
Sahib ve Ba§muhaniri 

SIRRI SANLI 
1DAREHANESt 

lzniir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 
Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

CSi 
S E S 1 D· 1 R 

Ne§riyat .Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alb AyhiJ 4 

Liradir, Günü Ge~mit 
Nüshalann Beheri 

1 5 Kuru§tur. 
( Hallan Sesi ) Matbaasmda 

Bastlm11br 

~-L_T_IN_C_I_S_E_N_E_N_o_: __ 2_54_1~----~------~~--------~3_A_G_VU_S_T_O_S~19_3_5_C_U_M_A_R_T~E=S~i~----~-------------------=-T=EL=:~3~5~03::__(~100~P~A~R~A_:..) __ _ 

USS VAB .VERDI 
Yunan ahvali 

Almanyada yeni yap1lan lokomotiflerin sürabna büytlk bir 
önem verilmektedir. Yukar1ya koydugumuz resim hava mu
kameti azalhlm1~ ve saatta 175 kilome' re süratle giden bir 

1 lokomotifi gösteriyor. 

E 

üCüNCÜ MURAT 
Safiye sultan 

Venedik Asalet Tahtmdan istanbulun Esir Pazar1na 
-------------
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Kara Ali, Venedik kalyonunu 
ate1lemi§ti 

bogu§ma ~ok sürmemitti· 
Fakat ~ok ~etin ve kanb 
~ Sonu 4 üncüde --

~felefon 

No. 

3882 
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c_fio~a V~ 
Türklerle Kar11 Kar§1ya 1 Arabistan ve 

,.. AN~~·~Öv Türk~eye <;eviren: ' 

8 

Süriyede hala 
? var m1 •••• 

a~Bt -112- tS~~~ ier Bonarodi isminde bir 

T k f • etmeden Frans1z muharriri, Soriye ve e ne er za y1 yakm §ark limanlarmda yap-
·d· ) bg1 uzun bir seyabatten dön-gl lyOr ar • • • mü§tür. Soriye hakkmda ver-

20 Dirincikinun - Bugün konulmu§ ve saat tertibatile digi dikkate läy1k maliimab 
karargiba geien binba§J Dö kendiJiginden ate§ eden tü- gazetemize ahyoruz: 
Bertye, Suvla ve Anzakm fekler ilä .. Bo§alblan siper- Bu muharrire göre Haleb-
kämilen bofaltdd1g101 bildiri- lcr de b1rakdan kartvizitler de kadm ticareti bütün ser-
yor. Hakliye esnasmda bir fotograflar ve diger eglen- besti ve rezaletleri ile de-
lngiliz harp gemisinde olarak celer gibi zarars1z alaylardan 
bulunmu,. bahsetmiyorum. 

Harekit ümidin üstünde Hi~ bir vesile ve sebeble 
iyi neticelenmi§, tahrip edil- nenelerini kaybetmiyen ln-
tartile ancak be§ top b1ra- gilizler bo§alblan siperlerde 
kdm11. Habrlad1g1ma göre, Tippirary ( bir fngiliz mar§l) 
verilen emirlerde tabmin edi- ~Jan fonograflar " müsaa-
Jen fedakärhk ~ok miktarda nizle „ y az1h kartvizitler ve 
fazla idi. " Allaba 1smarlad1k „ yaz1h 

General Birdvudun ak1lbca levbalar ve ilä b1rakm1§lar-
dütündüklerini tatbik;t liizum dir. 
kalmad1. Efrad itibari1e zayi
at s1fardi. Hi~ kimse b1rak1l
ma(h. Türkler ne taarruz, ne 
takib ettiler ne de k1mildan
dilar. 

Bu fevkalide hikäyeyi i§i
tince bize her1eyden evvel 
akla geien fikir 1u oldu ki: 
Ttlrkle kendi kendine giden 
bir difmanm azimetini zor
lqbrarak insan kaybetme
nin fayclas1zhgina hükmetmi§ 
ve lngilizleri rahat '>1rakm1§· 
lard1r 

Fakat gözükyyor ki böyle 
degü; Tiirkler tamamen al
danm11lar ve hi~bir feyden 

Bir bölügün ilk hatb bo
§altmas1 esnasmda birdenbire 
bir Türk kai;ag1 geliyor. 
Bunlar her vakit iyi surette 
kar,1lamrken be adam bili
kis pek fena zamanGa gel
mi§ bulunuyordu. ingilizler 
bu müz'i~ adamdam kurtul
mak ve kendisini atlatmaga 
~ahfirlar. F akat geriye dö
nerse neye ugr1yacagm1 bilen 
bu adam bir1ey dinlemiyordu. 

