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Ev sahibi - Eğer bayrama kadar kirayı vermezsen seni 

kapı dişarı edeceğim . 
Kiracı - Bu ültimatomu sizden evvel bana karım vere

rek dedi ki : Bayramdan bir hafla evveline kadar istedik
lerim gelmezse sana kapıyı açmam. 

Paris 3 - Hava ve bah· 
riye nazırları Fransanın hava 
ve deniz teslibatı hakkında 
milli müdafaa komisyonuna 
izahat vermişlerdir. Bu izaba
tagöre 1937 senesi içide 
Fransada (1400) askeri tay
yare imal edilecektir. 700 
tayyare de halk Jayyareci i
ğinin in\dşafma tahsis oluna-

/ 

caktır. 
Şimali Atlantikte beynel

milel bir hava batbnın tesi-
si düşünülmektedir. Hava 
tehlikesine karşı Pasif mil· 
dafaa teşkilata da bava teş
kilitıyie birleştirilecektir. 

Deniz programına gelince: 
Her biri 35 bin tonluk 3 
zırhlı, onar bin tonluk on 
kruvazörü ihtiva edecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ ..... --------
Halk emniyet isiyor 

Dünkü gazetelerden birinde şu yazıyı okuduk: 
Alsancakta birinci kordonda bir otobüs kazası olmuttur. 

Ahmed oğlu Hüsnü, idaresindeki otobüs yolun sol tarafmdn 
bulunan taş yığınlarından birine çaı par ak otobüailn de~ril
mesine sebebiyet vermittir. Büyük bir gürültü ile devrılen 
otobüsün içinde yolcular da vardı. Bilhassa kadın yolcular 

- Sona 4ilacüd•-: 
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Zaharofun çevir- Heyetşinaslar ne diyor? !DUNY~tER 
dig"' i dalaveralar Bu sene görülmemiş '7:ğuklar olacak, güneş, .. OLUYOR1 
Sir Bazit Zaharof, en ha· 

fif tabirile, muasırlarına şe· 
amet yağdıran altmış senelik 
faaliyetten sonra, nihayet 
öldü. 

Yaşadığı devrin ve hiç 
şüphe yok, bütün devirlerin 
en büyük silah taciri olması 
mukadder bu adam, Muila
da doğmuştur. Ailesi fakirdi 
ve Zaharias Bazileos, lfes
tidi isminde zengin bir ah
babın muavenetile, Tatavla
daki Rum mektebinden çı
kıp, gene lstanbuldaki bir 
lngiliz kolejine devama baş· 
Jadı. Bu kolejde on sekiz 
yaşına kadar tahsile devam 
ettikten sonra hayata atılmak 
zaruretile karşılaştı 

Delikanlı, evvela Galatada 
aarrafhk, sonra tulumbacılık 
daha sonra seyyahlara ter· 
climanlık etti ve günün bi
rinde, kumaş tüccarı olan 
dayısı Sevastopolunun yanına 
sıirdi. Baz.il, kendisini servete 
götürecek olan satıcılık isti
dadını, ilk evvel bu adamın 
hizmetinde kullandı. Nihayet 
bir gün, dayısının kendisini 
istismar ettiği kanaatile, ma
iazanın kasasını açtı. aklın
ca, kasadan kendi hissesine 
isabet ettiğini hesabladığı 

mikdarda parayı cebine in
dirdi ve lngiltereye giden 
bir vapura atladı. 

Talihin Baz il Zaharof a gü
ler yüz göst rişi 14 teşrini
evvei 1877 dedir. Nordenfold 
isminde silah fabrıkatörü Is
veçli bir mühendis, Balkan
larda satış yapmak üzere 
becerikli bir mümessil arıyor
du. Bazil, Yunanistandaki 
bir ahbabının delaletile bu 
mümessilliği aldı. Bidayette 
kendisine haftada beş lngi
lız lirası verilecekti. 

Artık Bazil Zaharof için 
parlak bir istikbal ııçılıyordu. 
Nordenfeld firması hesabına 
ilk zamanlarda pek parlak 
alışverişler yaptı ve Yuna
nistana ilk denizaltı gemisini 
ondan birkaç hafta sonra da 
o zaman Yunanistanla mu
hasama halinde bulunan Tür· 
kiyeye o denizaltı gemisinin 
tıpkısı iki denizaltı gemisi 
daha sattı. 

Fakat bütün bunlar, Bazil 
Zaharofun müptedilik devir
lerine aid işler oıup, sonra

_Jerı yaptığı işlerin yanında 

çocuk oyuncağı gibi kalır. 
Hiran5 Maksim adında bir 

"Pol Rines" bu ismi bü·. 
tün dünya tanır .. G çen se
ne vefat eden bu meşhur 
avcıyı AvruP,aoın büyük av-
cılarının hepsi tanırlar,. Pol 
Rines'in aynı zamanda büyük 
bir servete sahih bulunuşu 
ve sayılı milyonea1er arasın
da oluşu şühretini hır kat 
daha arttırmıştır. 

Kırk yedi yaşında ölen bu 
meşhur mılyoner avcunun 
ömrünün çoğu şimal buz de
nizlerinde . en yakıcı Afrika 
çöllerinde, sık Afrika orman· 
larında, Hindistanın esraren-
giz nehirlerind~ h .. yvan, kuş 
ve balık avlamakla geçmişti. 

