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1444 de Varnada ölen kral Vladislav icin cli
kilen an!d kral Borisin bir söylevi ile a~1lch 
~~~~~~~~~~~~~-..oo„~~~~~~~~~~~~~-

BULGARiST AN SLAV BIRLiGINDEN AYRILMIYACAKIIS 
Sofya 5 ( A.A ) - Bul

gar Ajans1 bildiriyor: 
Varna röresinde 1444 Leb 

Macaristamn Sofya orta el
cisi ile Macar ordusu adma 

zu bulunmu1tur. 
An1d kral Boris tarafmdn 

a~1l1D1tbr. Kral a~ma s61le
vinde, kral Vladislav __.. 
nmda barbe hizmet ebDit 
olan ruh ve imanm bwaln 
banta ve uluslann gealigiae 
hizmet etmesi laZJm plcliiUi 
kaydetmi1 ve demittir ki: 

Bunun i~in bepimiz alular l 
arasmda samimi ve dos~ 
baglann daima daha ~ok 
berkitilmesine ~bplun. u;
ra,Ianm1z daima an1ulasal 
kültürel ve ekonomik elbir
ligl i~in yarabci ve banf1a 

- Sonu 4 üncnde ~ 

Telefon 

No . 

3882 



s Sahife 2 

~~fail~·~~ 

1 ~ i!llldi_ llll_ iJ'"'l llnat id.l-)d
1

W.:..m~:.a.dlalWJ~.~~U~.....,,ubuul~Uhmd!lill.:.-ril~fü~liilllJ 

1 Türklerle ar§ 
Yazan: ANRI FÖY 

~~~~: -114- :s ~ . '~ 
~ Yapilacak tck ~ey (:anakl<alenin tahliyesi idi. 
l'l Bunun iyin l.Jondrada ba~bakan Askuitin 

reisligi altinda bir harb rnecJJsi kuruldu 
ESRARENGIZ KUVVET 1 kere olunacakti. 

usuvJa taarruzunun muvaf TAHLiYEYi MANRO 
fakiyetsizJikle bitmesi üze- TA VSiYE ETMl~TI 
rine ~arkta iugiltere i~in <;anakkaledeki yeni ba~-
a~1k iki yol vard1: 1 ya tez- kumandan Monro, 30 birinci 

r yid edilmi§ kuvvetlerle taar- te~rinde efrad ve zabitamn 
ruza devam etmek, 2 yahud ~ok yorulmu~ olduklar1m ve 
<;anakkale harekätmdan vaz- zabitamn pek fazla zayiat 
ge~mek. verdiklerini, muvaffakiyet 

Müttefikimiz Fransanm ümidilc tekrar taarruz yap-
serbazane hareketi yüzünden m1ya imkän 0JmaCl1gm1 bil-
Balkanlarda asla dü~ünme- dirmi§ ve tahliyeyi tavsiye 

. digimiz derecede ileri var- etmi§ti. Ertesi gbn M1s1rda 
ml§ oldugumuzdan <;anak- bulunan General Maksvel, 
kalede bulunan azimkär kim- M1smn müdafaasmdan mesul 
selerle 1ngilterede kat'i bulunmak s1fatile, mümkün-

t se <;anakkalede sebah tav-neticenin stanbulda ahna-
1 cagm1 idrak edenlerden e- siye ediyordu. 

Bunun üzerine Monro <;a-
denlerden maada herkes, nakkaledeki ü~ kolordu ku-
yapilacak tek ~eyin tahliye- mandanmm fikirlerini sordu. 

J den ibaret ,olduguna kanidi. Anzak kolordusu kumandam 
Ge~mis tarihte Türkiyeyi general Birdvud vaziyetin 

büyük bir devlet olmaktan vehametini itiraf etmekle be-
~1karacak bir tak1m hädise- raber, tahliyenin sebeb ola-
ler önünde esrarengiz bir cng1 nüfuz ve haysiyet ziya-
kuvvetio, talih ve mukadde- mdnn ve telefat ihtimalinden 
rabn müdahelsi iki ü~ defa- korkuyordu, ba§ka bir yerde 
dan fazla 'fürkiyeyi kurtar- derakab bir darbe vurulma-
m1~h. Bu aefa da o kuvvet, d1k~a tahliyeye muariz bulu-
talih ve mukadderat, bir da- nuyordu. Suvla kolordusu ku 
ha müessir surette kendini mandam general Biny fazla 
gosteriyordu. zayiat verilmeden §imdi bu 

2 lkincite~rin lngiltere har- mmtakadan ~ekilmek müm-
bi sevk ve idare i~in kabi- kün oldugu fikrinde idi.Daha 
nenin 3 ilä 5 iza smdan soera Almanlar gelirse \:C· 
mürekkeb yeni bir harb mac- kilme mecburi ve ~ok baha-
lisi kuruldu. Maclis ba~bakan hya mal ourdu. Seddilbahirde 
Askuit, deniz bakam Balfur, ki kol ordu kumandam ise 
d1§ i§leri bakam Sir Edvard genera) Monro iJe ayni fikir-
Grey, harbiye bakam Lord de idi. Generaller arasmda 
Ki~ner, mühimmat bakam ihtlläf var demekti. Ayrica 
Loid Corcdan mürekkibdi. lngiliz amiralleri arasmda da 
ilk i~timada 3 lkincite~rinde ihtiläf vard1. 
<;anakkalcnin tahliyesi muza-

~ ~ ~ ~ 

Romanyada 
Bir köye 
DÜ§en bomba. 

