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llDJ e.Jiyorf Büyük Millet Melisi bug&n layihasının müzakeresi esna-

1-tl•a~i harp vaziyetini 
g tet1'ıli eden askeri •u-

lıarrirlerin ifadelerine ltakı
lırsa muharebe ateıinin -şid
tletlendirilmesi i~in bazı mu
~·r~ ve mütecaviz devlet
Ler, ft&Va)arııt İyileşmeSİDİ 
Qeldiyorlar. 

Gene bu rivayetlere göre 
~011 raaJerde Hollanda hu-
ıı•tuıda 19 sekiz ve Belçi

•111irJannda ~ 1 ~laan hrka-
11 YerıeŞtirifmiştir .. 11u milna
kebetle 24 saat zaiiında çı
~ •rılan ve bu mftdC:let iıin. 
e •• bir iki tlefa enibe 

'~1t1an heyeeaa ••ricl ı•· c•lar Orta Awapa ef iirını 
ır kat tlaha galyana ıetir

•iıtir. 
b Bu t•yia Ye telıclitlerden 
1 •kıp usa11an küçlk tleYlet
~ tle laazirlıklarını ikmal 
e i erek "releceğiniz versa, 
[,~eceğiniz de vardır,, diye 
• i•r•aia baıla•ışlardır. E
.... ~11, litıytıl(, kftçbk, bitaraf, 
le~ •rip b•ton deYlet •• mil
•il "tr arhk anlamıılardır ki, 
b •~a sarılarak sa•aıa atı-

p •ıecek, kırıp geçirecek 
~llrtlar ve 4aıanlar arllmak
~~dırlar. Herkes anlamııtır 

1 Yaziyeti birkat daha fe
~laıtırmak, havaların eyi· 
•ınıesini heklemektir. 

._ SIRRI SANLI 
.._..._------~..--om 
l~ _.,, l:ier ağla -

lit~ MI KAIA"HATEARI 
YOKMUŞ?! 

riıı~taahul gazetelerinin hi-
11 e sık sık görülen bo
Ji;~a kabahatının kimde 
e.a· Qg\I münakaıası devam 
uıy01'. 

ha kadın okuy•cular4an 
t ııları bu suçun sırf erkek · 
~ olcl11ğunu ve kadınların 
ı"' I' Vakıt masum bulundak· 
•:tını ·ı . 

11 ı erı sürüyorlar. Çün-
1116 d" 1Yorlar: "Erkek kadınla ille .. 
v lgul ol•ıyor, kadıa tatlı 
e •ev· ı· la •lll ı bir hastadır! ki 

v trron alllta, liergün ıefkat 
ıc: :~vazeş ister, ihmale. la-

Y ıye aelemez E o .,. 

ratt~ .okuyucum, hoca Nas
sı ının merkebini çalan hır
lı za kaltahat bulmayıp hep 

ocanua h t d . ~ .ı.... . a asın an ılerı nel-
••rını .. ı· 0 

rett· sey ıyenlere karşı Nas-
ua ID.erhum: 

u • 

hi -:- iyi amma hırsızın da 
~"ıhı kabah:ab'- yok ?I ·sa a " lıiata z nü hatırlatan bu gibi 

\ elere •••laa kadının 
1~1:·::11e ~•lilkaten bu iş
••ıe t •ı )suçu yoktur?! 

.... .. -:... doı, leler aııa -------- --

yapacağı toplantı ile kış ta- sında Başvekilimiz B. Refik 
til devresine girecektir. Bu Saydam kürsiye gelerek: 
münasebetle Başvekil Dr. "Erzincandan çıkmış olan-
Refik Saydam saat 14 te ların bilahare Erzincana gin-
bir nutuk söyliyecektir. derilmesinin imkan dahiline 
Başvekilimizin bugün Mec- alınması bu eski kasabanın 

liste söyliceği ve siyasi. iktı- yeni kasabaya intikal için 
sadi meselelere temas ede- lizımgelen kanuni mevzuu 
ceği bn nutuk alika uyan· tetkik için talimat verildiği-
dınbaktadır. ni felaket mıntakasında de-
Bü1ük Millet Meclisi ağlebi vam eden tetkikat bittikten 

ihtimal Martın on beşine sonra yeni şeyler hazırlıya-
kadar tatil kararı verecek- cağız ve yeni tedbirler ah· 
tir. nacağını söylemiştir." 

