
CEKOSLOVAKYADA KA 
imiş!,." Harbı . istiyen Sovyet Rusya 

KISA VE AÇIK 

Fırtına Şiddetleniyor . 

• •• Südet ınıntak sı üzerinde tayyare ile uçan ln2iliz mu 
hidine ateş açıldı. İngiliz komünistleri Bitlerin nutku 
prot~slo ederek parlementonun derhal toplanmasını ist Hitlerin söylediği nutkun kaldırdığı fırhna günler batta 

saatlar geçtikçe büyüyor, şiddetleniyor, sarsmağa başladı· 
ğı yelerin hudutlara genişliyor. Bu nutkun ltalyada. İt .ılya· 
nın siyasi ve selabiyetler muhafellerinde ve onların sözle· 
rioi ve isteklerini neşretmek için çıkan İtalyan matbuatın· 
da uğt•dığı cesaret verici büsoü kabul ve hüsnü tefsir 
Berlini çok memnun ve minnetter etmiştir. 

~~~~~~~~--~--~--~----OO•• .. ••oo------~------------------~~~ 

ingiliz başvekili Berlinde 
ltalyın gazeteleri Ç~koslavakyanm kendi nüfusundan 

çok fazla olan bir çok az ıı\dardan yeni bir Avusturya bü 
~ümeti teşkiJ etmesine rni olmamakta pek baldı bulmak
tadırlar. 

Romadan-tsfD bu rüzga rı n Nurenbergde kopan fııtıoayt 
büsbütün şiddetl~odirectğ i oe zerre kadar şüphe etmeme
liyiı . 

Berlio - Roma mihverinin kopardığ ı fırtına karşı tard 
cepbesinded~ bir hiddet ve asabiyet kas ı rgası yaratmaktan 
hali kalmamıştır. Musolioide:J Habeş mest:lesind ~ y t: diği 
darbeyi yaş ıdıkça unutam ıyacak olan Edenin, logillerenin 
Fransaya her hu~usta oağlı o l duğu lU ve lsv çrede lngiliz 
burusunu öttüren bir devlet reisinin barbı açacak biı d "v
letin etrafJnda biç bir hükumet ve milletin bitaraf ~almı M 
yacakını bağırması ve soğuk kanlılığını mubafu.a edemiyen 
bazı logiliı gaıetelerioin şiddetli hücumları gösteıiyor ki 
Hitlerin ağzından fışkıran şerrare pek çok memleketlerin 
uf_uk.larında biriken yüklll bulutları elektriklemeğe kafi gel · 
miştir. 

Neuvs Cbronide gazetesi dıyorki : 

• 

f,j f. 
11 

Nihayet İngiliz bükümeti de gösterdiğı gevşeklikten 
s1yr1farak Berline şiddetli bir li •anfa anlatmalıdir ki, Alman
ya Çddere karşı bir istila hareketine geçt'cek olursa İngil · 
tereyi Çeklerin ve onların menfaatla ının sıra ve C t> phe ~ in
de hulacaktır. ,, 

ÇE4ABERL~YN, KA RiSİ VE ESKi HAVA NAVIRI 

lngiliz gudesioin çok maoah bulduğumuz bu fıkrasın· 
dan yeoi kopan bu s iyasi fırtınanın pek çok yerleri sarsa· 
cak bi kuvv ~ t v~ şiddetinde buluodıJğuna hükmetmek la 
zım gel~ cektir. 

SIRRI SANLI 

Belediye seçim işlerin~ başlan-
• 

dı. 2 llkteşrin '.seçim günü 
ilan edilecektir 

Belediye seçim işlerioe 
hararetle başlandı seçim gii 
nü iki birinci teşrin pazar 
günü olarak' ayrıldı ve vila 
yet makamına blldiıildi. O 
gün reyler kullanılacak ve 
bir güode bitirilecektir. Rey 
sandıkları belediye dairesine 
getiıilccek, heyet huzurunda 
açılacak ve reyler sayılarak 

mazbatalar yapılacak ve im
za edilecektir. 

2 Teşrin pazartesi güoü de 
seçilen azalar ilin oluna-
caklar. 

,.,_ .. ·-- - """-

Prağ 14 (Radyo) - Südet : 
lerle meskün bütün mıota
kalarda, kanlı çarpışmalar 
başlamıştır. 

Prağ 15 (A.A.) - Südet 
mıntakası üzerinde uçan la· 
giliz ır üşabitleri Densulton 

Parttın bindiği tayyareye tü· 
fekle birkaç el ateş ~dilmiş · 
tir. Müşahit tahkikat yap

mak üzere gittiği egerden 

avdet etmekte idi kurşunlar
dan biri tayyarenin teknesi· 
ne isabet etmişs ! de kimse 
yaralaomamıştll'. 

Londra 15 (A.A) - Dün 
gece komünistlerden mürek
kep bir heyet Çemberlayine 
bir mesaj tevdi etmiştir. Bu 
mesajda parlamentonutı da· 
vet edilmesi tal · p ve Hitle· 
rin nutku protesto . edilmek-

bir toplanh yapacaklardu. 
Bu içtimada kendilerine se· 
çim hakkında bilgiler öğre· 

tilecektir. 
Belediye intihap encümeni 

bergüo belediye reisi doktor 
B hçet Uzun başkanlığında 
toplanarak seçim hazırlıkla

rile uğraşmaktadır, defter-

Bu defaki seçime bayan· 
lar . mız da iştirak edecekler· 
dir. Cumhuriyet halk partisi 
yakınd• şehir meclisi nam· 
zetlerini seçe1ek ilan ede· 
cektir. 

Seçim hazırlıkları için ko . leri ve Hçim fişlerini hazır-
nuşcnak üzere mahallelerden lamak üzere belediyede uğ-
ayrılan azalar da cumartesi raşılmaktadır. Burada yüz 
günü sabahı saat dokuzda kadar memur faaliyettedir. 

~~~~--~~~!"'!!!"'~~~~~~~~--·----~----~~~~--------~~~"!-

18TER GUL ISTER AGLA 
Biraz da Politika 

Dünya ş 'mpiyonluğunu kazanmak için meydana atılan iki boksör karşt karşıya geldiler 
ve birbirlerine meydan okuyorlar. 

Harp ilahı - Sen biraz meydanı bana terket şu, yeıiodc! duramayıp gece . gündüz uyM 
kulırını kaçıran ve insanların başına bir felaket çıkarc.oak isteyen kabadayıların ağızları· 
nın tadını yerine -getireyim! onların başına bu sefer öyle felaketler, öyle maceralar öreM 
yimki bir daha ağızlarmı ıçmasınlar~ve bir daha birbirlerine karşı böbürlenip durmasınlar. 

Sulh perisi - Yağma · yok çırkin yüzlü, felaket ve fitoe kumkumaıı harp ilahı, ben 

tedir. 
Gar Skırar da bir miting 

yapılmış ve bunun hitamında 
bir heyet Çemberlayuı ın nez
dioe giderek. mumaileyh Fu 
herin Çekoslovakya logiltere 
ve demokrasiler aleyhindeki 
nutkunu p. otesto eden bir 
mesaj tevdi etmiştir. 