Bükre§ ( Radyo) - \1e~
hul bir u~ka~ tarafmdan Ro
manya köylerinden birine 
ablan~ bomba köyün bütün 
bamlanm k1rm1~br. 

Hiidiseden sonra ne~redi
len resmi bir tebligden anla
§1ld1gma göre, Rumen or:du
suna aid olan u~agm bomba 
atan tertibatmda birdenbire 
~1kan ar1za neticesinde Ru-

' meo köyüne bir bom ba dü§
mü§tür. isanca zayiat yoktur. ----oo---
Bir y1lan bir 

beygiri öldür ü 
Bir Yolcuya saJd1rd1 

.1 

Armutlu (Özel) - Bozbu
run civarmda Hendere dcni-

Jen mevkipe ismail adh bir 
yolcu hayvanmdan inerek bi
raz dinlenmi§. Hayvamn ya
kma keldigi zaman bacanla
nna kocaman bir y1lanm sa
r1ld1gm1 görmü§tür. Y olcu 
derhal tüfengine sanlmi§sa 
da y1lan beygiri sokup öldür
dükten sonra ismailin pa§ine 
tak1lm1§ ve kovalam1ya ba§
lami§hr. fsmail hayahn1 gü~ 
kurtarm11br. 

(Arkas1 var) 
~ 
~ 

10 tari • 1 
Genei basm direktör1ügü 

tarafmdan her ay ne~redil
mektt olan " Aym tarihi 

" mecmuas1mn 
da ~1km1§br. 

17 nci say1s1 

Aym tarihi, muntaznm bir 
plän dahilinde ve bir ayhk 
hädiseleri, bütün akisleri ve 
vesikalarile tesbit edcn ~ok 
k1ymetJi bir eserdir. 

OkurJarmuza tavsiye ede-
r1z. 

ce e t 
Kar~1yaka Banka sokagm

da 24 - 66 numnrali evler 
acele satiI1kbr. 

f darehanemize müracaat. 
1-6 

y 
ünas·het• 

Panay1rda pnvyon a~anlara 
kolayhk olrnak üzerc levha, 
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. 

c;ivici bnmam kar§1s10da 
Havai sakak 3 numarada 
ressam Kämil ve foto Ke-

m aJ Bilgili. 

as a 
e lar 

S1hhi 1\1üesseselerde 
Nasd ·redavi Edi

lecekler? 
Ankara (Özel) - Memu

rin kanunuda s1hhi müesse-

sele de tedavisi lüzumu fen
nen sabit olan hasta memur 

larm yol ve tedavi masraf
larmm aid olduklar1 bakan
hk~a verilmesi hakkmda bir 
madde vard1r. 

Bazi daireler tedavi lüzum
lar1 tahakkuk edcn memur
lar1m bir tezkere ile s1hhi 
müesse eiere göndermekte 
vc tednri ettirilmektedir. An 

cak bu müesseseler tnrafm
dan masraf istenildigi zaman 

tahsisat olmad1g. cevab1 ve 
rildiginden bor~lu vaziyette 
kalmaktad1rlar. 

Bunun önüne ge~mek i~in 
bir tamim yap1lmi§ ve kar~1-
hk olmad1g1 takdirde memur 

lari s1hhi müesseselerin pa
ras1z k1s1mlarmda tedavileri
nin temini bildirilmi tir. 

izmir ahkäm1 ~ahsiye sulh 
hukuk mahkemcsinden: 

1 - Bornovanm Y enicami 
sokagmda 3„ eski 33 yeni 
ve eilt iki sahife 94 s1ra 114 
ve 1198 say1h tapu senedi 
mucibince dört odah mutbah 
havlu ve suyu havi evin k1y
meti muhammenesi 790 l ra
d1r. 

Bu evde yalmz ölü bekp 
Abdülün hissesi satihkbr. 

2 - Bornovanm Mersinli 
caddesinde eilt 2 sahife 94 
s1ra 115 yevmiye 1198 ve 
22-12-932 tarih ve 57-1 kün
ye say1h tapu rnucibince yedi 
dönüm iki evlik mikdarmda 
asmas1z bag yerinin düz bir 
tarla hali~de buluandugu ve 

tapu hududu dahilinde 15 
metre tul ve be~ metre iki 

arzmda ah§ab iki odah bir 
mutbak ve bir ah1ri havi 
gayri menkulün k1ymeti mu
hammenes 325 lira olub bu
nun yalmz olüye ait hissesi 
sabhkbr. 

3 - Bornovanm ~eydan 
deresinde käin ta puda eilt 
2 sahife 95 s1ra 116} evmiye 
1198 künye 181 say1h on 
be§ agac1 havi zeytiuligin 
her agacmm k1ymeti m 1ham
menesi iki yüz elh kuru~tur. 
bunu da yaln1z ölüye ait his
sesi satihkbr. 

4 - Yukarida yaz1h gayri 
menlrnlät mirasctlara arasmda 
taksimi kabil olamad1g1ndan 
mahkemenin 10/7/935 tarihli 
kararile ya'mz ölü bek~i Ab
düle ait hisseleri a~1k arhr
ma suretile satihga ~1karil
m1§br. 

Birinci arbrma 2 Eylül 
935 pazartesi saat onda mah 
kerne snlonunda yap1lacak
br. sati~ tahmin edilen kiy
metin yüzde yetmi~ be§ini 
bulursa ihalei kat'iyesi ya
p1hr. Bulmad1g1 takdirde 15 
gün geri b1rak1hr. ve buda 
17 eylül 935 sah günü saat 
10 da yap1hr. nrbrm1ya i§ti· 
rak edecek olanlar yüzde 
yedi bu~uk pey ak~esi veya 
milli bir banka mektubu ge
tirmeleri läz1md1r. Dahn faz
la malümat almak istiycn
ler hergün mahkeme kale
mine geJmeJeri ilän olunur. 

