz zalimlerin elle
rinden kurtarmak için yap
tıklan ve her halde Hferle 
neticelenecek aavaılandır. 

Paris (Radyo) - Bura ve 
Londra gazeteleri, Kızıl t•y
yarelerini hiçbir askeri kıy
met ve ehemmiyeti haiz ol
mıyan k6çük Fin ıehirlerini 
yakıp yıkmaktan ne istifade 
elde ettiklerini anlamanın 
mümkün olmadığını ve bunu 
uğradıkları hezimetleri unut
turmak ve Sovyet umumi 
efkinnı yatıştırmak için y-p
ıalar da bu ne harp ve ne 
de inıanlık kanunlarina uy
gun dllfmiyen bu zalimane 
harekeilerine cihan umumi 
ef kirını kendi emellerine 
çekmekten baıka bir şeye 
yaramıyac•iını yazıyorlar. 

Pariı (Radyo) - Altmark 
vapurundan bir avuç lngiliz 
zabit ve neferinin llçyllıü 
mntecaviz lngiliz eıirlerini 
kurtarmak için ıösterdikleri 
enerji ve cesaretin doğurdu
ğu hicap ve rezaletin teıi· 
rini azaltmak için Alman 
propaganda nazırı kDfürler 
basmaktan ve Norveç hliku
metine tehdidler savurmak
tan baıka ıCSyliyecek bir söz 
ve yapacak bir ıey bulama
mıtbr. 

Pariı (Radyo) - Fin tay· 
yarecileriyle makayeıe edi
lemiyecek derecede diıman 
haYa kunetlerini yararak ve 
oalara yalaız IOD ba•a bar-

ve cesaretin t esirleri 
binde 24 tayyare kaybettiren 
hücumlarında gösterdiklHİ 

muvaffakıyet ve Lcningrad 
şimendOfer hattını tahr p 

etmekte izhar ettikleri maha· 
ret ve cesaret dünya askeri 
mahfıllerinde bayranhkla kayt 
ve zikrediJmekf rdir. 

SOVYET-FiN HARBi 

Finlandiyada esir edilen Ruı askerlerinden bir grup 
Londra - On sekiz gün- yük değil dir. lnıanca zayiat 

lük en kanlı muharebelerden onlkişidir.I Taarruz ed~n tay-
sonr.e FinJindiyalılar dlln ge
ce Fiulindiya körfezinden 
Kueli berzahının merkezin
deki Buafski gölüne kadar 
60 kilometrelik bir cephede 
bazı noktalardan çekildikle
nnı bildirmişlerdir. Şimdi 
Finlandiya ordusu asıl Man
nerbıym hattında düıman 
tecavüzlerini beklemektedir. 

Üç ylizden fazla SoYyet 
tayyaresi harp ıahaaı hari-
cidde on Fin ıebrini bomba
lamıılardır. Maddi zarar bü-

yarelerdco bir çoğu d0şllr61-
müştür. 

Helsinki (Radyo) - Sov
yetlerin Komu mıntakasında 
verdikleri telefat 1300 dür. 

Son Tebliğ: 
Son Finllndiya reami teb-

liğinde Kareli berzahında 
Sovyetlerin Fin müdafaa 
hatlarına yaptıkları tazyikin 
tiddetinia, ıon yirmi d&rt 
ıaat zarfında azalmıı olduğu 
bildirilmiıtir: 

--------• ·---------
Alman mühentlisleri Kafkas
larda müdafaa Jıattı yapıyorlar 

Sofya - Sorihlen telefonlanıyor: Deyli Telgraf ve Tay-
mis gazetelerinin Alman kaynaklarından öğrendiklerine göre 
Sovyet Rusyaya pek çok Alman mühendiıleri relmiıtir. 
Bunlar Sovyet Rusya ile Almanya araıındaki mllnakallb 
tertip ve ikmal, bazı Sovyet limanlarını tamir ve inş•, Sov
yet cenub hududlarındaki istihkimlan tahkim edeceklerdir. 

