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Kısa ve Acık --------Halli güç 
bir muamma. ---Dünkii makalemizde Rus
ların laezimetinden yese dü
şen Berlinin Romayı kaybet
•e•ek için büyük bir dip
le•aıi faaliyetine geçtiğini 
iıaret etmiıtik. Almanyanın 
bu hususta gösterdiği bas
ıasiyet hakikaten çok ye
rindedir. 

Çiinkü Almanların en çok 
gihendıkleri Sovyet Rusya 
aleyhinde ltalyanın açıktan 
açığa harekete geçmesi ve 
bu hususta Tuna ve Balkan 
bükfkmetlerile hiç bir anlaş
ma fır1&tıoı elden kaçırma-
1Dak için sarfettiği emekle 
MoskoYa kadar Berlinin de 
nazarı dikkatinden uzak kal
mıyacak kadar ehemmiyet 
keıbetmeie başlamı,tır, miU
tefiklerin biraz daha kuvyet, 
bira2 dalla fazla taraftar el
de etmek için sarfettiği 
emekler karıııında Alman 
diplomatlarının bilhassa harp 
patla•aadan eYYel pek çok 
iıtinad ettikleri Roma - Ber· 
Jin . •İhYeri terazisinin bir 
16zlinl kaybetmek isteme
meleri kadar tabii bir arzu 
•e hareket olamaz. Bununla 
beraber Moskova ile Roma 
araıındaki gün geçtikçe in
kiıaf eden husumet kımılda· 
aııları Alman diplomasisini 
inkir edilemiyecek derecede 
müşkil bir vaziyete sokmuı
tur. Bakalım Berfin hadise
lerin dojurduğu bu korkunç 
muammayı nasıl halledebilc
eektir. 

SIRRI SANLI 

--------------------------Halkın Sesi · 
Hakkın ~Sesidir 

Aldığımız ( C. N. ) imzalı 
bir mektup: . 

C4 Yedi sekiz gündenberi 
gazetenizde intiıar etmekte 
olan Finlere ait tefrikanızı 
~iyük bir alaka ve merakla 
okuyoruz. Bu büyük milletin 
son zamanlarda görülen cid
den harıkalar yaratan kah
ramanlıkları, bayat ve ilerle
me yollarını öğrenmeği pek 
istiyoruz ve la.er gün evdeki 
çocukların bu tefrikayı mun
tazaman takip etmelerini 
tavaiye ediyorum, fakat tef
rikanız pek kısa kesiliyor 
ve bizleri tatmin etmiyor, 
sizden ricamız, bu yuımn 
biraz daha uzatılmuı ve bi
zi kandırmasıdır. Ricamizın 
kabul edileceğini kuvvetle 
umu ve saygılanmızı suna· 
nz.,, 

Bu tefrikayı yazan arka
data rica ettik. 

8ir iki ıüne kadar arzu
••• yerine ptirecejine da
ir kendisi•den Yaad aldık. 
... lkın 8eaı 

__ HakkınJ'Sesld lr --J·----.. ~--

Bütün Dünya Yardıma K NUMAN MENE 
oşuyor MENCIOGLU ---t SOFYADAN AYRILDI ayseri Hatay~Vilayetlerine yerlectiriltli -aı~a-

~ S f (Radyo) - Türkiye 
Ka deşlerimiz Adana, 

Ankara - Dün gece saat 
20,25 de ve saat 23,25 de 
Amasyada oldukça şiddetli, 
saat 23 de Gümüşhacı kö
yünde hafif zelzeleler olmuı 
tur, yeni hasar yoktur. 

istanbnJ - Erzincanda 
zelzeleler hafifce devam et
aek t edir. 

Vilayet merkezine bağlı 

57 köyde 2400 kişinin. öl
düğü te8bit edilmiştir. 