(2444) 

a . kral1 
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Asi Yunan zabitleri 
l)önn1ek i ·tivorla r 

-.1 

istanbul ( Özel ) - San 
Yunan isycnm hadisesinde 
s1mrlar1m1za iltiaa eden Yu
nan zabitlerinden bir k1sm1 

dün Istanbul Yunan konso
losluguna ba§ vurarak para
s1z kald1klarmdan memleket
lerine dönmek istediklerini 
söylemi§lerdir. Yunan kon
soloslugunun vaziyeti Yuna
nistana bildirerek alacag1 ce
vapa göre hareket edecegi 
zannediJmektedir. 

Atina (Özel) - M. <;alda
ris, hareketinden evvel bir 
~ok generaller!c görü§mÜ~
tür. Generaller, ordunun 
mevzu nizam1m bozmak i~in 

yap1lacek her türiü tesebbüs
Jere kar§1 geiecegi hususun
da <;aldarise inanca (temi
nat) vermi§tir. 

M. <;aldnrisle liberal parti 
§efi Sofulis arasmda yapilan 
görü§mede rejim meselesinin 
<;aldarisin avdetindcn sonra 
kotaralmas1 hususunda hükii
metle ayn~1k partiler arasm
da görü§ yak1nlig1 oldugu 
anla§ilm1~hr. 

Bazi ~evre erin fikrene 
göre, Bu kotarma yolu, kraJ
l1gm yeniden iad.esi fikrinden 
vazgc~ilmesindcn ibarettir. ---„-·---
Y emende süel 

az rl1klar1 
Berlin (Radyo) - Kahire

dcn geien haberlerde, Y e
mende büyük süel haz1rhklar 
yap1lmakta oldugu bildiriJ
mektedir. Gefcn hafta Hü
deyde limanma mühim mik-

tarda cepane ~1kar1l l§hr. 
Bu haz1r11klar Hicaza kar§i 
degildildir ve arsrnlusal du-

rumun . kar1§1khklar göster
mesi üzerine ihtiyat tedbir
leri olarak almmaktadu. 

e 1y 
Ankara ( Özel ) - Tanm 

Bakanhgmm memleketimiz
deki pamuk cinslerini ticari 
bak1mdan 1slnh ve istandar
dizc etmek i~in Bel~1kndan 
ta1eb ettigi profesör Kayyo 
bugünlerde Ankaraya gele
cektir. Profesör BakanJ1kta 
pamuk i"leri mü~aviri ola
cakhr. ·---oo---

• 1 1· tl 
Ankara (Özel) - Saglik 

bakanhg1 ecza fiatlari tari
fesi üzcrindeki tetkiklerine 
devam etmektedir. Bu tet
kiklerde balk ve eczac1larm 
mcnfaatlerinin teminine \:R

li§1lmaktad1r. 

-----00---
n rada bir 
b1r ein ve 
Ankara (Özel) - Bugün 

Hac1bay1 am da bir cinayet 
oldu. Kolac1 Bekir S1tk1, 
kar1sm1 ag1r surette b1~akla 
yaralad1. Cinnyetin scbebi 
kan koca ai•asmdaki ge~im
sizliktir. 

1 

1 

6 ACUSTOS 

Me§hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nunlEserinden 

JJr/iRNEllCi Ktz1 
r /{(,... --- ~„-......_,,,. ~~ „, 

KICI EFE 

- lKlN Cl KISIM -
- YAKAN A~K -

-13 -

~ak1c1 ile italyan kad1n1 
aras nda tuhaf bir muhavere 

- hk olan bir§ey degil 1 - Efem insanlar aras1nda 
ki... Daha gecende f talyan din fark1 mühim bir oyun 
pa~as1 haremile gelmi~ti ya .. 

- Efe... Sana a~1k~a söy
leyim mi? Bu gibi ziyaretleri 
ben hi~ bir vakit iyi görmi
yorum. 

Bu kadm gelirse, ben bir 
kenara ~ekilecegim. Hele bu 
son kadm h1~ ho§urna gitmi
yecek sanmm. 

- Ah, degirmenci k1z1 
ab .. Burada köydeki aza-
meti ge~mez. Usule uymak 
Jäz1md1r. 

- lyi ama.. Biz böyle 
merakb ve hevesli insanlarm 
sonuna kadar eglencesi mi 
olacagu? 

Neden eglence olahm? ec 
nebi bir kadm bizi merak 
etmi§, görecek ve gidecek 
yoksa bu kadm1 bir daha 
görecegimizi mi samyorsun? 

- Ne olursa olsun, ben 
bu gibi kadmlarm diline dü~ 
mek istiyorum. Ben eger da
ga ~1km1~ isem, sade bir 
intikam i~in ~1kbm. ~imdi de 
dagd ancak köye inince zab 
tiyeler tarafmdan tutulurum 
diye bekliyorum 1 

<;ak1c1 uzun 1srar]ardan 
sonra degirmenci k1zmm da 
f talyan kadmmm ziyaretinde 
haz1r bulunmasm1 temin etti. 

c;alucmm bu husustaki 
1srarma k1zanJarna ~a~blar, 
kald1lar. 

