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ATI NADA NELER OLUYOR? 

1 2 ., !: 

-Parlak cllmlelerle dejil fabt 
... mıyan Ye aldatmıyn ra
bmlarin cliB ile itçi ve esnaf 
WrlikleriaiD etrafındaki dedi 

kodulan yıkan 
BAY AVNi l>OtiAN 

•• • 
Y annki nüs-
hamızda 

( Alnı ;ıçık olanlann 
açı~ ve temiz hesab 
'7ermeleri karşısın -~ a ... ) 

Adh ~zdeilP 
te eaaaf birlilderinin gipl· 
..a.& kabartaa toplanblana
._ cbtyd._u ulual ıa .. 
....... (aMIJl~•Jf-

_______________ ...... ---------r--------------
Mııhalif eazeteler hükômet aleyhindeki neı
riyatlanna devam ettikleri takdirde bu gaze

teleri kapatmağa karar vermiş 

SELANIKTEN BiR GôRONOŞ 
Atina (Ôzel] - Selanikten nefl'İyabm lllevzuubaha ede· 

bildirilivor: rek deıniıtir ki : 
Sellnik genel bbayı bay "IEier muhalif ıazeteler 

Mandas muhalif ıazetelerin kendilerine yapılan ibtarata 
,m m lf 11 m m m a 

ı rağmen timdi takib ettikleri 
neşriyat şeklini değişt rmez
lerse, son kanulla bana veri-
len blt&ı haldan istimal ede 
rek bu gazeteleri kapatma 
yoluna gideceğim. 

Bu gazeteler Elen ulasu· 
sunan ıllktmete ihtiyacı oldu 
ğunu anlayarak, bunun hiç 
kim•e tarafından ihlal edile 
miyecegini anlamalıdırlar. 

SeliDik Genel Savmam 
( müddeiumumi ) de fU eli 
yevde ( beyanatta ) bulun
muıtur. 

Z afer gene bizim 

"Eter muhalif gazeteler, 
divanı harblerce mahkim 
olan lailein idamlan hakkın 
da tafailAt ve hariçte bulu 
lunan mahk61arla sadakatla 
n gibi kanunen menedilen 
yazılan neıretmeie devam 
ederlene, bu gazeteler hak 
kında kanuni takibat yapa 
rak bunlann kapablmuına 
tweeulll edecetim .• 

---------------------------ao-----------------------
Dünkük yapılan ikind müıa· 

bakalan da k,.zandık 
-----------a~~oa~~-----------

Bisiklet yarışında 1 inci Ankaralı TalAt, 2inci 
Niyazi 3 üncü Kazım geldi 

Muhtelit gtiref takımıa:uzla pijimiz bu takam, din 7 • S 
Zeyet Taldi isimli Macar ta· mailib oldq. 
kum din ikinci karplqma- Cumart~ gilnkl bir mai 
llD ela yapb. Cam.teli g&· IGW,etimi'e ebeb te luürli 

1 .P.ri• 1,f!!· ~ ilJeicl ..... 

Telefon 

No. 

neler oluyoT ? 
uoo .. 

Şarbayımızın bu aydınlatıcı cevabım sevinçle 
nev.ecliyoruz . . . 

HALKIN SESi GAZE- verdiii tecrlbelenleD •nhp
TESI DIREKTÖRLOOONE larak azel Od komita n. 

12 Temmuz Cama~ esu itıDarile bltal .& ·ı 
sazınmn cfardilndl aayfelinde tir. Her hw•tmlla oldiııi• 
(Belediyemizi bzuchnaalr tihi guinomDa ela Ana-
isterken) batlıkh ve pUaJD' ul bu .....,.... ,......
gazınoaun1111 iean hailondaki modıea Ye ı.iz bir ııldlde 
yazıya kaqıhkbr: ifletmek için senli sibii Wr 

panayır Ekonomi Bakanh- f&J'baame hamlaiuank paete 
ğımn ve tJrayın onar bin li- ile illm yapıhaıt ve 3.7.935 
ralık para yardımlarile mey- te ilk arbrmaya çıanhmfbr. 
dana getirilen ıktiaadi bir Gazinon• eski mlateciri ıe
propoğanda mle11eaeaidir. lerek f&l'baameyi ....... ft 
Biri genel digeri faal olmak iştirak e~. 
&zere iki &zel komite tara- Teklifi k-.C. wA 
fından idare edilir. Yakanda g&rll.dtıtladm 1can lseıiae 
balısı geçen yazıda taylenil- ihale edilmit ile de ..... 
c:liji gibi bu ifden m•kud derhal komite haz••• 
h•11lat temini dejildir. prtnaaaere ilre Yermeli il· 

Onun için Belediye bu- zım gelen 2000 lirahk ha•m 
sına girecek bir para yoktur. teminat mektubuua ..... 
Panayır muhasebeıi, alım, ten acız olc1Dtanu .a,ı~ 
satım ve icarlannuı Belediye ıuretile daha ifi• baflaarı 
mevzuat ve mubuebesile ida cmda taalah&dlDden nlktıt 
resinin imklnaızbğı ve itleri ettiğindea komite.Dia _...;;.: 
Din akaayaifiıtı geçen yıllann (Soaa 4 lndlde) 

IJ • • • • • • • 
İIAYV ANLARA BENZEYEN INSDL~ 

VE 

Y anm adamlar naad 
yapr, nasil aeverler. 
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- 3 - ı atta ve api belediye alkA 

Cüceleri en güzeli koca memuru &alade .-.W. . 
Bulamamıştır! Bir. ~b .ıtmda ı. iki ır.. 