Paris 15 (A.A) - Saat 22 
30 da Çeko.;lavakya elçi ti 
hariciye nazırı Bonoeyi zi · 
y< ret ederek Hodza ıo Sü 
det oltimatomuna verdiği ce· 
vabı tebliğ etmiştir. Prağdan 

alınan son malumat Çek mu· 
hafillerine gö . e badiseleıia 
ceryao dtiği mıntakalaıda 
dün akşam sükut avdd et

tiği ııöylenmektedir. 

Pıağ (A.A) - Cary.rn e· 
den badiseler neticesinde 8 

Kral Karol 
Mühin1 bir nıektub 

gönderdi 

Bükreş 14 ( Radyo ) -
Kral Karol 'un. Çekoslovakya 
Cumhurreisi (Edvar Benes)e 

(.hususi ve çok mühim bir 

Çek dördü Alman olmak ı 
üzere 12 kişi öLnüştür. 

Londra (A.A.)- ÇekoJlo · 
vakya sefarethanesi Loodra· 
daki Çekoslovak sefui Ma-

sarike gecele) in Prağda 
takım malumat gelmit 
ğunu bildırmektedir. B 
lümata göre bay Ha 

- Sonu 4 üncüde 

İnhisarlar Siv.ara Fabrikas 
Ziyaret 

Karşınızda faaliyetle çalı · 
~ao inhisarlar sigara fa bri • 

1 bu bina şimdi lezıet v 
cuzlukla içmekte olduğ 
biıioci nevi, halk, köyl 
garalarını en iptidai şe 
sür'atsiz o'uk halkın si 

ihtiyacını temin edeme 
te idi. Hali hazırda 400 
cisi bu1unan yüıde 60 
fazlası da o~ ur, yazar, 
ta lise, orta tahsilleri 
o: iş, kimseler 

Fabrika direktörü Bay 
mal Hilmi Sar 1 calı o 
yazar, tahsili yüksek g 
lerin ilk fırsatta gösterdi 
ıi muvaffakıyet dolayı 
terfi ve terekkilerini d 
oerek çalışmakta bulu 
işçilerile adeta bir babı 
ketı besliyen gayet sa 
ve fakat laubalilik olmı 
üzre kendisini · saydnmıt 
cilerinin gösterdiği bör 

Arkası 4 üncüde 
kaunı görüyonunuı. 1301 
senesinde reji ismile anılan 

------==-~--------ı 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Gürültü ile mücadele 
Değirmendağından bir okuyucumuz yazıyor: 
"Bizler amele olup istirahahnız için evimize gelip erk 

den yatıp sabahleyin erken kalkmak mecburiyeti var 
Halbuki henüz daha uykumuzu almadan sabahleyin soka 
bir taraftan sütçü öbir taraftan manav mor mor patli 
deyip sanki gece yatmışız gibi şafakla beraber uyana 
biz zavallıların akşama kadar toz toprak içinde yorulan 
cutlarımız1n irtirahr.tini bozmaktadırlar, gazetenizde bum 
tubun yazılmasını diler alakadarların nazari dikkati cel 

dilmesini yalvarırım. 
Halkın Sesi: 
Böyle gürültül~r başka mah •llelerde de vardır. Dik' 

nazarını celbederiz. 

bu İ.Jİl1. önü D n al mık i in vicd Dl ük La. ; .. J ..... :__; ,_...___._ı_.._J_~-ıı.--~-~------_._ _ ____ _ 
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lngiltere ihtiyat hava : -Mısırda Petrol 
-~~ Membaları lngiliz bahriyeli· 

sinin eğlencesi r kuvvetleri yetiştirivor Cihan petrol kumpanya · 
lan durup dinlenmedeıı taa· 
liyettedirler. Muhtelif logiliz 

____________ ...... 00 ...... _____________ _ 
ve Amerikan kumpanyası lngiJiz donanmasına men

sup zırhlılardan birisi Ports · 
manz limanına demir almış. 

- Gidiyoru:t.. Esrarengiz 
bir seyahate çıkıyoruz. Uzak· 
lara gitmiyoruz. Fakat ç.ok 
acaip şeyler göreceksiniz. 
Bizimle gelen var mı ? 

Havacılık~ hizmetini 200 bin kişi bitirdi 
,dl Bütün dünya memlek~tleri mühim tahsisat verilecektir. 

Mısırın birçok yerlerinde 

burgu amelıyah yaparak 
1 

1 ·,aJnız hava kuvvetlerirıe de- İhtiyat sınıfına girdiği zaman 
ıa;i], ayni zamanda bütün mil· 
~ eti havacılığa alışbrmağa 
ri 11ıe büyük ihtiyat hava kuv· 

• 
. 'ıetleri bulundurmağa fevka-
1~ide ehemmiyet veriyorlar. 

1 
Meseli lngiltere muhtelif 

rı•va ihtiyat !nnıftarı teşkil 
9 

!tmektedir!. En sonra teşkil 
jedilene ve (E) adı verilen 

ılJllDlf krallık hava kuvvetle
,erinde hizmet müddetlerini 
e ıkmal edenlerden mürekkep 

1bulunmaktadır. 
i Bunlar mecburi hizmete 
,tabi değildirler. Yalnız se· 

on sterlin ve her aiti ay so

nunda beş sterlin ve her 

talim sonunda beş sterlio 
alacaktır. Dört senede. elli 

beş logiliz Jirasını havadan 
temin edecektir. 

logilterede hava hizmet 
müddetini bitirenler 200,000 
kişidir. Bundan seksen bin 

kişi (E) ihtiyat hava sınıfına 
girecektir. 

lngiltere hükumeti krallık 
hava kuvveti için de yeniden 

31,000 efrad almağa karar 
vermiştir. 

Şimdiye kadar 4,628 kişi 
yazılmıştır. 

sivil bava muhafızları namı 
altında başka bir büyük ha· 
va teşkilatı vücude getiro:ıe
ğe karar vermiştir. 

Bu teşkilat mevcud hava· 
cılık kulüblerinin yardımı ile 
meydana getirilecektir. Ka

dın erkek vücudu ve sıhhati 
kabiliyetli olduktan sonra 
bu teşkilata ahnacık ve bir 

kısmından pilot ve diğer 

lnsmından havacılık mühen-
disi ve bava meydanları me· 
morları yetiştirilecektir. 

Gelecek Teşrinevvelden 
itibaren sivil bava teşkilata 
faaliyete geçecektir. Bu teş

kilatın yetiştireceği havacılar 

kraluk hava kuvvetleri için 
efrad ve zabitan menbaı ola· 

petrol membalarını meydana 
çıkarmışlardır. lngilizler ve 

Almanlar M s rda yeni bir 
petrol havzası tesis etmek 
için külliyeth sermaye tahsis 
etmişlerdir. 