EmiJya i~in ~ok büyük ha 
z1rhk yapddr, k1ymetli hab
larla yerler dö§endi; Emilya 
~alc1cmm yanma geldigi va

kit, itiraf läz1md1r ki ~ak1c1 
ba~da olmak üzere bütün 

lnzan!ar güzelligine hayran 
kald1lar; bunun i~in biran 
i~in ne yapmak )äz1m gel
digini bile §3§1rd1lar. 

ftalyau karis1 da ~ak1c1mn 
ve luzanlarmm güzellik ve 
endamma §a§1rd1 kald1. Ve 

ilk hissi olarak, Amerikab 
dosh Mister Conun muba
lega degil, hakikah tamamen 
ifade edemedigine· kani oldu. 

Bu §B§kmhktan ilk kurtu
lan yine <;ak1c1 oldu ve; 

--- Bozdaga ho§geldiniz 
madam! dedi. 

Burada yabanc1 degilsiniz. 
Dinda§larm1zda vardt. Ben 
eni§tem, muavinim hac1 Mus-

taf ve dört k1zandan ha!lka 
gördüklerin hiristiyanJar ara
smda Yahudi de vard1r. ---oo---
Do 

k z 
torlar1n 

• • 
~ verg1s1 

Ankara (Özel) - Finans 
bakanhg1 . oktorlarm kazan~ 
vergisi etrafmda serdedilen 
itirazlar1 tetkik etmektcdir. 
Tetkikat neticesinde bir izah 
name hazarlanacakllr. 

oyn1yor samyorum. 

- lyi kalbiniz oldugu i~in 
böyle güzel dü§ünüyorsunuz. 
Dogru.. Din nedir insanlan 
birbirinden ay1rm1~?. Yalnn: 
isminizi ögrenmek isterdim. 

-Bana Emelya derler. 

- ~u haJde, madam Emil-

ya, senin fikrincc din, insan 
1ar arasma ayrahk koymaz. 

- Bence öyle, fenahklar1, 
insanlarm fenalari yapar; ben 
bir ecnebi oldugum halde 

izmirde oturuyorum ve bana 
hi~bir fenahk yap1lm1yor. Bu 

izmirde fena insan yoktur 
demek degildir. Eger Hristi 
yan oldugum, veya lzmirlilc-

~ogu Türk ve Müslüman ol
,duklar1 i~in fenahk yapmak 

läz1m gelseydi, ben lzmirde 
oturamazd1m, degil m ? Sen 

iyi isen, pen de iyiyim, sen 
kötü isen, ben de kötüyüm 1 

- Madam Emilya, benim 
hakkmda senin fikrin nedir?. 

- Ne desem mübalcga ve 
yalan olur. <;ünkü seninle 
henüz bugUn tam§dtm. Bu-

nunla beraper, resminden 
senin bir adam olduguna 
inand1m. 

Madam, rica ederim 
a~1k söyle, ~n anda kendini 

eostlaun arasmda m1 yoksa 
dü§manlar aras1nda m1 bis 
ediyorsun? 

Demek istiyorum ki. 
- Yani„. 
- ... lzmirde seni taq1-

d1g1mdan §imdi ~ok iyi ta
myorum. 

- lzmirde ~ok mu otur
dun, madam? 

- .Evet.. cpi zamandan
beri oturuyorum .. 

- Be01 nasal ta01d1D? 
- F otografmdan .. . 
- lyi ama.. benim fotog-

raf1m yoktm. 
- Y almz iki dane var·· 

dar; birisi Amerikah Conda 
öteki de bendedir. 

<;ak1c1, hac1 M Jstafaya 
döndü: 

- Gördün mü baci? o 
Amerikalmm gözünde bayir 
yok dedimdi ya.. herif be
nim resmi alm1~. dedi. 

Hac1 ba~ma saJlad1: 

- imkän yok efem .. he· 
rifin kara ~ntasm1 bile bir 
kenara koymu~ idik. Göz
lerile veya agzile resim al
mad1 ya bu adam .. 

<;ak1c1, madam Emilyaya: 

-j Y anh~m olacak madam 
dedi. Benim fotograf1m1 hi~ 
bir kimse ~1karmad1. 

- Ben gördüm. 
- Gözlerinle mi? 
- Tabii .. bpk1 1en. 

-( Ark~! var )~ 
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Dahili ve ~ocuk hastal1klar1 
doktoru:: AT ALKIN 

Tecrübeli bir : 
muallim 

Sinir hastal1klar1na ~are .bulundu. 

Mahmut $evket 
RUSVA DAR0LF0NUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numaras1 448 - 348 
„ Heratm ... t 15 - 18 ze kadar Kar111yakada ink1läp soka
llbcla 15 numarada bususi bastalarm1 kabul etmektedir. -

0 .... 
'(/) „ 

ilk ve Orla mektebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ah§hnp yeti§
mek üzere hususi ders ver
megi teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Ad • Arabfmm res • y agc•P!a:r 
sokag1 ARiF OKURER. 
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Kemeralh Seyredenler -~u kadmcagaz kederiuden, dü§Üncelerinden ~1ld1racak diyorlard1. Fakat 

Hükümet baZJ baz1 KabadayJ ve Yükselden birer tane i§tihahk alm1ya ba§ladiktan sonra keyfine ve 
Kar§ismda ne§'esine payan bulunm1yor. 

i:ci;.!TE.:i7_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~crzc:zm:E;EJEll.'ll„ ... „ ... „„ ...... 
NEDEN Mi? 

i§te Bak1n1z Neden ! 
HERKES SORUYOR: 
Neden (~emsi Hakikat) m hükumet konag1 kar11s1ndaki 

(Ucuzluk Sergisind~) 
1 - Mü§terilerin ak1m göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah§ veri' edenlerin yüzü güler ? 
3 - Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

<;üNKÜ: 
1 - Uucuz mal satan bu müessese ucuz mal sahn ala

bilmek i~in hi~bir zahmetten, hi~bir fedakirhktan 
f:Jfj) "" IJ' ~ekinmez. 
~- [3~ "[j~ fiJ~~ t! 2 - Mü§teri ald1g1 her§eyden ve burada gördügü nazi-

käne muamele ve kolayhklardan memnundur. 