Başında aile gailosi olmı • 
yan bu milyoner son derece 
av meraklısı idi. Dünyada 
onun için avdan büyük bir 

Amerikalı bir mitralyöz icad 
etmiıti. Bu adam, icad etti
ği bu ıilih için, lngilterede 
birçok neşriyat yaptı ve Nor
denfeldi hayli kuşkulandırdı. 
Yeni mitralyözün, Viyan ada 
erkinıharbiye huzurunda tec
rübeleri yapılacaktı. Norden· 
feld, mümessili Bazil Zaha· 
rofu Viyanaya koşturdu. Ba
:zil Zaharof, Viyanada ken
dini hakikaten göstermiş, ve 
mitralyözün asıl mucidinin 
Nordenfeld olduğuna, tecrü
beyi yapan erkanıharbiye 

heyetini ikna etmişti. Bun
dan sonra Bazil Zaharof Hi
rans Maksim ile Nordenfeld 
arasında, yeni bir şikelin 
teessüsü için baıliyan müza
kereleri idare ederek muvaf
fakiyetle bitirdi ve Maksim -
NordenJeld Guns and Ammu
nitien Co firmasını tesis etti, 

Bazı tren tesadüfleri var
dır ki alelade hadiselerin 
fevkinde neticelerle biter. 
Prenses de Bourbon, Düşes 
Lucerne, de Villafrance de 
Jos Caballerostan trene bin

miş Patiı1e gidiyordu. Onun 
oturduğu kompartımanın ya
nındaki kompartımana gene 
ve çok yakışıklı bir adam 
girdi. Bu adam Italyadan 

geliyordu. Biraz sonra, ko
nuşmağa başladıkları zaman 
Düşes bu delikanlının, Bazil 
Zabarof olduğunu öğrenmişti. 

Bazil Zabarof 1889 sene-
sinde Parise yerleşmişti. Bu 
yerleşmenin akabinde, Cor
nelius Herzin tegayyübü 'e 
Panama rezaleti münasebet· 
lerile Bazil Zaharofun ismi 
ortada dolaşmağa başladı. 

-Sonu yarın-
---'lllliı!ris __ _ 

Sarıçay Üzeri
ne köorü 
yanıldı 

Cuvaovasma beş kilometre 
mesafede ki Sarı çay üze· 
rinde yapılmakta olan beton 
köprü ikmal edilmiştir. Şaşal 
yolunda bozukluklar düzel
tilmiş ve iyi bir bale kon
muştur. 

Cumaovası nehiyesibde son 
aylar içinde asayiş çok mü
kemmeldir. Bu hususta Na
hiyenin çalışkan mdürü 
Cemal Aslan yorulmaz bir 
azimle çalışmakta olduğu 

bildirilmektedir. 

ay ve arzımız 372 senede bir defa yautığı .Olümü bir. şehir h~lk~ 
• • nı müteessır eden kope 

karşılaşma devrını tekrar yapıyormuş taıyanı~ A~ti _şe~;0t: 
ilim adamları gene dünya ı 372 sene geçmiştir. ı Kanun ve Şubat aylarında bır kopek olmuş b ı•·· 

k- .. b-r· hir a ~ 
üzerinde bir muvazenesizlik Binaenneleyh 1564 senesin- kavurucu soğukların olacağı- opege Bu unt şe_ ebrPi 

.. . acımıştır. u eessure s 
olduğundan bahsetmektedir- de vukua gelen tabu alamet- nı ve en zıyade Japonya, k"' .. . h'b' "ld" .. u .. ı11iiD 

k . . opegın sa ı ı o ug ,, 
ler. Norveçte bir heyetşinasın, ler bu sene zuhur etme te- Rnsya ve Avrupanın ~ımah . k d r tikİJ> 

d. B .. _ 1 • • • cenazeyı mezara a a . ıl 
gazetelere verdikleri beya- ır. u sene goru memış kısmı ıle Balkanlarda ve bıl· etmiş olması ve tam bır Y 
natta; küreiarz, güneş ve ay kışla ın olması ve birçok hassa Amerikada müthiş so- mezar başandan ayrılmadl1! 
372 senede bir defa ayni denizlerin donması daha bir ğuklar olacağını söylemi~tir. olmasıdır. Zavallı köpek, s• 
nokta da bulunurlar, yani takım gayrı tabiilikler bek- Bu mühim adamların günf'ş· hibinin öldüğünün yıldönÜ; 
her 372 senede bir defa bu lenmesi kunetle muhtemel- teki gölgelerin çoğalması ba- münde yola çıkmış, fak• 
üç seyyare heyetince muay- dir. zı memleketlerde baş göste- birdenbire bir otomobil altın• 
yen bir noktada karşılaşır- ilim heyetinden doktor Jilfer ren sari hastalıklarla alaka- da eziJmiştir. 
]armış. Son kar.şılaşma 15.4 de arkadaşlarının mütaliala- dar olduğunu iddia etmekte- Bu sene U4 nıilyon 
senesinde olmuş ve arad=-n rını tastik ettiği gibi ikinci dirler. lirahk elmas satıJrrıtŞ 

RAMAZAN RUSYA ÇOK KUVV TLI BiR irj :i!·:1a:,m::7::.ıak~'~ 
FIKRASI FiLO iNŞA EDiYOR rağbet çoğaldığından eldi•~ 

---oo---
Bir kere otur- · Silah yarışı baş döndü ücü bir 

duk mu, arkası sür'atle tekrar hızl ndı 
na)mez '• Milletler arasındaki silah l "Bütün beynelmilel vaziyeti 
x -ı;;; yarışı son bir iki sene zar- Sovyet Rusyayı ihata eden 