Sofya - Alman mühendisleri Karadenizde Sovyet aa
hillerinde Batum, Odeıa, Maryopol limanlarım tamir ve 
tahkim etmekte devam ediyorlar. Zira Sovyet petrol boru
ları buralara kadar uzanmaktadır. Bundan bııka bir kııım 
Alman m&hendiıleri de Romanya hududunda Dinyiıter nehri 
tarafında tahkimat yapmaktadırlar. 

dür. Zayıf mıntakal~n~ ~eY· 
cudiyetinin menıeı, ıhtımal 
arzın kendi mihveri etrafın
daki hareketi ve yahut an 
dahilinin aoiumUJ netice
sinde vukua ıelen takalltı-
tur. 

Evvelce mevcud olan ba 
kuvvetler, ıönmOt deiildir. 
Bu zayıf mıntakalar: dahilin· 
de ıurada burada ·~ ıerfin
likler, tazyikler Yardır. Ka· 
yalar, mukavemet eder. Fa
kat tazyik fazla kaYYetle· 
nince kayaların deruauaa 
da sirayet eder. Sabhta ba 
hareket, zelzele ıeklinde 
kendini ı&aterir. Dailan t .. -
kil eden keıif tabakalaru 
her zaman çatlaklar Yardır. 

Çukurlarla havzalar, luv
rılmıı olan dai ıilaileleri a
raıındaki biylk çatlaklana 
boyunda bulanar. itte tah
telirz tazyikle, bu çatlak
larda, kayalardaki bu yara· 
larda mlbavat peyda eder 
ve feliketlerin menıei de 
budur. Bereket verıln arzın 
dağlık mıntakalanaaa biç 
de zelzele olmayan ıe•it 
mıntakalar yarcbr. 

Diğer bir takım ıe•it 
mıntakalar daha varclır ki 
buralardaki aarııntılar, çok 
zayıftır. Mllthit ıelıele afe
tine en ziyade maruz o ... 
yerler, Jnc:e tabakalı mıata
kalardır. Uaponya, ıenede 
400 zelzeleıile .. dllaya re
koru" na maliktir!) 

Şarki Anadoluya ıeliace 
jeoloi, burada da zelzeleye 
müsaid bazı hidiHler mev· 
olduğunu mllpbed• etmek 
zaruretindedir. 

(Devamı •ar) 

Süveyş 
o 

Clverıntl• letlhklmler ·-
Gafenko Almanyaya Gidiyor Belırad - Yugoslavya, 

gazeteleri, lngiltereaia sa. 
Roma - Tribuna gazetesi yazıyor: Belgrad ıiyasi mah- veyı kanah etrafında ve 

&fillerinden öirenildiğine ıöre Romanya hariciye bakanı bay bilhaıaa lımailiye ile Port-
Gafenko yakında Almanyaya gidecektir. aaidde geniı mikyasta iıtih-

Orada Alman ricalile birçok meseleleri milzakere ede- 1 klmlar yapmağa baıladıiı-
cektir. ı aı 7uı7orlu. 
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yorsunuz? Soyyetl r, 2! Şubat,a Kadar • D. • yenı iŞ FiN KADININDA AHLAK 

Harbi azanacağız, Diyorlar )etme teşkilatı çoK YüKsEKTIR 
aptıkları :- ~ -·-Asri Fallar: 

(Sa!ol) Eğleaceleri) 
-19 -

____ ...... __ .... __ 
Sofya - Ahnan aoıı baberlare göre bufin Finlandiya!'• Erzurum hattının işletmiye 

d Yüklenm11· olu yedinci ordn mevcudu on iki fırkadan, dört açılması münasebetiyle dev· 261 - Bir ticaret iıin e 
k tank Jivasındh, tiç orta hftcum arabasından mürekkeptir. let demiryolları idaresi işlet• biiyük bir para kazanaca -

aın. 

262 - Akrabanızdan olan 
çok yaşlı bir adamın nası
hatlarını kabul ve tatbik 
ediniz, çok kirlı çıkarsıaız. 

263 - Keadinizi aevdir· 
mek için evveli etrafın>zda· 
kileri sevmeğ'e ve biç olmaz
sa sever ıibi görümeğe ça
lııınız. 