: ~~:lc:1c:lc:Jt:lt1c*..lt:lc..+..1ci~:1d~t:A::~~~ 

TA yy ARE SiNEMASI rri~;n 
BUGÜN 

iki büyük filim oirden 

A§1klar Ot e li 
ANNY ONDRA 'nan 
~aheser Komedisi 

iki Yüzlü Atk 
FRANSIZCA Sözlü, 1ark1h ~büyük film 

--(SINEMA)--
Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar gönleri •••t 

14 de ba§lar. 
8~~)/:~...-~~lCClf:~CC::cic:c:r: 

M A~ ~· ~ 3 - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 
~ DR1 LlJJ:l r!I t suretle tavsiye ettigi adamm arkada,hiJn1 ve min-

[}{] l _______ n_et_t_ar_h_g_1n_1 __ k_a_za_n_1r_. ________ ~~-----------

& Edebi sahne 
[S ~!~~ 
~ Müdürü 
l.J\\ Sanatkät gül-

~ diirücü Bay Hak 
lJ"f.'b l\ ~ k1 idaresinde 
~~ l ismetpa§a bul-

varmda edehi 
~ \"i@ „ temsiller veril-

tä ';l A. mekte va ayr1ca 

. KILriA\~fftr®fl ~Grt (HA L K) ti-„ yatrosunun y1l-

;/;\ 
0 1 ~ d1z1 bayan Sa-

~(])~ [ID 0 ~/Ä\ fü) fi\ hahatm eksan-
l.lü LmW trik ve akroba-

late •• •• bu hakikatta anla§1ld1. tik numaralari 
'X" 20ruyorsunuz Bu ba~ak 15 defa gayet digerartistlerin 

zarif trat eder adam1. muhtelif numa-
ralari ve her 
ak,am, Solo, Saat meraklzla

rzna müjde 
Dans, Balet, Kafkas oyunlar1 ve muhtelif numaralar velko
medi temsiller verilmektedir. 

Hayabmzda saat tamirab derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahaus yapbrmak isterseniz bir defa magazam1za 
11iramamr kendi menfaatJmz icab•dir. Tamirat teminatb 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine i11~iye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi ccp, kol, masa. divar saati mevcut 

olup hediyclik e~ya <lahi buJnnnr. 
F•ntazi gühik cam)ar1n her nun1aras1 

aelmiftir. 
Odun puan Yol bedeateni Numara 47 

TEKIN KUBILAY 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselim Ak

günlü Laboratuvan 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokag1nda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarab daireye ge~irilmi,tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan P ASTÖ R enstitüsünde ldrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsünde Sinai ve maden tahlilleri üze
rine ~ab1an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi saym etibban1n g6sterdikleri lüzum 
üzerine hususi aratbrmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabab yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2052 

~· .. 
i Gözlüklerinizi 
1 Fenni varbg1 ile tan1nm1S 
8 RoJ ~e~itli dain1a ucuz satan 
"• 
• 
: [S. F erit ~if a 

Eczanesine 
„• 

1
: sorup fiat ögrenme-
• den kat'iyen a]ma-

,,.• ' a y1n1z. 
~ 
SGOZLÜK 
• üzeri e mü~külleri-. . 

n1ze cevap venr 

Toptan Perakende 
S. F erit ~ifa eczanesi "~~!:et 



Sahif e 4 

j jZogonu!l yaveri 
1 B Muharrem Bayrakdar Neden 
1 Daga ~ekildi ? ••. 
~ ~w 
• Y AZAN: Adm1 Sakhyan Bir Arnavut 

~ Arnavutluk 
1

k~1bg1 nasd 
ilän edildi ? 

1 

y 
ti 
a 
r. 

a. 
tE 
a 

Ahmed Zogo tam iki se
ne meufada ve ecnebi mem 
leketlerde kald1, yani Fan 
Noli Arnavutluk reiskärmda 
Ahmed Zogo da Belgratta! 

Bu iki sene zarfmda ma
hud Viyanah dilberin Bel
grada bir iki defa geldigini 
ve Ahmed Zogo ile müläkat 
ettigini iddia ederler. 

Bu iki senede Arnavud
lukta Ahmed Zogonun av
deti i~in läz1mgelen propa
gandalcr y~p1ld1, bu i~ i~in 
liz1m geien paralar tedarik 
edildi. Sirbistanda haz1rhk
lar yap1ld1. 

Ve ... Bir gün Ahmed 
Zogo a~ denmiyecek bir kuv
vet ba11nda S1rbistandan ar
odavudluga ge~ti; yolda iler
lerken, ge~tigi yerlerin halk1 
Ahmed Zogoyu bir haläskär 
sayarak alk1~lad1lar ve mu
kavemet göstermediler. 

Bu suretle Ahmed Zogo 
Tiran kap1lar1na vard1g1 za
man, Fan Noliden ~ok fazla 
kuvvete malikdi. 

Ahmed Zogo payitahta 
1924 senesi miläd 1sa yortisi 
günü geJmi1ti. 

Fan Noli, vaziyeti ~abuk 
takdir etti ve ortada yoktu. 