• ve ıki koca _... JllP: 
Boraportaıem ~den 20 mak folan ..... lilWDer. 
k~dar m'!fra. aile kannaı ikinci aBe de mllJI .. 
hilkat garibeaı tamdım. Fa- dam Piterfoma.. 11e-; 

kadt "dilb~1 yalnız ikisi mes- :""4m. Pitertom .uMa., 
u ı er 

Bu iki mu'ud aileden bi- layık iç karclqm en,. .... : 
rinciai Siyamh ikiz Ye bitifik dlr. Bu iç kardatm ~ 
keaqialerin kurdup ailedir. ki atarhtı tlJle hlJle 1* 
Ba ild ·bitifik kızlar, mefhur tUa vanr ki yahm ~ 
Bana8m canbazbanesiıia en 280 kilO .,.,.......... U 
meibur ,.Jdaalan idiler. Her dam '9 rilanl 



Sabile 2 ( Halm Seal ) 15'fBlllftJ! 

~~~~:~~~~~ v l . 
lktl!l~e:ın!lı·nml 1. unangazete erı 4'llTİlfNtJlcl /(,zı 

Türklerle K;şı Karşıya 1 Ve Diplomatl;n Neler Yazı- i 
. AN~İ·;ov T:~k;;:; ~~~7; ın yor Neler Düşünüyorlar? 

~
ÇAKICI EFE 

~~~":: -104- ı~~·~~ Yunan millet meclisinde, şeyleri göstermekte ve dış 

Topun namlusu Yerl•nden fırlı- hükumet reisi Bay Çaldarise siyasada hiçbir değişiklik 
programını okudu; Program olmıyacağmı temin etmek-

1 

yarak dört metre ileriye düştü :u!:t dı;e;;~~:ad:a;~~:~~~t !~:i~~ı~:::~:ik m:;1~~n~~~ 
-25-

Bugün ( 21 ikinciteşrin ) Top dolu olmakla beraber K al 1 lis Radikal Sosyalist fırka-em paşa içra memur u-
Anadolu bataryalanna ar fevkalade bir tesadüfle atış d )arı azaları tarafından alkış-

ğun an: 
ateş ettik. Buna mukbil, Ru yapmıyordu. i lanmıştır. 
melı" ta af nd k" d- b Ertesi sabah bütün hasa- zmirde Kantariye Türk 

r 1 a ı uşman a- Yalnız Kralcı ve yarım dn-
1 "dd ı b t t · d" · t t k anonim şirketine borçlu olup tarya anm şı et i ir ateş ra amır e ımış, op e rar züne mebusa malik Metak-

altına aldık. Çünkü bunlar, mntad atışlarına başlamıştı. ve tasviye naibi tarafından 
bugün pek oüyük bir faali- Bu hadis bir topu tamamen takip ettirilen borçlu Kemal 
yet gösteriyorlardı. tahrip edebilmenin ne kadar paşadan bakkal Taririn Ke-

sas ile Halk fırkasından ay
rılan Dragomis tarafından 
tenkit edilmiştir. T opçu muharebesi, gece- güç olduğunu gösterir. Hele malpaşa maliyesini 3000 kü-

leyin oitti. Fakat tüfek ateşi bu top, bizimkiler gibi, kul- sür firaya merhum bulunan Metaksasın " Yunanistan-
çatırdamakta devam etti. A- !anması biraz güç ve ağır, ve ikinci derecede şirketede da ferdin serbestiden mah-
rasıra serseri kurşunlardan fakat sağlam eski toplar ipotekli olan Eylül 927 yıl rum kaldığı ve liberal bir 
bize gelenler de vardı. Bun- olursa... ve 29 sayılı küplice namı memlekette ferdin hiç bir 

KIŞ VE SOGUK! d"V k v "dd d k h k 1 lar iki beygirimizi öldürdü- ıger ara agaç yen e u- ıymet ve iirriyeti ama-
l 28 ikinciteırin Pazar-Aman ğusu sakallı Panayut, doğusu masının elim olduğunu"'söy-
~ İkinciteşrin Pıazartesi - Yarabbi, bu ne soğuk! Bir- coban oğlu Panayut, poyrazı lemesi bizi alakadar etmez, 

P' denbire ISiberyaya taşındık d" · H kk ı d K b 
" Sakin günler ,, dediğimiz sanki? ışçı a ı, 0 osu ara et fakat, cihc>n siyasetine hi-
günlerin mutad atışlarından Bu sabah uyanır uyanmaz, ile çevrili hpuda tarla halen kim olan Balkan devletleri 
başkaa bir •ey yok. h k b b b harap deli çubuk olan 3676 degv ildir·, bunlardan ziyade -s er es ir irine u sorguyu 

23 ikinci teşrin sah - İn- soruyor. Şakası yok, donuyo- metre murabbaı bu yerin rey ve nüfuz"sahibi devlet 
giliz mıntakasında şidddetli ruz. Hepimizin arkasında heyet umumiyesi (-00) lira 
tüfek ateşi. Saat on birde henüz fyazhk elbiseler var. deyerinde ve yine borclunu 
240 lık bir obüs Anadolu- Termonetre ise sıfırdan aşa- Nisan 928 yıl ve 25 sayıfı 
<lan gelerek altınd öğle ye- ğı 8... Dışarıda her taraf öte yaka yerinde doğusu 
meğini yemğğe hazırlandığı- bembeyaz. Bir gün evvel ya- Aristi veresesi, batısı kalay-
mız çardağın iki metre öte- ğan yağmurlar n suları, bir cı Foti, poyrazı sahibi mülk 
sine diiftü. infilak, bu çar kaç santimetre kalınlığında lodosu yol ile çevrili 6433 
dağa taktığımıı kapı ile pen- buz tutular. M. M. tapuda tarla halen 
cereyi uçurdu. içeride bulu- Birdenbire değişen manza- kısmen bu sene aşılanmış ve 

ra ne güzel! Bu memlekette d lı" r buk bagı· he t umu nan bir topçu neferi " ya- e Tu n ye -
ranmadı ama öyle bir şiddet uzun müddet dargınlık etmek miyesi 350 lira deyerinde ve 

Adeti olmıyan güneş ög-leden · e a · k"de Ş b t 926 ie yere yuvarlanmıştı ki he- yın ynı mev ı u a 
sanra şarka mahsus bütün 1 1 ı d - h"b" man yüzünde •iddetli bir nev yı ve sayı ı ogusu sa ı ı 

-s parılaklığile görününce bu ülk b M" v 1 K 
raji başladı ve neferi iki gün güzellik bir kat daha arttı. m ' atısı ıngu og u os-
yatmağa mecur etti! tehlike- ( Arkası var ) ti bağı, payrazı Atanstşula 
yi böyle ucura atlattıktan _ , '!J-:.ı lodosu Tahir ile çevrili 5514 
sora, fazla beye;>ana kapıl- o•• o• M. M. bağın heyet . umumiye-
madan oturup iki kutu may- Z ı)İmİzİ si (600) lira deyerinde olup 
mun ile küflenmiş ekmekten •• v ı• yine borçlunun Temmuz 927 
ibaret olan öğle yemeğimizi ogrene ım yıl ve 1 sayılı anbar kavak 
yedik. yerinde doğusu dereli Hasan 