Zonguldak ve Kırşehirde ıı 
giden 80 mahkum enkaz ı n 
kaldırılması işinde istihda m 
edilmektedir-

Tan gazetesinin felaket 
mıntakasındaki muhabiri, fe
laket mıntakasında 26373 ki
şinin öldüğün& Ye 13062 
kişioin yaralandığıaı bildi-
riyor. 

Ankara - Dün gece şar
kikarahisarda saat 19,l 1 de · 
Ye bugün saat 13de üçer 
saniye deYam eden. iki zel· 

zele olmuştur. Yeni hasar 
yoktur. 

Ankara - Adanaya 900 
nufus yerleştirilmiş ve her 
gün Kayseri, Hatay, İçel ve 
diğer vilaye tlere yüzlerce 
vatandaş sevkedilmektedir. 

lngilizler im yardımı: 
ilaç vesai r malze me yüklü 

o an G aktea b imli lngiliı 
kruvazörü ile Antcmoa isim-
li muavin kruvazör bugiin 
bir bırin i taki ben lsk i!rıderun 
limanın.ıı geleceklerdir. Bu 
gemılerde 650 ton g iyecek 
eşya v sair maJzeme vardu. 

lngiltercnio göndermek is· 
tediği 250 bin lngiliz lira· 
lık ilaç vesalr malzeme için 
hükumetimiz muvafakat ce-
vabı vermiştir. 

Bu yardım, Ioriliz lıüku· 
metinin evvelce yapmağa 

kabul ettiği 25 bin lngiliz 

o ya, ,. ka"-
. V '-"Jeti umumı Harıce e .. a · 

Meoemencı 
tibi 8. Numan 

- dün Bulgar baş-
oglu · d sonra 

k· ı · ı'n ziyafctın en ve ı ın "rüş-
Ticaret nazırı ile de go 

müştfir. kT 
Gazeteler Bulgar başve ı ı 

. -b· bir mülakat ya-
ı le mu ıaı b .. 

B Menmı: ncloğ lunun u• 
pan • l t damı oldu-
.. k bir dev c a 

yu b "z ettiriyorlar. 
ğunu te aru N 

ı Sofva (Radyo) - ucnf an 
J b .. Soya-

M Cl·oaJu uguıı enmen t:> 'h 
1 d lstanbula müteveccı en 

an da er-
ayrı lmı~la~dır. lstas!~~ler ta· 
kanı hukumet ve . ·ı 
rafından hararetle teşyı edı -
mişlerdir ·----

Mühim Bir 
Görüşme 

Londra, 12 (Radyo) - Ro· 
k h Karol lıududda 

manyal ra kral naibi ile 
[ Devami 2 inci sahifede ) Yuıos avya · y 

.... şmüştür. Mülakatta u-

RUSYA ;::~av başv~~i.linin1 de hazır 
---~~~~~~~~~~~---~---~~~~~~~~--~~~~~~~---~ 

SON 

Paris (Radyo) - Berlin, vaktile Hitlerin istediği ve Ri
bentropun yapmağa çalıştığı bir şeyi, yani Kızılorduyu Al
man ordusunun emrine sokmağa tekrar çalışmaktadır. Mos
kova uğradığı beklenilmiyen zorluklara rağmen buna ya
naşmamaktadır. 

Paris (Radyo) - Bir Alman mecmuasının ifşaatına göre 
lnıiliz·Fransız ablokasının köUi tesirleri zannolunduğundan 
erken kendini göstermeğe başlamıştır. Almanya daha şim· 
diden ihracatının yüzde kırkını ithalatından da büyük mik
yasta kaybetmeğe başlamıştır. Almanyanın İspanya ve Por
tekiz ile olan ticaret muameleleri de durmuş gibidir. 

Paris (Radyo) - Belçika da Finlandiyaya yardım komi
tesi büyük miktarda ianeler toplamakta devam ediyor. 
Yalnız bir baron 600 bin frank teberrüde bulunmuştur. 

