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kıaa ve Açık -----Türklerin 
Unutmıyacak
ları sözler ---l ngiliz Baıvekilinin diin 
akıam ıöylediii ıaiihim 

nutkun ihtiva ettiği hakikat
ler arasında Türk doıluğuna 
ayırdığı sözlerle bu husus
taki beyanatı büyük bir ıe-
•inç ve takdır edici bir lisanla 
kaydeden lngiliz ve Fransız 
taatbuatına teşekkür etmeği 
bir borç biliyoruz. Zelzele 
ftlik~ti m6nasebetilede lehi
llliıde yapılan neşriyat fell
lcet gtlnlerinde dostların ve
fa ve aadakatlan meydana 
çıkmaları dolayiıile ayrıca 
laer Tflrktıa kalbinde iz bı
rakacak cemileler yapılmış
br. Tilrkiyenin kendiıine 
16sterilen dostlukları naııl 

•nutmadıiını burada tekrar 
•t•eie ltlzum görmüyoruz. 
iıaıen buııünftn hidiıelerile 
dtaıa taribi Ttlrk vefakirlı
iına ve kadirıinaıliiina ait 
~abralarla •ak'alarla dolu
dur. lıte biz bu vesile ile de 
deıtlarımızın gönlil avlıyan 
•Gı ve hareketlerine karıı 
~i~ettarlıiımııu bildirirken 

1rı1111e herhangi bir suretle 
llliinaıebetlerinı iliştirmek iı
tiyeıılere hatırlatmak isteriz 
ki Tiirlder, onlara uzatılan 
ellerin ıamimiyetine inandık
ları glln muhabbet ve dost· 
hık kollarını büyük bir ıe
•inç ve alika ile açmakta 
Zerre kadar tereddüt etmi
Yeceklerdir. 

SIRRI SANLI 

------------Milli Şef imiz 
-oo-

R. }~tan bul 11 ( Huıuıi ) -
eıııcumhurumuz lımet lnönü-
Dllıı bugünlerde Gireıonu 
fereflendirecekleri ve orada 

~· tetkikatta bulunacaklan 
lvyleııiyor. ---

RUSLAR 
Almanaya için bir askeri 

iıtinıd noktası olamıyacaktır 

"Deyli Ekıpera" in Kopen· 
lıag muhabirine göre, Sov-
Yetlerle münaıebetler meae
eleainde Ribentrop ile Gö-
ri11g araıındaki nokai nazar 
ihtillfı gittikçe genişlemek
tedir. 

Göring, Almanyanın bu
gllnkii miltklllltından Alman· 
ltalyaa münasebetlerini ka
rııtıran vaziyetten Ribentro
pa mesai tutmakta ve Ru 9 • 

yam Fialindiya tecrübesin-

••• •ua Alanya için bir 
ukeri utiaad aoktaaı olamı-
J&cata lrauatiai beslemek
tedir. 

Zelzele mıntakasında bir dağ yürüdü 
ÇÖKÜNTÜLERDEN 

Yerin altından 
lıtanbul - Su şehrinde 

zelzeleden 3659 kişinin öl
düğü ve 885 kişinin yara
landığı teıbit olunmuştur. 

Tayyarelerimizden bir filo 
bugün de buradaki felaket
zedelere erzak ve iliç atmış
tır. 

Karahisarda yalnız üç 1&ğ· 
lam bina kalmıştır. Burada 
zelzele sık sık devam etmek
tedir. Sarsıntı olunca, Diken 
dağından şehire taş yağı· 
yor. 

Karabisarda kar iki adam 
boyunda yilkıelmiıtir. Bu 
vaziyet karıısında köylere 
gidilememektedir. 

lstanbul - Ekıiıu mevki
inde yeniden vukubulan zel
zeleler neticesinde çöklhıtü
ler olmuş ve sular fııkırma
ğa başlamııtır. 
lstanbul 5 (Huıusi) - Er-

FIŞKIRAN 

korkunç 
SULAR AÖAÇLARI YAKIYOR 

güriı-.1-tiı-.l-e-r--tl-evam etmektedir 
d·~ · aibi bir kııını da ylrl
ıgı a B yaı ye - - başlaınıştar. e 

