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Sahß, Ye Bat-allantri 
SfRRI SANLI 

1 DAREHANES1 
11111ir Birinci BEYLER 

SOKA~INDA 

Derceclilmiyea evrak iade 
edilmez 

CSi 
SESIDIR 

Netriyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAITI 
Seneligi 7, Alb AylJii 4 

Liradir, Günü Ge~mit 
Nüshalar1n Beheri 

15 Kuru1tur. 
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TALYA BARBED ECEKTIR 
ltalyan - HabE$ ihtilafi 

f 

Bulgar Casusu 
~------------~0000----------------

Y unan topraklar1nda esraren-
giz bir §ekilde dola11yor 

Atina 4 (A.A) - Egine : b k 
adasmda yakalanan Buham Ba§ a an 
Otto Srasserin Yunanistanda Giresona vard1Jar 
oldugunu fakat bulundugu 
yerin neresi oldugunu bilme
digini söylemi~tir. (Pasaport
suz ve gizli olarak Yunanis
tana gireo Bubam memleket
teo ~1kar1lacakhr. 

Halkm Sesi: Yukar1 ki 
telgrafta ismi ge~en Buham 
Otto Strasser birka~ zaman
dan beri Yunanistan1 altüst 
edeo bir Bulgar casusudur. 
Bir~ok defalar tevkif edil
dikten sonra firar etmiye 
muvaffak olan bu esrarengiz 
casus hakkmda Yunan ga-
zetelerinde ~1kan yaz1lar1 hu- Gireson 4 (A.A) - 3 A-
läsa edelim. gusta Erzincandan bareket 

Buham Otto Strasser ilk eden Ba,bakan 1smet ln6n6 
ciefa olarak sahte bir Avus- ~· Karabisara ugnyarak d&n 

- Sonu 4 üncüde - ak,am Giresona varmatbr. 

„ .... S~Fry-; ;~ti~-~„„„ 
OSMAN OGULLARI TARIHININ EN HA$METLI VE 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHT ROMAN 

Telefon 

No. 

3882 



( Halk1n Sesi ) 

~:f!N~~ Yunanistc.nda 
B 

Türklerle Kar11 Kar11ya 1 --------..aa.. 

Y azan: Türk~eye <;eviren: ~ 
Cumuriyet~iler kraln getiril-

ANRI FÖY i: memesi i~in ~ali;1yorlar 
~ s: -113- :~~~ Atina ( Özel ) - Yuna- katlarm• teyid edecek, bü-

Ki~ner Londraya döndükten 
sonra Gelibolu yar1m adas1n1n 

nistanm gen~lik kurulu Ati- tün Yunistan halk1m cum-

tahlivesi kararla1t1nlm11t1 
"Bundan sonra yanmaday1 

muhafaza etmek ,erefi 8 inci 

nada önümüdeki eylulün bi
rinde bütün Yunan cumhu
riyet~ilerini bir araya geti
recek genel bir toplanti ter
tib etmi§tir. Selänik, Patras, 
Sak1z, Serez, Drama, Kava
la ve daha bir ~ok yerlerin 
kurullar1 bu toplanbya gele-kolorduya dütüyor." 

~eref tehJikelidir. E vvelce 
general Brülann, Lord Ki~
nerin teklifine kar§• "11imal 
m1ntakas1n1n bo11altdmas1 ve 
cenub m1ntakas1mu muhafa
za11" huauaunda serdettigi 
itirazla ~ok mantiki ve dog
rudur. 

Bununla beraber general 
Davinin, kd'as1mn vazifesi 
hakkmda kulland1gi yarima
da)'I muhafaza etmek tetbi
rinden, hi~ olmazsa, muvek
katen bu hal auretinin galib 
geldiji anlqd1r. 

Bu 1abah Türklerin, dün 
gece Suvla ve Anzakta f n
giliz ve Avuatralyahlarm bo
pltmlf oJduklan mevzileri 
bombardaman ettidleri anla
phyor. Hi~ bir 1eyden ha-
~berilMI olmadajmm bir delili. 