0 halde kaybedilecek va
k1t olmad1imdan kolunun 
alhna ~bir, iki ve sonra ü~ 
peksimet torbas1 veriliyor. 
Madem ki mutlaka kalmak 

fßphe etmemi1ler ve yalmz istiyor, hi~ olmazsa bir i§e 
yanan ate1e bakm1§lard1. Hai yarasm. 
buki yanan konserve, biskü- 21 Birincikinun - Anzak 
vi ve daha bir~ok f eylerin 
~1kard1iJ güzel alevlerden 
bir mana ~1karmalar1 läz1md1. 
Bununla beraber kar,1daki 
insanlan heyecana dü§ürme
mek i~in bu ate1le mimkün 
oldugu kadar az olmu1tu. 
Her-1ey en ince ve lngilizlere 
mahsus bir sanat hissile fev
kaJide bir surette hilekira
ne tertip olunmu,tu. 

EJektrik cereyanile ate1-
lenen 1'i1mlar, sehpa üzerine 
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Sarhot bir 
~förün 
•• 
Oldürdü2-ü 
Insan ve koyunlar 
Bursa (Özel) - Bir kam

yonetle Ge~id köyüne bir 
dügüne giden §Oför Cemal 
sarho1 oldugundan kar~1sma 
~1kan koyunlarla ~obam gör
memit ve 12 koyunla bu ~o

bam ~igney1p ge~mi§tir. <;o
banl~ koyunlar ölmü§ ve bu 
cadde bir muharebe meyda
mmn harbden sonraki halini 
alm11br. Vak'a yerine giden 
milddeiumumi muayini Edib 
gece saat dörde kadar tah
kikat yapm11br. Vak'adan 
on saat sonra muayene edi
len 1oförün muayene zama-
mnda bile sarho1 oldugu gö
rülmiiftür. 

Acele sat1l1k 
Kar11yaka Banka sokagm

da 24 - 66 numarah evler 
acele sabhkbr. 

ldarehanemize müracaat. 
1-6 

Suvla mevzilerinin bo§albl
mas1 dü§ünülen zamandan 
24 saat evvel b tti. Bu hi~ 
kimsenin, zayiats1z olarak 
ve bu kadar mesudane ya
p1labilecegini dü§ünmege ce
saret etmedigi tam bir mu
vaffakiyettir. Seddilbahir mm 
takasmdaki lngiliz kumanda
m General Davi vakay1, §U 

cümlelerle biten bir emri 
, yevmi ile teblig ediyor : 

-( Arkas1 var )-
[+] [•l :=: 
Cinde 

Da.{{a kal<linlan 
gazeteciler 

Londra, [Radyo] - <;inde 
haydutlar tarafmdan daga 
kaldmlan iki gazeteciyi ara
mak i~in 500 <;in polisi ara~
brmalara ba§lam1§lard1r. Hay 
dutlarm Man~ukolu oldugu 
anla11lm1§hr. 

Daga kaldmlan Alman 
gazetecisi bugün serbest b1-
rak1lm1§br. Fakat ingiliz ga
ze ec1s1 daha haydutlarm 
elinde bulunmaktadir. Onu 
serbest b1rakmak i~in hay
dutlar 8000 ingiliz liras1 is
temi§lerdir. 

Ankarada 
Bulunan 
Hitit eserleri 

Ankara (Özel) - Ankara 
civannda yap1lan incelmeJer
de yeniden ü~ Hitit as!am 
bulunmu§tur. 

Bunlardan biri Güdünde 
bir evin temelindedir ve ye
niden ~1kar1lm1§br. Diger iki 
si de Aya§ nahiyesinin Aslan 
tat mevkiinde buJunmu1tur. 

vam etmekte ve„. Halebteki 
umumhaneler namuslu ev
lerden fazlad1r! 