ınege sıcak sular fıt· 
sarı renkte lar ittikçe 
kırmış ve bu su g k· 
yerlerdeki ağaçları yakına 
tadır. . . . ınuhtelif yer· 
Viliyetıınızıo 1 1 de· 

terinde fasıla ile ze ze e 
vaın etınektedir. 2 15 de ye 

udeıniıte saat , 1 
d ·ki plzele o • 

Saat 13,45 e ı l dea atlliy• 
~uıtur. Bu d.~~rl:nada baıı 
bıoasıaın l ael•it ye 

ti klar buıa e • d"• 
ç~ a hl.keli vaziyete uy• 
bına te ı 

ınüştür. 10 ( Radyo ) -
Londra, k )baçı ta-

Yunaaiıtant~n ad~: bir ltal· 
rafından Atı~ le Türkiye ıel· 

~:~:~e~::::de~erin:.•!~:~ 
·ktaıda battaaıye d ·ı-

mı . eı•a ıöı en 
se ve ıaıre ı 

miştir. .. .. ti hem 10 bia 
Yunan bukuıne , 10 b. 
lira vermeğe hem de e ~ zincan civanndaki Ekıiıu 

dağı ikiye ayrılmıştır. Dağın 
içinden korkunç sesler gel-

liralık malz~me gönderm 1 

Enkaz haline relen gazel şehirlerimizin bugünkü feci manzaralarından.. karar vermiştir. -

izahat istedi KIZILORDU iSY AN• SON DAKiKA: 
Paris (Rodyo) - ltalyanın Sovyet Rusya aleyhinde 

aldığı tedbirler ve Sovyet hücumundan çekinen hükümet
lerle yaptığı is birliği Berlini ciddi surette endişeye dü
ıürmektedir. Esasen Almanyanın harice karşı bir tebdid 
silahı gibi gösterdiği Kızılordunun hezimetleri Berlin as· 
keri ve siyasi mahfillerini kafi derecede şaşırtmııs bulu
nuyordu. ltalya Bolşevikliğe karşı açtığı mücadelede is-
panyanın da tamamen yardımını temin etmiştir. 

Paris (Radyo) - lngiltereden Finlandiyaya mühim mik 
tarda mühimmat sevkine başlanmıştır. He ne kadar Fin· 
ler Ruslardan pek çok miktarda top tüf ek ve mühimmat 
almıılarsa da bunların pek çoğu buzlar altında kaldığın
dan rutubetle bozulm uılardır. Bundan dolayı mühimmat 
ıevkiyatı devam edecektir. 

Paris (Radyo) - Finlandiyanın Amerikaya olan müte
baki borçlarının bağışlanması için koagreye bir kanun la
yihasının verilmesi bütün yeni dünyanın güçük Finlandiya
ya karşı beslediği muhabbet ve hayranlığının yeni bir de
lili sayılmaktadır. 

1111 

Piyango çekildi 
----------· •ı------~ 

lstanbul 11 (Yıldırım) - Milli piyango bugün çekildi 
numaraları a;şağıda bildiriyorum. 

150.000 Lirayı '·12,000 Lira 

24 782 6025 No. ya 
5 bin lira ka-

50,000 Lira 
4369 No.ya 

25,000 Lira 
27256 No.ya 
15,000 Lira 
14562 No.ya 

kananlar: 
28664 20681 29513 1925 

4 bin lira ka
zananlar: 

7520 16517 1504 23251 
15645 23991 

2 Bin lira kazananlar 
39800 9827 10874 14277 
[ Devami 2 iaci 1abifede ) 

Londra 10 (Radyo) - Ko
penhagdan bildirildiğine gö
re ltalya hükümetinin Ber
lin başkonsolosu, Finlilere 
gönderilen askeri malzeme 
ve tayyarelerin ne sebep tah· 
tında Almanyada ahkonuldu
duğu hakkında Almanya hü
kumetinden izahat istemiş
tir. 

MI ETTi? 
babere g&re, 

Paris (Radyo)- Kopenhagdan alınan bir 
Rus ordu1unda isyan çıkmıştır .. f' hesiaden bir va· 

Birinci kanunun 29uncu gecesı ın c~p R 
1 

tayyareai, 
veyla işitilmiş ve müteakiben kalkan b uçbal:r atmııtar. 
Leningrad civarındaki Rus kıtaatına • 

0~ad karargih ka· 
Alınan son haberlere nazaran, Lenınf . radda içtima• 

mandam, bütün kıtaat kumandanlar~• d:~'g&nderilea za• 
çağırmış ve bir kaç gün sonra Moı .ov~ . 
bitlerle bütün kumandanlar teptil edılınıştir. 