264 - Sizi aevenlerden 
kaçmak, her zaman onlan 
eizi aramağa sevketmez, bu 
hakikatı da hatırınızdan çı· 
karmayınız. 

Kareli cephuinde 30I bin pi1ade ve bin kadar tank harp me müdürlllkleri teıkilltını 
ediyor. Tabiidir ki Sovyet oı dusa büyllk uğraşmalar yapı- yeni baıtan tanzim etmiıtir. 
yor ve fazla telefat veriyor. Bunun sebebi de Kızıl ordunun 1 hazirandan itibaren tatbik 
bayramı olan yirmi nç Şubata kadar Finlindiyalılula koz· olunacak olan bu teşkilata 
larını paylaşabilmektir. göre birinci işletme Haydar· 

Esirler iade olunyor 
Sofya - "Utrou,,nun yaz<lığıaa ıöre, Amerikanın teklifi 

üzerine, Beynelmilel Kızılsalip cemiyeti Almanya, Fransa 
ve lngiltere arasında sivil esirlerin iadesine karat verilmiı
tir. İade olunacaklar, kadın ve çocuklardan ibarettir. 

Almanya bu arada eli silah tutabilecek ve dönmek isti
yen erkeklerin de mübadelesini teklif edecektir. Fakat şim
dilik bundan yalnız 17 yaşından az ve 65 yaşından büyük 
olaıı erkekler istifade edeceklerdir. 

265 - Hayatta muvaffak 
olmak istiyorsanız, bayatta 
büyük muvaff akiyetler ve 
•azifeler elde etmiş olanla
nn hayatlarını çok yakından 
tetkik edebilirsiniz. 

paşa, ikincioi Ankara, üçün
cüsü Balıkesir, dördüncüsü 
Kayseri, beşincisi Malatya, 
altıncısı Adana, yedincisi 
Afyon, sekizincisi lzmir, do· 
kuzuncusu Sirkeci, onuncusu 
Erzurum ve ayrıca Mudanya 
işletmeleridir. İşletmelerin 
1940 bütçeleri bu teşkilita 

röre ihzar olunacaktır. Her 
işletmenin mıntakaları teıki
litta ayrı ayrı rösteril
mektedir. 

--- .. ··---Alman ve Sovyetler Hindiçin 
Hududuna Kadar istihkam Han2i yerlerde 

sov- hangi cezalar 2C' - Nefıinize itimad, 
baıkalanna itimad telkin 
etmek, iıte muvaffakıyet 
aarayımn ıağlam temelleri ve 
gllzel intaat malzemesi bun
lardır. 

261 Ne yapmak llzım 

selditini, çok d61tin6r1eniz, 
gaib eilecejiaiz zaman ıize, 
iyilik getirmiyecektir. 

268 - En büyük feliket
ler ultar1111nda, yenilmiyen 
bir irade, zaferin demir atıdır. 

269 - Kadın deniz gibi
dir derler. Hayatta iyi bir 
kapta• olacaksınız. 

270 - Bugnn neıeniz ga
ib olursa, yarın da ııhbatı
nız elden gidebilir. Metin 
olunuz. 

271 - KaynananızdaB 
memen değilHniz merak 
etmeyi•: dişinizi ne kadar 
sıkarıanız, karınız size da· 
ha çok bağlanacaktır. 

272- Paraaın her eyi 
yarattığına iaanan)ara soru· 
nuz: Acaba, 6mürlerindea 
reçen laer saniyeyi satın 
alacak akçeyi keıfedehil· 
aesidir. 

(Devamı var) __ ...... ·--·--··----
Sov.~etler 

MeWNP.l•r11111 temizliyor 
Sorih - Moskovadan li

renilllifine göre, Sovyet 
Ru a bir çek memurların 
hizmetine nll:iayet verilmek· 
tedirj Bu meyaatla btltlia 
bolfe•ik partisiae aid 400 
sekreter de •~ledilmitlerdir. 