Her yerde bir ka~ma bir
den tesadüf olunan ve ha
yabm vücudunu satmak ve 
ya kiralamakla kazanan bu 
kadmlarm arasmda yerliden 
ziyade ecnebi vard1r; · Fran
s1z, italyan, ispanyol, Yunan 
Lehl, Romanyah, beyaz Rus 
kadmlarmm envaine tesadüf 
mümkün oldugu halde„. Bir 
tek ingiliz kadm bu fahi§e
ler arasmda yoktur. 

Bu babls1z kadmlarm ha
yatlar1, cidden tahammül 
edilmiyecek derecede ber
badd1r. 

Hepsi de -Frans1z muhar
ririnin kuHand1g1 kelimeyi 
kullamrsak- köpek gibi ~a-

Cumhuri31et~i 
Zabitler 
Balgar ordusunda 
(:1kanhyor 

Sofya ( Ö. D. ) - Ge~en 
hafta toplanan yüksek harb 
divam, Bulgar ordusunda 
cumhur;yet~i fikirler yay
makla tanmml§ olan Albay 
V eltchefin arkada§larmdan 
sekiz subay1 tekaüd etmegi 
kararla§brm1§br. 

Yüksek harb divanmm bu 
karar1, krahn 1mzasma su
nulacakbr. 

Kemalpa§a 1cra memurlu
gundan: 

lzmirde <;ilengir oglu Os
mana bor~lu Örenden ~amh 
Mehmed Zekinin i§bu bor
cundan dolay1 tahta hacze 
almarak a~1k arbrmaya ~1ka 
rilmasma karar veri1en Ta
punun 934 känunuevvel 31 
say1smda §arkan ~amh Meh 
met Zeki tarlas1 garben mol
la Veli kerimesi Ay§e halen 
ahmalhdan Aydmh ismail ve 
resi bag1 §imalen hac1 Os
man halen veresesi tarlas1 
cenben Topak haf1z tarlas1 
ile ~evrili "2„ hektar 2056 
M. M. tarlanm heyeti umu
miyesinin k1ymdi muhamme 
nesi 575 lira k1ymetindeki 
i§bu tarla a~1k a~1k arhrma
~1kar1lm1§br. 

1 - Birinci a~1k arhrma 
4 Eylül 935 tarihine müsadif 
<;ar1amba günü saat 11 de 
Kemalpa§a icra dairesi di
vanhanesinde k1ymeti muham
minenin o/o 75 §ini buldugu 
surette mÜ§terisi üstün<le b1-
rakm karar1 verilecektir. Bul
mad1g1 takdirde birinci arbr
ma geri b1rak1larak ikinci 
a~1k artarmaya ~1kar1hr. 

2 - ikinci a~1k arhrmas1 
25 Eylül 935 tarihine müsa
dif <;ar§amba günü saat 11 
de Kemalpa,a icra dairsi 

h§maktad1rlar. Fakat hi~ bi
risi en mcbrem ihtiyaclar1n1 
temine muvatfak olamamak-
tad1rlar. Frans1z muharrir 
diyor ki: 

Halebde bir kadma rasgel
dim, ya§mt sordum otuz de· 
di, fakat be atmi§ tahmin 
etmi~tim. iki senedir bura.-la 

~ah§bi1 ve gününe göre 100 
120 erkegin keyfine bizmet 
ettigini fakat bugün bir lok
ma ekmek ii;in dilenmekte 
oldugunu söyledi. 

" Haleb i~in Süriye liman
larma gemiler dolusu kadm 
ketirdiler. Bu kadmlar ciha
nm her milletinden a~mlm1§, 
kand1r1lm1' zavall1lard1r. Bu 
rada kendilerini nasal bir fe
laket ve sefaletin bekledigini 
pek ~abuk aolarlar amma.„ 
bir türlü kurtulmak kolay1m 
bulamazlar. „ 

Halepte "Beyaz et ticareti„ 
denilcn menhus ticaretin kuv 
vetli bir merkezi Aara1r. Bu 
merkezin ~ah§makta oldugu
nu gösteren bu yaz1y1, Müs
lümand1r diye Arabistandan 
k1z istiyenlere k1z verenlerin 
dikkat gözüne kuruz. 