Ayni zamanda lngiliz ve 
Amerikan müteşebbisleri 

Atap Suudiye devleti arazi· 
sinde ve bahusus Hicazda 

petrol taharrisi ve ihraci için 

imtinaz almışlardı r. Bir Arap 
emareti olan Bahreyn adaları 

Amerikalıların işletmekte ol
dukları petrol membaları 

sayesinde yakın Şarkın en 
zeng in bi r memleketi olması, 

Bahriyelilerden birisi amir-
lerinden bir gün karaya çık
mak için izin almış. Bütün 
dünya bahriyelileri gibi o da 
kollarını sallıya sallıya sokak
larda şehrin içerilerine kal· 
mış Bir köşe başından siga · 
ra almış, birahanelerden bi-
rine uğrıyarak bir kaç bar· 
dak bira yuvarlayıp etrafına 
bakınuken gözüne sinama 
ilanları ilişmiş . Omuz silkip 
kendi kendine : 

- Sinema gem ide de var. 
Bari başka bir eğlence bula
yım . 

Demiş ve oradan uzaklaş· 
mış. Biraz gitn. iş. Bir otoka
rın üzerinde birçok adam· 
ların: 

Diye bağırdıklarını işitmiş. 
Tabii sevinerek bir bilet al· 
mış ve otokara binmiş. 

Otokar birkaç kilomelr9 
yol aldıktan sonr• bir deniz 
kenarınna durmuş. Yolculara 
bir sandal göstererek : 

- Buyuruu, karşıdaki ztrh 
lıya gıdeceğiz, bakın neler 
göreceksiniz. 

Diye bahriyelinin gemisini 
gö'llermişler. 

Bahriyeli işi pişkinliğe vur-
muş ve parasını kaybettiğini 
anlayıp budala yerine geç· 
memek için yolcuların ara· 
sında kendi gemLini baştan 
başa dolaşmıştır. 

ı ·,aede on iki gün gönüllü ola-
0~ak talim göreceklerdir. Hiç 
.~ir mecburiyeti olmiyan bu 

11ihtiyat efradına her sene logiltere hükumeti ayrıca caktır . 

diğer Arap memleketlerinde 
d bi petrol taharrisi faali· 
yetine saik olmuştur. Bir 2ünde Tokyoda 74 milyon 

sinek öldürüldü 
if 
Şikago halkı ....... Y_a_t-ta_k_ı_· -m-e-chul 

Tokyo zabıtası sineklerin : Çünkü zabıtanın fikrine 

J ••no•• 
1

1 Haydudların tecavüzünden 
z' . artık bıktı 
1 Amerika şe~irlerinde balkı 

.J tedhiş ederek para sızdıran 
ve gangster denilen haydud 

rİ çeteJerı ıon zamanlarda tek· 
1 rar faaliyetlerini arttırmışlar· 
' dır. Haydudlar vurgunlarını 
t paylaşamadıklarından, kendi 

" aralarında dahi kanlı çarpış· 
j malar cereyan ediyor. 

Son bir hafta zarfında Şi
t kagoda on haydut bu çar· 

1 pışmalarda maktul düşmüş· 
h tür. Onuncusu kırk ikinci 
i~ gangster çetesine mensub 
' Battoglia'nın vücudu! mit, al· 
ıı yöz ile tenha bir sokakta 

1 delik deşik edilmiştir. Bu 

11 cinayetlerden hiç birioin fa
al ili ele geçmemiştir. 
~ Am(:rikanın Nevyorktan 

sonra ikinci büyük beldesi 
olan :şikagoda baydudların 

1 
faaliyeti yüzünden huzur, asa 

1 

f yiş ve emniyet münselip ol· 
duğundan halkında sabrı 
tükenmiştir. 

1
• Eo büyük halk teşkilatı 

' 
olup 1060 kilise cemaatinin 

· ı mensup bulunduğu Şikago 
1
a kilise ittihadı bu beldenin 

1
e bulunduğu İllinais bükümeti 
ı valisine müracaat ederek 

" Nevyorkta haydutların ve 
ı bunlan himıye eden yüksek 

memurların hakkından gel· 
miş olmakla meşhur Devvy 

~ ayarında bir müddeiumumi
nın, haydudlar:n faaliyeti 
ile meşgul o)muını istemiş
tir. 

Kilise ittihadı, gönderdiği 
mektubuda Şikago belediye
si ile zabıtasının rüşvet ala
rak gangsterleri himaye ey· 
lediklerini beyan etmiş ve 
lüzumu halinde haydutlarm 
hamisi bulunan yüksek me· 
murlann ve politikıcılar1n 
esamisioi göndermeğe hazır 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Bu teşekkülün iddiasına 

göre Şikagoda zabıtaya el 
altından 250 dolar veren 
her adam bit kumarhane 
açabilmektedir. Bu şehirde 

şimdi 79 kumarhane gece 
gündüz zabıta tarafından iıaç 
edilmeksizin faaliyette bulun· 
maktadır. Bunlardan çoğunu 

meşhur hıydud sergerdesi 
Al Capone'oia eski bir orta
ğı işletmektedir. 

-~-53~~--

Damızlık 
Taze Sakız baklası, sebze 

çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
ı:rağazasında bular. 

• 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
L~vli - N ari kız et~ t>k 

orta ve Hse içlo talebe kayt 
edilmektedir. 

ilk okut için leyli talebe 
dahi alınır. 13-15 

:l ~**~*~******=**ı~>t:lc:lc**=*'***=**" 
: B Elhamra Telefon a 
t "t( . 2573 ,. 
1 ~ idaresince Mılli Kütüpane Sineması J+ 
ı« M 

1 4ı( BUGÜN Herkesin boşuna gidecek Fransızca sözlü )t 
4C iki büyük fiJm birden J+ 

• ~ Pariste Buluşalım t 
~ BaşroJlerde : KLODETTE KOLBERT - MELVYOR = 
4( DOUGLAS - ROBERT YOUNG )t 

• ~ Mr. Moto ~ 
tc Esrarengiz Adanı M 

ı = Başrollerde: PETER LORRE - VIRGlNIA FIELD ~ 
~ Dünyanın en büyük heyecan filmi >+ 

' adam kimdi? 
logilterenin Harviç sahil· ıB ıki kere, yanında iki arkadaş 

)erinden 30 kilometre açıkta bulunduğunu söyledi . 
bir Fransız balıkçı gemisinin Fakat alınan süratli ted-

tayfaları, akıntıya kapı~mış birlerle genç k~ndisine gel-
bir gemi gördüler, diği zaman polis celbedilmiş 

Bu, üç yüz tonlu\ küçük fakat hiç bir şey hatırlama· 
bir yattı. Gemiye bir sandal dığı gibi kendisiob bile kim 
yaklaştı. Yatın içinde, kaba olduğunu bilmiyordu.: 
saba elbiseli, sarışın bir gfnÇ Yat araştırılmış, fakat gö-
vardı. vertede bir tabanca, iki dür· 

Vaziyetinden bir denizci bün ile birkaçl elbiuden 
olduğu anlaşılıyordu. Fakat başka bir şey bulunmamış· 

gencin aklı başında yoktu. hr. 
Hastaneye sevkedilen g·eoç Bir çarpışma olduğu tah· 
hep saçma sapan söylüyor, min ediliyor. Fakat neyle, 
arasıra sayıklıyor, dudakla- kayaya mı, başka bir gemi-
rından dökülen kelimelerden ye mi, neye çarpt ı ğı maluaı 
bir facia seziliyordu. Hatta değildir. 
----------- !!!!!!!!!!! - - -- - - - - ----

İngilterede 
Çal şanlar ve sigor

talılar 
Geçen yıl logilterede ça

lışan insanların sayuı l 8miJ
yondao fazla idi. 

