
Sahih ve Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
ıDAREHANESı 

ızmir Birinci BEYLER 

SOKAliINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

ALTINCI SENE No: 2527 

AFRI 
Anayurda Kavuşanlar İçin 
~~~~~~~--~~-oo~--~---------------

T ra kya ya yerleştirilen gôçn1cnler için hüku-
metin gösterdiği baha ve ana sevgisi, hu işle

ri görecek işyarlara da örnek oln1ası öz 
yürekten istenecek hir şeydir 

Trakyaya gelecek göçmen ı hüiim sürmüştür. 
kardeşlerimiıe yapılacak ev- Bugün altı odalık bir evini 
ler için hükumetimiz tarafın- bir dükkanı ve bir iki ve 
dan gönderilen kereste ve altı odaya kadar (adedi 
sairenin yürek açıcı haber- eskan) hakkmdan istifade 
ferini büyük bir sevinçle ettiği halde niye sekiz oda-
okuyoruz. ' lık bir eve girmek için yurd-

Artık anlaşılmıştır ki yeni daşlarm yine çep çok borç-
Türkiyemizin Türk adını ta- Iandmldıklarındnn al'an evle-
şıyanların ana yurdun sınır- 1 rinin tapularını a!amıyanlar 
ları dışınde sıkıntı, azabve zavallı mübadil ve muhacir-
tülum görmelerine karfıdan !erimiz vardır. 
seyirci kalamaz ve kalmıya-
caktır. Demek ki yalnız iki odc.-

nınbedelini ödemek için onun 
verdiği altı odalık bir ev, 

bir dükan kafi gelmemiş ve 
bunun için bin lira kadar da 
borçlandırılmıştır ! 

Yine anlaşılmıştır ki Yeni 
Türkiye nüfus işini bir dev
let siyasası haline sokmağa 
karar vermiş bulunuyor. Bu
nun oöyle olması lüzumu 
hakkında ( Halkın sesi ) nde 
iki sene önce yazdığımız bir 
çok yazıları burada tekrar 
ttmeğe gerekli bulmıyoruz. 

Çünkü bugün eskiden is
tediğimiz ıeylerin yapılmağa 
başladığını görmekle sevinç 
içindeyiz. Yalnız dilediUimiz 
bir şey varsa bu çok önemli ! 
işi başarmağı üzerine alan 1 
iş yarlarmızda bu meselenin ! 
devlet ve ulusun bir kat ı 
kuvvetlenmesi ve vüksel
llıesi için atılmış olduğunu 
layikile anlayabilmiş olmala
rıdır. 

Çünkü bundan evvel yapı
lan ( mübadil ve ml!hacir 
iskanı ) işlerinde bu ince 
lloktayı bazı me~urlarımızın 
ile kadar az anladıklarını 
çok acı denemelerle gördük, 
acıdık ve bağırdık. 

Birçok yıllar geçtiği halde 
gene bu eski güçmenlerin 
tvlere yerleştirilmesi mese
lesi çüzülmüş, bitmiş değil
dir. 

Buna da sebeb o zaman
lar memurların bir Tür yurd
daşa bir ev vermek için 
Onun altı odalık ~bir evine 
karşı bir Rum e;inin yalnız 
bir odasını vermek zihnineti 
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Acaba bizim memurlarız, 
kendi yurddaşlarının, Türl 
kardeşlerinin evlerini birer 
çadır mı sayarak ona göre 
değer biçmişlerdi ? 

Sevinç ile görüyoruz ki bu 
yeni yerleştirme ve ev bark 
sahibi yapma ışlerinde eski 
kafa düşüşleri bir tarafa bı
rakılarak güçmen meselesi 
bir devlet siyasasi haline 
konmuştur. Bu işte çalışa

cak işyarlarımızın de ulusal 
bir ödev karşısında bulun
duklarını hiçbir zaman akıl
larından çıkarmamalar lazım 
gelir. 

SIRRI SANLI 

Berlindeki 
·ralebelerin1izin Yük-

sek Hanıiveti ., 
Ankara [Özöf-. Berlinde 

bulunan Türk talebeleri ara
larında toplarak kendilerine 
gönderilen tahsisattan yirmi
şer lira tasarruf ederek Ha
va tehlikesini bilen üye ya
zılmayı kararlaştırmışlardır. 

Kararlarını diğer memle
ketlerde tahsilde bulunan 
arkadaşlarına da bildirmişler 
dir. 
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Ucüncü Murad , 
VE 

Safiye Bafu Sultan 
Sultanları parmakları üzerinde oynatan 

Venedik dilberi : 
Haşmet ve servetin, zevkin, israfın sürdüiii 

bir devrin en ziyade dikkate layik iki tipidir 

Gazetemiz için hazırlanmış olan bu çok 
tneraklı tef.-ika : 

1 - Safiye Bafu Sultan, 2 - Üçüncü Murad, 3 - Sa
•a.yda Yahudi dilberler saltanatı adlı üç ayıı kısımdan mü
•ekkeptir. 
llu meraklı ve tarihi romanı Cuma gününden ilibare tehi 

kaya bqlıy'oruz. Okurlanmıza hararetle tavsiye ederiı 
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( Halkın Sesi ) Matbauında 
Basılmışhr 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

1 BASLIYOR 
o manyadaki 'lzmirin hamiyeti 
1 ri ayısı 250 bini Hırs- 1 Hava .tehlikesini önleme işle

olmak Üzere 400 bin rinde lzmir ön safda olacakhr 
k·şi imiş ••• 

Ankara, [Özel] - Roman- : Heyet reisinin anlattıkla-
yadan yurda göç eden soy- rma göre, Romanyada dört 
daşlarımızın ol·ul işleri hak- yüz bin Türk vardır. Bunla-

ıın 150 bini Müslüman, 250 
b!ni de Hıristiyandır. Türkle

[ Sonu 4 üncüde ] ,,.,. 
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Hava tehlikesini önleme ı ile şimdiye söyleyebiliriz ki 
işlerinin yürliyüşü için bilgi İzmir kendinden beklenen 
almak üzere bugün bir ayta- yurd severlik örneğini gös-
rımızı Hava Kurumu başkan- termekte de ikinci safa düş-
hğına göndermiştik. Kurum meyecektir. 
başkanının diyevini aynen Hava kurumu başkanınm 
aşağıya yazıyoruz. Bu diye- diyevi: 
vin bizde hasıl ettiği intiba (Sonu 4 üncüde) 
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Afrika harbı muhakkak 

-
BAY HAMDULLAH SUBHil 
~kında hükumetle görüşmek 
"üzere bir Heyet gelmiş ve 

Ankaraya gitmiştir. 
-= '!ll!ı---

Ba y Litvinof 
Roma ya 
Gidecek 

BAY LİTVİNOF 
Berlin (Ö.D) - "Berliner 

Tağbelat,, gazetesi yazıyor: 
Sovvet Rusya Hariciye ko

miseri Litvinof Cenevreye 
~gitmeden önce Romayı ziya
ret edecrk ve Mussolini ile 
görüşecektir. . 

Bazı rivayetlere göre, ltal 
ya - Rusya arasında Fransa, 
Çekoslavdkya, Rusya arasın 
da yapılan misaklara benzer 
bir anlaşma aktı için müza
kereler cereyan edecektir. 

l"elefon 

No. 

3882 

----------------------••••OO•.OO ------ -----------

Eritrede havaların çok sı
cak gitti ve bu yüzden her 
gün onlarca kişin olümü bil
dirilmektedir. Mogadiscio va
puruna bildirilmiş olan hasta 

İtalyan askeri İtalyaya doğru 
dün buradan geçmişlerdir. 

İstanbul, [Özel) - Bütün 
Avrupa merkezlerini meşgul 
eden siyasal görüşmelerin 

en önemlisi İtalya - Habeş 
anlaşmazlığıdır. Bir yandan 
İngiltere barış ümitlerini kay
betmeyerek üçler konferan
sını toplamağa uğraşırken 

diğer taraftan İtalyanlar Af
rikaya asker göndermek hu
susundaki faaliyetlerini artı
rıyorlar. 

İtalyan gazeteleri Habeşis
tanla barış yolandan anlaş
manın imkansızlığını ileri sü
rerek harb arzularını açık
tan açığa yazıyorlar. Hazır

lıklara ve İtalyan resmi dev
let adamlarının sözlerine ba

kılırsa barış yolu gittikçe 
zayıflamış sayılabilir. İtalya
dan Afrikaya yeniden altı 
vapur asker gönderilmiştir. 

~·-
Yunanistanda 
Rejim 
Ve Gazeteler 

Atina (Özel) Gazetelarin 
rejim meselesi için yazmakta 
oldukları yazılar dünkü ba
kanlar kurmunda iç ve tüzel 
bakanları tarafından tetkik 
edilerek her iki bakanın im
zasile gazete oirektörlerine 
rijim için kundakçılık sayıla
cak yazıların şiddetle tecziye 
edileceği bildirilmiştir. 

VE 

Yarım adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

-16-
Hilkat garibesi insanların 

teşhiri işinin çok karlı bir iş 
olduğunu yukarıda söylemiş
tim. Bu sözün kıymetli okur 
larıma bir kaç rakamla da 

· göstermek istiyorum: 
Aslan adamı teşhir eden 

adam, yirmi sene içine mil
yonea frank kazanmıştır. Bu 
kazancın 7,500,000 frank ol
duğunu söylersem hayret et
memek lazımdır. 

Yirmi senede kazanılan 
bu büyük paraya mukabil 
sarfedilen para miktarı da 

şudur: 1,200,000 frank sir1' 
vesaire kirasına, 500,000 frank 
yiyeceğe ve içeceğe, 1,500,000 
frank da muhtelif vergi ve 
resimlere verilmiştir. Bunla
rın yekunu 3,200,000 frank 
eder. Şu hesaba göre kalan 
safi kazanç 4,300,000 frankbr. 

Bu büyük kira mukabil, 
sarfedilen emeğe gelince: 
Memleket, memleket gezmetC, 
her akşam muayyen bir sah
nede muayyen bir iki numa
rayı yapmak ve mütemadi-

- Sonu 2 incide -
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Denize Neden Girsin ? 

Bay - Ben bugün hasta olduğum için denize girmiyece
ğim, sen, neden denizin en faydalı bir zamanında denize 
atılmıyorsun? 

Bayan - Ortada kimse yok, beni denize girerken ve 
denizde yüzerken hiç bir kimse görmedikten sonra denize 
ne deye gireyim? 
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Türklerle Karşı Karşıya ll 
Yazan: Türkçeye Çeviren: 1 

ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 
~~~8: -108- ı~~y.;~~ 

