
2964 

~rşamba 
~ci Kanun 936 
ltFON 3503 

'tı ( 100 ) Para 

• 

a 
HAK K 1 

CSi 
1 

Sabib, Neşriyat Amiri ve 
Batmubarriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Seai) Matbaasında 
Baıdmıtbr 

Geçmlyen yazı geri verilme& 
---~~~~~~~~~~-,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=~-.1r--.-~---..--................ ---~--.~~~~~~~~~~~~· .. 

üT 
O kişinin cesedi bulun- l:'""BlJY'füf'S'i!'F"""''I 

••l •• l 200 J / ~ ~ F laketzede- ~ o u er aen azıa- ı · 10000 lira! 

~ B • •k • •• k ld 1 gö de diler : • ın l ıyuz ev yı lı l § Ankara, 8 (Hususi) - § 1: Atatürk, Adana felaket- E 

~~HENÜZ NEŞR'EÖİLMEDİGİ İÇİN öLEN 1:.~:10'!~:~.!i~~ .. :tiy;;~:~1 
~N HAKiKi MIKT ARI MALUM DEGIL ~ 10~~~ü1::ı ·::7~:~·ti .. ~ 
------------- OC••oo : halkın, Hılaliahmerden E 

felaket karşısında lzmir ve yurdun her ~ gön.d~rilc~ .çadırl.ara yer-~ 
:: leştırılmesıdı emır eyle~ : 