Bu mikdarın ancak88650si 
sigortah imiş . 

lzmir 
Lokantası 
Birinci kordondaki Süley· , 

man lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namiyle aııılan 
ve memu in kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uygun olmakla beraber ferah 

Yahudiler re
çel yapmıya

caklar 
Bir Fransız gazetesinin 

Berlinden Viyanadan aldığı 

haberlere g öre, Alman ad
liye ve dahiliye nezaretleri 
Almanyada bulunan Yahudi
lerden soy adları Almanca 
olanların 39 senesi ba ~1Da 
kadar bir Yahudi soy adı 
almalaranı emretmiştir. Önü· 
müzdeki ikinci ka ounuo ilk 
gününe k : dar her Yahudi 
doğduğu yeri ve aldığı yeni 
soyadını kayıt ve tast'ik et
tirmeğe mecbur tutulmakta
dır . 

Bundan başka Viyanadaki 
Yahudi tacirleri 25 ağustos· 
tan itibaren şeker ticareti 
yap:ıuyacaklar, past -: cılık, 

reçelcilik için de şeker kul
lanD11yacaklardır. 

nekadar muzir bir hayvan göre bu tenakus sineklerin 
olduğunu bildiği için şehir her sene g:t ikçe azalmasın· 
halkını senede bir kere, bir dan ileri gelmektedir. Birde 
yaz günü herkesi sinek öl- bu sene teaımu'ıdaki · feye· 
dürmeğe mecbur kılmakta· zanlar esnası oda sular bir 
dar. Bütün halk da bu v aıi - çok sinek yuvalarını da silip 
feyi büyük bir memnuniyetle götürdilğü için şt-hirde sinek 
yapmaktadır. azalmışbr. 

Bu seneki sinek öldürme Bu seneki sinek imha 
günününde zabıtaya 74,145,490 ameliyatına iştirak edenler 

ölü sinek teslim edilmiştir. içinde birinciliği bir balıkç& 
Her ne kadar bu miktar kazanmıştır. Bu adam 200 
geçen seneye oi!betle 20 bin sin~k öldürmüştür. lkınci 
milyon daha eksik ise de gelen bir köylünün öldürdO· 
zabıta neticeden gene mem· ğü sinek mikdarı ise 180 
nuadur. bindir. 

•••• 
Saçları 

tan 
sarar- j İspartada yeni 
su 

logilterede Ehelmsford ci
varında bulunan Broomfield 
köyünde şimdiye kadar hiç 
bir yerde görülmemiş hadi
seler olmuştur. 

Köyde ihtiyaca kafi su 
bulunmadığını gören beledi· 
ye civardan su gttirmeğe 

karar vermiş, fakat belediye 
henüz işe koyulmadan evvel 
köydeki kadmların müaı ne· 
ati 'e karş ı laşmıştır. 

Meselenin içyüzü şudu : 
Broomfield kadınları asır-

ludanberi gerek saçlarının 
sarılığını gerekse cildlerioin 
güzelliği sayesinde bir şöh
ret kazanmışlardır; Köy bal · 
kına gö re bütün bu güzellik
leri köydeki sular vermek
tedir. 

Bu sebepten bütün köy 
kadınları kıyameti kopara
rak, mitingler yapmışlar, 
Başvekalete, Krala telgraflar, 
istidalar göndermişlerdir. Ne
ticede köye su isalesi işi 
1941 senesine kadar tehir 
edilmiştir. 

bir göçmen 
köyü 

Isparta (Hususi)-Güreme] 
köyünde kurulan göçmen 
köyünün bütün noksanları 
tamamlanmıştır, binaların sı· 

vası, kiremitlenmesi bitmiş· 
tir. 

Yeni göçmen köyü, bir 
çiftçinin bütün ihtiyaçlarını 
karşılıyabilrcnk 84 evden 
ibarettir.I 

B·.l evler çok yakında göç 
m ~ nJere törenle teslim edi
lec •. ktir. 

Bu köy muntazam sokak
ları, parkları, bahçe ortasın
daki evleriyle yeni kurulacak 
köylerimiz için hakikaten 
örnek bir varlıktır. 

Zenginliğin 
Yolu 
Mezarlıkbaşında Ali paşa 

caddesinde 96 numarada ba
yi berber Recepten 15209 
numaralı bir bilet alarak 
( 12000 ) lira kazanan bay h lokantamız muhterem müş· 

terilerimize gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 

Süleyman Katibi 
M. ÇAYLAK 

1 • Vehbi, (10000) lira kazanan sa genç era .. . 
Amerİkada Otomobil kullanmak da bay Ali (3000) lira kazanan 

Ata türkün 
Hatay zaferi· 
Genç şairlerimizden İsma

il Özlerin bu adla çıkardığı 
kitabı tavsiye ederiz. 

Yavuz ve Ege kitap evle 

spor sayılır amma, vücuda postahane memurlarından 

Bisiklet pek yararh değildir. bay Adil ve beşer yüz 1 ra 
En az bisiklete binen mil · Buou nazara dikkate alan kazanan birçok talihli vatan· 

Jet Amerika idi. Diyoruz, Amerikalılar bisiklete rağ · daşlar zenginliğe kavuşmuı-
çünkü son ~amanlarda me- bet ediyorlar. lardar. Bu vatandaşlar (Cum-
sele değişti. Bugüne kadar 1932 Senesinde Amerilia huriyet) Kişeııi sahibi bay 
Amerikada hemen berkesin da 200,000 bis klet satılmış- Re.cebin her ftrsat düştükçe 
bir otomobil vardı ve halkta ken 19J7 de 7,300,000 bisik· uğurlu kişesiaden ba~set-
daima otomobil ile g ezerdi. Jet satıldı. mcktedirler. •.Sizide zengin 

Otomabil boştur, iyidir, Nevyork belediyesi bisiklet olmak istiyorsanız valut kıy· 
rahattır amma insanı biraz ler için hususi yollar yap· bctmeden hemen Cumhuri· 

.~--~~L..-hil-..---_........_....._.........,~~~;-·~--~--=-.L-e~t ~k~i~ıe_s_in_e_k_o~p1-n_uz_.~-~-~ 
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Hizmetci ve şoför aşkı FU~ R İÇİN UCUZLUK 
Remzi uzun kırmızı ağız

lığua sigarasını yerleştirir· 
ken: · 

- Mooşert dedi, tahmin 
edemezsin... Şu apartıman 
hizmetçilerinin aşklarını ne . 
kadar merak ediyorum. Bun• 
ların kimi karşılu aparhma
nın şoförü, köşedeki hakka· 
lın çırağı, bitişik evin ahç sı 
ile işi pişirirlermiş.. Artık 
şoför ondan sonra yaşarmış. 