Paris (Radyo) - Bir Hollanda gazetesi de ablokanın 
Almanyada yaptığı tahribattan babıederek diyor ki : "Bu 
gün birçok şehirlerin fıkdanı Alman ordusundan ziyade 
Alman halkını müşkül mevkiye sokmaktadır. Bugün BerJin 
halkı miitemadiyen birbirine soruyor : 

"- Bu kış ne ile ve nasıl ısına~ğı:ı:?" 

Paris (Radyo) - Harp vaziyetini tahlil eden bir hviç~c 
gazetesi şu mütalealara yürütüyor: "Almanyanın ilk aylarda 

bu faaliyetsizliği hiç bir zaman lehinde bir hareket sayıla
•az. Berlin Bugün Moskavayı Finlandiya ile banşmaja teş

vik ediyorsa, bu Finlere acıdığından ziyade Sovyet Rus
yanın bu laarpte yaptığı fedakarlıkları Almanyaya yapabi
lmesi içindir. 

Bundan başka Berlin, müttefiki Rusyanın üç buçuk mil
yonluk Finlaadiyayı ezmek istemesinden dolayı bütiin dün
yaaın Almanyaya karşı beslemeğe başladıj'ı kin ve husu
meti nazarı dikkate almak mecburiyetinde kalmıştır. 

Paris (Radyo) - Tribün dö Jöneve yazıyor : Italya Fin
landiyaya yalnız tayyare değil, her bitaraf memleketin mü
saadesinden istifade ederek her türlü silah ve mühimmat 
göndermeğe başlamıştır. 

•GfWE".;l@k4J&m~ll~L~ 

Bitler Araya mı Girecek? 
Berlin - Rus-Fin harbinin:; biran evveA sona ermesi için 

Hitlerin; araya girerek he'r iki tarafa sulh teklif edeceği 
söyleniyor . 

RuıyanıaJ vukahulacak sulh teklifini kahul edeceji ve 
fakat eski mütale1'atında musır kalacaiı zanuolunuyer. 

Moskovada olduğu bi1dırılı1•1• Krat 1 

k k k 1 Roma 12 (Radyo) -
e me ıt ığı' Y enİden asker Karol ve prens Polun ~ii~i· 

Moskova, 12 (Radyo) -
Moskovada ıimdiye kadar 
görülmemiş bir soğuk devam 
etmektedir. Birçok kimseler 
soğuktan ölmüştür. Halk ek 
mek bulamamaktadır. Odesa 
limanının buz tuttuğu haber 
verilmiştir. 

-o-

d V enedik goruş· 

topladı katların a f'k. teati 
1 · etrafında ı ır me erı 1. lazı 

. dı.ldi w i zannedi ıyor. . 
Londra (Radyo )-Röyterın e b 

1
K e göre Macarıstaa 

Moskova muhabirinden: ha er er 
~ d asından vaz geç-

Sokaklara yapıştırılan ilin- arazı av b Balkanlarda 
larla 1921 ve 1922 sınıfları mekle bera er Balkı• 
silah altına çağırılmıştır. Rus nüfuzun~fl=:~~mek içi• 1 
1918 ve.~ 1919 sınıfları geçen ittihadını zaı ·k et· 

. d·l'k bu davayı tabrı 
sene baharda silah altına şım ı ı 
alınmıştı. I miyecektir · 

8.M. Meclisinde Hayat ve polltlka komedllerınlie~ 
-o-

Ankara 12 - Büyük Mil
let Meclisi bugün Şemsed
din Günaltayın riyasetinde 
toplanarak 1935 senesine ait 
hazine besabatı umumiyesi 
beyannamesini tetkik ve su· 
bay ve askeri memurları te
kaüdiyeleri kanununa bir 
madde ilavesine ait kanun 
layihasını kabul etmiştir. ----
Kömür ihtika
rı yapanlar 
AGIR CEZAYA ÇARPI

LACAKLAR 

Havaların birdenbire so
ğuması Ü%erine ve depolar
daki kömür piyasaya çıka
rılmadığı için kimür buhra
nı başlamıştır. 