tarafı büyük bir matem içindedir ~11~~~,~!r.·11111111111111111111111111111111111111~ 
- 8 - Adana seylabı .• 

~~~ğiuden da?• ç?k 'l SANLI DONANMAMIZ DUN 
'1 f~cı~ hahnde~ır. 1 IZMJDDEN AYRILDI Ilı yuzunden bogu · ' .Jl 
lbiktarı liste henüz ~ 

b ~diği içic hakiki 
•lınrniyor. Su baskını 
dan iniltiler gelmek· 

Ctsedler çıkarılmak-

dan gelen son ha· 
&Öre felakek Çukur-

~i ve baskın hs1ide 
~. 

~t en katı yürekli 
11 

bile ağln tacak kadar 

~nala•ını gaybed n 
11

11 feryatları, St: yha · 

~ırı suları arasında 
atnu. Normal seviye· 

~ita metre yükselen 
ları, o kadar çabuk 

ki, herken şarırmıştı 
ll:ıanasile bir panik 
'İirüyordu. 

1
1
ce İnsan evlerinden 
Çıplak sularm arasın-

--

Malta ve Yunanistan seyahatinden avdet eden ve bir kaç gündür limanımızda bulunan 
Şanlı Donanmamız dün şehrimizden~ayrılmışhr.J Şehrimizde bulunduğu müddetce halkm. 
coşkun tezahüratına vesile olan Şanlı Donanmamız dün de limandan ayrılırken onf;libnlerce 
kiş tarafından uğurlanmıştır. 
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BERGA~IAD1\ G<)I~DÜKLERİ~i 

oo-----~~---~---

1\lcselenin konsey içtimaında konuşulmasını 
Sancak halkının hürriyet ve emniyetinin ko-

runn1ası kaydiJe kabul ettik 
----.... 

Sancakta ya2"ma başladı 
Ankara 8 (A.A) - lskenderun ve Antakya meselesini 

Mılletler Cemiyeti konseyindeki müzakeratma iştirak etmek 
üzere Haıiciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras'm rıyase
tindeki Türk heyeti murahhasası yarın akıamki ekspresle 
yn Istanbul tarikile Cenevreye hareket edecektir. 

Heyeti ~urahhas Riyaseti
umur umumi katibi Hasan 
Riza Soyak, ve Hariciye 
Vekaleti umumi katibi 
N uğman Menemenci oğlun-

dan mürekkebtir. Refakatın
da müşavirler, mutabassıslar 
ve katibler bulunmaktadır. 

Ankara 8 - Parti guru
bunda Hariciye L Vekili San· 
~ak meselesiohı son safha-
sını izah etmişti. • 

Aokara 8 (A.A) - Tür
ikiye ile~Fransa aras"ında iti· 
lif mevzuu olup milletler ce-

~~iyeti konseyine verilen San· 
can meselesinin Fransiz hü· 
kümelinin normal konsey İc· 

timaında konuşulması tekli 
fini Sancakta halkın büürri
yet ve enmiyetin korunması 

kaydile kabul etmiş olan 
Türkiye hükumeti gene Fran
sa hükumetinin 10 kanunev· 
velde toplanan fev~alade 
konsay ictimaı ruznamesine 
idh,.li telkini üzerene bu tek
lifi de kabule musaraat et-
miş ve m Jldler cemiyeti 

,... 

katib umumiliğine misakın 
11 inci maddesi esasında bu 
fevkalane ictima ruznameaine 
ithaiini istemiştir. Tükirye 
hariciye vekili Dr. Tevfık 
Rüştü Arasın 14 kanunevvel· 
de Cenevrede bulunacağı ha· 
cer alınmıştır. 

lstanbul 8 - Antakyada 
milletdaşlarımıza karşı zülum 
devam ediyor. Şehir, iki yüz 
milis asker tarafmdaa yağ• 
m 1. edildi. 

ı:::::::--~~----~----~-----

Bir Alman gazetesinin Çekos
lovakva'ya hücumu 

Münib 8 (Radyo) - Volkişer Beobahter gazeteıi, Çekoı· 
lovakyadaki Alman tebaasının ~ülum gördüğünü ileri süre
rek Çekoslovakya hükumetine şiddetle hücum etmektedir. 

\lyor, birçokları ta
~ ten düşüyor, kaybo

Sular bütun kor
~ ile etrafa yayılıyor, 
j ~ti kaphyordu. Saat 

~ru birçok yerlerden 
tÇııı atılan silah ses-

lmilyon liradan ... fazladır. Yüz
lerce ölü varsa !da, ~d;d 

lbe;;ilz kat'i olarak! tesbitl 
edilmemiştir. Bi;Çok-köyler·• 

fde sui;';-bifi-Çe~niştir.I 
IBazı yerlere yaı:_dı;; Fgönde

lrilmesi imkanı] olmadığındanl 

Kazada çalışmahelektirik, su, HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ekmek ihtiya~ı, ~ece t?plan~ı: Hükômet hay7tf1 ucuzlatıyor 
ları Kınık nalııyesı araz tahrırı Di=1 aşvevilimiz bir müddet evvel yaptığı tetkik seydhati 

:Ytıluyordu. Bilhassa 
~ Bahçe mahallesin-
1kın feryatları taham
tnıez bir bal almıştı. 

ttı fazla ail~nin akı
l tabiatın himayesine 
di ş h' t .. · e ır ma em ıçın· 

~ ~ (Radyo) - Ada· 
, ~ dıyesinin yapmış ol
i hlkikata göre Seyhan 
t h~n nehirlerin taşma· 
• ~ tlsule gelen f ey zan, 
- ~"sarat yapmıştır. İn-

Yıatı da ehemmiyet-

. ~:.e kadar 150 kişinin 
• 

1 çıkarılmıştır. Yıkı-
~ .. b' .. d'. B b ın yu1 ur. un-
'ıka 700 ev de ma

b'llıdır. 
~I 8 (Hususi) -Ada

hlen haberler, çok 
t i Seylitad 1200 ev 

r, Maddi ıann 3 

halk ken~ijballerine ,barakıl-
mışbr. 

MATEM 

Yurdun her tarafı matem 
içindedir. Bütün Kızılay şu -

beleri felaketzedelere yar

dıma koşmuştur. bmirliler"" 
de bu yardım işin de .. diğerl 

yurddaşlarızdan geri kalll'ı· 

yacaklardır. Şehrimizde şim· 

!diden yardım için teşebbüs-
ler başlamıştır. -3 

PAMUK 

Son ifelaket p~uk mah
sulüne de büyük zarar ver-

miştir. Mersin limanında 40 
mavuna batmıştır. 

IZMIRIN TEESSÜRÜ 

Belediye reisimiz Behçet 
Uz Adana felaketi dolayısile 

Adana belediye reisine bir 
telgraf çekerek lzmirin tees
sUrüaU bildirnıiıtir. 

YOLLAR 
Bergama 

lzmire lOQ 
kilometre"u
zunlunğunda
şose ile bağ 
lıdır. Şosenin 
Halkapınar· 

dan Mene
mene kadar Kaymakam KA:-

olan kısnıı MiL SAPMAZ-

kamilen denecek derecede 
bozuktur. Bu kısımda vesaiti 
nakliye güçlük çekmektedir, 
Menemen, Bergamakısmı ol
dukca muntazamdır. Hele 
Bergama-Kınık-Soma şosesi 
yapıldığındanberi tamir gör· 
mediğinden vesait tarla için
den geçmektedir. 
ESAIŞ VE GÖÇMENLER ı 
Kazanın esayişi çok iyidir. 
- Sonu 4 tlııçüdo -

IH..:Jll semereli neticaletini vermek üzeredir. Hükumet ha· 
yat babalılığıle mücadeleye girmjş bulunuyor. 

Hükumet bazı istihlak maddelerini ucuzlatmak ıiyaıeti 
üzerinde israrla tetkikat yapmaktadır. Yakında bazı mad· 
delerin ucuzlatılması için tedbirler alınacaktır. Ucuzlatılacak 
maddelerin başında benzin ve petrol vardır. 

Benzinin litrede 8 kuruş kadar ucuzlablabil~ceği netice
.sini vermiştir. Bu takdirde benzin 17 kuruşa satılacaktır. 

Anadoluda benzinden ziyade istihlak edilen petrola ge• 
lince bu daha ziyade ucuzlı.<acaktır. Belki de hükumet pet· 
rolden hiç resim almamak suretile petrolün çok ucuza sa• 
tılmasını mümkün kılacaktır. 

Bu suretle köylü en mühim ihtiyaçlarından birisini kolay
lıkla temine muvaffak olacak, petrolle işliyen ziraat iletle· 
rinin de k ullanılvmasl ucuzlablmış ve kolaylaştırılmış bulu· 