İngiliz denizaltı gemisi, Hayırsızada açıklarında, 
gafil avlanarak torpillenn1ek suretile hatırılmıtı! 

TAHLİYEDEN NEDEN kat bugün merkezi devletler 
KORKUYORLAR?.. arasında irtibat olunca İngi-

İkinciteşrin aymın düşman liz Harbiye Nezareti böyle 
tarafındaki hadiselerini Fran bir şeyden tabiatile korka-
sız ağır topçu yüzbaşısı biraz bilir. Başımıza böyle hirşey 
kısa geçmiştir. Fransız ka- gelirse hazırlıksız değiliz. 
rargahında bulunan Şarl Ru Fransadan efradımıza gaz 
ismindeki zabitin hatıraların maskeleri gönderildi. 
da fazla tafsilat var. En dik- 8 teşrinisani-River Klayd 

vapuru bir imtisal nümunesi 
kate değer parçalarını ahyo- oldu. Truva beygirinin hrtı-
rum: 

i resını canlandıran ue altı ay-
1 kinciteşrin Cezayir danberi dalgakıran vazifesini 

erkanıharbiyesinden gelmiş gören bu gemi 0 kadar gü-
olan yüzbaşı Peyrone ile Ça- zel hizmet etti ki, Seddilba-
nakkale ordusunun akibetin- bir küçük limanını dalgalar-
den, Çanakkalenin tahliye- dan korumak için başka ge-
sinden bahsettik. Peyrone milerden istifade etmek me-
bu tahliyenin Fransanm bü- selesi düşünülmeğe bi şladı. 
sanın bütün Müslüman teba- Daha iki ay evvel bu hiz-
aları üzerinde, Cezayir, Tu- met için eski bir Mesajeri 
nus ve F asta fena tesirler vapuru olan Sahalyen ile 

kadro harici çıkarılmış olan 
yapacağını söyledi. 