Fan Noli, akibeti 1übheli 
bir barbe giri1mektense he
man Daraca ka~m11 oradan
da bir ltalyan Yapurile ital-
raya gitmit ic:li. Bu suretle 

5 yüzde yüz hisabile ha 1atim 
1 r.eortarmi1 oluyordu. <;ünki 

ele ge~seydi ya kürültü ara
nnda bir sllngü, bir kur,un
a yada bilahere yagh bir 
ple can vermesi mubakkakb. 

Bu akiberin ne kadar mu-
1akkak oldugunu italyadan 

lzr 1rda1lar1n1n idamm1 duyduk
;a anlam11ta. 
Fan Nolinin ka~mds1m mu

:ib olan bu darbei hükümet 
en sonra, Ahmed Zogo ar-
1k Arnavutlugun hakiki hä
nmi slmu~ur. 

Ve: - Artik Arnavutluk 
·umburiyeti reis cumhuru 
di. 

Ahmed Zogonun cümhu
iyeti, hi~ §Üphesiz Meksika 
•eya cenubi Amerika cüm-
1uriyetlerinden de garip bir 

1 limhuriyet idi. ve tabidir ki 
i , 

~mavutlukta belki bir as1r 
laha cümhuriyete göre bir 
1uhit tesis edemez, ve eger 
ugünkü idari ve i'rtimai 

~ artlarda degi§tirilmezse Ar
/. avutluk istiklälini yok far-

etmek läz1md1r. 
,, j ~imdiki krah bu cihetleri 

e kadar anlad1gm1 bilen 
oktur. Fakat o zaman cum
ur1yet idaresinin Arnavud-
1ga ~ok fazla oldugunu an
,d1g1 i~in Zogo, ball kü~ük 

~ aü,küläbn önüne ge~rek 
l • umhuriyeti kralhga tahvil 

1 s' ·ti. 
· : Mü,küläbn büyügü d1~a-
• •; dan geldi: Bir ~ok devlet

a • :r bu kralbk ilämm tasdik 
)f tmediler ve münasetlerini 

·1 estiler. 

Fakat Arnavudluktan bir 
§ikäyet yükselmedi, belki de 
pek ~ok Arnavutlar memnun 
oldul:u. 

<;ünki, Zogo etrafma rüt
beler dag1tb, büyüdügü Ha
mid sarayma mumasil mabe
yin ve saray daireleri vücu
da ketirdi, s1rma!i elbiseler 
ihdas etti. Ve pek ~ok Ar
na vudlar bu suretle istanbu
lun saray sasretini giderdi
ler; amma... §imdi bre§eyin 
yine deyi~mektedir. 

italya para vermiyor. Bu
nun i~in Arnavutlukta maa§ 
verilemiyor, maa§ verilme
dik~e Arnavutlukta sadakat 
beklemek te mümkün ola
maz l 

Zogo ge~en sene ordusun
da tensikat yapb, bir kalem 
de 200 zabiti a~tga ~1kard1, 
Y ani 200 düman birden ka
zand1. 

Ve bu 200 zabit arasmda 
tekaüde, tasfiyeye sevkedi
lenler arasmda Muharrem 
bayrakdar1n karde~ide vard1. 

Muharrem bayrakdar, bu 
Y~~~Ja~m. iptidasmda bildir- j 
d1g1 g1b1, kral Zogonun daga 
~1kan yaveridir. ! 

B . 1 
u yaver, krahn en yakm 

adam1 idi. ~imdi takriben 30 
ya§mdad1r. 

Esrarengiz Viyanah kadm 
yüzünden, fakat ba~ka ve 1 

siyasi sebebler bahane ede
rek daga ~1km1§ ve 75 bin 
altm Frans1z frang1 de be
raberinde götürmü~tür. 

lki seneye yakm bir za
mandanberi bu mesele bit
memi§tir Muhakkak olan iey, 
Muharrem bayraktarm dört 
binden fazla bir kuvvet idare 
ettigi, baz1 baz1 da Yugos
layaya g~~tigidir. 

Arnavudlukda görülen bü
tün haller, vaziyetin gayri 
tabii oldugu ve yakm f1rtma 
bulutlar1 alhnda bulundugu
dur. 

- SON ----!J" ___ _ 
~arbayl1g1m1-
z1n Dikkatine: 

Okurlaram1zdan ald1g1m1z 
birka~ mektupta; lkinci Ka
rantina M1s1rh caddesinde ka
rakol civarmda dört be~ 
gündenberi ü~ dört lämba
mn yanmad1g1 ve bundan 
böyle gecebri oradan ge~
mek mecburiyetinde kalan
larm büyük zotluk ve zab
metlere ugrad1klan bildiril
mekte ve bu hale ~are bu
lunmas1 i~in $arbayhg1m1zm 
dikkat nazara önemle ~ekil
mektedir. 

•• 
Bu da Oyle 

Gene Karantina M1s1rh 
Caddesinin Gavana sokagm
da keza be!I alb gündenberi 
bir lämbamn yanmad1g1 hil· 
dirilmektedir. $arbayhg1m1-
zm biz de önemle nazar1 
dikkatini ~ekeriz. 

( Halkm Sesi J 6 A~USTOi 

Ba§bakan 
Orduya 
Vard1lar 

·Bir Sovyet plinöristi yeni bir Ekmek Ucuz-
dünya rekoru yapb byacak mi? 

Ordu 5 (A.A) - Ba~ba
kan lsmet lnönü 4 Agustos
ta Tirebolu ve civanm tet
kik etmi~, bugün Giresun
dan hareketle ögleden sonra 
Orduya ugram1§br. 