HERGÜN 5 KELiME ı· b h" b b f K 24 li 26 ikinciteşrin -Türk ve ra ım, atısı a ız e-
ta pçhsu günden giine artan NEŞREDECEGIZ rim veresesi, poyrazı dereli 
bir faaliyat gösteriyor. Türk- - 48 inci Liste - Mehmet, lodosu İbrahim ile 
ler lgerek Rumeli, gerek 1 İhtikar - Vurgunculuk çevrili S514 M. M. bağın 
Anadolu tarafına yeni batar- Muhtekir - Vurguncu hetet umumiyesi 1800 lira 
yalar koydular. 240 lık obüs Örnekler: deyerinde olup işbu gayrı 
:nermileri bataryalarımızın 1 - Fransız hükumeti menkullerin peşip para ile 
etrdmda kümeleniyor. Bun- vurguncularına karsı birinci ve ikinci açık satışa 
ı b" k sert davranıyor. çıkanlmasına karar verilmiş-
ar ır aç metro sağımıza, 2 Yaşatık maddelerin-

solumuza, önümüze, arkamıza d tir. 
e vurgunculuk en ağır Birinci satışı 19/8/935 yıla 

düsüyor. Bizim bataryaya suçlardan olmak lazım müsadif Pazartesi günü saat 
komşu mevzilerde bulunan 

gelir. 11 de Kemalpaşa icra da-
75 lik bir sahra bataryasında 2 - Müsadere - Alanç iresinde satılacaktır bu satış-
bir siirii hayvan öldü. Bir Müsadere etmek A- da konulan para değerin 
tek mermi sekiz beygiri bir-
den yere serdi. lancetmek yüzde yetmiş beşini buldığı 

Örnekler : takdirde birinci satış geri 
26 lkinciteşrin günü saat 1 - Osmanlı impara- bırakılarak ikinci satışa çıka-

17 de şiddetli bir lodos fır- torluğunun son zaman- rılacağı ve ikinci satışın dahi 
tınası çıkb. Gökyüzüne duğ- larına kadar anlanç usu- 4191055 yılına müsadif Çar-
nı yükselen toz hortumları, lü devam etti. şamba günü saat 11 de Ke-
bütün çadırlan söktü, tahta 2 - Kanun emretmek- malpaşa içra dairesine satı-
perdeleri devirdi, sığınakların sızın kimsenin malı lacaktır ve bu satışta dahi 
üstündeki kuru dallan sürük- alancedilemez. kunulan para deyeriu üyzde 
ledi. Gelibolu yanmadası, 3 - Müsrif - Savurgan yetmiş beşini bulmadığı tak-
ne berbad yermiş Allahım! israf - Savurganlık dirde 2280 sayılı kunun mu-
Denizde, muhriplerle, balıkçı Örnekler : cibince beş müsavı taksitle 
gemileri, delice dansedip 1 - Savurganlığın so- taksitlendirileceği ve deyeri 

ve siyasal gümeler vardır; 
Yunanistan Balkan itilifın
dan ziyade bu zümrelere is-
tinada çalışmak lazımdır.,, 
yolundaki mütaleası _ okun
muştur. 

Yine bir Yunan gazetesine 
Kondilisin Roma ziyaretinde 
Metaksas tarıfından esas olu
krali yetçilerin bu inancını 
kuvvetlendirmektedir. 

Yeni fotoğraf 
makinesi 

Paris - Karanlık odada 
banyo yapmıya ihtiyac bı
rakmıyan yeni bir fotoğraf 
makinesi icad edilmiştir. 

İlan 
İç Ticaret Umum Müdür

lüğünden: 

duruyorlar. nu, avuç açmaktır. bulduğu takdirde satışın son 
TAM BiR iSABET 2 - Savurgan iki ya- ihalesi yapılacaktır ve satışın eden, edilen ve içüncö şa-

27 fkinciteşrin, cumartesi kasını bir aya getire- şartnamesi on gün müddele hıs sıfatları ile hazır bulun-

30 İkinciteşrin 1330 ta
rihli kanun hükümlerine gö
re tescil edilmiş olan ecnebi 
şirketlerinden ( Namloze Ve
notschap V. E. Henry Van 
Der Zee C. - Naamloose 
Vennootschap V. F. Henry 
Van Der Zee C. ) anonim 
şirketi bu müracaatla İzmir ı 
acenteliğine şirket namına 

her ikisi müctemian ve ayni 
zamanda M. Edvard Henri 
Aliotti ve M. . Cbar1es de 
Razivanovich ve M. Abraam 
G. Roitman ve M. Joseph 
Bon ve M. Jak Fantasia ve 
M. V. Villiam Van Der Zee 
ve M. Jorj Vidoriden her 
hangi birisile kehdilerinden 
birinin müşterek imza koy
mıya salahiyetli olmak ve 
şirket namrıa yakacaklan 
işlerden doğacak davalarda 
bütün mahlCemelerde dava 

aaat 15,30 da, Çanakkale ka- mez. herkesin görebilmesi için on mak üzere memurlarından 
aabası civarında bulunan 210 4 - Mülahaza - Düşün gün müddetle açıktır ve sa- Alferd Vinterhalter ve Hanri 
luk bir obüs topu tarafından Örnek: Bu işte ne dü- tııa girecekl~rin satılan ma- Zakariyi tayin ettiğini bil-
ablan bir mermi, ikinci to- tünde olduğunuzu söy- lin deyerinin yüzde yec?i bu- dirmiş ve lizımgelen kiğıt-
pumuzun kuyruğuna vurdu. mediniz? çuk pey akçesi veya banka )arı vermiştir. 

Topun namlusu yerinden 5 - Nasihat - Öğüt mektubu vermeleri ve satı- Keyfiyet kanuni hiikümle-
fırlayırak dört metro ileriye Nasib - Öğütçen lan malın vergi borcu satış re uygun görülmekle ilin o-
yuvarlandı. Topun ağzı mev Örnek: Ôğütçenler ça- bedelinden tutulacağı ve da- lunur. 
ziin önllodeki mail satihta; buk baş ağrıtırlar. ha fazla malümat almak isti- 25 Haziran 1935 
toprap g6mllldü. Ne kadar Not: Gazetemize gönde~ yenlerin Kemalpaşa icra da-
tahmin edersınız? Tam bir rilecek yazılarda bu keli- iresinin 9351277 sayılı dosya-
buçuk metro. Numara nefer melerin Osmanhcalan kul- sına müracaat etmeleri ilin 
!erinden hiçbiri yaralanmadı. ı.ndmamumı rica edriz. olunur. 

lktısat Vekaleti 
Ticaret işleri Umum Müdür

lüğü mührtı 
Aslının aynıdır. 