:Ankara (Hususi) - Büyük Başvekilimizden sonra ma-
Millet Meclisinin dünkü içti- liye ve Maarif Vekilleri de 
•aında ruznamede bulanan izahatta bulunmuşlar ve bu 
maddeler iiüzakere edilerek izahatlardan sonra meclis 20 

" edilmiştir. milyon lirallk fevlialide taı.-
Erıincanda ve yer sanın· sisat it1JSına dair kanuna 

dan mütessir olan yerlerde kabul etmiştir. 

Hollanda İle Y-eni 'Tricaret 
Anlaşması Y:apılacak 

Türkiye ile Hollanda arasında 19 mart 1937 de imzala· 
nan ticaret muahedesi ve aynı senenin 27 Şubbatıuda me· 
riyet mevkiine giren tediye anlaşması müddetleri l>ittiği için 
tarafımızdan feshedilmiştir. '.Anlaşma mucil:>ince mtiildetin 'llJ 

liilifında tarafeynden biri, imza sahibi diğer hüktimete key· 
fiyeti ihbar ederek anlaşmanın yenilenmesini istemezse ti
cari mOoasebetler kendiliğinden münkati olur. Bu sefer, 
muahedenin temdidi arzusu tarafımızdan izhar edilmiştir. 
Yakında yeni anlaşmaların müzakeresine başlanacaktır. 