eski Masena zırhhsman isti-
"Gerçi işgel ettiğımiz yer fada edilmeğe karar vrilmiş 

pek küçüktür. Fakat her ne ti. Fakat o aralık Anadolu 
olursa olsun Türk toprağını seferi projesinin meydana 
işgal ediyoruz. Müslüman te- çıkması üzerine bu iki gemi 
baamız da bunu biliyorlar, River Klaydin ifa ett.ği gibi 
burasını tahilye ettiğimizi şerefli bir vazifeye namzed 
öğrenirlerse padişahın bizi olaran Modnrosta alıkoymuş-
mağlup ettiğine hükmeder- tu. River Klay, 13 nisanda 
ler,, dedi. askerle dolu olarak Seddil-

Bu itiraz bana kıymetli bahi sahilinde karaya otur-
görünmedi. Aarablar herhal- tulmuş ve içindeki askerler 
de zannolunduğu kadar hay- karaya çıkarılmıştı. Fakat 
van ve malümetsız değildir- Anadolu seferi projesinin 
ı bırakılması üzerine bu gemier. 

Bunl:ır her halde bizim lerin tekrar Seddilbahir ci-
h varına getirilmelerine karar 

mu asara edildiğimizi ve 
verildi, 

Türklerin mağlü olmedığını 
( Arkasr var ) 

öğrcnm!şlerdir. Bu vaziyette 
burada kalsak ta, gitsek te, 
manevi tesir itibarile bunun 
büyük bir farkı olamaz. Gi
delim mi, yoksa denize dö
kölmek tehlikesine maruz ka
lalım mı hususu da ayrıca 
tetkike değer. Bir kere de
nize dökülürsek bunun arab
lar üzerindeki tesiri cidden 
korkulacak derecede olur. 

ÜTRKUAZ BATIYOR 
4 İkinciteşrin - Bir Fran

sız d ... nizaltı gemisi daha 
kaybettik. Türkuaz, müşkü
latsız Boğazı geçmiş, Türk
lerin Çanakkale hizasında 
kurdukları tel maniayı aşmış. 
Amiral dö Robek bu vesile 
ile Fransız bahriye .ini tak
dir ve tebrik etmişti. ( Pek 
acele etmiş. ) 

Denizaltı gemisin!n _ ikin
citeşrin gecesi geri gelmesi 
mukarrercli. Aradan dört gün 
geçtiği halde gelmemesi haklı 
endişelere meydan vermişti. 
Nihayet Türk ve Alman teb
liğleri bunun ziyaını bildirdi
ler. 

TÜRKLERİN ZEHİRLİ GAZ 
KULLANACAGINDAN 

KORKUYORLAR 

5 Teşrinisani - Loı d Kiç
nerden aldığı bir telg raf üze
rine General Brülar Türkle
rin boğucu gaz kullanabile
ceğine t ikkati celbetti. Şim
diye kadar kullanmadılar. 
Yalnız birkaç defa biraz da
ha müessir gazlar çıkartan 
mermiler attıklarınd;tn Al
manların ötedenberi kullan
dıkları bu gaz usulünün 
Türklerce de taklide başlan
mıı o lduğu zennedilmişti. Fa 

-------++-------
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Ve l3alkan antantı 
nıeselcsi 

ARNAVUTLUK KRALI 
AHMET ZOGO 

Atina ( Özel ) - Arna
vutluğun Balkan andlaşma
şına girmesi hakkınd dün 
çıakan havadis Yunan hü-
kumetinin istihbaratı değil
dir. Bir gazetenin Paristen 
aldığı tel<rrafta Arnavutlu
ğun Balkan andlaşmasma 

girmesi için Türkiye ve Yu
goslavya hükumetleri tar'1-
fından apılan taşebbüste 
muvaffak olacakları görül-
mektedir, denmektedir. 

·ralık 

E er •• 
Karantinada Cerrah Meh

med efendi sokağında 16, 
14, 18, 25 numaralı her kon
foru havi elektrik, su, geniş 
bahçosile havadar haneler 
kiralıktır. Taliplerin mezkur 
hanelerde 16 numarada sabık 
muhtar Mehmed cfendive 
müracaat edebiilirler. 1- 6 

( Halkuı Sui ) 

Habsburgların .... 
Dönmesi Macar 
Avusturya ile 
birleşmesinden 

hükumeti 
Macaristanı 
korkuyor! 

Belgrad ( Özal ) - Habs
burg hanedanına aid kanu
nun Avusturya parlamento
sunca büyük bir istekle ka-

GENERAL GÖMBÜŞ 
bul edilmesi bura gazetele
rinde fena etkiler (tesirler) 
bırakmıştır .ı 

Gazeteler Şuşnigle bütün 
hakanların iştirak ettiği bu 
toplantıda Habsburgların A
vusturyaya serbestçe g~ri 

gelip yerleşebilmelerini sağ
Jıyan bu kanunun alkışlar 
arasında kabul edilmesini, 
Avusturya sulhu görümünden 
Anşlustan çok daha t ehlikeli 
bulmakta, bütün önüne geç
mek için Küçük Andlaşma 
ile Fransanın lazım g elen 
tedbirleri almaktan g eri kal
mryacnklarmı şiddetli bir li
sanla ileri sürmektedirler. 

~ 

Macaristandaki resmi ma
hafilin de bu halden kuşku
lanmış oldukları sezilmekte
dir. Prutestan olan Başba

kan Gömböş ve arkadaşları 
Habsburgların gerek şahsi 
nüfuzlarını ve gerek Katolik 
nüfuzunu kullanarak iki mem 
leketi birleşmesinden kork
maktadırlar. Macaristanda 
Habsbur ., taraftarı büyük 
bir kurum vardır. Bundan 
başka halk arasında da bu 
hanedanın taraftarları önemli 
miktarda çoğalmaktadır. 

Gerek Avusturya ve gerek 
Macaristandaki Habsburgçu
lar, işlerinin İngiltere ve İtal
ya tarafından işlerinin kolay
laştırılacağını söylemekte, 
Genel savaştan sonra Avus-
turya ile Macaristamn imza
lamış oldukları Sen Jarmen 
ve T riyanon andlaşmasından 
İngiltere ile İtalyanın sırf 
Amerikanın hatırını kırma
mak için Habsburg haneda
nının yuddan kovulmasına 
ses çıkarmadıklarını ileri 
ıürmektedirler. Şimdi bun-
ların yudlarına dönmesi için 
ortada bir sebeb ve engel 
kalmadığı iddia edilmektedir. 