Hayat ve polltlka komldllerlnden : 

Bay - Karıcığım bu maske sana çok yakıştı. bir daha bunu çıkarmıı. 
, ft b ı ha aba, politikalllD ve 

[ HALKIN SESi, bu pazartesi giiafinden iti~aren he~ ha • •ı d 1 y ve dört 1ayfa ola· 
dünya şuununun içyüzünü gösteren birçok zarıf ve karıkatörlerle 

1 
okut' · ·n varlıklariJI• 

. K .k t" 1 meme e ımızı 
rak çok zengin münderecatla intiıar edecektir. arı a or er, . , t · b'deleri pyda· 

'k t" · ti • · bırer sa• a 8 1 
iftihar ettikleri ressamlarımızın ve Avrupa karı a orıs erının 

cık derecede nefis ve m\ıııh olacıklardır. ] 



SAHiFE 2 

habırıırı 

Misakı Milli 
Talebe ve Ölretmen

lerlnln yardımı 
Dlin Misakı Milli llko

kala talebe Ye a;retmealeri 
aralannda Erziacaa fell
ketzedeleriae verilmek tlze
re 81 lira 40 karuı topla
mıılar ve bunu okal direk
törl bay Hilmi elile Kızıl
aya teslim etmişlerdir. 

Misakı Milliaia değerli 
&iretmenlerinin ve mini 
mini talebelerinin feliket-
zede kardeılerimiı.e kartı 
göıterdikleri şef kati ıllkraala 
karıılarız. ---kı•• ••hlr hallerlerl 

Karşıyaka Şeref ıokağın
da 1 numaralı evde oturan 
merkez bankası memurların· 
dan 8. Ziyad zabitaya mü
racaatle, evin bir odasında 

gllmüt bir vazo içinde bulu
nan inci ve mticevheratın 
çalındığını bildirmiftir. 

Yapılan tahkikatte inciler 
ev içinde 'bulunmuştur. 

1 lzmir mıntakaıı Parti 
mllfettifi bay Galip Bahtiyar 
G6ker dlla llaniaaya ıit

mittir. Buılln_avdet edecek
tir. 

1 Romaayadan bir firmal 
ıehrimiz Ticaret oduına mil· 
racaat ederek, kutuluk Ye 
in .. at kereıteıi &zerine iz. 
mir kereıte tOccarlan ile iş 
yapmak iıtediğiai bildirmiş
tir. 

§ Atinadan bir fırmanın 
odaya bir mektupla bildir· 
diğine göre, maded deri kö
ıele kıl, yapağı, kuru mey
va ve sebze saha alacakbr. 
§ Posta havale başmemuru 

8. Abbas Ye poıta ıefi B. 

·SO : ............ . 
lngilterede llühita Haberleri 

• ICabire · (Radyo)-Mııır mem•rlannın Almaayada abkoa-
Relalere Verllen .... Kabinde heyecan •yaadırmıfbr. Kalllre•e bahman 

KUrel Ahaanlar Mııın terkeclerle'llea bllk6•et bil• ki• azami teı-
lnfilizlerin ıarip lcletleri billt 16ıtermiıtir. 

vardır. Çok eski zamanlan• Badapeşte (ltatlyo) - Hariciye nazın ICent Cakl bafln 
ihtiyacına ayıun olaa bu tayare ile Romaya hareket etmiıtir. 
Adetler nadiren deliştirilmek- "elıinki (Radyo) - Finllndiya Ca•hurreisi radyoda 
tedir. s6ylediği bir nat•kta, Sevyet tayyarelerinin ıivil halk ilze-

Soa dejiıen idet AYam rine şimdiye kadar 4000 flomba attıkları ve 244 kiti aldl-
Kamaraıı reislerinin vazife- iünl Ye 470 kiıi yaralandığını Ye 480 tayyare düıir6l.li-
leri nihayet bulduktan ıonra illnl ı6yliyerek demiştir ki 11Sovyetler insani preaıiplerini 
parlimentodaki mllkellef Ye Ye taahhllt ettiji lteynelmilel taalablltleri ihlll etmittir." 
muhteım riyeaaet kllrsllsünü Pariı (Ratlyo)-Stalini11 fizli sillhı kızak olclup bu kı-
evine nakletmesidir. k ki za torpil ıe indeki sillh 160 kilometre ıllrabnda olup 