Değirmenci kızı Marya Çakıcı 
ile evvelden nasıl tanqmııb 

Bu sırada, Gökdell ve 
adamlan hiç bir şey çıkar
miyorlar ve atet etmiyorlar
dı. Maksadlan belki de ricat 
yolunu bulmaktı. Fakat buna 
meydan bulamadılar, güzel 
bir kadın sesi, vahşi dağlan 
inletti; Marya dişlerini gıcır
datarak: 

Gökdelil dedi. Seni dün
yaya getiren babanın ciğer
lerini bir kadının sözlerine 
uyarak göğsunden söktün. 
Gezanı sana ve vereceğim. 

gir erkek değil bir kadın 

elile gebereceksin. 
Marya, bunları söyler söy

ler söylemez, silahını doğrul· 
tu ve Cşkdeliye nişan aldı, 
güzel bir parmağın küçiik 
bir hareketi, Gökdelinin al
nından vurulmuş kuduz bir 
köpek gibi bir müddet fırla
masını ve bir anda kanlar 
içinde yere ytkılmasını mu
cib oldu. Gökdeli, tam kal
binden vurulmuştu ! 

Çakıcı arkadaşlanna: 
- Cökdeli güzel bir deli

kanlı imiş.. Şimdi lcanıı cen
nete uçtu. Böyle bir delikan 
bnın cennette yalnız kalma
sına gönül razı değil !. Haydi 
arkadaşlarını da yanına yol
lıyalım ! .. 

Dedi ve sanki bu emir 
üzerine cehennemlerin bütün 
ateşlerini ~ökdelinin çetesi 
üzerine yağdırmağa başladı. 

Musademe, bu şekilde an
cak yirmi dakika kadar de
vam etti; bu kısa zaman 
içinde Gökdeli ve arkadaş
ları kanlar içinde yerlere se
rilip kaldıiar. 

Çakıcı yaralılardan henüz 
ölmiyen üç dört kişiyi bir 
pala darbesile öldürtdü. 

Marya, bu ilk musademe 
ile büsbütlin değişmiş idi; 
bir kaya üstünde, martinine 
dayanmış bir halde maktul
lere: uzun bir zaman dalgın 
dalgın baktı ve sonra: 

- Yaşa efem yaşa... ilk 
musademede burnumuz bile 
kanamadı. 

Dedi. 
, 

Çakıcı çetesine: 
- Haydi, dedi, Şimdi Boz

dağına. 
Çakıoının adeti idi, bir yer 

de bir iş gördükten sonra 
heman yer değiştirir ve en 
umulmadık veya en sarp bir 
yere koşardı. 
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Çakıcı, J)eğirnıenci 

kızını evvelden tanı
yor nıuydu? 

Çakıcı çetesi, bu çok kanlı 
ve merhametsizce olan işi 
bitiı dikten sonra, kendisine 
malüm en kısa ve kestirim 
yollardan Bozdağındaki inine 
döndü. Usül üzare yolun 
muhtelif yerlerine gözcüler 
dkildi. 

Çakıcı, kendisinden üç de• 
fa kuvvetle bir çeteyi böy
le mahvetmekle hiç ıllpbesiz 
f&bretini bir derece daha 

ilerlere duyurtmUftu. Bu hl· 
diH Omnanb hlk6aet ko
naldannclan aaraylara kadar 
Ye biltabi birçok pkillere 
btlrilnerek akıetti. Cahil •e 
g&rgtlailz halk aj'zmda bir 
destan oldu. Buna rajmea, 
Boidatına d&nen Çakta 
efe se\'İnçli defileli; çok dl
tftnceli idi. 

Biraz iatirbattan sonra 
bacı Mustafaya: 

- AğL. Dedi. Şu glwr 
kızmı yanıma getirivenebya. 
Bir dakika ıoara dejirmenci 
kızı Marya Çakıcmm yanma 
girdi; 

- Beni iıtedin efeml. di
ye ıordu. 

- Sana zabnlet Yerdim. 
fakat birtey sormak istiyo
rum da .•• 

- Sor efem •• Bildijim her 
şeyi sana ı&ylemeje bazınmt 

- Zihnimi uzun zamnclan 
beri bir ıey kurcahyor Mar
ya •. 

- Ne gibi şeyler Efem? 
- Sana o hain 1zmir ko-

pili tecavilz ettiji vakit, ne• 
den laem• beti akhaa geti• 
din? MeselA kaymakam, va
liye çıkabilirdin 1 Heltl koca 
papas (Mitrepolid)e çıkaay 
din, senin herifi kolayca bu
lurlar, iyice bırpalarlardı. 

Marya, manalı manalı gtı
lümıedi; ve suallere dotru
dan dotruya cevap verdi. 
fakat keneli de ıu suali ıordu: 

- Efem, bir dtlflln. ıen 
beni ilk defa mı ı&rllyonuİı? 

- bk defa g6rdtiğlmtl 
IBDıyorum. •• 

- Hele dlfln efem •• lem 
bqka bir defa hiç mi glr
mecliD-?. 

- Hayır, MUJa, ı.,.... 
Senin çehrene bemey• Mr 
çekre glrdljilmil hiç hatlr
lamiyorum •• 

- Arkaaı Var -

Yeni adam 
Terbiyeci lamail Hakkı ta

rafından idare edilen bu haf· 
tağuı 80 inci ıayıaı pek .... 
zel bir ıekilde çıkb. içinde 
yerli, yabancı bir çok yu· 
manlann izeteri ve tenkid
ler var. Bunlar arumcla la
mail Hakkı, Gami, Vahdet 
Gnltekinin eHltlerini Fru· 
sız, lngiliz, Alman ve İtalyan 
mtlelliflerinin yazılarım oku· 
yunuz, Yeni adam her aile· 
Din Ye her gencin bir tane 
ecliamesipreken iz ldllttlr 
gazeteaidir. 10 k~ 

Düzeltme 
2-7-935 tarilali 'guetemlsbl 

&çlacl •Jfuuacla K•alpa
ta icra memmlup il,_... 
19 UllCU aabnadiald (1500 ) 
lira olacakken 150 lira ol
muttur rene 44 ncl Mtınr 
ela 2-9-9'5 olataiJ ,_.. 
21·9-9H ........... .. 