nacaktır. 

Şeker fialarının bir miktar daha indirilmesi mukarrsrdir. 
Bu hususta lımir Ticaret odasının fikri sorulmuş. Oda 

tetkiklere başlamııtir. 
Halk hükumetin bn çalışmasıudan muvaffakıyetli neticeler 

almas.nı can ve gönüldeo bekliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bclzil Zaharof RAMAZAN 
FIKRASI 

--------------~·~ oo-----
lstan bldaki akrabalann~ neler 10nların 
söylemiş, korkmayın hepinizi ' sini kim 

ifade-
1 

aldı? 

d • • •• d • • d • E · .lÇadılarda bok rüşvet 
uşun um emış M _h~nı 

•••• 
( Dünkü sayıdan devam ve son ) 

Manoldan ayrıldık Salıpa

zarmda bir \ok sokaklara 
girdik, çıktık. Nihayet işte 
"Sarı apar tıman ,,:. burada 
silah kralının amcasının kız
ları oturuyor... İ9eri girdik. 
Kabul salonunda Zaharofun 
kocaman bir fotoğrafı ... 

Zaharofun amcasının kızı 
madam Kalyopi Prasioa an
latıyor: 

- Tamam 40 sene evvel ... 
Daha henüz yetişiyordum. 
Evde bir hazırlık bir kıyamet 
gidiyor .. zengin akraba Ba
zil Zaharof geliyormuş .. 

Bazil Zabarof bu mahal
leye geld!, Karşılıklı yemek 
yedik. 

Kendisi şaraba meraklı 
idi Hiç unutmam sordu: 

- Beyaz şarap var mı? 
- Var. dedik .. 
Beyaz ıarabı içti... O va

kit bizim aileye epeyce pa
ra vermişti. 

- Bundan sonra size yar
dım etti mi? .. 

- Etti, aıağı yukarı her 
sene biraz para gönderdi. 

- En son ne zaman yar
dım etti?, 

- En son 3 sene evvel .. 
teyzeme 250 lira gönderdi. 
Harçlık yapsın diye .. 

Babama çok para gönder
di. Sonra kardeşimi Pariste 
~üzel sanatlar akademisinde 
okuttu.. kardeşimin ressam 
olmasını çok istiyordu. 

- Bu çocuk büyük bir 
ressam olmalıdır.. diyordu. 
Ne çare ki kardeşim öldü .. 

- Siz şi'lldi ne yapmak 
niyetindesiniz?. 

- Bir avukat tutacağız .. 
o, bu _işlerle meşgul olsun .. 
lakin bakalım vasiyetname 
açılsın bir kere.. zannede
rim ki, vasiyetnamede her 
şeyi düşünmüştür. Akılh a
damdı .. bir gün babaına sor
du: 

- Sen kaç dil biliyorsun .. 
Babam kaç dil bildiğini 

söyledi. Zaharof: 
- Ben.. dedi tamam 11 

dili hem de adam fakıllı bi
lirim· 

İşte gene Bazil Zaharofun 
amcasının oğullarından Ale· 
ko .. 

Aleko son derece üm:tsiz: 

"" - Tamam.. diyor.. ışı 
yok da Zabarof bizi dUşü
nüp bize para bırakacak .. 
tamam.. eğer bizi düşünmüş · 
olsaydı sağlığında yardım 
ederdi. Çünkd bilirdi kJ ken
disinin bütün akrabaları fA
kirdir. Yardım etmek aklına 
bile gelmedi. Sonra lstanbul-

da Bazit Zaharofun o kadar 
çok akrab.>sı vardır ki, bize 
sıra gelinceye kadar sabah 
olur. 

Sordum: 

- lstanbulda kaç akraba
sı var?, 

- Tamam 14 kişi.. 

Bu akrabaların en mühim
mi şunlardır: Kadıköyünde 

madam İfilyenia Zaharof, 
gene Kadıköyünde madam 
Melponeni Zaharof, Tarlaba
şında madam Rizo Zaharof, 
Tatavlada matmazel Fidelya 
Avonyadis, TatavJada madam 
lzmoro Zaharof, Tatavlada 
Vas~l Manol, Galatada ma
dam Avonopulu, madam Kal
yopi, madam Ninadır. Bun
lardan matmazel Avonyadis 
iki ay evvel Londraya gitmiş 
Zaharof ile görüşmüştür. 

Zaharof bu eski akrabası
na çok iltifat etmiş, güler 
yüz göstermiş ve son ayrı· 

lırken de: 
- Marak etmeyiniz de· 

miştir. Hepinizin istikbalini 
düşündüm .. - H.F. 

*** 
Bszil Z Rharof 

Bazit Zaharcf, Maksimle 
ortak olmadan evvel, onun 
kuvvetli bir rakibi idi, asıl 
serve_tini de Maksile ortak 
olduktan sonra yaptı. 

1886 da ltalya ordusu si
lah satın alıyordu. Bazit Za· 
harof o zaman Nordenfeld 
fabrikasının mümessil! idi. 
Maksim kendi ismini taşıyan 
mitralyözü getirince, Zaha
rof, münakasayı kaybedece
gini anladı. Bu sırada Ceno
va dükünün silahların tecrü
besinde bizzat bulunacağı 
haber alındı. 

Tecrübeler birkaç gün 
sonra Speziada:yapıldı. Mak-2 
sim bizzat gelmedi, iki me
murunu gönderdi. Fakat tec-

KATiLiN 
Vicdan azabları 

-1-

Oğlum ölüyor, koşunuz onu kurtarınız 
kalbim kanağlıyor 

Doktor Sakatof gürül gü- Sakatof bu akşam yalnaz-
rül yanan fobanın alevleri lıktan çok ürküyord~. En 
karşısında marokin koltuğuna ufak bir çıtırtı şinirlerini 
kurulmuş düşünüyordu. Ara- germeğe kifi geliyor, odanın 
da sırada dııarıda esen kuv- köşelerine çökmüş loşluklar-
vetli bir rüzgar pençareleri dan gözlerini ayıramıyordu. · 
~amçıladıkça ba11aı korka Sanki oralardan tasvir ede-
korka kaldırıyor, pençerele- mediği korkunç mahluklar 
re ve karanlak yatak odası- üzerine saldıracakmıı zanne-
DlD açık lıapwaa bakıyordu. diyordu. Hele sobanıa titrek 

baklava, 
kaymağa 

olurmuş. 

Eski zaman Kadılarından 
birine bir zenginin mühim 
bir işi düşmüş. Zengin bak
mışki mahkum olacak, Kadı· 
ya demiş ki : 

- Efendim, şimdi büküm 
vermeyjn. Benin tam yüz 
dane şahidim var. Onları 
dinleyin sonra ! 
Kadı - Pekala ! Demiş. 

Davayi tehir etmiş. 

Hemen o akşam davacı 
zat kadıya bir tepsi baklava 
göndermiş. Baklava tepsi~ini 
getiren adamın eJinden alan 
mübaşır tatlıların nefasetine 
dayanamamış bir tane ağzı
atmış, lezzetle yerken ağzın
da bir altın peyda olmüş. 
Hamen cebine atmış. Bir 
baklava daha yemiş, onun 
da içinden altın çıkmış. Da
yanamamış, bir tane daha 
yemiş, altının cebine hamu
runu midesine indirmiş ve 
tepsiyi kadıya çıkarmış. 
Kadı böyle rüşvet işlerine 

pişkik olduğundan gelen bak
lavanın ne olduğunu derhal 
anlamış, hemen bir tanesini 
muayene edip altını bulunca 
saymış, bakmış ki yüz tane~ 
den üçü eksik. 

Mahkeme günü gelince bu 
eksiği anlatmak icin maznu
na:I 

- Müdafaa şahitlerinizi 
dinledik. F ekat üç tanesi 
eksikti, onlar da tamam ol· 
sun da hükmü verelim de
yince heman mubaşir atılıb: 

- Affedersiniz kadı haz
retleri, demiş şahitlerin üçü 
pek d'!rmansızdırlar, yukarı 

çıkamadılar. Mamafi onların 

da ifadesini bendeniz aldım. 
Siz üzülmedf!n hükmü veri· 
nız. 

rübeleri yapmak için çağrıl
dıkları zaman körkütük sar
hoş oldukları anlaşıldı. Meş
hur mitralyözlerin nasıl iŞle
diklerini gösteremadiler. Ba
zit Zabarofun bir dostu on
ları davet etmiş, bar bar 
dolaştırmış, içirmişti. Müna
kasayı Bazil Zaharof kazan
dı. 

alevJeri karşısında eşyanın 
gölgeleri karanlık bir kilise
nin karanlık siyah kokulteli 
rahibleri gibi inleyib kalk· 