1lblderin, g&adermeie niyet 
Em~!r)eri ketif kollar1mn bot 

•enerde ne gibi ihtiyatlar-
tioJqbldan cidden görül

lialltae.i• deier. 
c.,laemaae zenci livam1-

ln;ilizler tarafmda de-
„ "rilmeai bitmi1tir. Gene-

DaYiaib Walan, bugün 
.-kta obaa A 20 ye ka
cepheyi ifgal ettiler. Bu 
~ kadarki 

Keremdereai boyu, 
clu IODl'a, kalan biricik 
~ livui, cepbesinin ge· 

ii 900 metreyi ge~ye· 
olan Forkat livas1 tara· 

aa ~Jmr." 
$ail RamiD habralanndaa 

ldlii'lmaz parp, burado J)iti„ 
• Fakat pek mtlhlm olu 
lkt ~e laareketini bi
tiha tetldk edellm. ... 

• ~Der •e Harl> " iaimti 
• z Jcitabmdan ve lngilz 
t. {!rilamden yapbjimiz 

arda flrlld8fn Gzere 
er Londraya döndükten 
Gelibolu yanmada11D1n 
~ karla1bnln111h. Eide 

cud gemilerin miktan 
ain ild aafhada yapd
icab ettiriyordu. Ev

• Anburnu • Savla" m1n
yaai Tlrlderle daha 

temuta bulunan m1nta-

kanm tahliyesine karar veril 
mi1ti. 

Lä11er diyor ki: "Koca bir 
ordunun böyle dü§mandan 
uzakla§mak ve ~özülmek is
temesi, bu barbde ilk defa 
görülen bir lüzumdu. Harc
ket biltün teferrüatile dü§Ü· 
nülmü§ ve Türklerle Alman
larm eJinden s1yrilmak husu
su en ince noktalarma kadar 
hesab ve ihzar edilmi§tir. 

ceklerini §imdiden bildirmi§
lerdir. 

Toplanbda bulunacakJarln 
on bin ki§iyi ge~ecegi hesab 
edilmektedir. Bunlar toplan- 1 
tmda cumhuriyete kar11 sada-

Müsaade 
Verilen ondüläsvon Evvelä top~u k1m1 küllisi, 

irkäb edecek, bunu k1taabn makinele•·i 
k1sm1 kllisi badebo top~u ve AnKara, [ Özel] - lki ka-
piyadelerden mürekkeb arka- , ~mm sa~larmm yanr~as1. üze-
cdar takib edecekti. Tekmil rme Ankara Beled1yes1 bu-
harekät karanhkta ve tam radaki ondüläsyon makinele-
bir sükun ve süküt i~inde l rinin hepsini fenni muaye-

. neden gei;irmek üzere mü-
geceler1 yap1lacakh. Mmtaka- h'" 1 . t" 8. k 
d k. t t . d j ur eml§ 1. ir 1sm1nm mu· 

a 1 mu a vaz1yet evam l · 
tf ·1 k d- d'kk ayene er1 yap1lm1§, bunlardan 

e 1n ere U§manm 1 at d" d" „ I „ or unun ~a 111masma musa-
ve teyakkuzu uyutulacak, ade edilmi,tir. 
arkaalar ve otomatak ate1 s ......., 

vas1talar1 faaliyete devam Birinci icra memurlugun-
edeceklerdi.,, dan: 

Bu tahliyenin nasal oldu- fzmirde Rikmete mamasa-
guna dair bizde pekaz nei- rif 210 lira bor~lu Seferihi-

sann Turgut köyilnden Bos
riyat yapdmit oldugu i~in 

tanoglu Mehmecl ~avu1un i1bu 
"Anburnu - Suvla", sonra 
da Seddilbahir m1nta~as1n1n 
tahliye haz1rhklar1 ve nasd 
tahliye edildilderini ingiliz 
deniz harb tarihinden noklen 
yaz1yoruz. Bu meseleyi bir 
az daga geridesi alacagiz. 
<;nnkü lngilizlerin Bogazi bir 
daha denizden zorlamak hu
sunda hazarbldan mllbim bir 
pl4n1 bütiln tafsilitile hiki
ve et ek hi~te faydas1z de
iildir. 