Hikayelerde okumuyor mu 
ı""'uo?.. Söylenealeri dinle mi· 
yor musun? Bundan sonra 
şoföre gelsin bayın en iyi 
sigataları .•• Evde pişen ye
meklerin en iyi ta rafları ... 
En hatırlı misafirlere bile 
çıkanlmasına kıyılmıyan ne· 
foı likörler, çikolatalar ... Htp 
si hepsi bunlara yararmış •. 

Şoförün canı yeni krayat 
mı istedi? Babın Paristen 
hediye gelen krevatları ne 
güoe duruyor? Şofö,üo göm· 
leği mi eskidı? Bayın en gü 
zel ipekli gömlekleri şeförün 
emrine amade ... 

Sen şu bayata bak azizim. 
Ben de tuttum ne yaptım 
biliyormusyn? t>izim şof(;)rü 
savbım. Kendime enf ~s bir 
şoför elbisesi diktirdim. Ya
randan sonra bendeniz Rem
zinin şoförüyüm.. Bakalım 
k11mete ne çıkacak .. 

Remzi dediğini yaptı, er· 
tesi günü şoför kıyafetine 
girdi.. Yeni kıy af eti hemen 
tuirini göstermişti. Arhk o 
aparhmanlarda çıplak kolla· 
rile camları silent balkondan 
hah silkerken göze bacakla· 
rının bir kısmını göstermek 
içia eteğini bilhassa demir 

parmaklığa takhran, pence · 
relerin tozunu alırken gö
ğüslerini titreten genç hiz
metçiJer ona b.. yandan da 
göz kırpıp gü:üwsüyorlardı .. 
Fakat bütün bunların arısın· 
da yanlız bir tanesi Remzi · 
nin hoşuna gidiyordu. Köşe· 
deki kübik apartımanın Ü· 

çüncü katındaki civelek hiz 
metçi .. 

Remzi otomobille geçer · 
pen her zaman onu kah 
pencerenin kenarına çıkmış, 
ipek çoraplarını ta j utiyer 
yerlerine kadar gösteren bir 
v•ziyette cam siliyor, kab 
bütün vücudunu bıngıl bın
gıl titreten hareketlerle ufak 

li!!!?s &'lllill-• :!iBii!5 :::ııs --~ 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

__ _.-:-

seccadeler silkiyordu. 
Otamobil köşeyi dönerken 

Remzi eJini havaya kaldıra· 
rak sefam veriyor, ~genç kız 
da l!Üfeeek elini sallıyor. 

Şoförlüğün dördüncü gü · 
nü .. Genç hizmetçi yine 
camları siliyordu. Otamobi1 
geçerken Remzi kornasını 
çaldı, genç kız heyecanla 
döndü. Bu sırada kırm • zı 
topuL:lu telli~i ayağından 
fırlayıp yere düştü . Bundan 
iyi fırsat olamazdı. Remzi 
hemen otomobili durdurdu. 
Kırmızı terliği kapıp ap ır · 
lımana daldı. Merdivenleri 
dörder dörder çıkarkeu, be· 
yaz prostelih genç hizmetçi 
ile kırşılaştı . Karşılaştı de· 
ğil de üçüncü kaha merdi· 
veni başında çarpıştılar. 

- Buyurun telfiğinizi ... 
- A .. Teşekkür ederim .. 

Size zahmet oldu. 
- Ne zahmeti bayan! Bi

Jalds sizinle tanışaıaına ve· 
sile oldı.ı. Hatta bunun için 

bu minimini kırmızı terliği 
öpmeliyim bile .. 

Remzi hakikatten turnayı 
gözünden vurmuştu. Hizmet· 
çi öyle böyle hizmetçilerdı!n 
dtğildi. Enfes bir şeydi. Kı. • 
mızı teltiği ponponundan 
öpmekte tere ddüd bile et· 
medi. 

Hizmetçi kız : 
- Aaaa .. dıye kız •rdı. 
- Komşuyuz galiba .. Ben 

Bay Remzinin şoföıüyümL. 
ismim Mehaıed! j 

- Bende burada üçüncü 
katta çalişıyoruın .. Bay Ni· 
hadın yanında ... 

- Sizi bu akşam otoma 
biJJe gezdireyim .. 

- Peki Bayınız? 
- O mu? Budalanın biri· 

dir .. Klübe gidince ben sizi 
gelip alırım.. Olmaz mı? 

Genç hizmetçi dörder 
dörder merdivenleri çıktı. 
Apartımanına girince önün· 
deki prostelayı çıkarıp bir 
kenara fırlattı. Memnundu, 
mesutu. Bu esnada kapı çı
lrndı. Bayan Nigar geldi. 
Genç kadın Nigarı görünce : 

- Aman Nigar, dedi, hiz
metçi rolünde öyle muvaf
fak oluyorum ki sorma. Dört 
gündenberi su k<ltılmamış, 
mis gibi hizmetçi oldum ... 
lyi ki bizim hizmetçiye on 
gün izin verdim de annesine 
gitti. Bu şöferlerle hizmetçi· 
luin nasıl seviştiklerini öğ

renmesem meraktan çatlıya· 
caktım. Ne meraklı şey de· 
ğil mi ? Amma Nigarcığım .. 
Sen benim sır yoldaşımsıo .. 

Bugün bir şoförle tanıştım 

........ .,., 
mezd im A aa a .. Hiz ne tçile· 
rin kravatları, gö mlekle i, 
sigaralal'I taşımakta h al ları 
varmış. Yerd en göğe kadu 
haklıtrı varmış .. 

N iga · gülü n sedi : 
- Gar~ p kadınsın Pl ri 

han!. 

Artık genç şoför i ş i azıt· 

mıştı .. Perihan g e r ç s före 
ismini Leman diye atm• ştı. 

Şoför, Lemanın bayanı c v 
de olmadıkça soluğu sevgi 
!isinin apartmda alıyordu. 

Bu Lemanın ba ) anı da am 
mada sürtük şeymiş ... H iç 
evde oturduğu yok! 

Artık Remzi şoförlüğün 
nimetlerinden İ!tifade etmek 
zamanının geldiğini f.uke'ti . 
Tanıştıklarının yedinci günü 
idi : 

- Ehh bakalım Leman .. 
dedi .. Baym kravatları yok· 
mu? 

- Var şekerin .. Düzüne· 
leıle .. Ge tireyim de İ!tedik · 

)erini beğen ... 
Bir koşu bitişik odaya 

geçti. Bir kaç ;kutu kravat 
getirdi. Sevgilisinin önüne 
serdi.. 

- Bak bunlar Paristen 
hediye gelen kravatlar ... 

- AHı ben de zaten on· 

lın arıyordum .. 
- Epeyce kravat ~ eçıi~

ten sonra sordu : 
- Ebh. Leman . Bizim 

gömlekler hapı yulmuş. Bav 
kaç numara göml ~k geyiyor? 