Rufai, Nakşi, Kadri ve 
diğer tarikat devrişan ve 
Dedeganından bir kaçı tesa
düfen bir araya toplanmışlar. 
Kiminin elinde doksan dokuz
luk te:sbih, kiminin elinde 
binlik tesbih hem çeker hem 
de konuşurlarmış. Rüfai 
demiş ki: 

fında baş döndürücü bir kapitalist dünyada vukubulan 
süratle ilerliyor. Bir kaç hadiseleri nazarı itibara ala-
devletin tepeden tırnağa rak ht:r sınıftan gemiyi: ihti· 
kadar silahlanması diğer va eden ve en yüksek tek-
devletleri de si'ihlanmağa nik seviyesinde bulunan ha· 
mecbur ediyor. Sovyet Rus- kiki büyük bir filo inşe et· 
yada kongre müzakerelerinde meliyiz ve ediyoruz." 
söz alan Sovyetler Birliği Cllr.---
deniz kuvvetleri şefi Orlov, 

- Ben bir 
binlik çekerim. 

oturuşta üç Emperyalist memleketlerin Bursa 
Kadri cevab vermiş : 
- O birşey mi birader, 

bir kere gözümü kapadım 
mı beş "bin,, liği çektim 
gitti ! 

Nakşi geri.kalmak isteme
miş, bir "Ho,, çekerek ıöze 
karışmış: 
-~Erenler, beş "bin,, in 

lafı mı olnr, geçen "Kadir,, 
gecesi şu elimdeki tam on 
iki _defa çektim r 

" Ramazanı " tarikatandan 
bir derviş i)ave etmiş: 

- Bizim bi~ şeyhimiz var-
d b. " f d b' "b' ı, ır ne es,, e ır ın,, 

lik çegerdi ! 
Senbilli derhal süze karış-

:ms: 
- Bizim bir zakir başımız 

vudı, közünü kapadı mı bir 
"nefes,, te bir "bin,, ilği su 
gibi çekerdi! 

Tam bu laflar olurken içe-
riye bir Bektaşi dedesi gir· 
miş. Meseleyi anlatıb derhal 
bir ağızdan sormuşlar: 

Dedem, siz kaç "binlik,, 
lik çekebilirsiniz? 

Bektaşi dedesi bu binliği 
şişe manasına anlayıp: 

- İyivallab erenler, demiş. 

girişmiş oldukları çılgın si
lahlanma yanşını ve billıassa 
Almanya ve Japonya deniz 
silAhlarının çoğaltılmasını 
mevıuubahsederek demiştir 
ki: 

"Kuvvetlerin arttırılması 
ve yeni Emperyalist harpleri 
tehlikesi gibi son derece 
tehditkar hadiseler karşısın· 
da bir taarruz fiJosu vücuda 
getirmek maksadını takib 
etmemekle beraber, son se
neler zarfında kuvvetli bir 
müdafaa filosu ihdas etmek 
mecburiyetinde kaldık, 

Deniz bava kuvvetlerimiz
de çok seri bir inkişaf var
dır. 1935 senesine kıyuen 
bu kuvvetler takriben yüzde 
510 bir nisbette artmış bu
lunmaktadır. ,, 

Orlof kougre tarafından 

coşkun alkışlarla karşılanan 
şu sözlerle nutkunu bitirmiş
tir: 

_....... ............... """ ................................ .... 

Biz ayakta bir iki binlik 
cekeriz. Fakat bir kere otur· 
duk mu artık artık binlik 
fayda etmez fıçıya yanaşır 
hırk sekiz saat çekeriz! 

ipekçiliği isUıh 
Edilecek 

Bursa - Vali Şefik Sayer 
Ankarada bulunduğu müd-

det içinde Bursayı alakadar 
eden birçok işleri halletmiş-

tir. Bu cümleden olmak üze
re ipekçilik ve koza cılıığın 
inkişafı için bir miktar tah
sat almıştır. 

Diğer taraftan köylüye 
kredi açılması v'! tohumluk 

do ğıtılması da kararlaştırıl
mıştır. Vali sıcak su banyo-

larını islib i şini de halletmiş 
bulunmaktadır. 

Bir muh8sib 
• 
ış arıyor 

Tecrübe görmüş bir mu
basib boş saatlerinde müte
vazi bir ücretle ticarethane 
defterleri tutmağı, yıl sonu 
münasebetile munta zam plan
ço yapmağı ve her türlü 
hesab d efterleri tanıhn etme
ği kabul ve deruhte eder. 

ldarehanemize müracaat. 
4- 1 

fiatJarı gittikçe yükselmekte 

dır. ti" 
Elmaslara o kadar çok 

lib vardır ki, dünyanın 
1 
e~ 

büyük elmas ticarethane e 
müşterilerinin layikile .,~:: 
larını yerine getirmeme 64 
dirler. Yalnız bu sene .. 
milyon liralık elmas satıfoııŞ 
tar. 

ORUÇ 1 .. 
""ı'I çhk grevi yapma.k ;; .. 
Ul:.:.J nız mahpuslarla .oı.b• 

hur Mahatma Gandiye ın tliO" 
sus bir şeydir sanmayı?· Jji 
distan şeyhlerinden Mıor~ 

1 
.. 