- Arku1 Var -
-------

9 Eylül 
Münasibetile 
Panayirda pavyon a~anlara 

kolaybk olmak üzere levha, 
tezinat yagb boya ve her 
tnrlil dekomtif itler girül
medik, i1idilmedik bir ucuz
lukla deruhte olunur. 
Her nevi fotoiraf qlerinde 
rekabet kabul etm'z fiatlar
da yap1hr. 

<;fvici hamam kar111110da 
Havai sakak 3 numarada 
ressam Klmil ve foto Ke-
mal Bilgili. 

borcunun temini istifas1 s1m
urnda kaouuu~••• 22~ i;aai'

ve 5 s1ra numarah tapu se-
nedile nam1ma mukayyet ve 
mahcuz bulunan Turgut kö
yenün bah~e aras1 mevkiin
de ~rkan ~qkm oilu Meh
med aiadan ge~en tarla, 
garben kokonoz Hüseyin ve 
Süleyman oglu Hüseyi tarla
lar1 1imalen yol, cenuben 
~ay ile mabdud bir par~ada 
ou ü~ dönüm bir evlek tarla 
6-8-935 tarihine müsadif 
cuma günü saat onbette Se„ 
ferihisar icara dairesinde a~1k 
arbrma usulü ilesablacag1n
dan talib olanlar1n yüzde on 
pey ak~esi il~ haz1r buluna
rak arhrmaya i,tirak etme
leri icabeder. 

NE DEN Mi? 
Nedenl 

Ancak arhrma bedeli mu
hammen kiymetin yüzde yet
mi11 betini bulmazsa arttrrm~ 
on be, gün daha temdit edil
mit addolunacak ve 23-7 -935 
tarihine müsadif Pazartesi 
günü gene ayni mahalde ay
ni saatta yap larak ikinci 
a~1k artt1rmada k1ymeti m.i
hammenenin yilzde yetmif 
be~ini buldugu takdirde iha
lesi icra k1hnacakbr. Yine 
bu k1ymeti bulmazsa 2280 
num rab kanun mucibince 
bor~ bei aene müddele tecil 
edilecektir. Artbrma tartna
mesi tarihi ilindan itibaren 
yirmi gtin müddetle icra da
iresinde a~1k bulundurulaca
gindan her kes tarafmdan 
görillebilir. Mahcuz gari men
kule ipotek sabibi alacakb
larla diger alikadarlank 
haklanm ve hususi f aiz ve 
masrafa dair iddialarant keza 
ilin tarihinden itibaren bat· 
hyarak evrakt müsbitesile 
yirmi gün zarf1nda icra da
ire1ine bildirmeleri liztmdar. 
Aksi halde Abt bedelinin 
paylqma11nd a· 

• 
ftte Bak1n1z 

RKES SORUYOR: 
M.da ($em1i Hakikat) 1n hUkGmet konat1 kar1111ndaki 
eUluk Sergiainde) 

- Mltterilerin aktn1 göze ~arp1yor ? 
2 - Buradaa alat verit edenlerin y8zll g&ler ? 
3 - Herke1 berkese bu Ucuzluk Serrisini tavaiye edip 

duruyor? 

(:ÜNKÜ: 
- Uaeu mal satan bu miie11ese ucuz mal sabn ala

bilmek i~ hi~bir zahmetten, hi~bir fedakArhktan 
~kinmet. 

- Mllfteri alcbj1 heqeyden ve burada gördüiü nazi
kine muamele ve kolayhklardan memnundur. 

) - Herkea, herkeae bu aergiyi tav1iye eder, ~llnkil: Bu 
1111'8tle ta•liye ettiji adam1n arkadafhjan1 ve min· 
aettUhinu kaai..-. caldar1 lkamu • 

huriyeti korumaga ~agira

caklard·. 
Kong1 bittikten sona üye-

ler Atiamn ba§hca sokak
larmdabir gösteri~ yaparak 
me~hu asker amtma ~elenk 
ler ko,acaklard1r. 

Atin (Özel) - Bütün i§· 
~iler, ~a§hakan M. <.;aldarise 
bir d{ge heyeti göndererek 
kralmgelmesine mäni olma
sm1 t menni etmi§ler ve eski 
haJdemümanaat edeceklerini 
bildimi~lerdir. 