Japonyada 
Y cni hir felaket 

Londra ( Radyo ) - Ja
ponyadan geien haberlere 
göre F ormos adasmda bugiin 
kuvvetli bir f1 bna ~1km1' 
bütün muhabere vas1talar1 
m kesmi~tir. Ölü!erin mik
dar1 daha belli degildir. 

9 Eylül 
Münasibetile 
Panay1rda pavyon a~anlara 

kolayhk olmak üzere Jevha, 
tezinat yagh boya ve her 
türlü dekorntif i§ler görül
medik, i~idilmedik bir ucuz
lukla deruhte olunur. 
Her nevi fotograf i§lerinde 
rekabet kabul etmez. fiatlar
da yap1hr. 

<;iv1ci hamam kar~1smda 
Havai sakak 3 numarada 
ressam Kämil ve foto Ke-
mal Bilgili. 

„-... ... -.............. ... 

divanhancsinde yine k1ymetj 
nin o/o 75 ~ini bulmazsa 
2280 say1h kanuna göre te
cile tabi tutulacaktir. 

3 - Artirmaya i§tirak et
mek isteyenler mubammen 
k1ymetin o/o7,S nisbetinde 
pey ak~as1 veya milli banka
nm teminat mektubunu ge
tirmeleri läz.1md1r. Aksi tak
dirde arbrmaya i§tirak ede
mezler. 

4 Bir ili§igi olanlarm 
tarihi iländan itibaren 20 gün 
i\:indc evrak1 müsbit eleri ile 
birlikte müracttat etmeleri 
aksi halde haklari tapu si
cillerile sabit olmayanlarm 
bu haklarmdan mahrum b1-
rak1lacag1, 

5 - A~1k arhrma §artna
mesi 20/8/935 tarihinden iti
barcn herkcsin görebilmesi 
i~in apkbr. Daba fazla ma
himat almak isteyenler Ke
malpa§a icra dairesinin 392/ 
427 say1h dosyasma müra
caat etmeleri ilin olunur. 

&AKICI EFC 

- iKiNCi KISIM -
- YAKAN A~K -
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Emilya nihayet Cak1c1 ile mü-
lakat yolunu buluyor ! .. 

Ane resme bakmca: 

1 - A.. Dedi. Bu bir Türk, 
bir efe, dcdi. 

- iyiya .. Türk insan de-
~'} "? g1 m1 ... 

- insan„ Hem de en yük 
sek insand1r. Fakat siz ec
Türkü tamyamazsm1z, Tür
küo ne demek oldugunu bi
lemezsiniz de.. Onun i~in 

hayret ettim. Hele bu efe
ler ne yaman, ne yavuz ka
baday1lardar, bilsen hamm
c1g1m„ Bu delikanh §imdi 
nerede?. 

Dagda .. 

- Dagda m1? 
- Hem de bir hayduttur! 
- Ada, bammc1g1m ? 
- ~ak1c1 Mehmed efe ! 

Aman yarabb1 „. 
- Korktun mu ? 

Eee„. Korkmamak ka
bilse„. ~imdi hammc1g1m.„ 
Sen bu <;ak1c1 efeyi seviyor 
musun? Fakat bu a§k bir 
\:dgmbktak ba§ka bir ~ey 
degildir. 

- Evet, ~1lgm bir a§k!I 
- ~imdi bu hekikata ne 

yapmak fikrindesin? 
- Ben de bilir miyim ya? 
- Yani.„ 
- Unutm1ya \:ah§acag1m. 

Bu delice a§km bence sonu 
olmas1 gerek! 

- Unutmak m1 istiyorsun? 
- Tabii ! 
- Hakhsm.„ Senin hamm-

c1g1m bir haydud ile ne mü
nasibetin olabilir ki... 