Maharacda üç yüz gün ~~:1• 
na bir lokma ekmek 11o 

muyor .. 
Sebebi diyeceksiniz?. 'b'r 
Bu zatın müritleri ~barı 1~,. lerile kavgaya tutuşmuş 

O da yemin etmiş: d b•" 
- Küridlerim arasın • tu• 

rtş oluncaya kadar oruÇ 

tacağıml · bit 
Şeyh şu anpe bir derı 0 .. 

kemik kalmıştır, he:ın de s 
zün tam masasile.. yhİ 

Tilmizi, Şamandal şe oı 
··1" k d" . de"' o urse oruca en ısı 

edecekmiş. .. bar•f" 
Müritler de bir türlu 

mıyorlar. i 
Havvanlar renkler 

... . ? 
ayırt ederler mı · 

"'o· ~ ir çok alimler haY d• 
L::J ların renkler bak~:diS 

fikirleri olamıyacağını 1 bıl 
etmektedirler. Fakat d ğııı• 
iddianın doğru olma 

1 f eC" 
isbat edenler de vardır·. de 
•. ' . k .. ki üıerırı JJ 
ruueyı ope er ,ile 
yapmışlardır. Köpeğe "eklere 
yiyecekleri muhtelif ren aı 
boyamışlar; köpekler ~ıere 
zamanda bu renkli yeıııe el<'" 
ahşmış, hoşlandıkları yeırı cW 
lerin renginde bir şeY g,ğ• 
dükleri zamnn ona atıloJ 
başlamışlardır. ~ 

vaziye gelmiştir. evir" 
Birdenbire silabuııı ç ıa· 

· b' . i kısP · dim. ilk atrş ırıec su sı" 

136 Dakikada 9 aslan öldüren avcı 
Birdenbire üç kaplaıı Üzerime hücum etti ne y 

şaşırdım tüfe2ime davrandım 

v p c g mı 

zevk vasıtas1 yolCtu. Pol Rey· ı 
nes Afrikada öldürdüğü bir 
çok aslan ve yılanların liste· 
sine yüzlercesini daha ilave 
etmek üzere yeni bir seya-
hate çıkm ş olduğu bir Trens 
Atlantık vapurenda ficceten 
vefat etmiştir. Bunun üzeri· 
ne cesedi denize atılarak bu 
aslan celladı denize defin 
edilmiştir. 

Bu avcı milyoner bütün 
arz geniş bir avlanma sahası 
idi. Bir dHa Amerika saba-

sanda otuz bin dakikada tam 
dokuz aslan öldürmüştü. 
Kutup havalisiode ise bu 
meşhur avcının kurşunlarına 
pek çok Kutup aysı, Fok 
Balığı ve deniz ayğırı kurban 
olmuştu. Kafesler içinde 
memlekete getirdiği hayva
nat vahşiyenin adedi ise 
hesaba sıkmıyacak derecede 
çoktur. 

PoJ Rioes·in avcılık haya-
tında maceralarla dolu müt
hiı ve heyecanlı dakikaları 

vardı. Milyoner bir hatıra 

defterinden şunları nakle
diyor : 

- Hindistanın vahşi or
manlardan birinde idim. Üze
rine bindiğim fili adamları· 
mın yanına bırakmış .A bera · 
ber tenha bir keçi yolundan 
yavaş yavaş yukarı doğru 
çıkmağa başladım. Birdenbi· 
re nasıl oldu ı-. bilmiyorum. 
Dalların arasından· bir hışırtı 
işittim. Ve başımı çevirmeğe 
meydan kalmadan üç dane 

kaplanı karşımda buldum. 
CanavnrJar üzerime hücum 
etmediler. Fakat dişlerinin 
arasından köpükler saçarak 
hain hain bana bakmağa 

başladılar .. 
O anda az bir parça iti· 

dalimi kaybetseydim, ölüm 
yüzde yüz muhakkaktı. Ar
kadaşımın yüzüne hakmağa 
imkan olmadığı için onun ne 
halde olduğunu bilemiyorum. 
Fakat şu muhakkak ki, her 
halde dü§üb bayılacak bir 

nıu beynini yakmıştı . .. uıı'jj 
lih sesini ikinci ve uÇı:ııııı' 
ateşler takib etti. Muf rnııs• 
kediler nefes bile 8 dıııı•
imkan kalmadan huıııur rıı•ğ' 
rak müthış sesler çıkar f ,ci· 
başladılar ve öldüler.d 

0 
bil 

anın birinci kısının 8f l<•t 
s cı· suretle kurtulmuştuPl· r e ı-

düşünüyor ve tasavvu·yere" 
yordum ki kendiıo bı.foııiçirıde 
büyük bir teblikenıP plaıı· 
idim. Çünkü burada ":urııd• 
larla karşılaşacağııoı,., ,r.ı JıİÇ 
kaplanların bulunacai "'ud 
hahrlamamııtım. Y d ';i~e y• 
kaplanlar üç tane enıeriıOe 
başkaları daha çıkar 
hücum ederse... " rııı) 

(Sonu ı .a 
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BUGON 
lnıtfilama haftMı ıerefine eti f6r61memit 

muuzanı program. 