SON 
~~~~~§~~~~~~~ ilE iim~=~~;;;- ;?°:::il 

DA-KiKA: 
Londra (Radyo) - lsveç matbuatından sonra Hariciye 

nazırı başta bir çok siyasi yahsiyetlerin Finlindiyaya h~lae
aehal yardım edileceği hakkında vukubulan resmi beya
natlarını Moskova bir nevi meydan okuma suretinde telik· 
ki edilmiştir. Bu beyanat arasında Bolşevikliğin Çarlıktan 
daha tehlikeli bir diktatörlük olduğu iddiasına da rastlan
maktadır. 

Paris (Radyo) - ltalyan askeri şeflerinden general Gad
yaainin lıviçre ordusu hakkında demiştir ki: 0 8u ordu şa
yanı hayrer bir sür'atle tekamül ettirilmiştir. lsviçre hunu 
yapmakla ispat etmiştir ki müdafaa edilemiyen öir bitara
lıiı• hiç bir kımeti yoktur. 

Paris (Radyo) - lsviçre Finlindiyaya 400 bin Isviçre 
frang-ı yardım olmak üzere göndermiştir. 

Pariı (Radyo) - lsveç hükumeti komünis propaganda
c sın da· bulunanları vatan haini olarak ilin etmiştir. 

Paris (Radyo) - Hollanda gazeteleri memlelietimiz taar
ruza karşı tam manasiyle hazırlanmış l>ulunuyor. Elimizdeiti 
soların anahtarları binlerce topun ve yüıbinlerce silahın 
yerini totabilir. Bu ilk tecrübede anlaşılacaktır.• 

Paris (Radyo) - Almanya Sovyet hükumeti . ile istediği 
şekilde bir askeri ittifak imzaladıktan sonra küçük hüku
metlere şunu soracaktır. "Bitaraflık dinlemiyoruz muharip
lerden hangi tarafa geçeceğiniz vakıt kaybetmed~n bu su· 
alimize bir cevap veriniz.,, 

Paris (Radyo) - Romanya Besarabyada geceli gündüzlü 
tahkimat işlerine devam ediyor. Bu çalışma proğramı Kral 
Karolun "Burası canlı bir dıvar gibi mukavemet edecektir.,, 
Vecizesini tahakkuk ettirecek bir azımla yapılmttktadır. 

Paris (1'-tadyo)-Amerika sefirini beklenmiyen bir anda 
Brftksele yetişmeleri Vaşington hükumetinin Belçikaya karşı 
beslediği hayirhahlığın bir nişanesi sayılmaktadır. 

Paris (Radyo)- Belçikadaki komünist ceryaalarını müda
faa ·eden gazeteler kamilen kapatılmıştır. 

P.aris (Radyo) - Lordlar kamarasında yapılan mün&ka
larda dört buçuk ay sonra ablokanın Alman saiyini felce 
uğratacağı neticesine varılmıştır. 

Ankara - Felaket mm· 
takasından muhtelif yerlere 
rsevkedilmiş olanların akra· 
baları ile irtibatlarını temin 
edebilmeleri için Dahiliye 
Vekaleti müsteşarlığına mü· 
racaatları lazımdır. 

Ankara - Anadoluda fe
lakete uğrıyan kardeşleri
mizden 2458 kişi Hataya 
yerleştirilmiştir.f 

Ankara - Dün ve bugün 
Gümüşhanede biri şiddetli 
ve diğeri hafif iki, bmitte 
bir defa hafif, Kastamonuda 
dört hafif, lneboluda şiddet
lice bir zelzele olmuştur ha
sar yoktur. 

Ankara (A.A)-Aldığımız 
malumata nazaran, AnaClolu 
felaketıedel~rine yardım 

Başvelialetin 
mühim bir 

tamimi 
Me•leketin imarına ait 

her ttirlü inşa işlerinin harp 
hali sebebiyle kat'iyyen geri 
bırakılmaması, giriştiğimiz 
teraki yolunda hatvelerin 
geri alınmıyarak ayni süra· 
tin idamesi Başvekaletten 
vilayete gelen bir tamimde 
bildirilmiştir. 

ımıııı_ııı:ımmrmı ____ ... __ ıııım ·~ 

~ . . 