Kültürpark 
Sinemasında 

Bugiia 2 filim birden 
1 - YAŞAMAK ZEVKTiR. 

lrenae Duane • Duclaa 
Faırbans. 

Zevkli, neş'eli, eğlenceli 
filim. 
2 - MEŞ'UM KADIN. 

Acılilı, ve ailevi dram. 
3 - Paremont Jurnal. 

lzmir Memleket Hutaneai 
Rontken Miiteha.uuı 

Rontkenve.ı.Aırii ı.daoi• 
yapılır ikinci Beııer So 
No. 29 TELEFON 2542 

Uzatıyorlar 
Sofya - Londradan telefonlandığına göre Alman ve 

yet hnkumetleri Sovyet:erin cenub hududunda Almanyadan 
ti Hindiçin hududlarına kadar bir zencir istihkam yapma
ğı kararlaşhrmıtlardır. Bu arada en bllyilk ehemmiyet Sov
yet-Afgan, Sovyet· İran, Sovyet· Türk hududlarındald tahki· 
mata verilecektir. 

Alman Askerleri Kafkasta 
Londra - Kafkaılann muhtelif tehirlerine T ·rkiye ha· 

dudu karııaıaa ıabitlerile beraber iki bin Alman askeri gel 
miıtir. 

Bunlar burada Türkiye kar111ıadaki So1yet istihkimla
rını tahkim edeceklerdir, Bu tahkimat Sovyetlerin Bakli ve 
Batu• ıibi Sovyet petroUar mer ezini müdafaa içindir. 

tecil olunuyor 
icra Vekilleri Heyeti, zel· 

zele mıntakasındaki ceza hü· 
kümleriyle tevkif kararları· 
nın infazının tehirine dair 
olan kanununa dayanarak, 
zelzeleden ehemmiyetli su
rette hasar gördüğü tesbit 
olunan yerleri tespit etmiı· 
tir. Bu yerler Erzincan, To· 
kat, Erbaa, Niksar, Reşadi
ye, Amasya, Zile, Şibinkara· 
hisar, Suşehri, Ko1ulhiıar, 
Mesudiye, Alucra, Pulumür, 

D • d Hafik, Zara, Ordu, Fatsa, Almanlar Rus emıryollann a Ünye, Gireson, Görele. Gü-

Sofya - Telefonla öirenildiğine göre Almanlar Hif-Bako, 
Sovf-Odesa demiryollarını tadil etmektedirler. Buradan 
doğrudan değruya Almanyaya trenler, bilhassa petrol va
gonları sevkedilecektir. 

Yeni Erzincan inhisarlar ,,.eki 
-oo-

linin beyanatı 
-oo-

müıane, Bayburt, Kelkit, Şi
ran, Çarşamba, Kemah ve 
Refahiyedir. 

Ankara - Zelzeleden yı
kılan eıki Erzincanın yanı
baımda yeni ve mamur bir 
Erzincan ıehriain kurulma
sın baılanmıştır. Burası, bir 
mamüre olacaktır. 

Bu yerlerde verilmiş ecza 
hükümleriyle tevkif kararla
rından yukarı haddi beı se • 
neden fazla hürriyeti bağışlı· ı 
yıcı cezayı müstelzim suçlar 
ile irtikap irtşa ihtilas ve· 
aaire gibi suçlar müsteana 

Istanbul - inhisarlar ve· olmak üzere diğerleri bazı 

Yeni Erzincan şehri, Er
zincan askeri orta okuluııaan 
itibaren timalc doiru Trab
zun toteıini katederek ku
rulacalrbr. 

kili Raif Karadenir, bugün 

Ankaraya dönmüıtür. Gaze· 
tecilere beyanatında : 

- Fıçı ile ele şarap satıl
ması için tedbirler aldık. En 
az bir fıçı alana kilosu on
sekiz kuruıtan verilecektir. 