ötkusaz Kautan 
la11eıu-. heyecan, zeaginJik ve stızeHık ıaheseri. 

ile:. Amerikahlana Emil tmıiıı,i Cbarlea 
lıtor, Iaark Gable ve Fran~ ot T .. ne. 

ltltıazzam lzmir filmi 
111.etre uunlujuıula iki saat devam eden bari· 

kutuelikler filmi TÜRKÇE SÖZLÜ 
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Hıe.diy .elik 
Yeni şişelerini çok b~ğenecek çok 

beğendireceksin iz 
•• 

MERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Hükômet sırası 

4 1 inci Klan 

AYRICA: 
Miki (C·H1lı karikatürler) ve Paramunt 

1 dünya havadisleri 
• SEANS SAATLAlti -
! Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi, 
a pazar günleri 1,15 de batlaf '1 Seanslardan sonra her ıemte otobüs,Kartıyakaya vapar 
~ vardır 

SaBIJERll 
.rmmmmmm•••~*'**"'*'*"*~ 

1 HUSEYIN KAYIN 1 Zarif, temiz, ucuz mobil ye evi 
! Yemek ve yatak odaları f evkalide kurulanmıt 
'1 kereıtelerden yapllar 
ft Muhtelif 6lçil &zerine ıiparifier kabol edilir. ı 
i Şekercilerde numara 26 Af 

~~~ ........................... **« •• ,.w., 

ılTERzr·N~~;ı;.;ı:;-1 •MM•••MMMat••·;wa, 
\ Mağazamıza yeni getirttiğimiz Yerli ve lngiliz ku • ı 1 D O K T O 1 

1 

ı. 

.,,. . 
- "' l "- 1.\ 1 

il. -:-ı.. 

I maşlarını sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- D 1 k • ğu . ı 
cek en müşkül pesent zevatın zevalın gerek kunıaşlar• ~ 4 m şev ı u r 
dan ve gerek ise dikitlerden memnun kalacakları şüp· ! • • 9 
hesiıdir. i 41 • BiRiNCi SINIF • 

ZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL >> 

eaalarile kabildir, her ciu en tık ve ıağlam 
"veleri ve srlaeı g6dlkleri lzmir ke•eralb 

oteli albada llafız Gazılrdilren ıaat ve ı&zlllk 
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Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi D Evlül Baharat 

\...ır. · Biriaci beyler. sokağı Elhamra Siaemua 1 .,, - -
uka...ı. No. : 55 Telefon : 3479 1 d!::C::~~. 

~-------BBEm•M F~:m:l!E--
İr kalwecilerine müjde 
ctettenhetl piyasada bulamadıj-ınıı kahveler için 

fc ya-pıl•n Bebe ve Batar marka Paket Biıldlrit
r plrua,.. çıkardık. Sa11n lzmir halkının ratbe

b Belte ve Batu marka Paket Biılclvitleri rBzel 
ea iyi biıklfttleridir. Şekercilerdea ara11aıı. 

Y ap1m yeri : iki çeımelik caddeai •-alı 
mescit cami ka'flıında 17 4No,da 
DerYİm Bisktmt yapm yeri: 

lsmail Atamer. 

~ki'**~**"***~~ 

Deoosu Muhterem mfiıteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
ıağlam, temiz ve ıık yaptırmak iıter 
ıeniz, her halde l:ımQ-de Alipaıa cad 
desi sarraflar karıııında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbiıe fabrikaaına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Barub ) kumqlannın en iyiıiaden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çallki bir provab 12 lira 2 provab auaket 
14 lirad11. Sayaa m&ıterilerimize bu fırsab kaçmnamalanaı 
tavsiye ~deriz. SADIKZADE BIRADEllLER 

r . .. 
lzmir Yün Mensucab 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyoleg ve bulaşık, salğıo 

1 
Tllrk A. Sirketinin 

i Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 

i
l saiı::•Y11İ1l• yeııi çdrardıjı kumaflar: 

fiastalikıar mütehassısı 
lo e iatuyoaa karpamdaki Dibek ıokak baf ıa· 

.. ,... ev ve mu7eaelwaeahade sabah ıaat 8 dea 
ıaat 6 ya kadar laaıtalaruu kalt.& eder. 

;w•t.~-- butalara yapililluı lizılllf'leo sair » 
•e miluoek9pik muayeneleri ile veremli hasta- tC 

hpdmaMI • .,. -..u. Pnomotor•n muayene- ! 
11u1ataıam.._ yapılar. Telefon: 4115 M ,. 
~11*=--~~~SQl:QR~~~~.,.-

en gin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 
olmak istiyor1aaıı hiç dormadan ( ZENGiN 

) iadea bir bilet ahaıL Bu suretle hem yurcluauza 
ele kendinize hizmet etmif oluraunoz. Mlfterilere 
'tJm•k lbeo Jtbade on ve haftada elli kurut tak· 
t .. hhr. Zengin kiıesi birçok vataadaılari ıenaia , .......... 

HlkQmtt *"• Ke•eralb karakol ittiaaUade 
ZENGiN Klfl!al 

.. 
40 renk üzerine Kız markah "Arti" kvmaı boyası 15 kuru,tuı 

Satış yeri: 9 !EYLUL Baharp,t deoosu ... 
Telefon 3882 