- Hahhsm Ay§ecigim. 
Ay§e häla masa üzerinde 

duran käg1tlara bakb ve dü
§Ündü ba§Jßl salhyark: 

iLAN 
Akhisar tütüncüler banka

smdan: 
Bankam1z hisse senedle

rinden eUi hisselik ... 3151 -
13200 numarah senedi asli 
ile on ii~ hisselik 191 numa 
rah ikinci ibra~ muvakkat 
makbuz ilmühaberi ve bir 
adet 193 numarah müessis
lik hisse senedinin zayi edil
digi bildirilerek ikinci nus
has1 verildiginden eskilerinin 
hükmü kalmad1g1 ilän olunur. 

Zayi 
1927 y1hnda Orta mekte

binden ald1g1m §ahadetna
memi kaybettim. Y enisini 
c;1karacag1mdan eskisinin hük
mü kalmami§hr. 

Karata~ta T e§vikiye 
sokagmda 17 numa

rada Lütfi 

konutma 
Rizenin Pe§uk~ulu köyün · 

den Murada: 
Köyünüzdeki eviniz kaza

en yand1. Acele matbaam1za 
geliniz. 

F akal bu kägitlara ne ~ 
diyeliw, hammc1g1m? Dedi. 

- Käg1tlarda ne ver? 
- Ne olacak? Birle§mek 

gösteriyorl 

*** 
Emilya Ay§enin fahndan 

~ok ümide dü§tü. <;ünkü bu 
kadmm fallarmda müthi§ bir 
isabet vard1. 

Bunun i~in, <;ak1c1 ile mü
läkat ~areleri i aramaga ba~ 
lad1. 

i~te, degirmenci k1z1 Mar
ya, bu beynelmilel kadmm 
<;ak1c1ya olan muhabbet ve 
i§tiyakmdan da haberdard1r. 
V e „. <;ak1cmm ne zamao 
olsa elinden ahnacagma ina
niyordu. 

Halbuki, kendisi <;ak1c1yi 
henüz bir tarafb seviyordu; 
<;ak1c1ya a§km1 bile itiraf 
edememi§tir. 

<;ak1c1, aceba degirmenci 
k1zm1 seviyor muydu? 

-3-
Güzel beynelmilel 
kad1n Bozdagda ! 
Bu vaziyet üzerine günler 

ge~ti. 
Ay§e bir ak§am ge~ vakit 

Emilyanm odasmda l§lk gö
rünce dayanamam1' ve ha
mmm yanma girmi,tir. Emil· 
yanm önünde <;ak1c1010 ma· 
hud fotygraf1 vard1. Ay,e: 

- Hammc1g1m, dedi. Bu 
adam1 hakikaten seviyor mu
sun ?, 

- Seviyorum Ay1e.. <;1l
diras1ya seviyorum! 

<;ak1c1 efe ile bir müläkat 
yapabilsem, kendimi cihamo 
en bahtiyar kadm1 sayaca
g1m! Bu adam cidden daglar 
krabd1r. Ben de yamnda dag" 
Jar krali~esi olmak istiyorurnl 

- P~kili hamm, bu iste" 
gin o kadar gü\: bir§ey ol• 
masa gerektir! 

- Gene sa~maliyorsun za• 
valh Ay§el Bu i!I o kadat 
zor degil mi? Fakat Bozdagl 
~1kmak o kadar kolay bit 
i§ midir? 

- Bence ~ok kolaydir ! 
- Delirdin mi Ane? 
- Hamm1m, akhm ba1111J" 

dad1r. Söylediklerimi bilereli 
ve tartarak söüliyorum. 

- Fakat sözlerin bir ak•J) 
insan sözüne benzemiyor ~ 

- Han1m1m, sen beni dil 
le bir dafa ... 

-Eyi ya .. Bir saatnr kl 
§inday1m, kulaklar1m da ~ 
kanm1§ dcgil, ne söyliyett"' 
isen söyle. , 

- Hammc1g1m, senin "', 
hn bana ~ok dokunuyor, ":a 
nun i~in, senin i~in bir d' 
fa)a bakd1m. 