Evvelce her reis deiittik- bilha11a kar lzerinde harikalar ıiıter•ektedir. 
çe mükellef bir k&rsii yapı- Helsinki (Radyo)-Onbeı bin kitilik bir SoYyet takviye 
larak beyhude maarafa giri- kıtaıı ile araııada v•k•balan ka•lı mubarelıtetlen ıonra 
yordu. Hark dolayııiyle umu 
mi müeueıelerin zaid mu- Sovyetler 3000 eıir bırakmışlar •• diferleri ormaalua ilti-· 
raflan taaavvar edilmekte ca etmiılerdir. 
olduğundan parlamento rei· Londra, 10 (A.A) - Din Bar Caıtle vapurunan batmıı 
nin vazifeıi bittikten ıonra olduia bildirilmektedir. Vapurun bir mayne çarpmıı olda-
kü·ıüyii alıp evine g6rtlrmet! j'u tahmin ediliyor. Kapıan ile tayfa telef olmuttar. 
ideti de kaldınlmııtır. Roma, 10 (Radyo) - Sibiryama Ormık ıehrinde yaa 

lngiliz mebuaan meelisiain andıracak kadar ııcak Yardır. Buz denizi lnyılannda ve amu
timdiki reİli Kapiten Fitzroy miyetle blitln Sibiryada çok ııcak-..baYalar kaydedilmek-
mecliıteki kllrailye tevarls tedir. Senenin bu mevıiminde claima ıi•detli ıotak yap· 
etmek hakkından mahrum makla maraf bu hayalide bu ıene bunu akıi rlrllmek-
edilmiı olmaıına pek mite- tedir. 
euir olmamııtır. lstanbul - Oaivenite prefeslrlerindea Glayareı, yeni 
Çtınkll ya .. dıtı itina Londra- bir yıldıı keıfetmiıtir. 
nıa ea hlcra k6şeaiade ki- Bu yıldıza Ankara adı Yerilecektir. 

çtic~: b!r ey keldapnda.n Leadra 10 (A.A) - Franıadaki heyeti ıeferiye ile bir-
par t mkl 0:: I Okman ı· Jikte harekete ittirak edecek mllatemleklt kJtaabDID ilk 
ya~e "d n. Doktu OJlllKla la kıımı Fransaya ıelmiıtir. Banlar beraberlerinde katırlan 
muaaı yaı y • ra ld ~ L ld d • · · ı .,. -b kendiıine kaldıfı zaman ba- o U5.. aa e eaızı ıeçmq o an n.ı nslılar•ır. 
ıına beli olaca"h. 
----·---
Yeni ama11aJman 

tellmatne111eel 
Orman umum m1ldlir1Djü 

yeni orman kanununa 16re 
bir amanjman talimatname
si huırlanmaktadır. -- •• 
Refika Oldü 

F eliketzede 
iane listesi 

C.H.P. lkiçeşmelik aabiyeıi 

Hacı Mahmut Ocatındaa top· 
lanan para Ye eıya liıteıi 

GANGSTERLERE HARP 
o 

Sekiz aenedenberi Ameri
kada ganııterlere karşı P•· 
liı bt11lk bir faaliyet ıös
termektedir. Y apılaa bir 
iıtatiıtiğe~g6re ıekiz aene 
içinde: her on iki saatte bir 
ıangater imha edilmiıtir. 