İzmir depolarında on mil
yon kiloya yakın kömür 
mevcuttur. Dün kömür bazı 
mahallelerde 7,5 kuruşa ka
dar satılmıştır. 

Vilayet ihtikar komisyonu 
derhal kömür mev
zuu ile alikadar oJmağa 
başlamıştır. Alakadarlar hak 
kında en ıiddetli tedbirler 
alınacaktır. 

HARBiN CIL VELERINDEN : 
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k Maaşallah 
Bay - Mutlaka bu küçük kızımız olaca .. 

tıpkı annesi.... . ı lı celt zarif o• 
(Pazartesi re1tkli ve dört aahıfe o ara İı 'Hallıın S•iai 

manalı karikatürlerle dolu o/aralı çılıaca 
ıabıraı~lılıla bekleyiniz.) 

I 



T. odası bütçeşi 
-o-

Şehrimiz ticaret Ye sana
yi odası idare heyeti, dlln 
yeni yıl bütçesini tetkike 
baılamııtır. Odanın yeni yıl 
bütçesi 60.000 liradır. 

1 Manisa Muradiye köyü 
6ğretmenlerinden Bn. MeJek 
lımir vlliyeti maarif kadro
suna ~erilmiştir. 

1 İzmir vilayetinde faaliye· 
te ıe~irilen ıelektör maki
neleri için icap eden meva
dı •ilştşaile tahsisatı ziraat 
Yekiletinden Yiliyete iel
miıtir. 

§ Eşrefpaşada 645 inci so
kakta eturan sabık nüfus 
memurlarından 8. Ziyanın 
kain babası B. Mehmede pi· 
yangodan 50 bin lira isabet 
etmıştir. SOOOOlira alacaktır. 

zabıta haberleri 
Karantına lnöı ü cıı~de· 

ıi11de lzmirli Abdullah oilu 
Abmed lşıtören, aarhoş ol
duiu halde Salih oilu Halil 
Karj'ının kahvesine ıiderek 
iki camıaı kırdıiından yaka
Janmııtar. 

1 Çorakkapı Gaziler cad
.leıiade Ali Zoryılmaz ıar

heı oldwiu halde Os•an 
katlir Yurdaer ve Mehmet 
•il• O, Tevfik Yılmazın 
evlerine ıiderek bıçak tct· 
lair et•it ve hakarette bu, 
lunduiundan ı•çl• bıçakla 
yakalanmıştır. 

1 Çorakkapı Gaziler ma
lıallesinde Şerif kızı Cemile 
Saıar, llahmet kızı Saliha 
İmsakı d6vaüiünden yaka
lanmıştır. 

§ Tepecikte Lile sokağın
da Rizeli Mehmet oğlu Hüı
•I Akyıldız •••mi kadın
lardan imin kızı Ayşeyi teb
did etmek suretile beı lira 
paraıını alacagı sırada yaka
lanmııtır. ..................................................... 

ELHAMR 
Si emasında 
Yarın matinelerden itibaren 
glizclliğine doyamıyacarıoız 

taheser bir film ... 

Düşman 
Çocukları 

Tabii renkli Fransızca si:ılli 
Baırellerde : Loretta Y eao!' -

8ocard Green .. 
Feks Jurnalde : Cenubi 

~merika sularında vukua 
ıelea lnriltere - Almanya 
deniz harbi neticesinde Graf 
Fon Spee zırhlısının ağır 
1aralı olarak Montevideo li-
manına iİrişi ve Amiralan 
ininde yapılan cenaze tö-
zeni V. S. 
le.anılar 2 ·3,30 5,30-7,30 ve 
,,30da. ................................................... 
Tayyare 
Sinemasında 

llafld Rlza ve Sadi Tek 
Bu akşam: 

Çemurda Zambak 
Vodvil 3 Rerde 

Pazar sabah saat 10 ve 12 de 
iki talebe seansı vapılacaktır 

Saat 3de umumu büyük matine 

13 lkiaci Kia1111 

0 

.. E>R• "'i Herkese fayda- Ein~ere. ~e Ein· 
1 lı bir eser landıyaya 

mııD:11....,...aı:a.ı~&&M~ı~oıı::t:1nt::1:11Uli::M~~,aa.0~·~ .. ...-... ...at... - b • bakıı 