tıkca başına iğneler batıyor
muş gibi bir şeyler oluyor ve 
içinden bağırmak, kapıları 
ardlarına kadar açıp dişarı 
fırlamak arzusu uyanıyordu. 

Fakat dehşet. Sokakta ha
fif bir çıtırdı, ya\iaç bir yü
rüyüş işitti. Bundan vücudu 
vücudu kulak kesildi. Evet 
dışarıda birisi vardı. Olur· 
duğu odaya yaklaşıyordu. 
Doktor gözleri yuv larından 
fırlamış adaleleri tekallüs et-
miş bir halde yerinden fır
ladı. Kapının tokmağı çev
rilmiş ihtiyar bir kadın kapu 
aralığından sürülür gibi oda
ya akmııtı. 

Yunan;standa ağzında 55 
dane diş bulunan bir adam 

IDUNYADA 
1 NELER 

OLUYORJ Fazla mal göz çıkarmaz zahmet çekiyormuş. Bazı 
derler. Hele ihtiyarlıkta ek- kelimeleri fena teleffuz edi-
sikliği kendini pek acı acı yormuş. Fakat, buna rağmen, 
hissettiren ldişlerde fazlalık fazlaları çektirmek teklifini 
fena bir şey sayılmasa gerek- reddetmiş. Reddin sebebi de 
tır. Amma kazın ayağı öyle gayet makul. " Şimdi, olsa 
lmadığı anlaşılıyor. olsa, beni dinliyenler, söyle-

Geçenlerde Yunanistanda diğim lakırdıyı biraz güç 
bir kadın dişçiye müracaat anlıyorlar. Bundan bir şey 
etmiş, dişlerini muayene et· çıkmaz. Lakin ihtiyarladığım 
tirmiş. Dişçi müterinin ağzı· zaman, şimdi fazla görünen 
na şöyle bir göz gezdirince bu dişler kimbilir nekadar 
hayretten kendi ağzı açık işime yarıyacak ,, demiş. 
kalmış. Sayısı :hiçbir zaman 55 dişli adamın mesleği 
otuz ikiyi geçmıyen dişler, zabıta memurluğu imiş. Tabi· 
bu adamın agzıdda tam 55 atin, ağzında gösterdiği 
tane imiş. cömertlik, vazifeşinashğına da 
Adamcağızın dişluinden tesir atmişse, tam manasile 

hiç bir şik f yeti yokmuş. " Dişli ,, bir polis memuru 
Yalnız konuşmakta biraz imiş demektir. 

0000000000000000000000000000000000000000000000 

Bir Pilotun bıraktığı serserl 
tayyare nele.r yaptı ? 

• 
Fransanıo Bouries kasa

basında üç gUb evvel garib 
bir tayyare kazası olmu§tur. 
Pilot mektebi talebesinden 
20 yaşında, Nouvian isminde 
bir genç, tayyare ile 1500 
metre irtifaa çıktığı sırada 
birdenbire bir bulut küm~sine 
tesadüf ederek şaşalamış ve 
paraşütle aşağı atlamıştır. 

Tayyareci, normal surette 
açılan paraşütile aşagı me
rek, pilotsuz kalan tayyare 
de olduiu yerde dönmeğe 
başlamış ve üç dört devir 
yaptıktan sonra cenubi şarki 
istikametinde uçarak uzak· 
latmıthr. 

Tayyare Loite nehri kıyı-
sına kadar gitmiş, orada 
hava ceryanlarına kapılarak 
Courre·les-Barres nahiyesi 
üzerinde bir iki devir yap
mış ve oradan da Moulins 
şehri istikametinde uzaklaşa
rak Kont Roland d' Arbosuse 
isminde bir zata aid Saint ---00 ....... _ ...... _ 
Kanlı bir aile 

facıası 
4 yaşındaki Rene ba

' basının annesini nasıl 
öldürdüğünü söylİ)·or 

Paris Toste adlı ve hayli 
müddettenberi işsiz olan '>ir 
Fransızın bir avukatın yanın
da çalışan güzel karısını sa· 
bahleyin yatağında bogezla · 
dığına dört yasındaki oğlu 

Rene mahkemede şahid sıfa
tile dinlenmiştir. · ı oste ilk 
önce ita ve gazı borulaı mı 

açarak eve ateş vermek is
temiş ise de Pençereler açık 
olduğundan gaz ateş alma
mıştır. 

Kadın Sakatuf'a doğrubir 

kaç adım attı ve durdu. Du · 
daklarında kederle karışık 
bir tebessüm, omuzlarında 
koyu siyah bir şal vardı. Ka-

dının yalnız mermer gibi ha
reketsiz beyaz yüzü farkedi
liyor vücudunun diğer aksa
mı odanın lof~uklarına kayna
mış gibi nazarlardan silini· 
yordu. 

Doktor titrek bir sesle 
yarım yamalak sorabildi: 

- Nasıl içeriye girdiniz? 
Nn istiyorsunuz? 
Kadın doktora baktı. Çok 

garip ve boğuk bir sesle 
ıu sözler ağzından döküldü: 

- Niçin soruyorsunuz ? 
Can çekiten birisi. sizden 
yardım beklerken böyle 

1 
Augustin şatosn üzerinde 
dolaşmağa başlamıştır. Şato 
halkı tayyarenin inecek mü· 
said bir saha aradığım tah
min ettikleri sırada tayyare 
şato bahçesindeki ağaçların 
üzerine düşerek parçalan· 
mıştır. 

Şato halkı derhal koşuı-
muşlar, parçalanan tayyare
nin içinde ve bahçede tay-
yareciyi aramıılarsa da bula
mayınca mektebe telefon 
ederek vak'ayı haber vermiş
lerdir. 

Mekteb ldaresi o gün ha· 
kikaten bir tayyarenin kay
bolduğunu, fakat pilot için 
merak edilecek bir cihet 
bulunmadığını, kendisinin pa
raşütle yere atıldığını, sal 
ve salim bulunduğunu bildir
miştir. 

Çöpçüsüz 
Temizlik 

Makine devrinin neler yap
mağa kadir olduğunu göste
ren faydalı icadlardan biri 
de mutfektaki çöpleri derhal 
imhal imha eden bir elektrik 
motörü bir vakit gelip çöp
çülük gibi pis bir işi büsbü
tün ortadan kaldırmış ola-
caktır. 

Dolam içine atılan çöpler, , 
motörü teşkil eden bıçaklar 
tarafından süratle kıymık kıy-
mık ve ince elyaf halinde 
doğranmakta ve bu hale ge· 
len çöpler de bulaşık boru
sundan akıp gitmektedir. 

Maamafih bizim mutfaklara 
bu yenı icad motörlerden 
konduğu takdirde ne sinek, 
ne de çöp derdi kalmıyacağı 
için gazetelerin dedikodu 
sasifeler kapanmak İcab ede-
cektir ki biz gazetecilerin bu 

- cihet hiç işimize gelmez. 

şeyler sorulur mu ? Koşunuz! 
Oğium ölüyor. Onu kurtarı
nız! Ne duruyorsunuz ? 

Doktor, kadının bu sözle
ri üzerine bütün korkuların

dan sıyrıldı ve kadına yak
laştı : 

- Anlatmız ! Hastalığı? Ne 
diye sordu. Kadın istirham· 
kir bir tavır aldı : 

- Oğlum ölüyor. Iztırap-
ları karşısında kabim kan 
ağlıyor. Koşunuz onu kurta· 
nnız Poşkiy~ caddesinde 58 
numeru birinci kat ikinci nu
meruda Boris GaJikof. 

Kadının .. gözleri yaşla dol
du ve mecalsız bir halde dı
vara dayandı. Doktor kadını 
fazla isticvab edemedi. Eve 
nasıl girdiğini falan sorma-

' daı. Alelicele giyindi ve ka· 

Tiyatroda milli ıparŞ 
ça]n1ak adeti 

Ü ngilterede bütün tiy•ı:.~k" 
larda so.n perde kapll 

tan sonra milli marş çaluaıt· 
Bu adet 1745 lbaşlaouıtı't· .. " 

Bir akşam Duray Lane ti1 
· t oır rosunda bir kadın arbf 1 

perdeden sonra: 
"Kralı AIJab korusun,, 
Şat kısıaı söylemiş, bu f'': 

kı çok f alkışlanmış. E~te: 
günden itibaren bütün tıy• 
rolar. ayni şeyi yapmışler~~~f 

Son perdeden sonra pıı 
1 Ad t' z•" marş ça ınması a e ı o 

mandan kalmışbr. 

*** 
Cep telef onu 

~ ir ltalyan mUhendıs b~t' 
L:J le bir telefon icat e 
miştir. Bu telefon radyo 