Hamdinin maaılan 30 lira- Sürmeli ıokakta aermaye 

Abdul!ah Naci dit tabibi 
1 inci Beyler S. N. no. 33 
5, Abdüsselim AkgUnln 2 
incı Beyler S. N. 72 15, Ah
met Ôzçelik Hacı Mahmut 
S. N. 33 30, Ahmet "Besim 
Ye eıi (iıçi) 2, Bn. Atiye Ş. 
S. N. 18 5, Abdullah Kitap-

dullah O. K kemeraltı cad. 
2. Hasan Şamh sokak no : 
61 3, Haaan Şamlı ıokak 
no. 26 15, Hamdi Boyor 2 
inci Beyler ıo. 2, Efser linci 
beyler ıokak ao. 44 1, Hak
kı Sezmen 2inci Beyler ıo. 
1, Hikmet Nayman Kemer 
altı caddesi 1, Hartit ve bi
rederi Necmi Giineı K. A. 
C. 10, Hilseyin Nuri Dirik
lneu K. A. C. 15, lbıan G&n
g6r Kemeraltı caddesi 2, 
ikbal Hacı Mehmet No. 35 
(50 krş.), lımail Ergenay 
Şamlı ıokak no. 40 5, Kl
Slbay 2inci Beyler SOkak 
2,5, Kemal Aktlrk kemeral
tı cad. 1 lira vermif lerdir. 

dan 35 liraya, posta nakli- Tahir kızı Refikayı doıt tut-
yat ıefi 8. Hasan Tahsin, mak meseleıinden tabanca 
IS. Cemal, ıicıl memuru B. kurşuniyle sol memeıi ilze-
Kemal, Etrefpqa poatanesi rindea sabıkalı Bahrinin ajır 
şefi B. Hilmi, poıta Ye tel- surette yaraladığım yazmıı-
graf kontrol memuru B. Arif, tık. 
telgraf memurluından B. Refika dlin lıastanede 61-
lb L • R 6 müşlür. 
raaım ve iiştOn n maaı- -------.... ---·--

ları 30 liraya, paket memura ELHAllRA 
ine. asında 

Oıman, Tevfik ve Ali Vefa, 
ıeyyar posata memurlarından 
88. Raşid, Hulusi, Rifat, 
Hilmi, Hüdai, levazım me- Yann .~atinelerden itib~reD 

1 d T f.k M b t glizelliııne doyamıyacaıı ııız mur arın an ev ı , e me L b" fil 
Al. H Ş dd" . .1 ıaaeser ır m ... 

ı, Osnii, emse ın, SiCi o·· 
memurlarından B. Nabi, poıta UŞm&D 
işleri memurlarındrn 8. Muh- Çocuk)&rl 
lis, Mustafa, • Nazif, Şllkrü, 
Ahmet Süreyya, Mustafa Tabii renkli Franıızca sizlü 
Naili, Remzi ve Şabanın Baırollerde : Loretta Y oung • 

çı Kemeralb caddesi 10, l 
Ahmet Sabanlı 2inci beyler 
ıokak 1, Ali Aldtırk Keımer
altı caddesi 10, Behçet Şam
lı ıokrk N. 60 1, Beıir Nak
liyeci Kemeraltı cad. 25, bn. 
Beıime 2inci Beyler ıokak 
N. 8' 1, Bir hayır ıahibi Z: 
K. 1, Cemal 2 inci beyler 
sekak 2,5, Emin Şamh ao
kak no. 43 (50 krş.), Fer
hunde linci beyler co. No. 
36 1, Fahri Işık 2inci beyler 1 
sokak 11, Fahri Kitapçı Ke· 
meralb caddesi 10, Hacı Sa-' 

·. 
(Devamı yarın) 

maaıları 25 ıer liraya yük- Bocard Greea .. 
ıeltilmiş ve bu memurlar Foks Jurnalde : Cenubi 1 
b. d t fi tt• ·1 · Amerika ıulannda vukua 
ırer erece er e ırı mış- . 

d. M k f · d ıelen lngıltere - Almanya 
ler ır. ülha at ıe lerı e d . h b. ticesinde Graf 
25 1

. _k 
1 

. . 
1 

d' enız ar ı ne 

lzmir Pamuk Measacat 
Tlrk Anonim 'lrketl 

Şirketin Merkez ve Fabrikaıı : lzmirde Halkapınardadır 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, KGpekbaı, Değirmen, 
Geyik ve Leylik markalarını havi her aeYi ~apot 

Bezi imal eylemekte olup mallan Anup•nın ayni 

ıraya yu ıe tımıı er ır. Fon Spee zarhhsınıa aöır --- . 
Zabıta haberlBrl• yaralı olarak Montevideo li • 

Keçeciler caddesinde Ey
ylip oğlu Ali ve Slileyman 
oğlu Hasan ve Mehmet oğlu 
Mehmedin üzerlkrinde kama 
bulunarak alınmıştır. 