- Eh.. ne buldun? 
e' 

- Ben hamm1m1 ~ok 1 

verim. 
- Arkasa Var ,,,. 
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Dahili ve ~ocuk hastal1klan 
doktoru : AT ALKIN 

Mahmut Sevket 
RUSYA DAR0LF0NUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numaras1 4:48 - ;~48 

Hergün saat 15 - 18 ze kadar Kar~1yakada inkdäp soka
nda 15 numarada hususi hastalarm1 kabul etmektedir. 
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Saat :meraklzla-
• 

r1na müjde 

( Hallaa Seli ) 

Tecrübeli bir : Sinir hastal1klar1na ~are bulundu. 
muallim 

llk ve.,.Orta mekteblerii ~.! · 
talebelerine ikmil derslerini! 
az zamanda büyük birugay
ret- ve gayeteh;en 1 ücr~le~ 
l~ok kuvvetli ~ah1tmp yeti§
nmek üzere~hususi ders jver-~ 

megi teahhful ~veJmuvaff iki--; 
;:-Yetteminleder:- -:-- -

--Ad-res • Ar~bfmm 
• Yagc11l aT 

sokag1 ARfF OKURER.. . 
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1 
Kemeralb Seyredenler -~u kadmcagaz kederi11den, dü~üncelerinden ~1ldiracak diyorlarda. Fakat 

Hükümet baz1 b"21 Kabaday1 ve Yükselden birer tane i~tihahk alm1ya ba§ladiktan sonra keyfine ve 
Kar§ismda ne§'esine payan bulunm1yor. 

~---- ... „„ ....... „„ ......... „ ... „„„„„„ .................. _. ... „ ......... ... 
Ucuzluk Sergisinin ~e~tieri 

VE 

Büyük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, bediyeliklerinizi eti 

göriilmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

~en1si Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz 

Sayg1deger mü,terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
ten ald1g.m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e,itler getirdik. .Fiatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk Jyorulmadan tuhafiyeye ait bütün ibt ya~larm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagamz mal her hangi bir beple i'linize yaram1yacak 
olursa yahut ha§ka yerde daha ucuz bulacak olursan1z 

geri getirir paramz1 tamamen abrs1n1z 

Sat1~lar1n11z her vak1t n1uhayyerdir 

Edebi 
HALK 
~f iya trosu 

Müdürü 
Sanatkatrgül

dürücü Bay Hak 
k1 idaresinde 
lsmetpa1a bul
varmda edebi 
temsiller veril
mekte va ayr1ca 
(HA L K) ti-
yatrosunun y1l
d1z1 bayan Sa
bahabn eksan
trik ve akroba
tik numaralar1 
diger artistlerin 
mubtelif numa-

sahne 

: ~:t1c:tdc1c:t:tot~1ci:t~:lc·~~~~=-
.c TA YY ARE SiNEMASI Tti~in 
~ BUGÜN ! A f ;kki~ ;im Oet e li 

i 
ANNY ONORA 'nm 
~abeser Komedisi 

iki Yüzlü Atk 
FRANSIZCA Sözlü, §ark1h Cbüyük film 

--(SINEMA)-
Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar g6nleri a•at. 

4( 14 de batlar. 
::.::~~--=-~-+-~-lll~~+c.--+K:-:ll+c+ic--+:111:-:l~r:x~a::r.A::W::~ 

t!2 • • • • • • • • • • • • 

1 Gözlüklerinizi 
1 F enni varl1g1 ile tan1nm1 

Bol ~e~it]i daima ucuz satan 

• :(S. Ferit §ifa 
ralar1 ve her 
ak,am, Solo, 

Dans, Balet, Kafkas oyunlar1 ve muhtelif numaralar v(ko-
Eczanesine 

medi temsiller verilmektedir . sorup fiat ögrenmc-
• den kat'i)ren alma-

Hayabn1zda saat t . 
defaya mah amirab derdinden kurtulmak ve bir 
ugramanir ~us d~apbnnak isterseniz bir defa magazam1za 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvan ·GOZLÜK 
ve f ~n 

1
1 menfaabnu: icab1d1r. Tamirat teminath 

enn1 o up muallim b. . . . • zs 1tan memurme 11~1ye 

Yüz~e 30 uskontoludur 
Her nev1 cep kol ~ d' · . • • n1asa, 1var saatl mevcut 

olup hed1~elik e~ya „ ahi bulnnnr. 
Fantazt gübik camlar1n her numaras1 

gelmi~tir. 
Odun pazar1 Yol bedesteni Numara 47 

TEKIN KUBILAY 

Sagbk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokaiJnda 
Beyler hamam1 yan1nda 72 numarah daireye ge~irilmittir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsvl~rede 'fedkikah 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 
tahlilleri KORI enstitüsündc Sinai ve maden tahlilleri üze
rine ~ahtan Kimyager A. Akgünlü her tablili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm g&terdikleri lüzum 
lizerine husuai arathrmalar da yapmaktadn. 