Sıcaklar Geldi 
Yazın bunaltıcı günlerini neş'e ve eğlence 

ile geçirmek için her -yere gidebilecek 
eyi bir elbise yaptırınız 

I! Ki 
Size ea tık ve biçimli elbiseyi dikecek yegiae terzidir [!~ 

KEMERRAL Ti H0K0MET KARŞISINDA f!l 
[•] 

~E~·:+:~::ı~:Hs~~~m .. ~...ıı ..... 3-11-.3-m--n-m-• ...... •1 

TRAŞ BIÇA 
•.:allllll__.:::===:=====~~ 

Saygı değer yurddaılar 
HALK: Traş bıçağını ve makinalannı her satıcıdan israrla 

arayınız. 

HALK: Trat bıçağı ayannda ve ucuzluğunda başka bir 
bıçak yoktur. 

HALK: Traş bıçağı ince lsveç çel!ğ;nden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır 

HALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz 
HALK: Trat bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 

1,ir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
PARASll: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer 

tane almalarını rica ederiz. 
UMUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yanm Şişeci han No.1 
aZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 

llliiiiiiiiiiiiıiiiiiiliiiiiıiiiiiiiiiiiiii _____ ~ıiiiiii----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

o -· o(/.) .. 
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BLAK FLAG 
BOCEKLERI OLDÜRÜR 

• 

le• mouchH, .... ustlquee, cahrda. feurmia. punai•••· puc•• 
et tous autrH lneect•• pemlcieux lnetantanimentl Son •m· 
ploi est sans d•ncer ... 11 ne taclı• pu ••• ne htiH~ •ucun• odeur. 

UMUM DEPOSU: 

Ed. on son a el • 

2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 
r--=-=.-~_--:: ................................................................................................ .. 

Ucuzluk Sergisinin ~e;tı~~ 
, VE 

Büyük Tenzilib 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, bediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar lzmir hükumet caddesinde 

Şemsi Hakikat 
Ucuzluk Sergisi nden alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık ryorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçJarınızı ve 

ıfTAYYARESİ~ •.C BUGÜN 
iki büylik kahkaha filmi 

CENNETTE BiR GECE 
ANNY ONDRA'nın 

iki saatlık kahkaha kumkuması 

Beş kocalı kadın 
Büyük Fransız komiği RAIM'u ile "Küçük Daktilo" 

nun unutulmaz yızdızı MARIE GLORY'nin 
büyük komedisi 

Z bediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
•• Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak 