-~ ............... ~- ~~-·~ .............. ... 
ELHAMRA 

Bir dakikalık zaafı yüzihıd-en intizamlı ve meıud yuvaıuıı 
yıkan zavallı bir babanın hazin macerası 

Türk sahnesinin Türk sinemacılığının ve filimcilijinin 

kıymetliE t ..., 1 M h • t• Başrolilnü 
üstadı r ugr.u u sın ın yarattığı 

senenin en muazzam ve muhteşem Tnrk filmi 

ŞEHVET KU"RBA 1 t>ite:ııerde 

& 

CAHIDE-NECtA-FERDt TA YFUR-SAIT-NEVİN 
SUAVİ-GÜLSEREN 

@ 1&9 2 3 e*#. ı nr G ' , , lfr ffEiiM 

TATYARe SİNEMASIT 3~:!;6° 
Bugün : Beyaz perdenin yeni doğan dilber yıldızı 

ZARl\H LEANDER'in en güzel eseri 

AŞKA l'APAN KADIN 
Talep ve umumi arzu üzerine proğrama ilaveten Reıat 

~':~~i:s~~iT AŞ PAAÇASI 
Oynayanlar Suavi • Nevzat - Neoahat • Mehmet - Sıtkı 

Ayrıca : Ekler Jurnal son dünya hidisatı 
Seanslar : 3 6 ve 9 da 

şartlarla geri bırakılmakta· 
dır. 

Adliye vekaleti keyfiyeti 
bir tamimler alakalılara bil· 
dirmiştir. 

Garp 
Cephesinde ---

Paris - Geceleyin düı
man unsurlarından müteıek· 
kil bir bölülC iki mevkimize 
muvaffakıyetsiz bir surette 
tarırruz etmiştir. Gündüz bil
ba11a Vojlar mıntakasında 

topçu ateıi olmuştur. ---
Spo!! haberleri 

-o-
Istanbul - Dünkü maçta 

Galatasaray Süleymaniyeyi 
1-5, Beşiktaş Beykozu 2-4 
ve Fenerbahçe Hilali 6-8 
yendiler. 

Ankara - iki gündenbe
ri istasyon civarındaki atıı 

poliııonunda yapılmakta· olan 
atışlar dün neticelenmiştir. 
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Bu teşkilat devletten hiç 
bir para yardımı girmez. 
Kendisine lizım olan serma
yeyi, piyangolar tertip ede
rek, maiaza, lokanta ıibi 
umumi hizmetlerden sayıla

bilecek mnesseseler işleterek 
temin eder. Buıüa, bu teş
kilat Finlandiyanın can da· 
marlarından biri haline ret
miştir. Seferber edilen her 
erkeğin yerini, cephe geri· 
sinde ve hatta cephelerde 
bir Lptta aza11 ahr. Şimdi, 
bu teşkilat, erkeklere yar· 
dım için cephe gerisinde ve 
pek yakinindc talim gör· 
mektedir. 

Şayanı takdir bir iozıbatla 
idare olunan mütehassis bu
lunan bu yüksek kadınlar, 
Fin istiklal cidalinin ön sa
fında mevki almış bulunu· 
yorlar.,, 

Finlerin TUrkolojlye 
Hlzmetlerl 

htanbut gazetelerinden ay
nen alınmııtır: 

•Mal6mdur ki Finler Ural
Aitay kavimlerindendir. Bi
naenaleyh Türkler de ayni 
gruba dahil olduiundan ara
mızdan bir kara
bet vardır. Bu itibarla Fin
ler milli ilimlerine hizmet 
ederlerken türkolojiyi de 
aı)a ihmal etmemişlerdir. 

Finlerin bu milli ilimlerile 
vjraşmaları 18 inci asıra ka
dar çıkar. 18 inci asrın son 
yıllarında lthis'te dünyaya 
gelen meşhur alim Sjögren, 

ilim akademisine aza olmuş, 
Etnografi müzesinin müdür-
lüğünü yapmış ve bu sabada 
değerli eserler vücuda getir· 
miştir. 

1842 serıesinde doğan 
Aspelin de Helsinki tioiver
sitesind ~ arkeoloji kürsüsü-

nü işgal etmiş, orta AfJya· 
ya yaptığı seyahatte Kırgız 

Türklerine aid olduğu söy
lenen ~ eoisey kitabelerinden 

(Sonu yarın) 

Dün akşam Kahramanı.-.. 
mahallesinde 1617 inci soka V 
ta bir yaralama vakaıı ol 
muıtur. 