1 d B ık K e bmir Ticaret lisesinin kıy- ırı.__ __ 
} san ar Almanya a an Onseyın• metli müd&rl Nail Eıin ta· Flnl6ndlırada ıraz 
Al H• d v, k 1 rafından yazılaD: "lndlıtri 
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Şimdiki insanlerla çok eı
ki ve kablettarih adamlana 
meleke ve hiıler! arasında 
ne gibi farklar bulunduğu 
ilim erbabını iıgal eden en 
mühim meselelerden biridir. 
Sen tedkiklere g6re zama
nımızın adamları rörmek kud. 
ret ve kabiliyeti cihetinden 
ski insanlara birçok cihet

ten f aiktirler Filvaki eski ve 
iptidai adamlann da rözleri 
keskindi. Fakat en ufak ha
reketleri seçmek kudretinden 
mahrumdu. Zamanımızda ise 
insanlar yırtıcı kuşlar gibi 
en ufak yaprak hareketinin 
bil farkına varma"tadular. 
Mubar~bt!de ma ke ışi n 
kad taammüm etse insan 
gözü b11aun farkına varmak
tadır. l ayyare ve otomobil 
insan göz.ünün uzaiı, görüş 

kudretini arthrmıştır. Eski
den birkaç yüz metre uzağı 
iyi ıörmek bir marifet idi. 
Şimdi iyi toför için kilomet· 
relerce mesafeden inıan Ye 
eşyayı ve bunlarıa hareketi· 
ni ıeçmek iıten bile dejil
dir. 

Tayyarecilik insanlarda beş 
hişıi tzerine bir de altıncı· 

ıını yer et•iştir. Daha doi· 
rusu gizli elan bir melekeyi 
canlandırmıf ve inkiıaf et
tirmiıtir. la meleke de ••· 
vazene hissidir. Kuşlar ela 
uçmaia başlayınca ha mele· 
ke inki~af eder. Bir tayya-
re~i göıü kapalı olıa •e et
rafı rirmese bile, ıevki ta
bii ile tayyateıinin yükıek
liiini yahut iadiiini, çeYir
diğini, döndlflni •elhasıl 
ne yaziyette ve laarekette 
bulunduğunu bilir. 

Ba duyza ve ıuoru• ne· 
reden çıkbğı tedkik olun•· 
yo. du. Eskiden muvazene 

Pus 12 (Radyo) - Almanya h&ktmeti, Belıradda top
lanacak olaa Balkan kenseyin4ea kuşkulanmaktadır. 

"Vere•e" ıazeteıi diyor ki: 
Balkan •illetleri için dlrt ilariciye nazırının b• toplan

tısı ~nyük bir eheıa•iyet almaktadır. Harp Avr•payı tah
rip etlerken Balkan det'letleri Balkanları harp fıttıaaıından 
ber baltle lalkall antanb kenseyi, Balkan devletleri laari
ciye aazırlarına Avrupa lıarbinia ilıdas ettiii vaziyeti tet
kik ve buglakl ıartlar altında Avrupaaıa bu kıımı11tla 
ıulbü muhafaza etmek imklnlarıaı derpif eylemek fıraabnı 
verecektir. 

Balkan antaatı~konıeyinin müzakerat ruznameıini aıaiı
daki maddelerden ibaret olduiunw bildiriyor: 

1 - Balkaıa memleketleriaiıı ltalya ile münasebetleri. 
2 - Balkan memleketlerinin Macaristanla münasebah 

ve bilba11a Romanya - Macaristan •Ünasebetleri. 
3 - Avrupa harbi karşııında ittihaz edilecek vaziyet. 
• - Sovyd Rusyaya kartı ittihaz edilecek vaziyet. 