~·-
Giridde isyan 

- Ba§taraf1 1 incide -
hareket ettikler kanaatinde
dir. 

Grevcilerin Giriddeki ceb 
hanelikten birini ele ge~ir

dig-i söyJeniyor. 
Atina 5 ( A.A ) - Hü

kümetin cidden genaral Bo
kopulostan ald1g1 bir bildi
rige göre, sükiin iade edil
mi§ ve grevciler süpünetle 
dag1lmaga ba§lam1~lard1r. 

Atina 5 ( A.A ) - Tele-
fonla saat 24 de: 

Girid genel ilbay1 i§~i tah 
rikäh hakkmda 'rektigi bir 
telrgrafta Kandiyede süku· 
n~n tamamile iade edildigini 
bildirmektedir. 

Cenel llbay ayni za:nanda 
-r1kard1g1 bir bildirikte halk1 

Moskova 5 (A.A) - Sovyet plänöristi Yudin 124 kilo
metre mesafe üzerinde yeni bir acun rekoru yapm1§br. 

•• 
~ank1r1 Ogretmenlerinin 11-

gazdaki in~elemeleri 
<;ankm 5 (A.A) - <;ank1r1 Ogretmenleri bir gurup ha

halinde Ilgaz daglarmrla incelemeler yapm1~lard1r. Ögret
menler llgaz ge~idinde Pontozcular tarafmdan ~ehid edilen 
bir jandarmanm mezarm1 ziyaret ederek ~elenk koymu§
lard1r. 

Zilede bir hava günü yap1ld1 
Zile 5 (A.A) Dün köylerden gelen parti mümessileri 

ve muhtarlarm de kablmasile bir toplanb yap1lm1§bt. Zehirli 
gaz denen~leri yap1lm1§ ve hava tehlikesi hakkinda söylev
ler verilmi§tir. 

Verilen izaahttan sonra hava tehlikesini bilen üye ve yar
d1mc1 üye kaydedilmi§lerdir, Üretmenler ürünlerinin yüzde 
ikisini hava kurumuna vermegi kararla§hrm1§lard1r. Üye 
yaz1m1 devam ediyor. 

il~emiz halk1 büyük memlekct davasmda ileri safa ge-r
megi kararla~hrm1.§br. Dünkü gün büyük bir hava günü 
olmu~tur. 

Bu Nasil 1$? ________ „„„ _____ _ 
3 Bornovacla 

acab2 neden 
Burnovanm ~am i~i kö-

yünde -rok §ny m dikka: vc 
zalimane bir hädise olmu§

k1srai1 4 ki§i 
öldürdüler? 

k1srag1 döverek dereye ge
tirmi§ler ve burada öldüre-
rek dereye atm1~lardir. 

rahat~a i~lerile ugra§maga 
~ag1rmaktad1r. Giride gön
derilmi§ olan iki torpito muh
ribi sükün idade edildigin
den geri dönmek emrini al
m1~lard1r. ------· ... , ____ _ 
Varnada 
Tören 
- 8a§taraf1 1 incide -

' tur; Mchmcd oglu Hüseyinin 
jandarmaya vaki §ikäyetine 
göre ayni köyden Mehkned 
oglu Hamza, Kerim oglu 
Nuri, Kerim oglu Mehmed 
Ali ve Ali oglu Ali isminde 

Zab1ta mahallinde 3 kis-
rak ölüsünü görmü~ ve su~
lularm istintakm1 yapm1~ ve 
su~lulardan Hamza yap1lan 
bu garip cürmü itiraf etmif„ 
tir. 

Hädise tahkikata devam 

bir faaliyete müteveccih ol
sun. Kral ü~üncü Vladislavm ' 
ve harb eden her iki saftan 
bu yerde ölen bütün kahra
manlarm amh önünde Bulgar 
ulusu adma egilirim. Omarm 
§eref ve habras1 ezeli oisun. 

A~1h~ töreninden sonra bir 
ögle yemegi ver1lmi§ ve ye
mekte ba§bakan To~ef ile 
bay Jendrezeljevi~ ve Matsu
ka söylevler vermi~lerdir. 

Sofya 5 (A.A) - 1444 
harb alanmda ölen Lchistan 
vc Maca. istan l{rah Vlndis
lav i~in Varnada y~p1lacak 

törenler dolay1sile bnz1 ya
oanc1 kaynaklardan Lehista
mn Bulgaristam Slav birli
ginden ayirmak istedigi hak 
kmda ~1kan haberler ba~tan 
ba§a as1ls1zd1r. 

Zayi 
Tasdikname 
317 - 318 senesinde izmir 

idadisinden ald1g1m tasdik
nameyi zayi ettim. Y enisini 
alacag1mdan eskisinin hükmü 
yokttur. Kenan Türk 

Düzelt e 
Bay Hikmetin Mehmed 

~avu~ zimmetindeki laca
gmdan doläy1 bor~lunun mah 
cuz tarlasmm sahlacaglna 
dair Halkm Sesi gazetesin 
5-8-935 tarihli nüshasmda ~·
kan iländabirinci arhrmanm 
6-9-935 denecek yerde 6-8-
935 ve keza ikinci arhrma
nm 23-9-935 denccek yerde 
23-7-935 yaz1ld1gmdan key
fiyet tashih olunur. 

dört ki§i kendisine äid 3 
~q 
lli d 

11• 111 
11~1! 