1 
t• 

telefon arasında bir alettı~· 
bır· 

Bu alete sahiplolanlar .,ı 
birile konuşmak iınkiıı• 
bula bileceklerdir. 

••• 
Kasayı açn1ak da 

lazım 

~ enubi Ame~İ~ada.ki ~:: 
~ taryö şehrının tıy•rl l· 

suna bir gece hırs zlar SJ r 
1 

yorlar ve tiyatronun ka•••;ı, 
görüyorlar, Ayni hırsıılar . 

.. atro 
gün sonra gene aynı tıy d• 
ya geliyorlar, bu sefer l . 
kişede ol\Jran kasadarı • .. 
banca ile tehdid edip k•'~. 
nJD anahtarını istiyorlar. P~'r 
Ahara lılrsızların büttiıı 1

c 

k k . . 0l1r•..-
gün asayı açma ıçın •ı rı 
tıkları halde açamadık' 
anlaşilıyôr. 

••• 
En büyük oton1obil 
· • • to• 
~ Unyanın en büyü~ 01'0 • 

~ mobili Berliode bır ~ı 
lacıdadır. Bu otomobili0 oi 
metre uzunluğu 2 metre e, •• .. ,e• 
ve üç buçuk metre yur 
Jiği vardı. 

·~· 
Uçak avı 

b .. cuoJ' 

O 
ngilterede bava u ·çi'1 
}arından ko unmak 

1 c· 
yeni bir alet icat edildi, ~et 
rtbeleri yapılıyor. Bu SıJ 
çelik telden bir ağdır .. cO 

ağ havada kuruluyor ve ıS1 ıJ' 
bir paraşütle havada dur 

9
j 

yor. Tayyarenin pervaııere 
bu ağa takılirsa, taYY'eıı 
-örümcek ağına yakalaO t/e 
sinek gibi- yakalanıyor or· 
yere inmeğe mucbu kalı! iti 

Bu a'etin tecrübeler• 
neticeler veriyormuş ... __.,,..,,, 

dınla sokağa çıktı. v·1e 
- Beraber gidelim. 

1 

teklif etti. edi· 
Fakat kadın kabul etlll ,,. 

- Siz gidiniz beı> 6· 
kanızdan gelirim. Dab•. gt/e 
recelC işlerim var decb 191 

birdenbire bir sis ~~rı,. 
bibi eridi gecenin zefırı 
ranlılHarına karıştı. tJe 

Doktor korku ve bayre elı 
başını salladı. GeciklDe:or 
için Poşkin caddesine .. ıe-· 
mıya başladı. KadıoıD •0~ibİ 
diği evi elile koymut 11,ıu 
buldu. Vazifesini bilen 111 Jİ" 
bir in1an tavrile kap111ıll ,.,., 
lini çekti. Bekledi, u go· 
müddet cevap alamadı, 
diıe ile zili tekrar çald•· 

( Arkası vat) 



Elhamra Tel. 
2573 

...._ idaresinde Milli K6tiiphane ıia .. uı 

BUGÜN 
'•ı:nı karşıla•• lıaftası terefine eti 

m•azzaru provam. 

korkusuz Kautan 
İ~ muazzam, heyecan, zenginJik ve gllzelfık şaheseri. 
röllerde: Amerikalıların Emil Jannigı,i Cbarleı 
laugbtor, KJark GabJe ve Françbot T ..,ne. 

- Muazzam İzmir fJlmi 
~O metre uzunluğunda iki saat de•am eden hari

kuladelikler filmi TÜRKÇE SÖZLÜ 

1 . 
i. 

1 

l~ -- 1
oA-·o!. o~•Lıı·. 

\: CI\ tA; 1 

GôzLERİN MUHAFAZASI ANGAK 
cc PERf A PUNKTUELL » 

lr camlırile kabildir, her cins en tık Ye sağlam 
Çerçiweleri Ye gOneı g&zlftlderi f ımlr k.cmeralh 

tt oteli altında Nafız Gözılrdi\ren saat Ye rözlük 
bulurıunul. 

~ummailım .. mE:-.e..:1ma•a8*$11m°'••ıİ1111İiiilıllllil .... 1~ 
Birinci Sınıf Mutahaaııs 

Dr. Demir- Ali 
KAMÇIOt;LLI 

Cilt Ve Tenasül hastahkları ve 
elektrik tedavisi 

lıoıir - Birinci beyler soka(ı Elbamra Sineması 1 
arkaımda No. : 55 Telefon : 3.79 

"'llliiıil~E11E&ı:.-ı••miiı1E1*kac&R:iiaiE&C&!~~i ...... 

bıir kahvecilerin~ ibüjde 
ltıüddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler ıçın 

·!)~tak yapılan Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvit
~ tkrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkın1n rağbe
. lanan Bebe ve Batar marka Paket Bisküvitleri güzel 
lllizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 
mescit cami karıısında 17 4No,da 
Dervim BlskOvit yapım yeri: 

lsmaiJ Atamer. 

~~*1t****~'**:l*~****" )fo 

DOKTOR )t 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

-~· ~·- .... 
için 

eczacı başının 

Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve kremlerini tercih ediniz 

Hediyelik 
'\'eni şişelerini çok beğenecek çok 

beğendi receksiniz 
---ııno.---

~tERKEZ: 

S. FERi 
• Şifa eczanesı 

Hükômet sırası 

9 1 inci Kanun 

Milyonlar Kişesine Koşunuz 

Bu defa UGURLU kişemizden 14 7 41 numaralı biJete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

Yılbaşı biletlerinizi • 
pıyaneo 

Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinden alınız. 

l\luhtercrn ınüstcrileriınize 
' 

Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için en 
büyük radyo temin ediJmiştir . 

İzmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Milyonlar 

J Ç .,. l l, E B İ L İ R Kişesi sahibi HAYRI AKDÖLEK 

' • . . Ai. . . i'....,,.....,.....,,.~ ............... ~....,,.....,,...,..,,.....,,..,_a;; 
~fe~ enız 1 h:ıyatınızıtl zevkın_ı. sıhhatınızın tt HUSEYIN KAYIN I 

daımı surette korunmasını temıı1 edecek ancak ~ . 
Yi~ksel, Kabadavı rakıları dır. ~ Zarif' teıniz, ucuz rnobilye evi 1 n yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmıt 

------------------------ ~ kerestelerden yapılır 

9 Evlül ·Baharat Deoosu 
tt Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 1 
~ Şekercilerde numara 26 
~~-~~kt=:a~~ ••a::.t::aa::.t::a~~---... ~ 

t•ıt.aeMıı&Aa6A6~ılfl8AeAeAMıı~ 

1 DOK TO ~R ~ S 

!. m. şevki uğur 1 . ~ 
• BıRıNCı SINIF il) 

! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde ,okumuf. Huta· • 
8 Jarını her sabah saat d\)!tuza kadar ve öğleden sonra • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi •der. • 
Cil Muayenehanesi ; Beyler sokağı bay Memduhun abo- il) 
8 ratu varı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. il) 
e [ Akciğer, karaciğer, kan bastalıkluı kans•ılık, za- it 
el yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan9 
1 . ~ 

'111''~1'•'•••1••,•••ı••····~:····· .. 

'-. hastalıklar mütehassısı . tt 
t lÖabane istasyonu karıııındaki Dibek ıokak batı•- )i 

sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t ,. "" 
~Ilı aaat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t 40 renk: üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaşlboyası ~~~ 

mee-mmu 

.liracaat eden butaJara yapılmuı liıımrelea sair )t Satışlyeri::~H:EYLUI.J Baharat ı.ı denosu s:" 

ltt ve mikroakopik muayeneleri ile veremli basta- ~ Tele fon }882 
)'•pılmaıına cevaı ıartııen Pnomotorakı muayene- ! · ··· · "%M pın( ~ • 

E YYARE • TELEFON 

h t 4 k •~TA sıneması 31s1 

TERzı me me ze ı ~ BUGÜN . E Mevsimin en güzel en heyecanlı f.lmı 

e muntazaman yapılır. Telefon: 4115 H'. 
~~~~:ııı~~+~+c~ıcı~~-"~~~ 