Bu vaziyet gerek Yugos-
lavya ve gerek küçük and
laşmanın diğer memleketle
ı:inde büsbiitün endişe uyan
dırmaktadır. Çünkü Habs
burglar meselesinin Avus-
turyadan Macaristanda da 
meseleler çıkaracağı şüphe
siz görülmektedir. 

~ 
~ 

Hayvanlara 
• • enz ve nsan r ve yarım 

v ş rl r n 
l3aştarafı 1 İncide 

yen kazanmak ! 
t: . "' 

Bu işin bir de ga rib ve 
; ok tuhaf bi r tarafı vardır. 

Avrupanın büyük şehirle

rinden birinde düşl~ün ve 
alil insanlara yardım insani
yenperyer cemiyeti, bu hil
kat har!besi insanların hal
lerini acımağa lfıyı görmüş ve 
resmi kuvvetleri bu gibi ma h 
luklar teşhir eden sırklar,sırk 
lar bu gibi mahluklar temin 
eden insanıar aleyhine tah
rik etmişti. Bu insaniyetper
vcr efendi ve hanımlar: 

Nasıl olur efendim; kol 

T 
E 

R 
z 

M 
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T 
Kemeraltı 

Hükumet 
Karşısında 

' ve bacaktan mahrum ve baş 
tan başa kıllarla kaplı veya 
cüce bir insanı böyle kollan 
mak nasıl olur? İnsaniyet bu 
gibi vahşetlere mlisaade ede 
bilir mı? Yirminci asır bu ... 
Olmaz .. Olnınz ! .. 

Diye bar bar bağırıyor-
lardı. 

Te merak ettim, bu insa
niyet perver cemiyetin ida
resi altındaki müesseseye 
gittim; hilkat garibasi veya 
malul insanların haJlerindeki 
fecaatı ba buruda anladım. 
Hissiz, duyğusuz, her biri 
kendine bir kıymet ve rnrhi-
yet vemiş erkek veya dadın 
müstahdimlerin elinde bu za
vallıların birer paçavradan 
farkları yo'ttu. Gülmez, sev.
Iemez, daima kızgın suratli 
insanlar elinde bu zavallılar 
hakikatta çok zavallı olmuş
lardı. 

Sirki rda, ekseriya : 
- Zazalh cüce . . zavallı 

kolsuz, bacaksız kadın .. can
baz kumpanyasının elinde 
esir ... Diyerek acıyacağımız 
hilkat garibele, bu şefkat 
müessesesinde çok daha eyi 
muamele görürler. Çünkü 
ölmesi, hastalanması arka
daşları için bir zarardır. 

Son 
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ÇA ICI EFE 
- 28-

Barıtçı oğulları, Çakıcıva içi 
kül doldurulmuş bin martin 

f işengi yolladılar 
Çakıcının çok zalım, çok 

kan döken, merhametsiz bir 
adam, dr haydud olduğuna 
şüphe yoktur. Dağa çıkmış 

bir adam olmak itibarile pek 
çok kan dökmüş. 

Çakıcının o zaman ve o 
zamandan evvel Ödemiş, 
Aydın havalisinde haydudluk 
edenlerden büyük farkı vardı: 

Çakıcı, haydudluğu ile 
Anadoluyu kan ve ma eme 
boğarken, halka zulum et
~ekte, halkın haklarını gas
betmekte her hangi bir hay
duddan hiç bir farkı olmıyan 
fakan sırtını saraya, vali Ka
mil paşanın mahud oğlu Said 
paşaya, veya her hangi bir 
kuvvete dayiyarak "eşraf, 
ayan, fabrikatör veya muhtar 
ve zabtiye,, sıfatile çalışan 

kötü insanları da öldürmüş

tür. 
Çakıcı efe, icabinda zen

ginlerden muhtaç olduğu si
lah ve cephaneyi isterdi; is
tediği parayı vermemeklik 
mümkün olmadığı gibi, Ça
kıcının istediği silah ve mü
himmatı da vakıt ve zama
nında göndermemek müm· 
kün olamazdı. 

Bu barutçu oğulları, meşru 
ve gayri meşru her iş yapan 
matrabaz heriflerdendiler. 
Bunlar, zahire, mensucat üze 
rine ticaret yaptıkları gibi, 
kaçak tütün ve saire de alıp 

Amerikada 
sıcaklardan ve su bas 
kınından 120 kişi öldü 

Nevyork ( Özel ) Res-
mi istatiklere göre, bir hafta 
zarfında nehirlerin taşmasın
dan ve sıcaklar:n tesirinden 
120 kişi ölmüştür. Nehir taş 
malarının zararı 50 milyon 
yon dolerdan fazladır. 

Ceza tahkika
tı da yeni 

irik 
Ankara (Özel) - Ceza 

muhakemeleri usulü kanunu
na göre tahkikat yapılırken 

şahitlikten önce doğruyu söy
liyecekleride dair şahitlere 

ayrı ryrı yemin ettirilmesi 
usuldendir. Vaziyet böyle 
iken Şurayi Devlete gönde
rilen tahkikat evrakında bu 
ışe riayet edilmediği gibi 
şahitlerin yemin ettirilmediği 
görulmektedir. 

Bu vaziyet dosyaların geri 
gönderilmesine sebebiyet ver
mektedir. Halbuki cezai iş
lerde her hangi bir bahane 
ile lüzumsuz geçen zamandan 
amme hukuku kadar fertlerin 
hakları da zarar gördüğün
den tahkikat evrakının ka
nuni suallere uyğun ve nok
sansız olarak Şfırayi Devlete 
gönderilmesi Başvekaletten 

tamim edilmiştir. 

satarlardı; bu arada değir
mencilik de ederlerdi. Çifte 
kahvelerdeki büyüh fabrika 
buğday müstahsili, zeytin sa
hihlerini adam akıllı soymak 
için kurulmuştu. Gizliden si
lah ve barut da satarlardı. 
Para geldikten sonra, ba
rutçuoğlu efendilerin yer 
yüzünde yapmiyakları iş yok
tu. 