toplamak üzere Fransız re
isicumliuru B. Albert l.:.eb· 
run'nun riyasetinde Fas Sul
tanı, Tunus Beyi ve Fransız 
imparatorluğuna mensup yük· 
sek zevahn iştirakile yüksek 
bir komite teşekkül etmiştir. 

Fransız hükümeti beş mil· 
yon Franklık yardıma ilave· 
ten yeniden 12 milyon frank 
daha yaraıma karar \fermiştir. 

IstanlSul - Nlği:icden bil
diriliyor: 

Elün gece saat 21 /20 de 
hurda zelzeleler oldu. Mer
kezde 7ayiat yoksa da Balcı 
köyünde 186 ev yıkıldı. 5 
ölü 16yarah vardır. 

Zelzele mıntakasına Bor
dan, Niğaeden imdat ekip· 
leri gönderilmiştir. 

lstanbult.ı.,;; Salı glinü gece 
yarısından sonra saat dört 
buçukta Kocaeli mıntakasın-
da ·şiddetlice ve dün de sa
at 1 lde 1 hafif iki zelzele 
hissedilmiştir. Zayiat yoktur. 

TEBLİG: 

askeri şubelere 
malGımat 
Y er·sarsınhsında ölen Su· 

bay ve A'skeri Mt!murltir )'e· 

timlerinin, halen bulunduk· 
ları manallin askerlik şube
lerine müracaatla, yetim ma· 
aşı hak!arını istemeleri ve 

8 
~ 
~ 1 

- Yahu böyle kitap yığınlarının arasına gömülmüşsun, 
gene ne yapmak istiyorsun. 

- Zelzelelerin ne sebeplerle vukua geldiklerini tetkik 
ediyorum . 

- Birazda zelzelelere mukavemet edecek nasıl binalar 
inşa etmek lazımdır, evinde bir tet.ltik etsene .•. 

ht olarak kim• 
vasiye mu aç h ::.ı., 

. k ı olupta •1• 
sesız a mış batta· 
mfiesseselerinde veya 

abut bayır ıe• 
hanelerde ve Y b 1 an 

ında u un 
ven zevat yan haliliıdda 

·b· yetimler bu gı 1 L ' ı.ııene 
ı. ba-stau ne 

müesse:te ve t Uıddan 
b ır seven zevat ar • 

ay . k rk şubelena• 
mahallı as er ı . . öla· 
malumat verilmesı rıca 

nur. ~ ----.--___ _ 

>sbt .. 

-Wl9--~--~ sesi Halkın sesıaır 
Hakkın 
iıiındilml ..... 

BiLHASSA BIJ VA<:;MURLU 
ZAMANLAR"'DA ... 

. . . d aldıjımlı 
Karılerımız en . d~k· 

bir mektupta, yollar ı 
'k lambalarının saat 

elektrı .. .. ldlii.Bllden ti· 
liirde sondorü K • k ·. 
kiyet edilerek denıtor 1 ~. 

"Hiç olmazsa yat•wr ~ 
·d·t ı ıolia1'ıarı 

yollan gı 1 •e • .. 
l 

bir bale selituıu ş11 
aşı maz ece 
k"tü mevsimde olsun r 
• 

0 
• • celeri ~alış

ışçılerıne ve ge d ,.._lan 
b 'yetin e aa 

mak ıaec urı • k Ii bk 
d fara bır o y 

vatan aş t · ikiye ka· 
olmak üzere sa• 

d 
··ndürühaeaıeıine karar 

ar se b' ka· 
verilse çok yerinde ır 

verilmış olacaktır. 
nr ~ 

Bizde gece bayab yo ~r 
d. erek teesıur ve olamaz ıy 1 b. . . d böy • ır gösterenler ıçın e 

karar belki bir ümid ve t~
selli ışığı hizmetini görtce .. 

tir. 
Bu dilek ve şikiyetin ••· 

zarı dikkate ahnacaj1nı u•u-

yoruz. 
Halkın &eel 

Hakkın Besidir .... --_____ fi ___ _ 

-
Kurban bayramında Türk 

hava kurumuna yapacağı· 
mız yardımların tutarı Kı· 
zılay, Çocuk esirgeme ku· 
rumu ve hava kurumu 
arasında taksim edilecek 
ve en mtibreıa ~ •cnıleket 
ihtiyaçlarına barca•aca?fl!W· 
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Şehir 
.... -.., •• ,. t 3 ~ .... 

FeYzipaıa 
Ocağının 

-00-

Hizmet we himmeti 