ü'ıim Radyo Haberleri 
Pariı (R dyo) - Amerika hiiktmeti Finlladiya,, ineç 

Ye Norveç hlkii•ctlerine blyik mi"yaata borç vcrmeii ka· 
rar altına almıştır. 

Paris (Radyo) - Ki nr YUnir mahr•kat maddelerinde 
daha fazla tasarrufta buluaabilmek için lerlin hılkıaıa yal
DiZ camartesi ve paıar ıtınleri ıııamalarıoa müsaade edi
lecektir. 

Pariı (Radyo) - •raymiı" raıetHinia Bolırad ••habi
DiD verdlji ma)Qmata rlre Yugoslavyada Roma ile Buda
peıt• araııadaki •llzakereleria aeticeıi bfiylk bir memn11-
niyet ile karşılaa•ıı ve Romada yapılaa itin cenubi Avru
pada ıwhua i4a•esi•• hizmet edecefi kanatı iaa11l ol•wt· 
tur. 

Paris - Şimali Fransa.la saat 12,~0 da alir• verilmiı
tir. Alman tayyareleri, ıaat 13,41 a kadar uı•uılarıa da 
bomba atmamışlardır. 

lstanbul - Bayer mlieHeıesi, memleketimizde faaliyetini 
tatil etmeie llarar vermi~tir. 

İstanbul - Sü•erbank umum mld6rü N11rullah Esad 
Simer istifasını vermittir. Mumaileyh, ylikaek murakebe 
heyeti azahiına tayin edilmiş ve yerine de, dıt ticaret re
isi Burhan Zihni tayin olunmuştur. 

Ankara - 13 ikinci keaua cumartesi ve 14 ikinci ki
nun pazar ırüoleri Ankara Muhafızgilcli ıpor 1&laas~ 

Galatasaray - Maskespor, Gençler lıtirliği-Birlikıpor Ye llu
hafızgUcü - A.P.S.A takımları karşılaıacaldardır. 

Amerikadan 
hissinin merkezi kulağın için- Bir ta, yuvarla11dı 
deki emikt bulunduiu ma- Göıh pede Vali konaiı 

Göztep _de 
-o---

TUrklyeye lth•I edllea&k 
maddeler 16m idi. Fakat tayyareciler- karşısın aki taı ocaiındaki ---deki hissi bundan ileri gel· tepeden tahminen bet bin Anıer.skadan Türkiyeye it-

m'"diii de bir hakikat idi. ton aacmi11de bir taş par bal olunacak maddelerle Tür· 
Şimdi anlaşıldığına röre bu ç ı ocağın önündeki arsaya kiyeden Amerikaya ihraç 

0
• 

mu•aıcne hissı amudi fıka- yuvarlanmıştır. Taş yuvarl • 

ri kemikleri içinde b lirmiı nırken civardı ki evler blytık ~::~~:r7nı ~:t!!:ı:r~:ldır:a: 
Ye inkiiaf etmiıtir. bir korku ı•çirmişlerdir. üzere doların fiyatı 176 ku-

Bel kemiiindeki fıkralar F h • I ık ruş olarak tesbit edilmişti. 
gördüğü tazyike &'Öre top- Dr. a rı ş Hüklmetimizin Yerdıği 
la11m kta ve yahut yayıl- lzı.a.ir Memleket Hutanesi primlerin eski borçlara 16· 
maktadır. Rontkcn Mütehaaısı mulil olup olmadı tını kam• 

Rontkenveıılelttrik ı.Ja11i• 
ilk tayyareciler direksiycı- yçıpılır ıkiDci Beıter So biyo idarelerine teblii et-

na ıopa gibi yapışnla , ha~ 
0 2(} TELEFON~S4? mittir. 

rekohiz dururlardı. Şimdi • •-----~1111!1!1111!1!1____ sı:~:C5iii~~~Ql!'IJ.~~-~ 
ise tayyarenin her tnrlü ha
reketini önündeki müşirelcre 
bakmaksızın sezmektedirler. 
811 suretle: insanlarda görmek 
işitmek, koklamak, tadmak, 
ve tatmak esas hisleri üze
rine bir de denklemek bis
ıi keyda olmuştur. 