Zengin kişesi 
1 • 

Türk Hava Kurumu 

1. Na On 
-tin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~I) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
~~le de kendinize hizmet etmiı olursunuz. Mtışt.erilere 
b· olmak üzere günde on ve haftada elli kurut tak
ilet satılır. Zengin kiıeai birçok vatandaılari ze111in 

~ e karar vermiştir. · 
dres: Hükflmet ç~~desi Keaıeraltı karakol ittitalinde 

.ZENGiN KIŞES' . 

Kemeraltında Hükümet karşisında numara 24 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Ta barin Saz 
Gazinosu Elhamra sineması itsalindeki eski Ziraat bankası 

mahallinde açılmıştır. lzmirin en iyi ve en terefli bir yerinde 
bu yiikıek ve nezih gazino sinesine aileleri de kabul ede· 
bilecek b!r tarzda tesis edilmiştir. En btlyük musiki ustad
ları ve en meohur hanende kadınlar bu sevimli yeri bir kat 
dada ıenlendirmiı ve şereflendirmiştir. , ... ~ ... 

~ 

~Fredric Marcb, Merle Oberon'un yarattıkları şaheser film. 

~ AYRICA: 8 
l'l ~tiki (Canlı karikatürler) YC Paran1unt •ı 
m dünya havadisleri -
~ DIKKA T : Filim uzun olduğu için seans saatları ıu 
l'] suretle tertip edilmitlir: Hergiin 2 .. - .. 4,20 - 6,40 - 9 
~ Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacakbr. 
s iİlllllXttD!mlBI 
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--
zmir takımla- A il d -d' J 25 b • k • • k 
rına bir In2iliz iYI. a Tl ae ln lŞl UT-
Antrenörü geliyor d. .ld. 
Futbol federasyonu tara- ŞUna lZl l 

ından celbedilen Ingiliz an-
rcnörü Cimvell İstanbula 
~elmiştir. Federasyon bu 
ıntrenörün İzmir takımlarını 
retiştirm sini münasip gör
nüştür. lngiliz antrenörü ya
unda şehrimize gelecektir. 

Kızılay'ın 
y2rdımı 

Kızılay kurumu lzmir mer
cezi, bayramda fakir ve 
:imses!z ilkmek!ep çocukla
·ını giydirecektir. Tespit 
~dilen liste mucibince 1500 
~ocuğa yardım edilecek, bep
;ine de elbise ve ayakkabı 
~ağıhlacakhr. Cemiyet, Cu
:ııartesi günü llkmektep ço· 
cuklarma Halkevinde bu eş
yaları dağıtacaktır. 

Çeşmeye tay
rare uğrıyacak 
Çeşme plajlarına halkın 

rağbetini arttırmak maksa
diyle yolcu tayyare işletil
mesi düşünülmektedir. 

lzmir-1 tanbul arasında iş
lemeğe baılıyacak olan yol
cu tayyareleri gidiş ve ge
lişlerinde Çeşmeye uğrıya
cakları gibi ayrıca da birer 
sefer yapacaklar ve bu su
retle halkı onbeş dakikada 
Çeşme plajlarına götürüp 
getireceklerdir. 