--(SINEMA)-
.C Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 
~~~~~~gr;:~~~ır:z:~~~~~ l:r'9 olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 

D> j geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

~ 1 Satışlarımız her vakıt muhayyerdir MÜJDE ,.,. ~ ~.Qr.MftAdlıı~ ı86ılıı6A J ieılıtlııılııAAılıeAıılftAıılııit 

pı;- i Tilkilik _Biç~~ Yurdu 1 Çeşme Ilıca. ve Plajlan se-
c ~ M u e s s ı s ı : D f erlerı başladı 
:ı. 3 . . . ~~hra ff~~~D t Barut Hanından yalnız Pazar gllnll hareket uatlan: 6,30· 7,38 
C (i Hıç . ~ıkış. bılmıyen Bay.ani.ar b~rı~cı .!~be~~ kabul • 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 1 50 k~tar. 
15:: G edıb, b~r senede bıçkı, dıkış ogretıb·r· ve I; Ayrıca fazla malumat almak istiye~l~r her zaman 2948 
ı: ti Maarıften musaddak şahadetname venbr .. Telefon numarasına müracaat edebilırler. 

e 10 ikinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- it BiLET SATIŞ YERi: lzmirde Barut Hanında Necmi 
• talannı öğretmek üzere, birinci şube mezunlan ile o &; L' t 1 İb h. d b'l ti · · · t · d · · G d. · h·ı . . . . . ~ ıvan a ı ra ım en ı e ennızı emın e eraınız . 
• derecede ıkı-t ı en. makss v~ bıçkıyı ılerlermek ısteyen D BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
4I Ba~anla~a ~ .ay z~rfınd~ .pratı~ -~ak~~' kadın ve erk~k D 
411 e!~ı~elerı ~ıçılmesı ve ~~kılmesı ogretıbr makastar yetiş- D ,_.-: 

1
• tınlir ve dıploma verılir. D Nıf : 

<(il Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç it ~ G •• ı •• kl • • • 
• dör~vayda ~östermek suretile !alebelerde .kabul edilir p ~ oz U erınızı 
• Duğünlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- D m 
: laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur r ti F • 1 v ·ı 

-------------------- 41 Yurdun atelyesind~ cih~ ve ge~nli~ elb!seleri, kar~?la D ": ennl Var lgı 1 e taDIDMI 
Ucuzluk Go .. Ç • takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıpar~ş kabul edilir 1fı .ı• Bol çeşitli daima ucuz satan 

.. Aynca hazır yatak takımlan çok ucuz bır surette sabhr • 

Rekoru Sayın müşterilerimim -..-~ · •••~••• ......... ~ • ' 
lzmirdeCirici hamamı kar- dikkat nazarına YUKSEL RAKISI . S. Ferit Şifa 

f1S1nda l-laftani sokoajında A arf d K b d E • 
3 numaralı foto Bilgili mü- Balcılardaki ıaatcı mağa- Z zaman Z in a a a ayı CZ&neSIDe 
kemmel retuşlu vesika foto- zamı Yolbedesteninde 43 No. kı k d •• ks 1 • • 
grafmı (30) 6 kartpostal 75 Bidayet hanı ağzındaki mağaza ra Si a ar yu e MIŞtir 
kuruıa çıkarmaktadır. ya naklettim. En ucnz fiatlarla 
Ağrandizman kara kalem saat almak veya saatlanm 

Jaih boya işleri Ye tablular tamir etmek istiyen müşteri-
'8brmıza getiremeclijiniz de-
recede ehvaen yapılmakta- lerimin bu yeni mağaıaroı da 
dır. Bir ziyaret, kanaat getir ıereflendirmelerini yalvannm. 
-.JC.e k•.ı:dir. ı-ıs --. an Tamirat teminatlı olup 

Tecrübeli 
Bir muhasib iş arıyor 

H-p •e idare işlerinde 
~ tecrtıbeler g&rmlş, 
tıalteadclid memuriyetler ver
lbif bir zat mtıtevazi bir ma
-.ıa İf aramaktadır. 

(Halkın Sesi) ldarehaneai
t-6 

muallim, zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat yüzde 20 
iskontoludır. 

Bir tecrilbe her tavsiyeden 
muraccahhhr. 

(HiSAR CAMI) 

Yol bedesteninde 
4:3 No. saatçı 

TEKiN KUBk.AY 

--------~---------------------------------
Okurlanmıza Müjde 

32 sayfalık renkli ve resill]li bir kapla 
süslü kitaplar yalnız 

100 Paraya 
Tarihin kanlı ve meraklı savlanndan: Mevzuu tarihi ha-

kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
- 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, 
- 2 Alemdaar ve fesi ve püsklil ihtilili, 
- 3 Sarayda Rum kızları, 
- 4 Boiazlanan Sadraza, 
- 5 lstemezilitlk. 
- 6 Kanlı Kılıç 
- 7 Kanuni ıultan Sftleymanın bir aşk macerası. 
V e1aire vesaire •• 

·GOZLOK 
• üzerine müşkülleri-. 

verır 

. 
Toptan 
S. Ferit Şifa 

Perakeade 
eczanesi HCet 
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Kırmızılı kadın! 
- ---------- ·· - ---------
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 

Amerika Şehi;Haydutla ı İçin Tokatta 
Neler Anlatıyor ? . . Hava 

__ _,!:Jliı __ _ 

-4-

Katil Harri - Müdürü öldür
meyin! diye haykırdı. 

Müdür Stavens birden ir- meşhurdu; mahkumlar bu 
ğildi, fakat son sistem bir adamdan çok korkarlardı. 
trbancanın on santim uzun- Fakat bu defa vaziyet bildi-
luğunluğundaki namlusunu ği ~ibi değildi; karşısında si-
şakağına dayamış bulunca, liihsız ve otomatik silahlar 
sindi kaldı. önünde titreyen adamlar bul 

Müdürün şakağına taban- madı; henüz koridora girer 
casını dayayan adam " Üç girmez, yedi tabancanın ken-
parmaklı ,, Jan Hamilton idi. disine doğru uzatıldığını gö-
Bu adam Kanadayı baştan rünce olduğu yerde kaldı 
başa dehşet içinde bırakmış Asi mahkumlardan Harri 
korkunç bir canidir. Birpan ve Ceymis klark mü-

Ayni anda, koridurun ka- dür muavinini heman oracık 
ranlıkları içinden bir takım ta öldürmek istediler; mua-
baydnd mahkumlar ve bi;çok vin daha iki gün evvel bu 
tabancalar daha görüldü. iki haydudun serkeşliklerine 

Bunlar birer birer makine karşı şiddetli tedbirler itti-
dairesinden çıkıyorlardı ; ve haz etmiş idi. Muavin Evans 
zavllı müdür bunların hüvi- da kendisini artık ölmüş far-
yetlerini birer birer zihninde zediyordu. 
tesbite çalışıyordu. Fakat, insan veya şeytan-

Bunlar zıhlı otomobillerle dan olsun hiçbir kimseden 
şehirlerde haydudluk yapma- kormıyan hin canilerden Coe 
ğı ilk defa tatbik eden çete- Barns, tabanca seslerini hu-
nin tek hayatta kalan efra- şule getireceği tehl.keyi dü-
dından Cemis kalarak; ceza- şündü ve: 
sının bitmesine henüz on - Öldürmeyin.. Onu da 
ıekiz ay kalmış olan katiller- beraber alacağız ! Diye ba-
den Harri Birpoln; meşhur ğırdı. 
katil hırsızlardan Şaril Makli; Bu sırada memurlardan 
birçok katillerden dolayı mü- D-ed:i Trıplit ile mahkfımlar-
ebbet kürek mahkumu Cote dan Flud Blak bu hadisenir 
Bars idi. ceryan etmekte olan yere 

Müdür, elleri yukarıda ve girmiş bulundular. Fakat asi 
hareketsiz bir halde duru- haydudlar bunların üzerine 
yorken Ditrih, Heman avlu- atılarak elde ettikleri iplerle 
ya koştu. Orada zından mü- mükemmelen bağladılar ve 
dür mavini Va ter Evansi bul- bir mahzen gibi bir yer olan 
du ve telaşla: makine dairesine fırlattılar. 

- Aman, mahkumlar mü- Müdür Stervans ile mua-
dür Stevansin üzerine atıldı- Evans, hazırlanmış gömlek 
lar, yardıma koşalım .. Dedi. demetlerile dolu büyük bir 

Evans müdürü kurtarmak dolaba muvakkaten kapadıl-
için merdivenlere eğ.ildi; bu dılar. 
adam cesareti ve şiddeti ile ( Arkası var ) 

p_;q l!;Q ıııuııı IP"'fl fi "'il P '"I ~ ıı_;q 

·~fi aY~a~i~r~ ··~ 
-----------------0000-----------------

Benziven insanlar ve yarım 
adamlar nasıl yaşarlar 

••OO.• 
- Baştarafı 1 incide 

manlardandır. Fakat kacası kaları hemen, hemen yaktur! 
kadar degiJ. Bu karı ve ko- Bunun iştişareleri enderdir. 
canın hayatı kadar sakin ve Mesela ben bu istinalardan 
gürültüsüz bir bayat yoktur bir tane, Prens Elizabeti bi-
deyebilirim. lirim. 

Uzun müddet bunların bu- Prens Elizabet, cihanın en 
lunduğu otelde ve daireleri- kısa boylu kadınıdır. Ancak 
ne pitişik bir daired yaşa- altmış üç santimetre bir boya 
yan cüce Rozaya hayatlarını maliktir, fakat ta lazımdır ki 
nasıl geçirdiklerini sorduğum bu kadın, cücelerin en gJze-
zaman şu cevabı aldım. Jidir! 

- Her saat ve her gün Yirmi yaşında Alman Si-
ayni şekilde yaşarlar!.. bold canbazanesi tarafından 

Bununla beraber, kanun bu hayata sokulmuş fakat 
hilkat garibelerinin evlenme- bu sayede büyük bir servet 
sine müsaade yoktur. Bun- temin etmiştir. 
ların birçok bedeni hususi- Bil elim üzerinde tutabil-
yeUeı-i evlenme kabiliyeti diği bu Prens Elizabet, müt-