FeYzipaıa •c•iı partı reiai 

1. Hilmi IC&kıal, ocaiı• 
yard. •Ücllri B. irfan Tllrk
ay, azalardan Kemeraltında 
Bol• lokantası ıabilti 1. 
Meh•et Bolw, Kemeraltın•a 
k6fteci 1. Rıza Birtanır, 
Kuyamcalar içerisinde berber 
B. Maatafa G6ksuya, 1. 
bmail Kızıltoprak Memleket 
laaıtanesinde yatan feliket
ze•e kardeşlerimizi bizzat 
ziyaret ederek kea
•Heriae ye ltilumum laasta
lara pertakal dağıtmıılar ve 
laabrlannı ıorarak 16nllle
rım almıılardır. · 

Ayni günde bu hamiyetli 
arkadaılar F evzipaıa mahal
lesindeki kadaz laastanesini 
de ziyaret ederek oradaki 
laaıtalarada portakal daiıt
mak şefkatında bulunmuş
lardır. 

Halter aldıjımıza göre çok 
samimi Ye candan yapılan 
ba kartlepne ziyaret l'erek 
fellketzede k.ardeılerimizi 
ye gerek b&t&n hastaları sea 
tılerece •emnua •• •lt•
ıekkir kılnuşhr. 

Biz de ba it.ayır seYer e
ufın ,.k yeriıade elaa hiı
•et Ye him•etini 6:1ylrekten 
takdir Ye tebrik ederiz. ----··-Ornek el••I• d•l•r 

bir teberr8 
Me•n•aiyerle haber aldı

jı•ıza ıire, Kemeralhnda 
Bela l•kantuı ıabibi Bay 
Melıaet Bol11, b• yıl kese
ceii it kvbaaın ta• laede
liai fellketaede kardeıleri· 
mize bir yar•ı• ol•ak 11.ıere 
ıelarimiz Kııılay •erketine 
yahrmııbr. 

Bu ha•iyetli Yataadaf 
budan ince de ayni •ak
ıadla K111laya SO lira yatır
•ııtı. Kendisini caa Ye gö· 
aiildea teltıik · ederiz. ----
Cumaovasında 

PelıliYan 
Giireıleri --Cumaovaıı - Nalaiye C. 

H. P. idare heyeti tarafın
dan tertip edılen ve Bayra••D ikinci gtlnüne rastlayan 
Pazar günii Cumaovası ıpor 
alanında ıaat 10 da serlteıt 
Ye yağla pela}iyan flreşlerİ 

yapılacaktır. 
•ulauliye 25-15 kuraştar. 
Mlnteıa• nakil vuıtaları 

te•in eclil•iştir. 

Elbiıe yaptır
madan evvel 

tllldlmet karııııntıla tilc
ur terzi Mellmed Zekl'nin 
•• zarif Ye ea •atin ka•aı· 
lanaı ltir tir. 

CfW.Klll SiSi) 18 lklad Klan 

r .. ·c;n•OW>. -H .. 1 ıtWi o E R' o L' o 'j Halk Arasında 'Finlere ve Yın-ıS N A B E R "•""""" mı• ""' -••••• Jindiya)'a 
1--, .... ·-·- , , - , ·-- x- - , Beladlgı Otıblslırl.. b • b k 
Alman Karargihı Belçika Ye F eliketzede ş.ı.rill ı.em•• .. .., .... ti- ır a lf 
Hollanda Hadadu y akıaıaa •ardım listesi ~e Belediye•iz eteb&a iti•- Breu p•rk, . Veni• 

J tıyer .• Halkı•ız ita otoblla- herkell 
Getirildi ferle oldukça ralaat •• acaz y AZAN: ...... 

Lira se-L.at etmektedir. 1- -14-
Biz ~· halkla beraber, iz· ... z park, Helaiald'aia lolaer ICobea eamcı Ye 

ÇİYici 400 
Paria, 17 flta4ye) - "itler laerrt• erda kaaan•aalariy

le fikir teatiıiıade ltalaamaktatlır. Mitler, Mellaatla ile lel
çikaya taarnz edil•esiıai Ye yıl•ın• slratiyle bir aeti•e 
alınmasıaı iste•ekte ve ita lluıuta war etaektedir. Ma· 
reıal Görinr ile Alma• erkimlaarbiyesi, 11eticesi meı"tk 
ltöyle bir taarra.u •urıztlırlar. 

M. fttııeyin Tatari Ye 
ejulları Sami Ye 
ertakları 

Eczaci Faik Enver 

•İrimizi lıenia bir incili laa- ea ejlenceli bir llb yeridir. 