Çakıcı, bu herifleri adama
kıllı ceza vermeğe karar 
vermişti. Bunun için alış 
veriş başlanğıcı olmak üzere 
Baridçi oğullarından biraz 
para ile fazlaca martin fişen
gi istemiş idi. 

Çakıcının her işi mutlaka 
bir oldimato ile başlardı. 
Baritçı oğulları kendilerine 
varan hiç bir şeyden anlamaz 
çoban kıyafıtli adamın: 

- Ah.. Çorbacılar.. Hani 
ya bi Çakı-ı efen var ya ..• 
İşte o sizden üç güne gadar yü& 
altınla bin iyisinden martin 
fişeği isteyo ! 

Dediği vakıt çorbacılar 
omuzlarını silkmişlerdi. Mak
sadları hiçbir şey göndrme
mektı. Haber gönderen bir 
Çakıcı ise, onlara da Barut
cu oğulları idiler. 

Mihalaki, Barutcu oğulla
rının en bıçkını idi. Kafası 
megaloidea ile dolmuş olan 
kendisini eski Yunanın on 
dokuzuncu asırda en "" güzide 
varisı sanan bu adam, kar
deşine: 

- Vire kaymeni, bunda 
düşünecek ne var. Çakıcı 
denilen adam da yoktan kıy
met verip duruyorlar, heJe 
bir gelsin, bak ne görür. 
karşısında korkak köylü yok. 
Ona şimdilik bir oyun oyna
yım da o da anlasın ! 

, emiş ve Çakıcının iste
diği parayı göndermedikten 
başka, hem alay olmak hem
de Çakıcıyı icabında bütün 
çetesile birlikte en büyük 
aciz ve zorluklara düşürmek 
üzere içleri barut yerine fu
run külü doldurulmuş bin ta· 
ne kah martin fişengi gön· 
der iştir. 

Çakıcı bu dolmay yutma
mıştı. O karşısındaki malının 
ne kumaş olduğu çok iyi bi
liyordu. Bunun için gelen fi
şekleri muayeneden geçirin
ce h episinin de kalp olduğu
nu anlamıştı. 

Çakıcı elbet bn yüzden 
alış verişin hesabını göre
cekti. 

Bunu Barutcuoğullan da 
anlamamışlardı! Bununçün 
ilk iş olmak üzere fişekleri 
yokladıktan sonra soluğu İz
mirde almışlardı. 

İşte çimdi, yine kendileri 
gibi bir adam olan Aleko 
Ksenoki, çifte kahvelerdeki 
fabrikayı Barutçu oğulları 
namına idare ediyordu. 

( Arkası var) 



Sabife 3 

TRAŞ BIÇA 

Saygı değer yurddaşlar 
liALK: Traş bıçağını ve makinalarım her satıcıdan israrla 

arayınız. 

liALK: Traş bıçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir 
bıçak yoktur. 

liALK: Traş bıçağı ince İsveç çeliğinden yapılmış ve 
tanesi " 100 " paradır 

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

l,ir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
~ ARASll: Tecrübe yapmak isti yenler depolarımızdan birer 

tane almalarını rica ederiz. 
lJMUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.1 
lZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 
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(tHalkın Sesi ) 18 TEMMUZ 

E DAR 
Eski kafalı yubazları, nizanı, intizanı istenıiyen kafalı durnanlıları nasıl yumruğu altına aldı. 

l(arakuvvetin, şımarnıış bekcilerin başına geçen l{abakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
ıçıne sokturarak zanıanın sadırazanunıP önüne fırlattı? 

E_BDAE 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçurdu? 

. ı . ,,. 'I 

Tarihin bu çok rneraklı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasını 
( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıb okurlarına 

Yalnız / 100 J Para 
Mukabili de d ~ ıtacağı ( 32 ) sahifelik resimli kitabda 

ve heyecanla okuyacaksınız 
( 1-Jalkın Sesi ) tarihin, ilinı ve· fennin, edebiyatın en değerli kitahJarını hıllasa ederek 

( 100 ) para nıukabilinde okurlarının bilgilerini artıracak, 
kütiibh~ınelerini zenginleştirecektir 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Yeni 
çeşitleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şenısi Hçıkikat 

U ı k S • • nden cuz u ergısı 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 yaçlarınızı ve 
hediyelilderinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 
zeri getirir paranızı tamamen alırsınız 

Satışlarınıız her vakıt nnıhayyer<lir 

:~************i1c:lc:lc:A:~~t:Jt.:~~ 
~ TAYYARE SİNEMASI t3~~;n 
+c . BUGÜN 
+c iki büyük kahkaha filmi 

i C E N N E JJ ~N!L~ G E C E 
~ iki saatlık kahkaha kumkuması 

~ Büyük F~!~ ko~ğiO~~!~u il~~~:~Daktilo. 
~ nun unutulmaz yızdızı MARIE GLORY'nin 
+c büyük komedisi 

~ _ _:(SiNEMA)--

« Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 
ro~~~~~~~~~~~'RC~~~~~~~~ 

~ıfiJJııl ~iıılll6~·~·ı,l; '.İti.:.... 1 ıl i tı. 1
• 1ıı:Qı! ıt: •. f:iıı~ MÜJDE 

Çeşme Ilıca ve Plajları 
ferleri başladı 

" Ti .. ·k e· çki Yurdu 
Müessisi: 

Zehr asan 
Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul 

edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve 
Maariften musaddak şahadetname verilir 

~ İkinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok-
~ talarmı öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o ~ 
.,=- derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen t 

se-

Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatları: 6,30-7,31 
8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 150 kuruştur. 
Ayrıca fazla malumat almak istiyenler her zaman 2948 
Telefon numarasına müracaat edebilirler . 

BiLET SATIŞ YERi: İzmirde Barut Hanında Necmi 
Livantalı İbrahimden biletlerinizi temin edersiniz . 

BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ ~ Ba~anla~a ~ .ay z~rfınd~ 0prati~ .. ~ak~~· kadın ve erk~k 
~ elbıselerı bıçılmesı ve dıkılmesı ogretıhr makastar yetiş- f 
- tirilir ve diploma verilir. ~~~~~~~~~~~~~=~ • • '-. • • • ti 
~-4 Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç t,;o~.,.• ..:'°c" r.t 

11 "'r.ııo r.ı..: 1" r.t" r.t..: k" .~l~" " • • • 11 
fialdört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir o··z u·· erınızı il 
~ Düğünleri olan Bayanlara birçok yerleri, çarşıyı do- ~ • J: laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur ~ 
(fıf Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge~~nli~ elb~seleri, kar~~la . ~ Fenni varlıg"' ı ile tanınmıs 
~ takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul e~ilır ~;· ~ . . . __ 
~ Ayrıca hazır yatak takınılan çok ucuz bir surette satılır ~ ~ Bol çeşıth daıma:lucuz 
~'1,~1' 1J!llll l(ıi '11 '1·il!Wi t; ilJ i•f.!~I ~~ '1Jll '1Jl!ll'.fı ill'11tJI~ ~ 

"'---------- YÜKSEL RAKISI ::: S. Ferit Şifa 
Saat meraklıla- Az zaman zarfın~a Ka~a~ayı ~ Eczanesine! 

rakısı kadar yukselmıştır ~ 
1
.. . .... •• • J , _____ .......;.;. ____________ ~sorup ıatogrenn1e-

rına fflUJae I D R A R TA H L i b İ ~<len kat'iyen aıma-

Hayatınızda saat tadıiratı derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
'tramanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 
lier nevi cep, kol, masa, divar saati mevcut 

~lup hediyelik eşya <.!ahi bulnnnr. 
Fantazi gühik camların her numarası 

telmiştir. 
Odun pazarı Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBiLAY 

Kimyager Abdüsselam Ak- ~ yınız. 
~ 

günlü Laboratuvarı 
Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında 

Beyler hamamı yanında 72 numarah daireye geçirilmiştir. 
Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçrede Tedkikatı 
kimyeviyede bulunan PASTÔR enstitüsünde İdrar ve kan 
tahlilleri KÜRİ enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze
rine çalışan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbanın gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar açıktır 