Laboratuvar hergib1 sabah yediden 
gece ona kadar a~akbr 

Telefon: 2052 

Toptan Perakende 
S. F erit ~ifa 



( Halkm Seai 1 

Zogonun yaveri 1 
-

----------++----------
Muharrem Bayrakdar Neden 

Daga f;ekildi ? ••• 
•• 

Y AZAN: Adm1 Sakhyan Bir Arnavut 
-8-

Ahmed Zogo, dahiliye naz1r1 
iken suikasda ugrad1 

Tahsin pafa hakh idi. Avus 
turya - MPcaristan hükilmeti 
o zamanlar Selinige inmek 
meelinde idi. Bunun~ün Bal
kanlan daima pa~aklar du
rurdu. Sirbistanda nüfuz ve 
k1ymeti olmad1g1 halde Ar
nawdldar nzerinde - tabii 
1lt paraya dayand1gi i~in -
la r zaman nilfuz yapm1fb. 

En kll~nk bir ibbara 
btlyllk ehemmiyet veren 

Amavudlukta doktor ve ila~ 
yoktu. Bunun i~in Zogo te
davi i~in Viyanaya gitti. 

Yaralan tedavi edildi, ve 
nekahet devri olarak k1sa 
bir zaman da Viyanada otur
du. 

Bulgarl.standa !. Yeni denizalt1 
2emilerimiz 

--------
0000 k •• 1 Wanbul 3 (Özel) - Türk 

Al h• • d yap1)aca goste- donanmasma kablan ve Gür ey 1m1z e ad1 verilen yeni denizalb ge-

ri~Iere dostlar1m1z i§tirak mimize bugünlerde V tören1e 
~ bayrak ~ekilecektir. 

etmiyecekler 
Sofya ( Özel ) - 1444 se 1 

nesinde V arna muharebesin
de ölen Polonyab Kral Lä
disläs i'rin agustosun dör
dünde Varnada büyük mera 
sim yap1lacak, bu vesile ile 
Lidislism yeni ve mlihte1em 
mezar1 da ziyaret olunacak
br. 

dirmi~Jerdir. 
Hättä merasime gelmekte 

olan ve ba~mda bir ceneral 
bulunan <;ekslovak beyeti, 
hükiimetinin emri üzerine 
yan yoldan geri dünmü§ler
dir. 

Bu devletler Türkiyeye 
kar11 besledikleri dostlugu 
bu suretle göstermi§lerdir. 

Macarlar da son dakikada 
be1~t pa~eJip ,_z 
S..,_ aeliri' IN alqellliliter· 

Yunan ahvali 
- Ba§taraf1 1 incide -

madan sonra sü bakam ge
neral KondiJis basma diyev
de bulunmu~tur. 

General Kondilis hüku-

leWlil' ~·re utar "' 
.... ..,. 44lllJ!llt;~ 

3 ACUSTOS 

Hur§id 
Kans1n1n burnunu 

kulaklann1 kesti !.. 
T epecikte Alman kulesi 

de bir cinayet oldugunu Y 
mi§bk. Ald1g1m1z mütemm· 
tafsiläta? göre, Hur§id ism' 
deki adam, nikähs1z olar 
beraber ya§ad1g1 Ay§e ism 
deki kaemm k1skan~hk y 
zünden kolak ve ournu 
kesmi§tir. 

Hur§id tutulmu§ ve cürm 
nü inkär etmemi§ bu bar 
keti Ay§eyi tezbiye (? ! ) e 
mek maksadile yapbgm1 sö 
lemi§tir. 

Bir f;ock 
Yang1n 
f;1k~rch •• 

Kemalpaf& bedesteni ark 
s10da bir evde oturan Stlle 

oglu Hiidaverdi elin 