- Otuz dokuz gıyer . . j 
Gömlekler de geldikten 1 

sonra Rem2inin saadetine 
1 

diyecek yoktu. lşio tuhafı 
Remzi Lemaoın t fendisi Ni · ı1 hadı da yakı ıdao tani rdı. 

N hat uzun zamandan be ı i ı 
r gö mediği bir ı rkadaşı idi. 

N hadın kravatlarını takmak 
sİgcJraları nı, fü örlerioi içmek 
ona başka bir zevk veri · 
yordu 

Bir gün Nihada raslgeldi. 
- Birader.. Bir macera 

geçi riy o ~uın ki sorm 1.. Ben 
şoför kıyafetine g·r;p st:nin 
hizmetçini kandarmadım mı? 
Amına ndis hi zmetçicı var· 
m ı ş ha .. O ne ren be ci 1t .. 

Ü Jtelık bep senin kuvatla · 
rını tak ı yorem, senin mısa 

firh re ç karmadığııı likörle· 
ri iç iyo un .. Yaaa. 

N ı hat boştu : 
- Karıc ı ğım, dedi. Hat i 

~ aoa bir ar .ıad . şımdao b ı h· 
sd oiştim .. Reınzi.. N ! çap 
kın oğlan yahu ... Biüim hiz
metçiyi kandırmamış mı? Bi· 
zim kızı bir meth. Bir meth. 
Aşk insanın gözünü bürüyor. 
Bizim kara kuru kızın cildi 
için beobe ~eyaz diyor. Üı· 
tclik benim kravatlarımı, li· 
körlerimi, sigaraları mı da 
ona ikram etmiyor mu imiş! 

Sen şu işe bak! 
Perihan fen alıklar geçiri • 

yordu : 
- Aman buraom havası 

da bana b.iç yaramıyor .. He· 
men bu evden çıkalım, diye 
tutturdu. 

Ertesi gün Remzi, Peri· 
handan, şu mektubu aldı : 

·- Sonu 4üncüde -

r-····öortör·····1ts. Ferid 
f Salih Sonad i EczAcıeAşı 
ı Cild, Saç ve zührevi basta· ıı Kuvvet Şurubu 
: !ıklar mütehassısı 

1 ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı Sıhhat 
I ı Her gün öğleden sonra : zı• nde(ı• k 
: Telefon: 3315 ı 

ı ......................... . 
Aşçıbaşıl~ar ka 

Makarnalar 

Gençlik 
Bahş1· der 

Merkez depo: 
Şifa Ecz~nesi 
--.,.--.-~--_,~ 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi lKavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 
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lili!:.:&B--=z:an~ı:EB!ı-- ' Birinci Sınıf Mutabassıı --- C'iS-~- , 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık c ihetinden her 
mar kanın f t: vk iode olduğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisHdetlerimiz bulunduğurıu v .. h r ç ~ şid bi
s ikJet ve teferı uat lan da peşin ve taksitle toptan ve pera· 
kende satışa başlad ı ğımızı sayın müşterilerimiıe müjdeleriz. 

Adres: Balcıl urda Arap h a r' ı ya n ı n d ,\ No. 18~ 

UALIT SEYFEDD ı N ÖZKJLIÇ 

AR 1 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yün lü, İpekli. Ke nrının-un~Uiii.l<iiiii~~· 
tenli, Sun'i ipek ve her dns ~ 
karışık kumaşları kolaylıkla t('7. 
boyar. 

Solmaz ve iç çamaşı rları 

boyaınaz. 

15 Kuruşla 

4ooeram 
ağırlığında her kumaşın em· 
niyetle rengini deği ştirebilir-. . 
sınız. 

Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

9 ~Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

Cİ!dİr.izi bozmaya ca k en 
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sahası 
genişliyor 

ı 939_Fuan için şimdiden 
1dbaz1rlıklara başlanmıştır. Ye
ı aiden fuar sahasına yirmi 
ı• bin metre murabbalık bir 
,ll kısım da ha iJa ve edilmiştir. 

·al' Gelecek yıl harici propa
ö ğanda işlerine büyük ebem· 
1İ• mi yet verilecektir, 

!~ Gelenler 
vl Denizbank uınum müdür 

p muavini bay Harua, Siııop 

ı. 1 saylavı bay Hakki Veral, Gü
ıl zel sanatlar akademisi pıö
' fösörlerinden bay Arif Hik
e met, Deniz Ticaret müdürü 

it, bıy Refık, İnhisarlar müdü-
' ~ı rü bay Kemal şehrimize gel-

~ mişlerdir. 

·~Meşhur esrar 
: kaçakçısı ya-

kalandı 
~ Acem lsmail adında biri 
', ötedenberi esrar .. kaçakçılığı 
~ yapar ve gayet ihtiyatlı ha· 

reket ederdi. Polisimizin çe• 
ıJ lik eli nihayet kendisini göz 

DJ hapsine aldı, va yakalamağa 
muvaffak oldu. iki memur· 
dan biri kadıo kılığma, öteki 
de işçi kıyafetine giriyorlar 

Yt ve lsmaili takip ediyorlar. 
d Bır şahsa numaraları tesbit 

lı 1 
ediJen altı lira teslim ediJi

llu' 
• ı 

' j 
·' 

y'lr ve Acem lsmaile gön
deriliyor. memurlarda bera· 
berdir. lsmail esrara te1lim 
ediyor, parayı cebine indiri
yor, bu sarada kadın kıyafe-

< tindeki memurun bileği u-
ı rarcın~n eline yapışıyor, nu
İı maraları tesbit edilen altı . 
1ı lira ve es,arlar ele geçiri-

ı, 

1 

c 
c 

1 

i 

liyor. 

• Maktu vergı 
Muamele vergilerini maktu 

almak üzere muamelelerini 
ikmal ve İntaç ~etmek üzere 
takdir ko.nisyonları teşkil 
edilmiştir. 

Kanuna göre beş beygir· 
den aşağı kuvvetteki fabrika 
ve imalathanelerin vergileri 
mı.ktuiyete bağlanacaktır. 

Kış Mesai 
Saatları 

1 
ı Bütün dairelerde . kış ça-

hşC'la saatları yarından iti· 
bareo bashyor. 

Bayan Zekiye 
lstanbul harbiye lisesi ilk 

kısım baş öğretmeni bayan 
Zekiye lzmir vilaydi emrine 
yerilmiştir. 

İlk okulların 
kayt işleri 

ilk okullar bu •ünden itiba
ren kayt ve kabul işlerine 
başlamışlardır. 

·Askerlik 
Şubesinden: 

Emekli yüzbaşı ve binba
şılardan şube başkanlıklıırın · 
da çalışm ğa istekli olanla· 
rın hizmete ahnacağındıo 

14 9 ·938 çarşamba günün · 
den itibaren 19 9-938 pazar
tesi gününe kadar şubeye 
müracaat etmeleri lan olu
aur. 

ıu aı araamaanaaır. 