Alt1nordulu 
Cemile 
iki sene hovkod „ 
Cezas1 vcrildi 

Bazar gunu bölgemizin 
Altmordu tak1m1 ile Aydm 
bölgesinin kan§t ktak1m1 kar 
§1la§masmda Altmordulu bay 
Ccmilin yarg1~ bay Esada 
kar~ yagbg1 fena hareketi 
dünkü say1m1zda yazmt§hk. 

Dün fevkaläde olarak top 
lanan futbol kurulu bu oyun 
cu hakkmda ittifak mzam
namesinin 193 üncü mades1 
mucibince iki sene boykot 
karan vermi§tir. 

Ccmile bu §ekilde ag1r 
ceza verilmesinin diger bir 
scbebi de ma~m hitammda 
futbol kurulu ba§kam bay 
Mustafa Balt: de hakaret 
etmi§ olmas1d1r. 

-· C>~-

Bay Agäh 
Manisa merkez malmüdürü 

Bay Agähm arzusile tekaüd 
edildigi haber ald1k. Ciddi
yet ve dürüstlügü il~ tema
yüz eden bay Agäh Manisa 
da kendisini herkese sev
dirmi§tir. 

Yeryüzünde 
Bir c:ennet kö~csi 

l3ayrakh 
izmirin en güze-1 ve en 

gönül a~1c1 bir köyü olan 
Bayrakb hakkmdaki yaz1m1z 
yarmki nüsham1zda. 

etmektedir. 

B. Hamdullah 
Subhi 

Ron1anya göc;n1enleri 
i~lcrine n1i n1en1ur 

e<lili lyor ? 
Bükre~ sefirimiz bay Ham

dullah Subhi istanbuldan 
Bükre~e gitmi§tir. 

iyi baber alan mehafile 
göre, bay HamduJlah Subhi, 
yakm bir zamanda Roman
yadan ana yurda gelecek ve 
gelmekte olan gö~menler i§i
ne memur edilmck üzere 
Ankaraya davet edilecektir. 

Bay Hamdullah Subhi Ro
manya gö~menleri hallerine 
yakmdan ve esash suretre 
vak1ft1r. 

§arbay 
Geliyor 
~arbay1m1z Behcet SaJih 

Uz, <;ar§amba günü Bandir· 
ma eksiprnsile lzmire dö
necektir. 

Armudlu ma~1 
Pazar günü Burnova gen~ 

ler birligi sporcular1 Armud
luya giderek Armudlu spor
cularile bir ma~ yapm1~lar 
ve Burnovahlar 1 e kar§l 7 
golle galip gelmi§tir 

Tayin 
~anm1z fuhu~ ve fuhu§la 

mäcadele komisyonu icra 
ketabetine bay Tahsin tayin 
ed!lmi§ ve vazifesin ba§la
mt§hr. 

Fmn i§~ilerile fir1ncdar, 
daha dogrusu uncular ara
smdaki lbtiläfm halli ve ek-

mek fiatinin inmesi liz1mge
len hadde kadar indirilmesi 

i~in te§ekkül eden komisyon 
bugün toplanacakbr. 

Halkm fuzulen babah et<· 
mek yemesinin ve fmnc1lar

la ftnn i§~ilerinin ezilmesinin 

önüne ge~ilecek günler art1k 
tahakkuk etmi§,ir. K1ymetli 

ilbay1m1zm bu iti kökün
den halledeceklerine eminiz. 

Aanasolanm1z 
inhisar ideresi 29-30 ku-

ru§tan 40 bin kilo <;etme 
anasonu alm1~br. 

Bu seneki rikolta ancak 
55-60 bin kilodur. Bu giditle 
<;e~me anasonlannm hebsi-

nin de -rok k1sa bir zaman 
i~inde satalacagi muhakkak 
görülmekteidr. 

Hava gazlan 
Neden gec yan1yor 
K1ymetli bir karümi1den 

ald1g1m1z bir mektupta Or
haniye mahallesinin Yusuf 

dede caddesinde hava gaz1 
lämbalarmm -rok ge-r yakal
d1gmdan bahsedilmekte ve 

här tarafta 7,5 ve sekizde 
yanan bu lämbalann neden 
bir saat sonra yak1ld1g. so
rulmaktad1r. 

~arbay1m1zm nazar1 dik· 
katine arzederiz. 

Cirkin 
Hareket 

Dün Konaktan Alsancaia 
hareket eden tramvada siga
ra i~memeleri ihtar edilen 
Mehmed oglu Osman, met-

resi Sabiha bu ihtardan kaz
mi§lar ve 26 numarah bele
diye memurunu dögmütler, 

polise de kar§l gelmi1lerdir. 

Bu sayg1s1zlar mabkemeye 
verilmi§lerdir. 

Be§ el kur§UD 
Halil Rifat caddesinde 

Hüseyin oglu F azh ile Celep 
Hüseyin oglu Mustafa ara-

smda eski bir husumet ü~ 
arkada§ F azhnm arkas1n1 
takibetmi~ler öldürmek mak-

sadile be§ el siläh armlflar
dir. Kur§unlardan hi~ birisi 
isabat etmemi§ ve atanlar 
yakalanarak adliyeye veril
mi~lerdir. 

Nüfus 
Tefti§leri 

Nüfus müdürü bay Mus
tafa baz1 il~ebaybklann nü· 
fus i~lerini gözden ge~irmek 
üzere bu hafta i~mde tefti,e 
pkacakbr. 

i Bay Mehmed 
Ru1en 

Buruova gen~ler birligi 
fahri reisligini deri tüccar· 
lanndan bay Mehmed Rute· 
nin üzerine ald1ga duyulmut· 

tur. 