raporu alınmasına manidir! hiş bir kadındır. Bundan beş 
İşte buncn içindir ki yirmi sene evvel, boyuna göre ol-
kadar hilkat garibesi ailesin- ması lazım gelen kalbinde 
den ikisi mesuttur dedim. bir takım karışık hisler duy-

Cücelerin hemen hepsi, muştu. O an an itibaren bu 
işleri iktizası ve kazanmak cüce fakat güzel kadın erkek 
için evlenmişlerdir. Yoksa, için can vermek edir! Babas., 
banJann aşk, ıebvet ile ali- bu kızına bir koca bulmak 

Kurumuna 
·Yapılan Yardınılar .. 

Tokat 14 (A.A) - Hava 
Kurumuna yardım yolunda 
ilbayın başkanlığında topla
nan komite haftada iki defa 
toplanıp, hava tehlikesini 
bilen üye kaydına başladı. 

Bugüne kadar 7\.00 liralık 
yekun kaydedilmiştir. 

Üye yazımı devam etmek
te ve çalışmalar Tokat ilinin 
bütün bağlantısında ilerle
mektedir. 

Bir gezginci 
- Baştarafı 1 incide -

ve ögmesini artırıyordu. 
- İşte burası da Karşıya

ka, İzmirimizin en belli başlı 
safiyelerinden biri. Buranın 
korduuundaki manzaranın 
genişliği hiç bir memlekette 
bulunmaz. 

Sonradan Karşıyakanın ha-
kikaten eşi zor bulunur şar
lardan olduğunu ben de tes
dik ettim Bayraklıya geldik, 
trenimiz burada durmadı, 
hızla geçtı. Yeşil bir tepe 
üstüne sıralanan evlerin gö
rünüşü ve çamlar içine gö
mülen istasyonu benim gibi 
her yabancıyı kendine çeke
cek bir yer olduğunu anla-
makta güçlük çekmedim. 
Fakat o ne ya... tren beş 
dakika deha yoluna devam 
etti, burnuma agır bir koku 
gelmeğe başladı, yanımdaki 
arkadaşıma sordum: 

- Bu fena koku nedir? 
- Burası Salhana, yaııi 

mezbaha. 
- Salhana mı ? 
- Evet. 
İzmirin en güzel yeri ol

mağa namzet bir yerinde 
Salhananın bulunmasına ak
lım ermedi dersem doğrudur. 
l'renimiz biraz daha yürüdü 
geniş bir alan, fakat batak
lığa benziyor. Aı·kadaşım bu 
sefer sormadan söyledi: 

Burasına Halkapınar 

bataklığı derlerlcr, İzmirin 
büyük derdlerinden biri . Bun 
dan on sene evvel gazete
lerde kurutulacağını okuyub 
da bir türlü başarılamayan 
bir derd. Sıma ve sivri sinek 
yuvası. Ne çare her güzelde 
bir kusur buluyor. Bu iki yer 
Salhane ve Halkapınar ba
taklığı İzmirin gül ,renli çeh
resinde oir çiban bir leke 
gibi duruyor. Çok değerli 
olduklarını öğrendiğim İzmir 
İlbayı ile Şarbayının dikkat 
nazarlarını bu iki yaraya çe
virmeyi ve benim gibi her 
yabancının güzüne batan bu 
iki yarayı kesip atmalarını 
himmetlerinden beklerim. 

A. AKDAG 
~ 

için bütün Avrupayı kızı ile 
birlikte dolaşmıştır; fakat 
Elizabetin aşkına mukabele 
edecek hiçbir kimse buluna
mamıştır. 

Bir insan için, hergün bir 
hilkat garibesinin hayat fa
cialarile karşılaşmasının e 
kadar kasavetli bir iş ol uğu 
anlaşılıyor, s nırım. 

(Arkası var ) 

Okurlarımızın mektupları : 

ı Cumuriyet lehine 

Sayın 
"Halkın Se~i'' 
Gazetesine 

Sevgili gazetenizin her 
zaman için halkın herhan 
bir şikayetini sütunlarınızda 
memnuniyetle dercedildiğini 
görerek benim de yerinin zan· 

.. ., 
Yunasistanda Tezahürler 

Yapılıyor 
İsanbul, 15 [ Özel ] - Yunanistanda bilhassa yeni Yuna 

nistanda cumhuriyet lehine tezahürler başlamıştır. 
Selanikte cumuriyet lehine kuvvetli bir cereyan vardır. 

Bu cereyan, son intihabatta hükümete rey veren Yahudiler 
arasında da vardır. 
Dırama ve Sirozda da cumurayet idarenin lehine büyük 

ve ·umumi bir numayış yapılacaktır. 
Yanya ve Patras da büyük nümayişler yapılmıştır. ,. .... ,, 
~ 

ı~ıı 
lı..oıl 

P"'lll 
lı~ı 

Zafer gene bizimdir .... -
Baştarafı 1 

- Baştarafı 1 incide -
bir güreşçinin tecrid edilme
sinden ileri gelmişti. Bu hata 
İzmir güreş heyetinindir. Fe
derasyona . arşı kuvvetli gü
reşçilerimiz olduğunu söyli
yen heyetin bu hareketile 
güreşte ne kadar ihtisası ol
duğunu anlamış oldu. 

Dünkü güreşlerin netice
leri ; 

56 KiJo filiz siklete dolu -
Kenan çıktılar. 

Kenan hasmını 21 saniye-
de hasmını tuşla mağlup etti. 

61 Kilo en hafif siklete 
Pomleti ile Ömer göreştiler. 
Ömer hasmını 20 dakika 
ezdikten sonra puan hesa
bile galip ç.ıktı. 

66 Kilo hafif siklete Pa
ranyi Yela ile Saimin yerine 
Yusuf Aslan çıktı. Bu güreş 
çok heyecanlı geçti. Birinci 
on dakida Yusuf aslan galip 
vaziyette idi. Güreşi ayakta 
kabul etti. Neticece Yusuf 
14 dakikada 12 saniyede 
tuşla galip geldi. 

72 kiloya Vuyo Agtas ile 
Yaşar güreştiler. 4 dakika 5 
saniyede Yaşar tuşla kazandı. 

79 kiloya Ördök ile Ke
nan güreştler. Puan sayısile 
Kenan galip geldi. 

87 kilo yarı ağır sıklet le 
Török ile Mustafa güreştiler. 
Bu sıktette eşsiz olan güreş 
çimiz Mustafa hasmını kap
tığı gibi yere vurdu ve 23 
saniyede tuşla galib geldi. 

Ağır sıklete çoban Meh
medle Bada güreştiler. Meh
med 3 dakika 44 aniye ile 
toşla kazandı. 

Güreşlerin hitamından sonra 
sonra Mehmed ile Mustafa 
10 dakik lık bir güreş yap
tılar. Çok güzel geçen bu 
güreş diğer karşılaşmalardan 
ziyade takdir kazandı. 

inci vüzde -
.,/ 

lunda yapılan 80 kilometre-
lik bisiklet yarışı çok heye
canlı oldu. Bu yarışa garbi 
Anadolu turuna çıkmış olan 
Ankaralı bisikletçilerle, Bur
sadan iltihak eden Fethiyeli 
bisikletçiıer de iştirak ettiler. 
Bu yarışlara valimiz ve mın
taka başkanın ız general Ka-
zım Dirikin nezareti altında 
sabah leyin saat 8,3 da Kı
zılçuJJudan başladı. Mıntaka 
başkanımız yarışın 30 kilo-

metresine kadar takip etti
ler. Üç Ankaralı ve iki İz
'mirli beş bisikletçi 60 kilo
metre birbirlerini birbirlerini 
bıraktılar. 

Bundan sonra İzmirden 
Riri gruptan ayrıldı. Dört 
bisikletçi bir türlü birbirini 
bırakmıyorlardı. Bu sırada 
Kazım düştü hafif yaralandı. 
Bisitletinin tekerleği bozulciu 

tekerlek degiştirinceye ka
dar Ankaralı bisikletçiler 
bir kilometreden fazla ken-
disini açtılar. Fakat Kazım · 
bütün kuvvetini sarfederek 
on kilometre sonra tekrar 
Ankaralıları yakaladı ise de 
yarışın hitamına 300 metre 
vitese kaldıktan· sonra final
de 20 metre farkla yarışı 
kaybetti. 

Birinci Ankaradan Talat 
( Türkiye şampiyonu ) ikinci 
Anaradan Niyazi ( eski İz
mizli ) üçüncü İzmirden Ka
zım geldiler. 

Ankaralılar musabaka ha
rici girdiklerinden Kazım bi 
rincidir. Dün güreşlerin hita 
mından sonra derce alan bi
sikletçilerin 1 federasyon üye· 
lerinden Cavid Cav tarafın 
dan madalyaları sahada ve
rildi. 

Derece alan bisikletçileri 
mize ve bilhassa Kazımı teb 

nettiğim aşağıdaki şikayeti· 
min müuasib bir sütunnunda 
dercedilmesini dilerim. 

Evvela şunu sormak is e· 
rim ki, Muhtarlıkların kaldıl· 
masındaki gaye vatandaşlara 
kolaylık olmak içinmidir; yok
sa Belediyelerin her hangi 
bir sebepten alacaklarını el
de etmesi için yapılmış bir 
kolaylık mıdır. Çünkü muha
cır olmaklığım hasebile Cum
huriyet hükumetimizin soy-
daşla a vermiş olduğu hak
tan istifade ederek Şehitler 
mahallesinde Savlet sokağın
da 18 numaralı evin tapusunu 
almak üzere Tapu direktör
lüğüne müracaat ettim. Evin 
hududunu tesbit etmek için 
r elen tapu memuru hazırla
dığı rapordaki şahitlerin im-

i zalarmı tastik için Belediye 
Alsancak mıntakasına müra
caat etmiş isem de, evin bi
rikmiş tanzifat ve tenvirat 
vesaire borcunun verilmediği 
taktirde tasdik edilemeyece
ğini bildirdi. 

Bundan sonra hacizler ve 
daha bir çok zorluklar baş-
ladı. Tapudan yazılan ikinci 
tezkerenin de bir faydası 
olmadı. Bize aid olmiyan bu 
borçların verilmesinin hiç ol
mazsa tapunun alınmasından 
ve şahidlerin tasdiki cihetine 
gidilmesinden sonraya bıra
kılması hususundaki yalvar
malarmız hep boşa gitti. 

Hükumetimizin bizi tapu 
sahibi yapmak için göster-
diği bin tü~lü . kolaylıkl"':r~ 
mukabil hır ımza tasdıki 
işinde uğradığımız bu zor
lukların yine adil hükumeti-
miz tarafından kaldırılacağı
nı umar ve derdime derman 
olacak makamın alaka ve 
yardımını dilerim. 
Şehidler mahallesinde Savlet 
sokağında 18 numaralı 

evde: Zarife 
~~~~-