Halayda çıkan: ebadil 
gazetesi neler diyor 

--------------oov .. ocı---·------------
Atatürk bize komşularimız olan Suriye ve 

Lübnana karşı hürmet tavsiye etmi,tir 
Antakya 14 (A.A) - Ha

tay M. Meclisinin açılması 

münasebetiyle buraya gelen 
Lübnan gazetecileri memle
ketlerine döndükten sonra 
Halayda muhtelif unsurlar 
arasında mevcut teunüdü 
tebarüz ettiren yazılar neş

retmişlerdir. bu cümleden o
larak Berutta çıkan Ebadit 
gazetesi Hatay devleti ve 
bazt satılmış gazetelerle ajan
sların yalanları, bastıkları bir 
makalesinde diyorki: 

" Şam vatani kitlesinden 
mülhem olan ve yazıluınıo 
her ktlimesinin altında kar-
deşler arasına sokulmak is· 
tenen nifak ve sikakın to· 
bumu görülen bazı satılmış 

gazetelerle e janslarrn ver· 
mekte olduğu uydurma ha· 
berlere başka bir yazımızda 
işaret etmiştik. Geçen cu
martesi günü bizzat Antak· 

yada bulunduk muhtelif un
surlar arasındaki cazip ve 
gıpte edilmiye layik anlaş· 
mayı gözlerimizle görduk ke 
za mebusla. la resmi şahsi · 

yetler arasındal\İ tam anlaş· 
mayada şahit olduk. Hata· 
y.o baştan bışa tam bir hu
zur ve sükün içinc!e bulurı· 

duğunu halkın derin bir se
vinç içinde ve bilhassa Şam 
vatani kitlesinin hiddetin· 
den uzak bir birlik ve 
kaynaşma içinde yaşadığmı 

tesbit ve müşahade ettik. 
Fakat bir de dönüp bu 

kitleye mensup gazetelere 
baktık. Ne rgörelim?.. San· 
cakta Türk m zalimi, Arap 
köylerine yapılan baslun)ar 
v.: ekini.erin yağma edilmesi 
Arabca bir plik dinlediği 

için bir Suriye askerinin öl· 
dürülmesi, iki Arabm bazı 
Türkler hakkında şikayette 

bulundukları için hudud ha
rici edilmesi, Suphi Bereke· 
tin millet meclisinde Arabla· 
ra hücumu Türk ve Fransız· 
Jar arasında çarpışmalar ila. 
İşte beksi yalan ve iftira 
dolu yazılardan bir kaçının 

başlığı . 
Ayni günler Zebiz de biz· 

zat Ha tayda bulunduk. An· 
cak mahreci vatani kitleye 
bağlı yalandan ve fesatta 
rekor kırmış bulunan bu ha
berlerin işaret etmek istedi · 
ği hadiselerden hiçbirini 
görmedik duymadık. Fakat 
biz bütün bu yalanlara Ha· 
tay reisi t kselans ·ı a} for 
Sökmen'in şu ııözlerı ile ce · 
vap vermekle iktifa edeece· 
ğiz: . 

- "Büyük Atatürk bize 
aziz komşular1m12 olan Su
riye ve Lübna'oa karşı tam 
bir b ulus ile hürmeti tavsiye 
etmişlerdir. 

-----------~---••00 .. -------~-----------

Ankara radyosu 
Pazartesi günü tecrübelerine. başlıyor 

Ankara 15 (Hususi) -- Ankara radyosu önümüzdeki hafta başındaıı itibaren tecrübe 
neıriyatına başlıyacaktır. Tecrübeler her gün 12,30 · 13,30 ve gece 21 -22de hem kısa ve 
hem uzun dalga verici tesisatla yapılacaktır. 

Bu tecrübeler bir ay kadar sürecek ve tesisat isteğe uygun görülürse kati kabul mua-
melesine baş vurulacaktır. 

Yeni istasyonumuzun tam radıman ve proğramla Cuınburiy~t bayramın Jan evvel çalııj-
maya başlayacağı tahmin olunmaktadır.: 

Amerikaya on bir milyon altın ıridiyor 
Loodra 14 (Radyo) - Küin Meri vapuru, bugü.ı Sotamtoııdao Nevyorka müteveccihen 

hareket etmiştir. Vapurda, onbir milyon sterlin kıymetinde külçe alhn vardır. 
----------------0000 

Çekoslovakyada kan 
- Baştarafı 1 incide - Almanyaya anlatmaiıdır lsi şeyi olmadığı halde oıtaya 

gece yarısı Hodza yı şimdiki Alman orduları Çekoslovak· çıkarılan harp rivayetlerinin 
ahval ve şerait dahilinde yaya girecek olurlarsa logi· ve savaş teşviklerinin Sov-
müzakerata devamın mümkün lizler biç tereddüt etmeden yet Rusyadan geldiğini iddia 
olmadığını bildirmiştir. Çeklerin ve Çeklerle mütte· etmektedirler. 

Roma 15 İngiliz başvekili fik olanların sırasında yer Köprüdeki kız 
NeviJ Çemberlayn refakatin- alacaklardır. 
de Sir Orası Vilon ile Sir Paris 15 (Radyo) - Paris talebe yurdu 
Strank oldu1·ları halde tay gazetelerinin Moskovodan al· 

" · Geçen glin gazetemizde 
yar~ ıl\: Berline gitmişlerdir. dıkları haberlere göre Ber· Buroovadada bir talebe yurdu 

B konu l k b .. lin Südet Almanlarına müta-u şma ara pe u- açıldığını yazarken köprü · 
}' ük l hemmİfet <ı f d lır el - madiyen silah ve mühimmat deki kız talebe yurdunun 

· tedir. Çemberlayo bugün tek yetiştirmektedir. Ve bunlar Lu sene açılmasının şüpheli 
rar Loodraya dönecektir. Henlayncıları nezaret ıJtanda olduğu bir sabah arkadışı-

Londra 15 (Radyo)-logi· Südet gençlerine tevzi olun· mızın haberine atfen yazmış 
Iiz gazeteleri logilterenin maktadar. isekte yıptığımız tahkikat 
Çekoslovakya mese!esinde Roma 15 (Radyo) - ltal- neticesinde köprüdeki kız 
gösterdiği gevşeklik karşı· yan gazeteleri Almıoları hak talebe yurdunun faaliyete 
sın da hiddetlerini gizli yeme· lı bulan neşriyatına devam geçerek eskisi gibi talebe 
mektedirler. Neus Cbronıele etmekte ve Çekoslovakya- kayt ve kabulüne başladığını 
gazetesi diyor ki: lngiltere nın harpten bekliyecek bir memnuniyetle öğrendik. 

•••••••••••• .. ••••••O•• .. •• .. •• .. ••••J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sabıf ede -
yıp senin teşebbüslerini . akim bıraktırmak için elimden gelen her fedakarlığı yapacağım 
ve bu asırda insanlari birbirleıine boğdu ı mıyaceğım. 