Istan~ul 8 (Hususi) - ispanya harbında cumhuriyetciler bazı muvaffakıyetler elde etmiş
lerdir. Asi kuvvetler kumandanı General Frankonun planı muvaffak olamamıştır. Çünkü 
asilerin yaptı>tları son hücumlar, cumhuriyetcilerin istihkimlarını aşamıyacaklarını meydana 
çıkarmıştır. Asi kuvvetler kumandanı Franko bu vaziyet karşısında yeni ve mühim bir 
taarruz planı hazırlamıştır. 

Asi kuvvet tayyareleri ve bataryaları dün yeniden Madridi bombardıman etmişlerdir. So
kaklarda feci infilaklar olmn, atılan mermiler mermiler sokaklarda müthiş infilaklar yam
mıştır. lngiliz sefaretqanesinin yanına da bir bomba düşmüştür. 

Nevyork Taymis gazetesi, ispanya hükumetinin şimdiye kadar 25 bin kişiyi kurşuna diz
diğini bildirmiştir. 

Şark şimendiferi müzakeresi 
Ankara 8 (Hususi) - Şark şimendiferlerinin satın alma 

pazarlığı iyi bir safhadadır. ilk tamaslarda iyi neticeler alın
:ıştır. Satış mukavelesi bugünlerde imzalanacaktır. 

Başbakanımız Tasarruf haf
tasında nutuk verecek 

Ankara 8 (Hususi - lktisad ve tasarruf haftası, Cumar
tesi günü saat 15 te Başvekil ismet lnönünün vereceği mü
him bir söylevle başlıyacaktır. Başvekilin nutkundan sonra 
Halkevinde temsill~r verilecektir. 

lktisad ve Tasarruf haftası münasebetile, her gece bir 
Vekil tarafından radyoda konferaslar tertip edilecektir. İlk 
konferans, Milli Müdafaa Vekili general Kazım Özalp tara
fından verilecektir. 

Tren eitmiyen vilayetlere 
tayyare işliyecek 

lstanbul 8 (Hususi) - ilkbahardan ititbaren Devlet hava 
yolları şebekesi genişletecek ve iki yolcu tayyaresi !daha 
alınacaktır. lzmir - lstanbul - Ankara - Diyartbekir - Adana 
atasında tayyare postaları tertip edilecektir. Tren gitmiyen 
büyük vilayetlerimize de tayyare işletibıesi duşünülmekte
dir. Vana ve fdördüncu umnmi müfettişlik merkezine de 
tayyare seferleri yapılacaktır. 

Arabıli 
yaptıkları 

Hanif eyi ağır surette 
yaraladı 

Dün gece . saat yirmide 
Hanife araba ile Keçeciler 
caddesinden geçerken; ansı
zın Arabanın önüne geçen 
bir şahıs arabayı durdurmuş 
ve arabanın içindeki Hanife 
yi saçlarından tutarak, dışa· 
rıya fırlatmıştır. Va' anın 
kahramanı olan Arab Hasan 
Hanif eyi ıokağm ortasında 
küfür ederek ·üç yerinden 
yaralıyarak kaçmak istemiş
se de vak'ayı ayni dakikada 
haber alan polisimiz yetişe
rek Arab Hasanı yakalamış 
ve yarabyıda derhal hasta· 
haneye sevketmiştir. Hasan 
hakkında takibat devam 
etmektedir. 

~itreleri Hava 1 

Kurumu ihracat satışları Türk para-

tonlıvacak ıstaobul s (H~!u~~-~!?.~·.~~!.! Türk parasile 

Gümrük 
Kaça [çılıiı 

lzmir gümrük müfüttişleri 
mühim bir gümrük kaçakçı
lığını meydana çıkarmışlar
dır. Yamanla suyu için ge
len borulardan heyet ~ekile· 
oin kararile gümrük resmi 
alınmamıştı Bu tesisata isar
fedilecek diğer :kiriş boru 
ve !malzemenin mühim bir 
kısmı kaçak olarak bazı mü
esseselere satılmıştır. Bu ka
çakçılı.{ hakkındaki tahkikat 
ikmal edilmiştir. Evrak , suç
lularla beraber yakındu ad
liyeye verileceklerdir. 

Her yıl olduğu gibi bu yapılması hakkındaki tavsiyeler piyasada çok müsait tesir 
yıl da fitreleri (Türk bava: yaptı. lhrıiicatçılarımızın son devaluasyon vaziyetine bir da-
Kızılay Çocuk esirgeme) ku-
rumları namına Türk hava ha düşmemeleri için bu hususta azami dikkat gösteriliyor. 

kurumu toplıyacaktır. Halkı
mızın; yarının hava tehlike-
sini önlemek, yoksulların ye
tim yavruların göz yaşmı sil
mek maksadile yapacağı bu 
yardımın başka ellere geç
meden toplanabilmesi için 
şimdiden lazımgelen tt:c bir-
ler alınmış ve alakadar ma
kamların, teşekküllerin mü
zahareti temin edilmiştir. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Dün borsada 11-22 kuruş 
arasında 1200 çuval üzüm 
fsatışı olmuştur. 

Hediyelik 
Bayram geliyor çoluk ve 

çocucuklar için her şey tazim 
olduğu gibi dostlara da he
diyelik lazım. Bunları a1mak· 
içio de bir sürü paraya ihti-
yaç olduğu gibi genlerce 
mağaza mağaza dolaşıb 
noksanları tedarik etmek te 
bir mesele diye düşünme 

doğruca ucuzluk sergısıne 
gidib bütün ibtiyeçlarınızı 

bulduğunuz gibi yorulmadan 
Rldanmadan pazarlıksız ayni 
zamanda muhayyer ahrsınız. 

Çek-Güneş 
bere 

takımları 
kaldılar •• 

bera-

htanbul, 8 (Hususi) - Çeki Karlin tak mı bugün Güneş 
takımile üçüncü maçını yapmış ve 3-3 berabere kalmıştır. 