Telefon : 2052 

~GOZLÜK 
~ 
~ üzerine müşkülleri-
m nize cevap verir 
~ 
~ 
gsı 

~T ~ optan Perakende 
~ 
~ S F •t ş•f • Hükumet ~ • erı ı a eczanesı sırası E--
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Kırmızılı kadın! 
~~~~~~~~~~-· 

Dilingeri Nasıl Tutturdu?·. 
0000 • 

Amerika Şehir Haydutları için Türk uşu __ .. __ , .. , ___ _ ı lzmir konukları 

Komünistler 
Ağırcezaya 

Verildi •• 

Neler Anlatıyor ? •• Rus öğretınenler uçma 

Geçenlekde tevkif edilen 
komünistler ağırcezaya veril
mişlerdir. 27 Temmuzda du
ruşmaları yapılacaktır. ---oo-------'il&llir __ _ 

-6-
yerleri araştıracakl. r 

Bu firardan bir kaç saat : lar. 
sonra, İllinuanın heman her Fakat caniler, geçmekte 
şehrinde bir zabıta seferber olan bir otomobili durdurdu-
liği ilan edilmiş gib idi! Bin lar ve buna atlıyarak yine 
lerce poliş, heyecan içinde kaçmış idile. 
idi! Biraz sonra yeni haberler 

Bu heyecan halka da sira- alındı: Haydutlar, durdurduk-

Ankara ( Özel ) - Türk 
kuşu için Rusyadan getirilen 
muallimler bu akşam İstan
bula hareket ettiler. Mual
limler yelken uçuşu tabir 
edilen uçuşlar için Ankara
da müsaid bir yer bulama
dıklarından bir sırtın etrafın
da daimi rüzgarlar esen bir 
yer bulabilmek için İstanbul 
ve Bursada araştırmalar ya
pac?klardır. Müsaid cereyan 
buldukları takdirde Ankara
ya dönerek buradaki Türk 
kuşu talebelerile birlikte tec 
rübeler yapmak için tekrar 

yet etti; gazeteler ilaveler ları otomobilin sahibinden 
ve büyük harflerle on kor- yiyecek, giyecek istemişler, 
kunç haydudun zındandan ve ... Buna mukabil para da 
kaçtığını haber verdiler;Ame vermişlerdir. Yani lbu defa 
rikada matbuat tamamile namuskarane hareket dtmiş-
başıboş olduğundan bu ha- lerdi. 
beri istedikleri tellediler,süs- Bu otomobili zabita İndi-
lediler, maktullerin adedini yanapoli şehrinin 62 mil şi-
çoğalttılar, muhayyel ve yeni mali şarkısında bulabilmiş-
hadiseler olduğunu yazdılar. lerdi. 
Halk, topu temeli on kişi Şu vaziyete göre haydut-
olan ve polisin elinden ya- lar, kafi derecede ve şaşır-
kasını kurtarmak için kaç- tacak şekilde firara muvaf-
makta, saklanmakta bulunan fak olmuşlar demekti, 
bu haydudlar yüzünden bü- Fakat bir müddet sonra 
yük bir korku içinde kaldı, İndiyanopoli polis hafiyele-

Zından, firar hadiseşinden rinden birisi, küçük bir kili-
sonra çok sıkı bir muhafaza senin merdivenlerine otur-
altına alındı ve 113 üncü muş birisini tuttu. Bu ada-
Amer!kan alayından mitrc. li- mın halincie bir korku biraz-
yözlerle mücehhez kıt'alar, da hiddet eseri açıkta açığa 
katilJerin geçmelri ihtimali göze çarpmakta idi; hemen 
olan yoJları kesdiler. sorgu altına alman bu şüp-

Gazetelerde, Radyolarda heli adam, daha ilk suallerde 
her an akle ve hayale sıgmı hiddetle bağırmağa başladı 
yan haberler devam ediyor- ve : 
du. - Ben haydutların işiJe 

Nihayet doğrn haber alındı; meşgul bir şüpheli adam de-
Bardik kasabasından zabıta ğilim! dedi. T ammakta oldu-
telefono : ğum bir kadın, Meri Kuiter 

- On kadar ve hapisha- haydutları ~vime getirdi; be-
ne elbisesi giymekte olduk- ni tabancalarla tehdit ettiler; 
ları görülen adam buradan biraz sonra bir kadın daha 
geçti !.. dedi. geldi, Pir Elyot İsmindeki 

Bu haber üzerine polis oto bu kadm haydutlara Dilin-
mobilleri memlekin cephele- gerin gönderdiği mühim bir 
rinden Barnik üzerine yürü- parayı vermek, haydutlar 
düler. İlk iş olarak gardiyan bana yeni elbise ve kasket 
Nilin otomobilini yol kenarın aldırdılar! 
da bir hendek içinde buldu- -( Sonu Yarın )-

gideceklerdir. 

Rom nyadaki 
Tükler 

-Baştarafı birincide
rin hepsi ekicidir. Çahşkan, 
doğru, sağlam, namuslu in .. 
sanlardır. Müslümanlarm ke-

sif olarak bulundukları çev
rim Dobrice ve Deliorman 
tarafları dır. 

Htristiyan Türkler de Ba-
sarabyanın cenubunda top
lanmışlardır. 

Türk ırkının en asil örnek
leri hala bu Deliorman hava 

' !isinde yaşamaktadır. Bunlar 
ana yurda dönmekle nıemle-

ket sağlam, seviyeli bir un
sur kazanmış olacaktır. Hı
ristiyan l'ürkler de iyi, sıh
hatlı, misafirperver insanlar
dır. 

Hırstiyan Türkler yeni harf 
inkilabile Türk kültürüne 
kavuşmuşlardır. Hepsi Tür
kiyede çıkan gazetaleri ve 
kitapları okumaktadırlar. 

-+--Cı>~-

Byn akbule 

J • • h • • Ağır ceza mahkemesinde Zmlrln am 'lJ tı namzet hakim bayan Mak-
J bule Menemen icra memur-

00 luğu vekilliğine tayin edil

Hava tehlikesini 
• 

rinde iz mir ön saf da 
- - .... 

Başta rafı 1 inci vüzde -
-' 

Kurumumuz hava tehlike- : ve fmisilsiz bir özverenlikle 
sini önlemenin önemini bü- davranmak ve halledilmesi 
~ün şumulile sezmiş bulunan en zor işleri an az z:ımanda 
lzmirin özveren tecimerlerin- bitirivermek ulusumuzun en 
den aldığı taahhütleri her kuvvetli tarafıdır. 
gün bir parça daha artırmak Yurd davarlarında bütün 
sevinci içindedir. uluslara verdiği yüksek ve 

Hükümetimiıin en büyük güzel örneklerle tarihini süs-
başi olan İsmet İnönü tara- leyen ulusmuzun kurtuluş sa-
fmdan verilen t1:hlike işare- vaşında bütün gönüller! ateş-
tinin bütün yurd köşesinde leyen İzmir adlı şehirde 
uyandırdığı heyecan muhak- oturmanın kendilerine yük-
kak ki, İzmir sinesinde en ledigi özel ödevi İzmirliler 
yüksek tesiri göstemiş bulu- çok iyi biliyorlar. 
nuyor. Ulusal varlığımızın yüksek 

Hava emniyetinin yurd iç~n kıvançlarmdan biri olan gü-
bir varlık ve istiklal davası zel örnek her İzmirlinin gö-
olduğunu en salahiyetli baş- nül isteğidir. Hakikaten yud 
tan dinlemiş bulunan ulusu- işlerinde güzel örnek olma-
muz elbet yurd ödevini ken- nın tinel sevinci bir yurd se-
dinden beklenen bir coşkun- ver için ne büyük bir ergin-
lukla ve özverenlikle yap- liktir. 
makta tereddüt göstermezdi. Bilhassa ulus selametini 
Çünkü sağlamak yolunda gösterile-

Yurd işlerinin en büyük cek güzel örneklerin yuddaş 
tehlike gösterdiği ıamanlar- gönüllerinde uyandırdığı sev-
cla e'n f(ikıek bir enerji ile gi ilo kucaklanmak ne müs-

miştir. 

tesna bir bahtiyarlıktır . 
Sağlam tutumlu ça1 şrrnla

rını büyiik enerjilerin arkala
ması ile güçlendiı·en kurumu
muz yakında İzmir çocukla
rının "güzel örnek .. denmeğe 