Elbise yaptır
madan evvel. 

Htikfımet kartııında tile 
ear terzi Mehmed Zekl'nia 
ea zarif ye ell ••tin ilumaş-
larını bir gör. 

İzmir Pamuk Mensucat 
TUrk ~nonlm Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lımirde Halkapı~~rdadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Degırmen, 

Geyik ve Leylak markalannı havi her nevi Kapot 
Bezi imal eylemekte olup mallan Avrupanın ayni 

tip menıucatına faiktir 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Telgraf Adresi : aayrak-lzmlr 

Bugün ~ültürpark sine~~sın~a 
Dlnyanın en büyiik filmiÇILOIN BAKIREfilmını g6ıterıyor 

Baırlllerde: Victor Francen Ye Annı • Dugau . . . 
Ayrıca yağmardan kaçarken komedisi ve lDetro ıuraal-mıkı 
Seanılar: 2,30 - 4 - 6,20 - 8,45 

yllk bir memnuniyetle oku- - 10 -
dak. Memleketimizde gln- FinlindiyanıD en aıcak olan 
elen güne inkipf etmekte yaz gilnleri bizim buralana 
bulunan endiiıtri laayatı için Mart aylarına ,ok bcazer. 
ba eser, pek kıymetli bir T em•11z iç.inde olan laa yaz 
yer almaktadır. Bu telifi ile 1nnleri yine oldukça ıeria 
ticaret ve sanat mektepleri ıeçer, fakat yerli ahali içi• 
talebelerinden mada, clijer ba serinlik kııın ıicldetiyle 
endüıtri menıuplarının da ölç\ilecek ol11r1a hakikaten 
her halde bu kıy•etli eser• sıcakbr. Bu sıralarda fl•ef 
den birer dane edinmeleri biltün gayretini sarf eder. 
ni ta niye etmeği ve bu de- Artık kar fırtınalan dar-
ğerli eseri meydana getirdi- muştur. Her taraf koyu 1e· 
iinden dolayı daJ bay Nail til içindedir. Yalnız laafif 
Esin arkadaıımııı tebrik ve bafif yağmur damlaları her 
takdir etmeği bir vazife bil- köıeyi nemlendirmektedir. 
dik. iplik kalıolığ'ıoda serpilen 

--- d 

ZELZELE 
ııu111 uuııı -·ım11 

-Bq tarafı birinci sayfada
liraıından ayrı olarak yapı
lacaktır. 

latan bul (Hususi) - F cli
ketzed e kardeşlerimize yar
dım için ı.:clçikada 27 kişi
lik bir yarcıım koıuitesi 

teıkil edılmiıtir. Bu komi
teyi kral Leopold ile Talde 
kraliçe Elıabet himayelerine 
almışlardır. 

* • • 
Gece ıaat 23.3S te Ber-

gamada iki saniye devam 
edea bir hareketiara olmuş· 
tar. Hasar yoktur. 

EvYelki gece Erziacandan 
lz•ire yedi kiıilik bir fela
ketzede kafilesi l'elmiı Ye 
akrabaları nezclinde misafir 
edilmişlerdir. 

Iıtanbal - F eliketzede
lere gönderilen eıya ve sıh
lat malzemeyi iki laıiliz kru
vazörft lıkenderun limanına 
çıkarmıılardır. Ba malzeme 
lskenderundan trenle zelze
le mnıtakalarına sevkedile· 
cektir. 