IÇENı..ER ILIR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı rakılandır. 

Zarif 
1 Ve Ucuzdur· 
lt Satış yerleri 

i
l Birinci kordonda 186 numaraclalŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemaleddin caddeıinde Fahri Kaademir O" a 
~-~~ı~~~\"111 

.... 



Yol kazaları 
çin vekaletin 
ühim tamimi 
Dahiliye vekaletin vilayet

yaptığı bir tamimde, 
szlalaşan yol kazalarını kay
ederek şehirler arasında 
plemekte olan otobüs ve 
amyonların şehir dışında 
oJcu almamalarma katiyen 
ıfasaade ·edilmemesini, ehli
etsiz, Alkol kullanan şoför-

~rin sanattan mennedilmeleri 
u işlerde ihmal gösteren 
ıemurların şiddetle tecziye 
dilmeleri ehemmiyetle bil
irilmiştir. 

lcıklı bir kaza 
~uzaffercik Ha va ga
zından Zehirlenerek 

Oldü 
Basmahane istasyonu mü

ürü İbrabimin oğlu 17 ya
nda Muzaffer, evin alt ka
ında havagazından zehirlen
nmiştir. 

Çocuğun zehirleudikten 20 
akika sonra validesinin oda
• srirdiği zaman zavallı ço
uiu yerlerde görmüş ve 
erhal babasına haber veri-

erek ~ocuk ve hizmetçi kız 
.. ransız hastahesine kaldml-
111larsa da Muzafferi kur
armak kabil olmamıştır. Hiz
ıetçi kız iviteşmektedir. 

Muzaffer Lisede okumakta 
di. Zabıtanın } aptığı tahki
.atta kazanın şekli tesbit 
dilmiştir. 

Ajan Adnan 
istifa etti 

Öğrendiğimize göre, bir 
nlaşmamazlık yüzünden fut

H>l ajanı Adnan idare bey-

tinden ve kulüpten istifa 
tmiştir. Ayni kulüpten sekiz 
yuncu da istifa ettikleri 
6ylenmektedir. 

Tütün 
Kalmadı 

Ege mıntakasında hu sene. 
etişen 29 milyon tütünden 
8 milyonu satılmıştır. Geri 
alan bir milyon tütünün 
eyderpey 20-40 kuruş ara
nda satılmaktadır. 

Resim 
müsabakası 
Evimiz salonuna yaptlrıl

ak üzere açılan senbolik 
im musabakası dün Jürü 

ey'eti tarafıodan resim ve
en dokuz san'atkarın eser
ri tetkik edilerek muvaffak 
lanlar seçilm şlerdir. Bu se
im sonund$l; 

Birinci olarak Şehir ote· 
nde bay M. Riza, ikinci 
)arak ressam bay Abid El· 
er, üçüncü olarak ressam 
ay Riza Baba muvaffak ol
uılardır. 
Kendilerini tebrik eder, 
ükifatlarını almaları için 

teşriflerini rica 

(ftalkaa Seıl ) 

Asiler geri çekildiler Al
mandan yardım istediler 

lstanbul 3 ( Hususi ) -
Hükumetçiler dünkü muha
rebede biraz daha yer 
kazanmışlardır. Asiler tekrar 
Madridi bombardıman ede
rek zehirli kazlar kullanmış
lardır. Asi kumandanı gene
ral F ranko Alman yadan üç 
fırka asker istemiştir. Fran
konun bu yardımı istemesin-

1 
de hükiimetçilerin son taar- ı 
ruzda elde ettiği muvaffaki.
yet amil olmuştur. 

Asilerin son taarruzları da 
akim kalmıştır. 

Paris 3 - D.N.B. ajansı, 
ispanya başvekili Kaballero
nun Sovyet sefiriyle gizli bir 
ittifak muahedesi imza etti
ğini, bunda gfıya Sovyetlerin 

ispanyaya silah, mühimmat 
ve asker göndermeği taah
hüt ettiklerini karşılıklı ola
rak • hükumetin Sovyetlere 
550 milyon altın pezetuı 
verdiğini bildirmiştir. Sovyet 
sefareti bu haberi Naziler 
tarafından kendi açık müda · 
halelerini gizlem~k için icad 
edilmiş bir plan diye tekzib 
etmiştir. 

Beylik, paşal· k, ağalık resnr i Şanlı donanma 
dairelerde kullanılmayacak .Bugün ö,ğ-Jeden evvel 

lın1anımızda bulunacak Ankara 3 - Dahiliye vekaleti, alakadarlara gönderdiği 
bir tamimde bey, paşa, efendi, ağa gibi unvanların kullanıl
ması hakkındaki mükerrer tamimlere rağmeo. hala bu gibi 
}akabların kullanılmasına nazari dikkati celbetmekte, resmi 
dairelerde buna asla cevaz verilmemesi hatırlatılmaktadır. 

İngiliz başvekili Baldvin 
istif~ mı edecek? 

lstanbul 3 (Hususi) - Dün toblanan lngiliz kabinesinde 
çok mühim meseleler görüşülmüşUir. Kabinede ln~iltere 

kralı Sekiuinci Edvardın Amerikalı dul Mistres Simpston ile 
evlenmesi meselesi ve lngilterenin silahlanması işi görüşül
müştür. 

Başvekil Baldinin istifa edeceği söylenmektedir. Bu istifa 
tahakkuk ederse diğer parti liderleri de kabineyi teşkil et
memeğe karar vermişlerdir. 
•000000000000 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -

çok korkarak feryada başlamışlardır. Yolculardan yalnız 
Aziz oğlu Yusuf adında biri yaralanmış, diğerlerine birşey 