line getirm~ye çahtan Bele- llylk ye mo•era bir t.ala
diyemizi takdir ediyor, t•· çesi ye bir de atık tİJatro 

150 bıkan Belediye•izle iftihar 1alaaeai Yardır. Balaçenia er• 
100 ediyoruz... tuındaki ltaYUUa•tam •er-

Paria, 17 (Ra•y•) - C.aıeteler, Hellaa•a Ye lelçikatla· 
ki llularaatlan balaiı ile, b• tılevletleria yaziyeti pek iyi bi· 
lerek ihtiyat te•ltirlere teve11ül ettikleriai yazıyerlar ve se
bep olarak ela Almaalana a~keri faaliyetleriai ılsteriyerlar. 

Al••• kanetleriaia Hollaada luıtladlarıada takYiyeai tle
Ya• ediyer. 

lel~ika Ye Helluda bu•atlarııatla ti•diye katlar S' fır
ka talamin edile• Alman k11vYetleri 75 fırkaya çıkanlaııtır. 

leneya ve biraderleri 
(ikinci defa] 190 
Hamid Son [ikinci defa] 75 
Mehme4 Emin Parçacı 50 
Ali Rıza ojulları Çeviklili 50 
lo~or Peço 50 
Mustafa Birsel 200 
Nuri Fettah Esen 25 ---"Belçikaaıa bitaraflıjına taarruz e4ilirse Fransız ye la· 

filiz orclwları yıl dırı• slratiyle yardı•• kotacaklardır .,, icra memurlu
Radyo Kanunu Tatlil Ediliyor ğa i~tihanı 

lstaa!ınal - Radyo kaaunu tadil e•ilecektir. Yapılacak A.tlliye Vekaleti, zaltıt ki
tatlilita gire, takıitler seaenia birinci Ye yediaci aylarıada tibi Ye başkitiplerin icra me· 
alınacak ve tecriibe mahiyetinde evlere radyo verile1'ile-
cektir. T 4ksitler zamaaıada veril•ezs~, iki misline iblli muru ola1'ilmeleri için açılan 
edilmek suretiyle tahsil olunacak, ver•iyenleria •enkul imtihanlara ait evrakı letki-
e••aline müracaat etlilecektir. ke deYam etmektedir. lmti-

Bu ••a•elelere, aalakemeye •lracaata llzam:kaıaadaa laaada muvaffak olanlar bay-
teve11ll elunaltilecektir. 1 ra• ertesi 1'elli olacaktır. .................................................... 

Almanya Sovyetleria 
Kacaiında 

Paria (Ra•1•) - At.anya, artık Sevyetleria ta•a•iyle 
kacatıaa •lf•lt ıillidir. Ye, laer iki 4evlet, ıarp de•ek
rasilerinin yeai bitaraf devloileri ıaraati etmeleri•• •ita· ı 
•••, •IA•alaa et•iyecektir. 

la da, Sevyet - Al••• it ltirliiiaia iakitafıaı ıilterir 
aalaiyette tellkki e•ilmekte•ir. --------·-· ·----------

llilai• Radye Hallerleri 
lstaaı..ı - T ufi •iclcletleriai clel•araa liıe Ye erta •· 

kallar ltret•ealoriaia listesi laazırla11•11br. Taklada taı-1 

f'A YDALI BiLGiLER 

DOC•ENIN SACLAM 
DiKiLMESi iÇiN 

• 
llltiaelere ••i•e dikile· 

ceii u•an ••t•• ile kuaaı 
araııatla ltir kibrit çlpl koy
••lı•ır. Dilime dikiliace 
çipl çek•eli, tireyi tıllt•e 
alhaa ltir iki tlefa sardıktaa 
seara il•ekle•eli ve kopar· 
•alı•ır. 111 ıuretle dikile• 
••t•• ıayet saila• elar. -- -

lelediyenin lzairlilere sen kezinde balunan Venls bey• 
cemilelerinden biri olaa, ..... keli çok malateıemdir. 
lecliye Otobüsleri" ıehria Ye- lalaçeain ıarasında, bara• 
ıait işini çok kolaylaştırdı. sıada, ıeaç o• tlirtl , 
Fakat ba iıte ltazı intizam- . •• iki yaılarında• lm
sızlık. Ye kusurlar rörilmek- •ızı kadife pantalaa •• ... 
tedir... ket giymiı altın 1'aıh, ••Ti 

1§1 pdl erkek çocuklar, arif 