• 
Şekercil~r dün odada bir 

toplantı yaptılar 
~~~-----------0000-----------------

lktisad Vekaletinin sorğuları karara bağlandı 
Ticaret odasında dün şe· 

kerciler bir toplantı yapmış· 

tır. Toplantıda lktisad Ve-
kaletinin surduğu 1718 
numaralı k~nunuD 12 inci 

maddesinin şekerden mamul 

maddeler muamele verğisin

den istisna edilmiştir. 

Bu maddede ki istisnai 

hüküm " Şekerden mamul 

maddelere inhisar etmekte ,, 

olduğuna göre terkibinde 

şeker bulunan sair şekerli 
mamulata 2821 numaralı 

kanunlada teyid edildiği 
üzere muamele verğisine 

tabi bulunmaktadır. Kanunun 
maksadına göre vergiden 

maat olanlar, ancak terki
binde ki pancar şekeri mık-

tarı yüz de elliyi mütecaviz 
olan mamüllerdir. Şu bale 

göre terkibinde ki pancar 
şekeri mıktan yüz de 50 
den fazla olan mamulatı 

tayin ve tefrik etmek lazım 

gelmektedir. 
Bu neticede lzmir ıeker

cilerinin fikirleri şu esas üze

rine toplanmıştır. 

Şekerli ve şekerden ma
mul maddelerin çeşidi 300 
kalemden fazladır. Binaena-

leyb lzmirde imal edilen şe

kerli maddeler yüzde yetmiş

den feızla şe~ eri ihtiva et

mektedir. Bunun için bunla
rın tefrikine imkan yoktur. 

Oda mütaleasını ayrıca 

bildirecektir. 

Belediye 
Encümeni 

Belediye encümeni dün 
öğleden sonra belediye reisi 
Behçet Uz'un başkanlığında 
toplarak toplu evraklar ka
rara bağlanmıştır. 

RADYO 
Bugünkü İstanbul 

progran11 
Öğlen: 12,30 halk musikisi, 

12,50 son haberler, 13,0 ha
fif musiki, lJ, 15 muhtelif 
parçalar r plak. 
Akşam: 18,30 dans musi

kisi, 19,30 kitare sololar, 20 
Müzeyyen ve arkadaşları, 
30,30 Türk musikisi, 21 stad
orkestresi, 22 ajans, borsa 
haberleri, 22,15 plaklarla so
lolar. 

9 1 inci KinuD 

DÜNYA POLt·rlKASI: 

Milletler cemiyeti 
ı spanya bükiim ti, ispanya! vaziyeti yüzünden mille.tler 

arası harp tehliketi öulunduğunu ileri sürerek ve mı••· 
km verdiği hakları kullanarak Milletler Cemiyetinin topl ... 
masına lüzum göstermiştir. 

ispanyanın iddiası }anlış değildir. Fakat bn davet FraD,. 
ile lngiltereyi biç memnun etmemiştir. Bugün bütün yapılaD 
şev, mevcut tehlikeleri örtbas etmek ve vakit kazanmakbf· 
Milletler Cemiyeti toplatısı, bunları ortaya vurmıya hizmet 
ede bilecektir. 

I• ngilte;e ve Fransa işlerin bu cereyanı almasına ta~a~t1:f bulunmıyorlar. Ne diğer tarafa karşı sarih bir ıbtı 
vaziyeti almak istiyorlar, ne de Milletler Cemiyetini iakif 
ederek boyun eğmiye razı oluyorlar... • 

D iğer taraftan MilJetler Cemiyeti kendine mahsusd~!! 
nüfus ve tesirden mahrumdur. ispanyanın iste 11· 

toplantı vaziyetin tavazzuhuna ve düzeltmesine hizmet ede• 
miyecektir. 

I• ngiltere ve Fransa bir taıaftan da ortalığı teskine çab: 
şıyorlar. lngiltere ile ltalya arasında Akdenizdeki ger 

ginliği ortadan kaldırmak maksadile cereyan eden müıak•• 
relerde lngiltere Habeşistanınıu ilhakını tanımak derecesini 
kadar gitmiştir. Fakat Adis·Ababa sefaretini konsolosluja 
çezirmekle ltalyayı memnu.ı etmek yolunda ilk adımı at• 
mıştır. 

F ransa Hariciye Nazmnın meb'usan meclisindeki soO 
nutkunda da Almanya İle anlaşmak lüzumuna çok yer 

OaOly0Cr)(ılXm»CışlCtıoır0.004:XX>OClOOOOCOOOOOO -

HLKEVI 
Halkevi çok muntazaIPdlf• 

Geceleri başta kaymakad~ 
Kamil Parti başkanı Hadi 1 

Müzeci Osman ve muallİlll 
ıııi· arkadaşlar top'anarak sa 

mi görüşmeler yapmaktadır 
lar. Her hafta gençler tar~: 
fından piyesleı tertib edı . 
mektedir. Yalnız bir cibetl 

1 hatırlatmak isteriz bu saınilll 
ocağın salonu her gec:e 
gençlerimizle dolduğuııd 
görelim. 

KiNiK NAHiYESi 

Vilayetin birinci sınıf n•· 
biyclerinden birisi de l(ıoık• 
tı .... Bu güzel Nahiye pıer• 
kezinde 6 bin nüfus vardır; 

• •• Nabiye halkının ekser• 
Pamukçu ve zurradır. 

Bu çalışkan halk her seD• 
harice bir milyon kılo P•• 
muk sevketmektedir. Bele• 
diyenin varidatı 19550 lir•" 
dır . 

. . .. . ·bti· Nahıyenıo en muhım ı 
e• 

yacı olan elektrik ve ıu ııı. 
selesi halledilmek üzeredır~ 
Kasabanın içeri.,inde doru 
pamuk fabrikası vardır. B 
fabrikalar gece gündüz çb~,· 

• • 1 
lışmaktadır. Nahiye ıyı 

mektep bin•sına mübtaÇ~~ 
Nahiyenin imarı için yor O· 
mak bir azimle çalış~~ ~8· 
dürü ve belediye reısı 

seyini tebrik ederiz. 

ARAZI YAZIMI 
Nahiyedeki arazilerin y~· 

zılmasına büyük bir faaliY• ,. 
f<o• 

le devam edilmektedir. 'I 
.. b• 

misyonun kıymetli reısı 1' 
Riza geceyi gündüz yapar•

11 tarla başlarında çalıştı 
O" 

görülmektedir. Rizanı.n ; bit 
rulmaz çalışması sayeıırıd .. 
çok fizli kalmış araziler pıe'/ 

dana çıkarılmıştır. . 
aJI" 

Bu meydana çıkan 81 
1 ... · · beS I ıer yüzlerce mukacırı 

yecek bir vaziyetedir. 
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