Kahveci Uşaklı Mustab 
Toraman ile Mustafa Artua~v 
ve kardeşleri İbrahim ve AIJii. 
Riza Artuna arasında kab YUr 
vede rakı içmek meıelesiofaa 
den kavga çıkmış, üç karıte lJ 
det kahveciyi sandalye il len 
dövmüşlercHr. • Fi 

lrun 

Dün gece ib 
Tramvay direği yandı si 

Dün gece saat 21,30 drkıad 
Güzelyalı C mi sokağı karifla 
şısındaki tramvay direğin4ıte 
deki anahtar kontak yapmı ıınc 
ve bir anda direk kıpkırmıııen 
olmuş ve direkte buluna~k 
kutuda alit ve bakırlar yaD1-liy 
mağa başlamıştır. İpl0 

Bu korkunç hidiseyi gö·lnli 
ren halk derhal zabıta "'!•ın 
itfaiyeye haber vermişler "'trn 
kısa bir zaman bir zamaJI le 
içinde yetişen itfaiyem~'~rir. 
elektrik cereyanını kestirmıf,in) ~ 
ve aldığı hususi tertibat sa· c 
yesinde büyük bir tehlikeuillrn:l 
öııiloe geçmiştir. Bu yüzdeo, 
tramvaylar bir saat itleme·,:Y. 

• . l 
mıştır. rtal 

Kongre l:~ 
İzmir verem mücadele ce·iad 

miy.etinin senelik kongre~ar 
bugün saat 17de cemiyetiObı~ 
beyler sokağındaki binaınD"ı 

l k 
. a, 

da akdedi ece br. etın --
Zirai kombinaı.~ 

)ar iş etme . , 
talımatnamesı 

icra Vekilleri Heyeti Ziri 
at Vekaleti müesseselerincte 
yetiştirilen üretme vasıtaları· 
nın satılabilmesi ve işlerilll ,., 
sermaye ile idaresi hakkıo bu 
daki kanuna tevfikan MaW d 
ye vekaleti ile Ziraat vekl" -., 
leti tarafından müşterekelll t, 
hazırlanmış bulunan Ziraat Ilı 
vekaleti zirai kombineler it' k 
letme talimatnamesini tasviP • 
etmiştir. 

a 
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BER~ININ ÜMiTLERi 

Aşk herkesin hürmet ettiği bit 
d ı. ·ıı çocuktur. Ayni zamanda bir e ını 

zulmil bir ilimin kölesidir ... 
Güzelliği ile gözleri kamaştıran, vücutlara raşe ve; 

ren Madam Butoviç Kiyef şehrine gelmişti. Gener• 
Sukholinofun Rusya Harbiye nazırlığına geçtiğini k0 

cası Butoviçten alaylı ve müstehziyane bir suretti 

dinlemişti. . l• 
Demek oluyor ki kadının aşıkı harbıye nazırı 0 

muştu. 

Kocasının ağzından bu haberi .dinlerken bile keO' 
dini harbiye nazırının karısı telakki ediyordu. Ohl "' 
alil Müstakbel kocuı Rus ordularının başına geçaıit 
Katerioin ikbal yıldızı doğmıya başlamıştı. Katerin bl' 
anda kendini yalnız nazır karısı görmekle kalmadl 
O hududta tren hareket ederken orada bıraktığı gi1' 
zeİ zabiti, onun da istikbalini, onunla bir araya gele' 
bilmek çarelerinin dahi tebellür ettiğini hatırladı. oo' 
vadettiği minnettarlığı unutmadı. Bu şükran borcull" 
ödemesi çarelerini de elde edildiğinden bir kat dab• 
sevindi. 

Bundan sonra onun için mümkün olmayan bir ıt'J 
kalmamıştı. , 

Artık cin ve perilerin bayktına benziyen bir b• 
yat sürecek, yakınında Rusya Sarayın yüksek kad•" 