Basmalaane dara;ıa4a oto• ve stlsll sepetler içia•e ıe

büs bekliyorsu11.uz. Durakta- lea geçeae sigara, çikelata 
ki cetvele göre her beş da· ve ıeker 1atmaktadırlar. 
kikada bir otobüs Yardır. Ba çocuklar VenBı ltey-

15-20 dakika sonra oto- keli etrafıada CAD.h "iru 
1'Ds reJir. Gelir amma, dur· Vealıten baıka l>ir ıey ••· 
madan geçip ıider. ğildirler. 

Bursaydı .. zaten l>ir kişi insan bu yavruları• karp-· 
1'ile alacak vaziyette değildi... sıada cidden içiaden ıelea 

§§1 takdir hislerini zapt edemi• 
Konaktan, Kenak·Bas··· 'lha- yor. TramYaylardaki kadıa 

ne-Tepecik arabalanadan bi- biletçilerin arkalan••• ayni 
rine binelim. :Oaha ikinci ya- biçimde JiciYert koıtümler, 
but üçlacü duraktan itiM- ~ilerin•• gaatlar ye bqla· 
ren etobüıte ayakta bile da- nada da kenarları ıır..ıa 
racak yer kal• .. ıthi. lı- kukatler •ar
karpininia, pantalen pafUI• yine lici•ert 
ma .. aııl•asına ki•ae ıea dır. 
çıkarmaz. Gayri ilatiyari •Aı.,, Yolcularla lıiç konupau-
Yeya "Of" çekealer nasın lar. Tebe118mleri nezaket 
ezilmiş yolc•lardır ... ye asalet dereceaiai a .. aı. 
' Bir ara biletçi omuunaza Hepsi de canhdırlar. Şelalr 
dekaaur Ye eliyle yalaaıaız· tramYaylanna bin•iaiz mi, 
claki ltir yolc•ya rlıtererek : talıta köprlye di7e ltilet ke1-

- Bayı•, eler, ıa iaileti tiriraiaiz, orada ineraiDİL A6. 
baya Yeriverin!.. derin ye kalabalık bir ıeçi• 

diktea t çıkacaktır. f 
Paria - Franıa •eltuaa •eclisi, ke•iaist mebulana 

parlbaento••• tardı projesi 2 •alaalife karşı 521 ••Yafik 

Hayret etmeuiaiz, çlakn •i• &zerine k1Ulllan klprl• 
biletçi de sizin gibi bir adı• dea ıeçeraiab. 

KEKLERiN YANMAMASI k · d ·u.ı· 
iÇiN NE YAPMALI ? ataca vazıyette eg •ır... Temiz cadtlelerile •• laer 

reyle kabal etmiıtir. • -o-
lu projeye 16re, kısmen kaç•ıı Ye kıı•ea teYkif ••il- Evdeki fırıalarda piıirilea 

mit olan 'O •eltaı •ebasluktan tartledllecektir. keklerin ve ıatolarıa yan-
------------------------, •aması, ta• kıvamıntıla ol-

Alla hın 
tın 

Gazabı mı, Tabia
Bir Cilvesi mi ? 

YAZAN : SIRltl SANLI 
Dünyanın dirt bacajında vukubalan zelzele fellket

leriai anlatan ba eseri ön&müzdeki Pazarteaiaden iti
barea tefrika etıaeie baıliyoruz. 

Izmir Defterdarlıiından: 
Sileyman oğla Şerifin Karşıyaka şubeıine olaa 211 lira 
39 kuruı kazanç· Yergisin temini tahsili için m11ta1arrıf ol
d•ğu layraklı - Menemen catltleıinde 25 ıayılı kalaveha
deki 3 de bir hi11esi talasili e•val kanu•u mucibince hac· 
zedilerek 400 lira kıymet üzerinlle 21 gün mlitıldetle •lza
yedeye çıkarılmıştır. Talip olanların '-2-940 sah ıtnı saat 
15 te viliyet idare lleyetine •iracaatları ilin elunur. 

11-25-4 (1,6) 
il ...... _sa 

1 ELHAllRA. Siaemasında 

•ası ipa, uzun tecrilbeler 
lizımdır. lilhassa laaYagazı 
ve elektrik fınalzrında aya
n "al•ak glçtir. Buaun için 
pifirilecek kek Yeya llerbaa
ıi birşeyin kahltı, ince sıcak 
kam dolu madeni bit tabak 
içerisine kendaktan sonra 