beş yüz veya bin lira daha 
fazla kazandırmak istiyeruz, 
o daha çok az bir para i!e 
bu işi başka birine veriyor, 
bu nasıl haksızlık? 

Deye müracaat eden bir 
okuruna bazı öğütler verme
ğe kalkıştığı zaman buna 
bu defa şöyle bir sıı:ıltıda 
bulunuyor : 

- Yoksa (Halkın Sesi) de 
buna bir arkadaşlık, şuna 
bir dostluk yapmak veya şun-
dan; bundan bir menfaat ko
parmak için mi kendi imza
mız altında yazdığımız bir şi-

Dün Kızılçullu Torbalı yo- rik ederiz. ' kayeti geçirmek istemiyor? 

Karanlık Hiç Bir Nokta 
Böyle bir sual önü arka

sı kesilmeyen bir dedi kodu 
karşısında ortaya ahlan id-

Ka mamalıdır 1 diayı yazmağı ve şarbaylığı
mızın verekli aydınlatıcı ce-

-( Baştarafı 1 incide )
yeti münsclib olmuş ve pek 
tapii olarak ihale de feshe
dilmıştir. ikinci defa tekrar 
gazete ile ilan edilerek ar
tırmaya konmuş ise de bu
sofer sözü geçen müstecir 
iştirak etmemiş ve ayni şart
lar dairesinde başka talibe 
ihalesi komitece tasdik edil
miştir. 

Vaziyet bundan ibarettir. 
Matbuat kanununa göre ilk 
çıkacak gazetenizin ayni sa-

1 
hife ve sütununda yazılma-
sını dilerim. Sayğılarımla. 

Dr. Bahcet Uz Şarbay 
HALKIN SESİ - Şarbay

lığın yukarıya koyduğumuz 

muz bu cevaptan sevinç ve 
kıvanç duymıyacak kimse 
yoktur. 

Halkın dileklerine dil ol-
mağı kendisi için bu dünya
da erişilebilecek şeref ve 1 

erecelerin en yiikseği sayan 
(Halkın Sesi) ne : 

- Belediyemize bir işte 

bavabı da neşretmeği çok 
uygun bulduk. 

Şaştığımız bir nokta var· 
sa o da şarbayımız Dr. Beh
çet Uz'un sevinçie her za· 
man hazır olduğumuz bir 
aydınlatma ıçin bize Basın 

kanununun falan maddesini 
hatırlatmağa kalkışmasıdır. 
Hiç bir noktanın karanlık 
kalmasını istemediğimiz bir z• 
manda her hakikatin mey-
dana çıkmasını görmek doğ· 
ruyu, doğruluğu sevenler için 
büyük bir bahtiyarlıktır. 