WID&WI-

Belediyeler 
••Ahk memurlarının 

tahsisatları 
Bazı belediyeler varidatla

nnıa yüzde otuzunu ancak 
•emar ve müstahdem maaş
larına tahsis edebilecekleri
ne dair olan belediye kan•
nuna istinaden kanuneD i•
tihdama mecbur bulunduk
ları ebeve diğer ııhhat me
murları tahsisatını büdçele
rine koymamıılardır. Şehir 
ve kasabaları• sıhbatı bakı
mından belediyelerin en ml
bim vazifelerinden biri olaıa 
ıajlık itleri tab.isatı ayrd
maıının mecburi buhmcluğu· 
nu Dahiliye Vekaleti valilik
lere bildirmiıtir. Ayrılacak 
tahsiıat, •tmur ve mOatah
demler maaı ve iicretleria
den sonra varidatın ylzde 
otuzunu tecaviiz ettiji tak
dirde belediyeler kanununa 
ıöre fazla konulan tahsisat 
için Vekaletten müsaade iı
tenmesi alakalılara tebliğ 
e.li lmiıtir. -----

Polatlıda 
Yangın 

~ular ılıkça ır. 

Göğt ı: ~e r y r, l • oklı u 
lutl.ır do : a~ır, durur. H.l .. 
bu m vsıınde y"'z ık ... H.ıı e 
lerioi giyerler, üstler İ\ dt:n 
daimi surette pardisol.ı da 
eksik,,.değildir'. 

Halk kırlara ve yakın ~a

lara akın ed.;:rl r. Bır lt ı ç. 
metreyi pek aşmıyan ve ... İı 

. . ' . to veya oya iıbı ı .eo c:: ış 
bulunan bir &ulomc:tredc da· 
ha az uzak ol•n kçiicu : 
adacıklara beyaz güverci.ı· 
leri andıran tenenüa vapur· 
lar işler. 

Bu vapurlar en fazla iki 
yliz kiti alacak becimdedi~
ler. içleri sakız ribi bembe 
yaz pikeli kumaılarla örtl
lea kanepeler •e koltuklarla 
.lol.lunalmuıtur. Tıpkı Haliç 
vapurları b8)'1klilii1•cledir. 
Fakat lıtaıtan,. sonuna kadar 
tertemizdir. 

~dacıklar iıUin4H k&yll-
ler yaşarlar. Burada yaı 
günlerine mahıus bahçeli 
ıtazinolar, kahveler vardır. 
Garsonları hep yerli köyll 
kızlarıdır. B• dilberlerin rop
ları allı yeıilli renkli kumat· 
lardandır. Giyiniı tarzları 
Aaadolumuzun köy elbiaele
rine pek yakıolıj'ı vardır. 
Yüzlerinden ııhbat fıtkır· 
maktadır. Hiç b"r b•e nok
san azalı olmadıiı sribi, çir
kinine de tesadüf edilemez. 

(Devamı var) 

Devlet 
hizmetlerinde -Çallfan yaban•ll•r 

DeYlet .,eya villyetlere 
batlı •tıeHeseler ve l»ele
diyeler ile bwnlara bailı te· 
siıat hiımetlerini yapmakta 
olan yabancı de•let tebaa
lal'ının ıeyahat •e ikaaetle
rini mahalli polis teıkilitıaa 
btldirmeleri ve ltir senelik 
parasız ili:amet teı1'ereıi al
maları lizım gelirken. bir 
çoklannın bu kanuni mua· 
meleyi yapmadıklan anlatıl· 
mışh"'. Dahiliye Veklletı itil· 
Hin devlet teşkilltına bir ta-

Milli Piyanao Biletlerinizi SAADET Ki..mnden alınız 
-. Çerawe,. Pelit-• .._ ıı..,_ lh.~~e.ı. TeW.a Mt7 

Ankara 12 - Din Akıam 
Polatlıda bir yaniın aetieeıi 
belediye dairniyle 22 dllk· 
kla y•n•ııtır. 

!llİm yaparak yabancı dev
let tebaalarının devlet teşki· 
lltında çabımalannıa kanan 
nazarında hiç bir kıymet ifa
de etmediğini bu [ıel>elıtten 
bu gibi pbıslan• kaaunan 
i•tediiiai yerine- etirmek 
il.zere ikaz edilme erini bil
clirmiıtir. 