1 Basmahane meydamnda 
tütn müskirat bayii Durmuı 
oğla Kemal müracaatla dük
kinınıd camı kırılmak ıure
tiyle 15 - 20 lira değerinde 
muhtelif sigara paketinin 
parçalandığını şikiyet etmiı 
ye suçla yakalanarak tahki
kata l.atlanmıştır. 

maaına giriti Ye Amirahn 
ön6nde yapılan cenaze tö-
reni V. S. 
Seanslar 2 • 3,30 5,30· 7 ,30 ve 
9,30da. .................................................... 

tip menıucatına faiktir 

Telefon No. aatt ve ao7e 
i Telgraf AtlrHI : .. ~rak-lzll\lr 

Ra,id Rlza ve SadlJ Tek .., , ___ _.._ ____ _ 

TiYATROSU YENi' de u •.• mteU:ıuen TOSUN p AŞA 
BU AKŞAM SAAT T AM21de •. 

Tayyare ve YUMRUK Ş MPIYONU 
Sı•ne...ıaa.nda ". Yal2nız {2)

2 
i~i .sıla ~~· te.mdit.' edil,~ıtir ___ 

au •a 1 Cuma 12 ıon klnuadaa itibaren T il r k ç e 
Saçlarından Utan LOREL - K:ARDI HOVAııt.DALIKT A Ye 

Mahmut Yeaarinin enfeı ko· 4 N A M U S B E K Ç 1 S 1 
mediıile temsillerine baılıyor --·----;;:c-_~ •o 

Milli piyanııo Biletlerinizi S'AAD.[!' 
~-.allip• Pelli -..-.. tli: 

ahgp 
r Telefe• 1~'7 

ihtikar yapan 
6 Ticarethane daha kapablclı 
1- Keçeciler ÇiYiciler ıekak 
15 ıayıb demir tlcarethane
ıi aahibi Ali otla Milun1'tl 
Tabak. 

2 - T aıçılar içinde 113 
ıayıh demir ticarethaneıi aa
ltibi lbrahim Menemenli oilu. 

3 - Keresteciler içi 65 aa
yıb demir ticaretllaneıi ıa•İ· 
bi lbrahim Ye eniıteıi Muı-
tafa Sözerman. 

4 - Doktor Hal6ıi bey 
caddesi 4-6 sayılı demir ti
caretheneıi sahibi Hakkı Ta
bak Ye oğla Samim Tabak. 

5 - Fevzipaıa balYan•tla 
1 aayılı demir ~ticarethane· 
ıi Hikmet Tabak adında 
ticarethanelerle mai••alan 
demir ıatııı lıeriade ihti
klrları Yiliyat ihtikirla .. mtı
cadele komisyonunun kara· 
on beıer gün, 

6 - Kantar mevkiinde 
Murabıt çarıııında on iki 
ıayıh demir çivi ticaretlia-
neıi ıabibi Sırrı Payker ti
carethanesinde yapbj'ı ihti
kirdan dolayı yedi gln ka
patılmasına karar verilmif 
ve bu ticarethaneler l>Uf&n 
sabahleyin kapatılmıt1 poliı-
----· -----

Rus -Fin harbi 
Roma, 10 (Radyo) - Fin· 

ler; Sallanın şimalinde Ye 
Rua hadadlan civannda kl
in Kemi mevkiinde Rus ln
taatına hücum etmiıler Ye bu 
kıtaatı hezimete uğratarak 
Rus topraklarına ıtlrmüıler
dir. 

Pariı 10 (Radyo) - Ro-
ma radyölu Ruıyuırn Fia
lindiya harbini maaen kay
betti;ini ve Ruı orduuab 
uğradığı büyilk hezimetler· 
den m6tevellid lekenin btl
yllk ve silinmez oldaianu 
bildirmektedir. ---
Tırhan 
Vapurunun 
Vazzlyetl Tehllkede 
lıtanbul - Alanya cıya

nnda kayalıklara oturan 
Tarhan ;.vapurunun ~aziyetl 
gittikçe nhimleımekte4ir. 
Buradan giden fen heyeti 
ıiddetli fırtına ytlzinden Ya· 
para muayene e&lememiftir. 
MIDakatAt •eklteti Tırti.aın 
yaziyeti ile çôk 'Blllradar 
olmaktadır. ----
lngiliz Hava 
B•tkumandenllDı 

Londra 10 (A.A) - Blaı
'Yelı:llet 11airuinclea bifc!hıldi
fine g&e Fru1atlakl lnıiliz 
karakolları baıkamandanlığı 
yanında bir hava baıklman-

ce ılriblea karar hlDI la· 
faz olunmuttur. 