olmamıştır. Şoför Hüsnü, kazaya sebebiyet vermek suçun· 
dan yakalanmış, adliyeye verilmiştir. 

Bazı otobüs şoförleri, arkadan gelen otobüslerin önüne 
güçmesine mani olmak ve müşteri kaybetmemek için araba
ları fevkalade sür'atle sevketmekte oldukları için bir kaza 
vukuu ihtimalini hiç düşünmemektedirler. Bu yüzden Kor
dondv birbirlerile yarış eden otobüsler ekseriya göıülüyor. 

Fakat aksine olarak arkadan başka otobüs gelmediği 
zamanlarda da otobüsler fazla müşteri almak için sokak 
başlarında mütemadiyen bekliyerek korna çalmaktadırlar. 
Yukarıda yazdığımız kaza, bu otobüsün arkasında Karşı-

yaka'ya işliyen bir otobüs çıkıb geldiğinden ve aceleden 
olmuştur. 

Halk emniyet ve rahat istiyor. Bu temin etmek bizim 
vazifemizdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Onbeş eünlük Anıtlar hakkın 
ihracatımız da bir tamim 
Son onbeş gün zarfında 

Almanya, Amerika, Belçika, 
Bulgaristan, Danimarka, 
Fransa Hollanda, lngiltere, 
ltalya, Lehistan Lekonya, 
Mısır, Norveç, Suriye ve 
Tiryesteye transit olarak 407 
tonu kuru üzüm 826,8 ton 
incir 857,482 kilo pamuk, 
2,589,530 kilo palamus hüla
sası 21,316 kilo tütün kır· 
dıntısı, 51000 kilo süpürge, 
100000 kilo buğday, 101500 
zimpara madeni, 559 aded 
öküz ihraç edildiştir. 

Tapuda tayin 
Yeni ihdas edilen tapu 

kontr l memurluğuna Erzu
rum tapu müdürü Şükrü ta
yin edilmiştir. 

Dahiliye vekaleti vilayet
lere bir tamim yaparak vila
yetleri dahilindeki şehir, 
kasaba ve köylerde mevcud 
anıd, heykel ve büstlerden 
her birinin 13 - ebadmda 
ikişer kıta fotoğr~fları aldı
rılarak bunların hangi tarihte 
neyi temsilen ve ne maksadla 
rekz ve inşa edilmiş olduk
larını sormuş' ur. 

Çekler v:ele( ek 
Bayramda şehrimizde maç

lar yapmak üzere Çek Kar
len kakımı davet edilmiştir. 
Gelen cevapta Çek Karlen 
takımı daveti kabul ederek 
bayramda geleceğini bildir
miştir. 

lsnanbul 3 (Hususi) ~Mal· 
tayı ziyaretinden sonra gün
lerdenberi dost Yunan sula
rında bulunan ve orada pek 
samimi bir şekilde tezahu · 
ratla karşılanan donanmamız 
bugün öğleden evvel lzmir 
limanında bulunacaktır. 

Millivet baş 
muharririni 
kaybt:ttik 

lstanbul 3 (Hususi) - Bir 
müddettenberi rahatsız bu· 
lunaıı Siird saylavı ve eski 
(Milliyet) gazetesinin sahibi 
Mahmud ölmüştür. 

Mahmud, uzun mü -!det 
(Hakimiyeti Mılliye) ve (Mil
Jiyet gazetelerinin baş sütun
larını idare etmiş ve vakıfa
ne yazılarıle tanınmıştı. Mah
mud'un ölümü, cidden bir 
kayıbdır. 

Alman-Japon 
ittifakı 

- Baş tarafı 1 incide -
Harbıye Nazırı Kıııl ordu

nun beş mareşalını önümüz-
deki ayın üçünde bu husus
taki planı-çizmek üzere Krem
linde içtimaa davet etmiş 
bulunuyor. Mareşallara diğer 
bahri ve askeri erkan da 
iltihak ed~cckler dir.,, 

fntransigeant gazetesinin 
Tokyo muhabiri, Japon mat-
buatının Almanya ile Japon 
ya arasında akdedilen yeni 
itilafı, yalnız şarkta değil, 
Avrupada da çok büyük 
akisler bırakacak mahiyette 
diplomatik bir vasıta telakki 
ettiklerini yazd ktan sonra 
diyor ki: 

"Siyasi mehafilde, diğer 

bazı memleketlerin Berlin 
itilafına dahil olabilecekleri 
tahmin edilmekte ve ezcüm
le Çinin, Sovyet aleyhtarlığı 
siyasetınde Japonya ile Al
manyaye derhal iltihak ede-
ceği fıkri yürütülmektedir. 
Joponya ile Çin arasındaki 
müstakbel münasebetler çok 
yakından tetkik edilecektir. 
Çünkü Japonyanın Nankin 
siyasetine karşı takib ede
ceği hattı hareket, kısmen 

Çinin bu siyasi itilaflara kar
şı alacağı duruma bağli bu
lunmaktadır.,, 

4 1 inci Kinun 

DÜNYA POLl-rlKASI: 

Sulh mükafatının doğurduiU 
mücadele 

8 ir mesele yüzünden Almanya ile Norveç arasındaki 
Nobel sulh mükafatı komitesi bu sene Nobel sulh mtl" 

kafatın OssietslH bir Almana vermeğe karar vermiıtir• 
Böyle bir şerefin bir Alman tebaasına trhsisidir ki Norveç : 
Alman münasebetlerini gerginleştirmiştir. Çükü Osıiettki. 
Hitler rejiminin nazarında bır haindir. 

H aftalık bir gazetenin başmuharriri olan 0Hietski, 
Hitler rejiminden evvel de aşırı sulh taraftarbgı dala-