Harp ilahı - Güzel yüzlü, tatlı sözlü sulh perisi, seni dinleyen olursa yapmamazlık 

etme, ben bir icere ihtiraılı kafalarda estimmi seni kim dinler acaba '?! . 
Sende ey okuyucum, harp ilahına fırsat vermemesi için tanrılar tanrısına gece gündüz 

yalvar sonnda bu zamanda maceraya atılmaktan korkmayan kabadayıların meydan 
okumelarına : 

iSTER GULISTEH AGLA 

inhisarlar Si2'ara Fabrikasını 
Ziyaret 

-Baştarafı birincide- 1 bastahk ?.olaı ıada derhal 
medyun kalmaktadır. Kf:mal raporları yazılıp ilaçlarıda 
Hilmi Sarhcalının dört sene. fabrikadan temin edilmekte-

Iik zamanına ait görülen fa- dir. 
aliyet yüzde bin derecesinde Hasta olan bir işçiye ça-
fazla bir randıman Vf rmiştiir. hşmadığı güolerde yevmiye· 

Bu seneki imalat geçen sinin 3 de biri verilerek ev· 
seneye nazaran 2 mılyon lerinde g:dalarını temine ça· 
600 bin kiloyu geçeceği tab. lışmış hatta tehlike vukuun · 
min edilmektedir Düzce, da yarılanan işçilere almış 
Trabzon, Taşova, Samsun, oldukları yevmiyelerinin ta-
Bafra, Bursa, Ege tütünleri· mamanı çalışmadıkları müd· 
ni istimal etmekte olup fab· c'etçe verilmektedir. Vefat· 
rikanın tefrik kısmında yap· lırında defneylemek ;çin pa· 

ki l k d ki ra geride kalan kimsesi vmr· ra ar ayrı ara ıan ı ara 
sa onlara dahi ikramiye ve· 

doldurulmuş Harman yerleri· 
ne atılmaktadır. Human ye· rilmektedir. işçi çocu1darının 
ri henüz iptidai bir şekiide gıyım, ve yiyimlerioi dahi 

teminden çekinilmemiştir. 
ise de yakın zamanda mo· Bu faydalı vaziyetlere ge· 
dern bir vaziyete gir 'ceği ne fabrika direktörü Bay 
muhakkaktır. Harmana atı- Kemal Hilmi Sarlıcahnın aç· 
h n tütünler iki gün diol n- mış olduğu tasarruf ve ik· 
dikten sonra kıyma makine· raz san..fıkları koydurmakla 
)erine geçip son sistem ma · göğüsl '! nmiştir. 
kineler vasıtasiyle tütünün işte bu miJli müessne· 
içinde bulunan toz-toprağı mizde görülen her türlü iler-
bava tazyıkile aldıktan son· leyiş hamlelerinin atılmasına 
ra yüzde 52 e yakın çıkan en büyük bir amil olan fab. 
ham maddeler ayrı b"r yere ıika direktörü Bay Kemal 
atılıp kıymakta devam edi- Hilmi Sarlıcalıyı ö ı yürek· 
lir. 7 adet kıyma makine~i ten ku~lulımağı bir ödev 
vardar. Kıyılan tütünler tek· saydık. 
rar temizleme y~rlerin ~ ge· 
çerek o rada da makinelerin 
alamadığı maddel'=r temizle · 
oip kasalar içinde iki gün 
istirahata bırakılıp yen:deo 
kıyma ve imal makinelerine 
2eçiıilerek lzmit kağıt • fab
rikasının çıkardığı top kAğıt
ları lJJakineye geçirip saatte 
16 bin 8,5 saatte 136 bin 
kart tabeder. 24 adet sigara 
imal makinesi olup, saatte 
42,000 batla 50,000 sigara 
çıkarmak tadar. 

Halkımızın tütün ihtiyacı· 

nı sür'atle temin eden bu 
fabrikamız son zamanda şu 
fedakarlığı da gösterebilmiş· 
tir. Bazı kimselerin sigaraya 
düşkün olduğu n uhakkaktır. 
İşte bu ibtiyacı~:u her gün 
temin edemediğinden kafası 
dönenler, gozu kararanlar 
kafası dönenler çoktu. Fab
rika direktörü Bay Kemal 
Sarlıcalt "İkiz 11 sigarasını ve 
buııu açık olarak 2 adedi 30 
paraya ~sattmlmasını düşün· 

dü. Bu gün fabrikanın ikin· 
ci katında levazım ambarı· 

oın bir köşesinde haftada 
20. 000 kilo 11 İkiz" siparişini 
çıkara bilen 6 geııç kız çaltş · 
tıralmak tadır. 

Fabrikan•n bütün ihtiyacı 
içeride temin edilmektedir. 
Her hangi bir sigara maki
nesinin en küçük aletinin 
bozukluğu veya yokluğu hah· 
çenin arka kısmına yaptml · 
mış olan küçük demirhane· 
de çahşan 97.2 senesinde lı· 

mire demirci çıraklığile gel· 
miş 926 da fabrikaya yine 
demirci çırakhğıle girerek 

gösterdiği muvaffakiyetler· 
deo dolayı ustabaşı olmuş 

olarak 12 senelik işçisi olan 
Bay Hasının ve yanında 

bulunan 3 - 4 yardımcuın 
bilekleri arasından çıkmak-

tadar. 
Fabrikanın yemekhanesio · 

deyiz dört tarafı tahta ile 
çevrilmiş içerde ihtiy kça ka
fi masa ve sandalyeler, ye 
m <.:klcr mevcut olup yt mek· 
lerin tabağı l O kuruşa aahl-
maktadır. 

işçilerin umuıni sıhhatleri 

İÇİP her zaman ıabıhları 
wuayene edilwekte olup 

--Hizmetçi Ve 
Şoför Aşkı 
- Sonu 3 üncüde 

Bay Remzi 
Beni büyük bir ıllkOtu ha· 

yale uğrattınız . Ben biz· 
metçilerle şoförlerin aşkları· 
nı merak ediyordum. Ne ya· 
zık ki siz hakiki bir şofer 
değilmişsiniz. Bur:un için be· 
ni artık tamami 'e uotuu. Za· 
ten bugün buradan taşıoıyo· 
ruz. 

Mektubumu bitirmede:ı 

evvel size bir havadis vere· 
yim. Siz şoför kıyafetinde 
dolaşırken b .zim ahçı da ıi · 
zin hizmetçi ile tanışmış . Bü · 
tün şık kravatlarıpız, ipekli 
gömlekleriııiz bizim Bolulu 
ahçının sırtında . . Sizin en 
nefis sigaralarınızı, likörleri
niıi abç. bışı bizim aparta· 
mandaki adasına taşıya ta· 
şıya bitiremiyor. 

*** 
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Başvekilimiz 
B .. uJkcila n g~z<li 

A .kara, 14 (Husu,.i) Baş· 
vekilimiz B. Celal Bayar, bu· 
radaki milli bankalarımızı 
gezmiş ve samimi hasbıhıl

Jerde bulunmuştur. 

Zayi 
Artivin vilayetine bağla 

Öğdem kazasının Erais kö· 
yü ilk okulundan 1936 sene· 
sinde mezun oldum. Diplo· 
mamı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilin ederim. 

ı<arşıyaka Kemalpaşt. cad. 
oo 55 aşçı Feyzi yanında 
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