Finlere ve Fin
lindiyaya 
bir bak11 
P•z•r Yeri t 

YAZAN: ... 
. -1-

Helai..,... .-a.riaia _... 
sında kunıhm pazar lav 
lıaltle prllı..te thi• ıWr 
duriHIHlaclır. O ae teltdalk, 
o ae iatium n Muİlllik.. 

e ... a.. ta.... afaltbr., 
1>611k itilik ayralmlfllr. Bi
tin •allar Ye JİJecelder rte
miz kar11 1epetler içide ko· 
aulmuı •e ma•lar laerioe 
yerleıtirilmitir. Sabalar ka-
cbacbr. Derli topla, to•bal; 
bizim Amasya eımuı, cibi 
kırmızı yanakb, kiraz tla· 
d11kakh, kaymak ıibi beyaz 
jlzlii, maYi 16zll, ateı laa· 
kıılı tlilbcrler. 

Hepıinin dadakları l&e· 
rinde çok tatlı canluı i~ille 
~eken tebeıılhiileri uewp
jor. Hantfıinin yhhe dik
katle t.altaaa k•aCÜDdea p· 
~er, alkıılann. Caıibeleri • 
kadar kaYYetli ki, almlitla 
tlejil. 

Bir çehreaia ıihirli •• 
mıkta111ılı kuYYetiadea bir
•enbire pzleriai kartanp 
lteluae bakamauınız. ln1&a 
ita feykal&de pratikleria 
haşmetlu ve azametlu kanr
iuz ıözellikleri 6nilnde ı•Jri 
ihtiyui eğiUyor Ye heyeeu-
••n titriyor. Hiç birıaiade 
tun'i fhellik yektur. 

KırmızılıiJ, penbeliti, he
yazlıjl kendinden. Bu kıtaJa 
Avrupanıa ne podruı, De 
pomadı ve ne de bin hir 
tetid boya Ye ıttlr•eai 10kul· 
maı ve Jlz balmaflar. 
Banlar laav•ı, 81...-ı ll,-la 

ıarphlanadır. VicdaBlan •• 
karakterleri de o niıpette 
pak ye lekesiz karlar siW
tlir. Bu iilbye ( k .. -
haklar ] ntmnm wllm•l 
~ok yakııık .-..r. 

ODiar llôibtea a..,u 
zaabak çiçeji ıibi h- ko· 
kula, hem .. ah ve. f&laretli 

ıve bem de pbane c1untl•· 
durlar. 

Ben, bu arz .,_rçüfaa 
- ıotuk mllate•na ; ceaaet 

f diyecejim. 
(Devamı Yar) 

204 SENE HAPiS 
1898 1endttıie m'lleaMit 

c&rllmlerden muhakeme edi
l len bir mıınun ti111b81ı .. • 
ı neticeıiade 204 •n• hapte 

-Baı tarafı birinci sayfada- ı mahktm eltlımlttlr. 
18463 18520 17794 4~3 1 ___. _______ _ 

danlıiı ibdaı adilmiıtir. 

PIYANOO 

382aı 31064 ı' Elbı·se yawdw .. 
Bin lira kazananlar I" .... 

323 334 38899 2'947 1 madan evv....:.• 
29846 29846 20488 3Af34 a 
19486 38895 1422 21001 Hüktimet karpaında tlc· 
22960 33813 20181 6466 • ear terzt'l#elı• Z.wt'ıtla 
10394 18586 1 en arif •• ~ ....... 11....-
16096 8906 3007 4t-3G laYıaı hir t6r. 
22224 17628 19528 7799 ___.~...._...._..____,...._ __ _ 

32599 22120 21199 1S246 
39874 6902 

Son çift rakkamı (82)S.Ve 
(69) ile nihayet bulan• onda 
bir bletler ildtei' in a11dor· 
ti alacaklardır. 

Dr. Fahri fı* 
1zmir~t Hb&.diil 
Rontbd'~m 
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