yısile hepse mahkum edilmişti. Mahkumiyetini bitirdikteD 
şonra da tehlikeli bir adem diye ı.tevkif edildi ve geçe• 
haftaya kadar hapishanede bulunuyordu. Nobel mükafatını• 
böyle bir adaJ..a verilmemesini Alman hükumeti, Nazi re" 
jimine karşı Norveç komitasi tarafından bir meydan okuaı• 
mahiyetinde telakki etmiştir. 

Hakikat şudur ki Hssietski, Alman milliyetperverinin Şo
ven hareketlerine karşı mücadele etmekle sulh komitesini~ 
nazarında Avrupa sulhuna yardın etmiş bir adamdır. YaDI 
milli ölçülerle hain olan bir adam, milletlerarası ölçüıiiyle 
kahramandır. 

POLITIKACI 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC'

BA YRAKl ı MEKTUBLARı: 
mu111mmıı .. ıım: .. 1111mr•• ......... 

Bayraklıda nasil çalışılıyor 
neler vücuda getirilmiştir 
~---------------0000-----------------Ba vra klı halkının dilekleri neden ibarettir 

w 

Güzel hmirin sahillerini Belediye işlerini alnkadar 
süsliyen şirin Bayraklı, mü- edecek en ufak bir işin ih" 
tevazi sükunetle başlı başına male uğramadığını görınek 
kalmış İzmirin bir sayfiye cidden sevinçle karşılanmak· 
yeridir. Karşıyaka, Buca, tadır. 

Bornova gibi sayfiyeler ara· SIHHAT İŞLERi 
sında Bayraklının da kendine Civar bataklıklarda tnre" 
mahsus bir mevki ve husu- yen sivrisinekler dolayısile 
siyeti vardır. sıtma iksik değilse de geçe1 

İÇTİMAI HAY AT senelere nisbaten daha hafı 
Muhit münevverlerin. ku- olduğunu soylemetedir. 6U 

cağında toplıyan ve :memle· defa Parti binasının yanında· 
ket içtimaiyatına çok büyük ki çukurlar doldurulmakt• 
yardım ve faideleri dokunan bu suretle o. ada mevcud b•'" 
" Bayraklı kulübü ,, unvanı taklık kurutulmaktadır. EbelJI'" 
altında bir kulüb açılm1ş bu miyetli ve belli başlı hest•" 
suretle muhit çok zengin lik vakaları yoktur. Izmirden 
içtimai bir müessese kazan- geleu sıtma memurları tar•" 
mıştır ki müessis ve müte- fmdan Bayraklı, Turan bal'" 
şebbislerini haıaretle takdir kına umumi satına aşısı t•!" 
ve tebrik başlıca vazife- bik edilmiştir. Umumi vaır 
mizdir. yet mucibi memnuniyettir. 

BELEDiYE IŞ!..ERI ASA YIŞ 
Toran mıntakasmın de . Dostunn ve düşmanını tanı" 

Bayraklıya ilavesiyle genişle· yan Cumhuriyet .zabıtası ~u: 
miş olan bu mıntada beledi- rada da yüksek kabiliyet•~ 
ye işlen bir mıntaka memu- göstermekte ve küçük bıt 
rilc idare ediJmesine rağmen zabıta vukuatına bile teı~1: temizlik noktai nazarından düf edilmeruektir. Kıymeti 1 

kalabalık teşkilatı olan yer· zabtamıza şükran borcuınuı· 
lere bile örnek· olacak dere- dur. 
cede göze çarpacaktadır. Yarınki mektubumda b~ 

Esnafın kontrolu yiyecek şirin mahallın posta uak•. 
ve içecek şeylerin:daimi mu- vasıtaları ve kültür işleri 
rakabe altında bulunması sa- hakkında bazı diJekıerdeP 
kinlerine emniyet telkin et- bahsedeceğim. R 

=k~!~oooooooooooooooo 
Kadın düğiilür ınü? Paltolon çalmış b· 
Yeni pitpazarında Osman Eski Sipahi pazarında ~~ 

oğlu Ali Feyzullah kızı Fat- med oğlu Ali, Yako og ~ 
mayı döğdüğünden yakalan- Hayımın iki paltolonunu ça 
mıştır. )arak kaçmışsa da yakalan· 

RADYO 
Bugünkü İstanlnıl 

progranıı 

Öğleyin : 12,30 Halk mu· 
sikisi, 12,50 havadisler, 13,5 
hafif musiki, 13,25 muhtelif 
plaklar. 
Akşam : 18,30 Dans musi

ki, 19 ,30 spor haberleri Eş
ref Şefik tarafından, 20 
saz heyeti Türk musikisi, 
20:30 Vedia Riza ve arka-
daşları, 21 stadyo orkel!trası, 
22 Ajans ve borsa haberleri, 
22, 15 plaklarla sololar. 

mıştır. 

---
Kütahya 

Kıymetli sanatkarlarıınıııP 
yaptıkları dünyanın her tar•· 

fında yüksek bir mevki tut•~ 
K " h ç· 'l · · ecidiPI uta ya ını erının ç ... . 
·hükumet caddesinde Şe~•~ 
Hakikat ucuzluk sergısı 
getirtmiştir. Dostlarına . aı 
para ile kıymetli bed•Y" 
göndernıek evlerine iftib•f 

en· ve zevkle kullanmak istey 
lere Halkın Sesi de tavsiye 
eder. 

er av bircok vatandasları bü. 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) · kişesinden pivanko 

almatı unutuıayınız. 
biletlerinizi mutlak~ 

Basmahane Çorak kapı karakol lk•rr•111 

Bay Hasan Tahsin Telefon: 349 