değeri oJan taahhütlerini 
neşretmeğe başhyacaktı. 

Özveren ulusumuzun tari
hi yüksekli gine yakışmıya
cak olan kötü örnek her 
halde İzmirde yer bulamıya
cak çünk..a ulusal savaşın ilk 
verım yeri olmak büyükJü
ğünü taşıyan İzmir ya!nız 
güzel örneklik yaraştığını 

bütün İzmirliler çok eyi bili
yorlar ancak miskin bir para 
sevgisinin yaratabileceği kö
tü örmek İzmirin yurdsever 
muhitinde teneffüs edecek 
hava bulamaz. 

İzmirin yalnız güzel örnek
ler besleyen temiz benliği

nin yurd tehlikesi karşısında 
göstermeğe başladığı kud
retin vereceği sunuç mutlaka 
yüz aklığıdır. 

Temiz yürekli İzmir çocuk
larına yakışan da yalnız ak 
yüzllılük değil midir? 

' 

Köylerimizde kalacak olan 
,,-ençler 23 Te muzda 

hareket ediyorlar 
İstanbul, [Özel) - Bir 

müddet önce İzmir İlbayı 
tarafından köylerde tetki-

kat yapmak üzere davet edi
len gençler ayın 23 de İzmi
re hareket edeceklet·dir. 

Milli Türk Talebe birliği 

İzmir İlbayı General Kazım 
Diriğin güzel teşebbüsü ile 
yakından ilgilenmiş ve yap-

tığı bir toplantıda İzmire gi
decek gerek üniversiteli ve 

ıı~ı 
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gerekse yüksek mektepler 
talebesinden gitmtk istiyen
lerin derhal gelib adlarını 

yazdırmalarını istemiştir. 
Milli Türk talebe birligin

den başka Çanakkale, Sam
sun, Sivas, Kayseri, Konya, 
Afyon ve İzmire ldayanacak 
iki gezi daha hazırlamıştır. 
Bu gezilerin gayesi gençlerin 
köy ve köylü ile yakından 
temas etmesini temin et
mektir. 

Celalı tutan 
taltif edildi 
İzmirin Arsen Lüpeni adı

nı alan maruf hırsızlardan 
firari Celalı tutan ceza evi 
gardiyanlarından bay Meh
mede takdirname verilmesi 
iddia makamı tarafından en
cümene yazılmıştır. 

Okurlarımızın mektubları 

,, Aynen'' 
HALKIN SESi GAZETESi 
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DIREKTÖRLÜGÜNE 
İkinci kordonda Alsancak 

Maliye şubesinin tam karşı-

! Bu gar mezall•mı• sında se elerdenberi etrafı 
açık bir halde bulunan yanık 
arsa o semtten gelip geçen--------ccoo-------

Bir r .s z gaze esi 
lere yapı an mez 

ürk
ak-

• 1 ı 
Paris (Ö.D.) - Burada 

çıkan haftalık İlüstasıyon 
mecmuası Sofyada bulunan 
muhabirinden şayan dikkat 

1 haberler almıştır. Fransız ga
zetecisi Bulgaristanta Türk
lere yapılan mezalim bütün 
çıplaklığt ile anlatmaktadır. 

Türk gençlerinin feci bir 

y z 
surette öldürüldügü ve Türk 
kadınlarının ırzına geçtikden 
sonra vahşiyane parçalandı
ğını yazmaktadır. 

Fransız gazetecisinin ver
diği bu haber bütün medeni 
acunda Bulgarlar aleyhinde 
büyük bir nefret u ·andır-

mıştır. 

' )erin 100 No. su olduğu gibi 
civarında oturanlar bu fır
tattan istifade ederek evle
rinin halı ve kilimlerini sa
bahtan akşama kadar bura
da silkmektedirler. Kalaba
lık bir muhitte bahu:us Yu
nan ve İtalyan konsoloshane
lerile Maliye şubesinde işi 
olanlar burada burunlarını 
kapatarak geçmektedirler. 
Yazın yakıcı sıcağından mey 

dana gelen bu pis koku hal
kı rahatsız ettiği yetişmiyor

muş gibi silkiien halı ve ki-
ı~·· ''"''' 
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Tramvay hatları
1 

limlerin mikroblu tozlarını
da teneffüs etmek hıfzıssıh
ha kaidelerine hiç de uygun 
olmasa gerektir. 

' 1 Kordo ve asmane tramvay-
lar bir ç ay sonra işliyecek 

Kordon ve basmhaneye cektir Basmabaueye de ihti
yaç nisbetinde araba işletile
cektir. 

Elektirk sosyetesi hem 

1 elektrikli tramvayların uza
tılması hakkında Bayındırlık 

bakanlığından İzmir İlbayh
ğınm mütaleası sorulmuştu. 

Şehrimiz Bayındırlık ko
miseri bay Mahmud eğer bu 
mesele üzerindeki etütlerine 
devam etmektedir. 

• tramvay ve hem elektirk 
ücretlerinde mühim miktarda 

Anlaşmadan ve mukavele
nin imzasından biray sonra 
Kordon ve basmahane elek
trikli tramyaylar i"llemeğe 
başlıyacaktır. 

Kordon tramvayları sekiz 
kilo metre uzunluğunda ola
cak ve konaktan Halkapı- 1 
nara kadar uzanacaktir. Bu 1 
tramvaylar kordonda üç da
kikada bir hareket edecek 
ve saat 24 de kadar süre-

tenziliit yapacak ve kordon 
tenviratı için ücret alınmıya
caktır. 

İlbay General Kazım Diri
gin başkanlığında yapılan bir 
toplantıda bu mesele görü
şülmüş ve alman kararlar 
Bayındırlık bakanlığına bildi
rilmiştir. Bu kararlar tram-
vayların işletilmesi lehinde
dir. Bakanlık da muvafık 
bulduğu takdirdda sosyete 
mürahhasları Ankaraya gide-
rek mukaveleyi imzalıyacak
lardır. 

Bu güzel semtin şerefini 
bozan bu vaziyete acaba şar
barlık etrafına bir çevre 
yapmak suretile bu halin 
önünü alamaz mı? Hiç ol
mazs arsaaın sahibi mecbur 
edilmelidir. Sıhhatı umumi
miyeyi ihlal eden bu yer için 
Sayın şarbay Dr. Behçet 

Uz'un bere bu gözile bura· 
sını görmesi kendisini inan
dırbilir. Sayğılorımı sunarım. 

Okurlarmzdan 
Aykan 

-------00-------
Roman yada 

alacağı olanlar 
Ankaradan Tecim odasına 

bugü gelen bir tel yazına 

göre Romanyada bloke ala
cakları olanların bu hususta 
cereyan eden müzakereler 
bitmeden alacaklarını trans
fere etmemeleri menfaatlan 

Yaba cıdamga 
ı icabı olduğu bildirilmektedir. 

Bazı teci 
zay ha 

-·· - -·-- ı 
e eryerı·mallanmı 

d mg vuruyorl~r 
Son zamanlarda bazı İzmir 

tecimenleri yurd içinde ya
pılan nefis kumaşlarımız üze
rinde ihtikar yapabilmek için 
bunlara yabancı birer damga 
vurarak piyasaya çıkarmağa 
yeltenmişler. 

Bunu haber alan Tecim 
odası tetkikat yapmış ve bu 
kötü işi yapanları ortaya çı-
kannış.t:r. fJk defa olmak 
üzere kendilerine .: irer ihtar 

cezası yapılmıştır. Bu hare
hetler tekerrür ettiği takdir
de Ticaret odalarının 5 ve 
105 inci mn~deleri tatbik 
edilecektir. 

PANA Yı R KOMiTESi 
Panayır komiteşi dün Be

lediyede toplanmış. Panayır 
işleri ü21erinde goruşmüş, 
bazı kararlar almıştır. 

Alacaklıların nazarı dikka
tını celbederiz. 

Zayi 
11 190 No. ve 28/12/33 

tarih ve 485-486~487 sayılı 
27-12-33 tarihli aktarma is
titaları mühtevyatı için ver
miş olduğum arzıye ücretine 
mukabil gümrükten almış 
olduğum 140 lira 33 kuruşn 
havi yukarıda yazılı numara 
ve tarih!i makbuzu zayi etti· 
ğimden yenisini alacağımdan 
eskisinin itibarı yoktur. 

2 inci Belediye caddesi 
Saffet 2167 