fınna aabnırsa laiç yanmadan 
ıayet iyi piıer. 

-o-
RUGAN ISKARPINLilU 
YENi GiBi YAPMAK 

iÇiN KOLAY BiR 
USUL 

R•ga• iıkarpinleri yeai 
laale koy•ak için &zerine 

~iatyağı slrd&kten ıonra 11cak 
•• llabarına tutmalıdır. Bezle 
ıilip parlatıaca kantluralar 
yeni sibi olar. 

lnecekıiniz .. 5-10 •lsa- iki tarafı çam ataflariyl• 
ade, S-10 parden Ye afe· bezuait ayn ye laaaut ltir 
derainizden senra, ylrlyerek mahalle çıkarsınız. Sarada 
rel•ediğinize bin defa piı- zarif kiıkler vardır. Saika· 
•an ve yaya gelmiıten kat farından renk, renk çi,ekleı 
kat yorrun olarak ayaj'lnızı 1arkmııtır. 
kaldınma koyabilirsiniz ... 

Helıinki'nin bu çok arif 
Biz halkla beraber ha 7aı- ve •untaum kifuiade ia-

dıklarımızı ıördük. sanın ltaraunu dele• çiıek 
Otobüılerin, laele Koaak • 

Basmahane _ T epedk ara• ve toprak kekulariyle adeta 
ıarlıoı olaraunu. Ara_. 

ıında işliyen etoblsleria in-
tizama konulması halkı çok yerlerde bir çop yoktur. 
me••UD edecektir. (DeYam ftl') 

lzmir Pamuk lleasucat · 
TUrk Anenlm Şirketi 

Şirketin Merkez Ye Fabrikuı: lımirde Halkapınarücbr 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Detirmea, 

Geyik ve Leylik markalarını bari laer nevi Kapot 
Bezi imal eylemekte elup mallan Avnapamn •JDİ 

tip mensucatıaa faiktir 

Telefon No. 2211 va .. ao79 
Telgraf Adresi : Beyrek-lzmır 

İzmir Defterdarlığından : 
Şallesi tarih miikellefin , iı adresi 

.... ·- "' 
Y ann •atinelertılen itibaren gizelliğine &loya11.1yaeaj'la 

ı tabeıer bir fU. ... 
kaıaaç vergiıi 

No. ismi Düı••n Çoc•kları •••u••• 
Tabii renkli Franıızca ıözlü ············· ......... ········· ................. ....................... ................... 

Baırellertle : Loretta Y euar • Bocarcl 6reıa.. M&t .. lılait Ali Gaziemir tay-Köyler 3 73 50 27 90 
Seaular 2 -3,31 S,31-7,31 ve ,,,.... Riza yare meydanı 

-F • s ..... s•&• • •-=-------·---:w~w Zam cezası yekun birinci ihbarname cilt varak. no. Seneıi 

~· M-~!'1 ı!!~ Bugün.Kültirpark siae111Uında 48 '° ıso 30 2161 933 
Roatken Mltehawllı aıayaaıa ea lıiyik filmiÇIL81N •AKIREfilmini ıöıteriyor Yukarıda isim ve unvanı ile ticaretrih adresi yazılı mtikellef namına 933 yıh için t 

llenlllenweeWfrii teJa.i• laırillerde: Victer Francen ye Aanı •ugaa olunan vergi ismi hizasında göıterilmiıtir. Bu mllkellefia terki ticaret etmit ve balen • 
yapılır dliaci B.,.4er So Ayrıca yapaardan kaprken. komedisi ve metre jurnal-miki reele bulandaklan tesbit edilememiı olması huebile ilin tarihini takip eden rinde• i 
No. 29 TELEFON2S42 Seaaılar: 2,31 - 4 - ,,21 - 1,45 baren tesbit edilememiı olması haıebile ilin tarihini takip eden güaden itibaren meı 

Mill
"ı ı vergilere 30 gihı içinde itiraz hakkı olduğa 3692 1ayıh 

piy&ni(O Biletlerinizi SAADET Ki~iaden alınız nanun s inci maddeıine iıtinaden teblii makamına 
orakkapa Pelit merkezi_kart111 No.'64ft. Talalla Oaller Telefon 1497 olmak &zere ilia ol'anar. ( 