• 
'~"' 1111 II 

l§lerimiz 
i>n1di FaJ dan1 

Kalch!,. 
irsanlrk bilgisinin eo ziya

de leriledigi ve müsbit bir 
hal aJd1g1 bu znmanda falc1-
hk, istikbalden ve gaipten 
cen vermekJe ya§ayan insan 
lar. hatta Avrupada bile pek 
i;odur. 

Fakat 1935 senesinde, ci
hai sulhunun mukadderabm 
Oll albnc1 asarda gelip ge~
m·1 bir Nostredomüsten ög· 
necek veya bu adamm bu 
ginü 3 bu~uk asir evvel tea· 
pil edecegine inanacak alim
ler ve kafah adamlar mev
eut olmad1gma inanmak ~ok 
feci olmaktad1r. 

Bir muharrire !lÖre1 Nos
tredamüs hayatta iken Ce
nevrede Cemiyeti Akvamm 
toplanacag1 :fakat gene Ce
miyeti Akvamm yeni bir 
F rans1z - Alman barb1na ma
ni olam1yacagm1 a~1k surette 
yazmt§ imif ! 

Bu garip haberlere, Cemi
yeti akvamda fU and~ Habe§ 
meselesile ugratanlarm ne 
dediklerini anlamak ,cidden 
güzel ve eglenceli olacakhr. 

Tarikat~1lar1n 
Muhakemesi 

Ankara ( Özel ) - Tari
kat~1hktan su~lu ~O kitinin 
muhakemesi, Ankaraya nak
ledilmittir. Bunlarm muha
kemelerine bugiln gizli ola
rak debam edilmi~ reisleri~ 

nin sorgular1 yaptlm1~hr ----„·----
Yeni Adam 
83 üncii say111 ~1kh. f ~in

dekiler. lsmail Hakk1, Son
suz trajed. K1sa tettkik ve 
tenkitler. Anlipati. Victor 
Hugo, Allah m11 Aptal m1? 
Huxlev, yazman halk. Jug· 
nier, ar ve sosyal hayat. Ca
mi, siyasa acununda olanlar. 
Kültür tetkik ve tenkitleri. 
Dgrubunun sergisi. Maizel. 
okul hekiminin ve ögretmenin 
yeni rolü. Ars1ulusal tecim. 
Vahdet Gültekin, ilim ve sa
nat. lsmail Hakkk1, i~timai
yat. Nusrettin, Allah nedir? 
Resimler ve karikatßrler. 
Degeri 10 kuruf. 

Acele sat1l1k 
Kar111yaka Banka sokagm

da 24 - 66 numaralt evlel' 
acele sabhkhr. 

ldarebanemize mßracaat. 
ll-6 

. S ACUSTOS 

Me~hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserinden 

./Jr7ilfNEllCi /(,z1 

~a~1 

CAKICI EFE ... 

- lKiN Ci KISIM -
YAKAN A$K 

-12 -

Cak1c1 da madam Emilyay1 
görmekte sab1rs1zlan1yordu ! 

- Biliyorum. Ben de seni 
k~o severim. 

- i~te kar§1hkh olan bu 
muhabbct namma, ben sana 
sana sormadan bir ii;eyler 
yaphm„ 

- Neler yaktm Ay§e .. 
<;ak1cmm yüze ~1kmak üze

re oldugunu duydum. Ve Aya 
soluga indigini de ögrendim. 

Sonra ... 
- Ayaslog da bir tamd1k 

arad1m ve buldum. 
- Sonra ... 

- Bu adam1 buraya ~agirt 
hm. Eline be~ on mecidiye 
koydum ve dedim ki: "Sen 
~imdi kalk Ayasuluga kit, 
<;aloc1 ile bir madam görü§
mek istiyor, buna bir ~are 
bul. Bu ~areyi bulursan seni 
zengin ederim!„ 

- Ne dedi? 
- Biraz dütündü ve: "Bu 

it gü~tür amma, senin hab
rm i~in yaparim. „ Dedi. 

- $imdi ne yapacag1z ? 
- Emredersen yarm Aya-

smu~a gider, benim dostum 
olan Mustafanm evine ineriz. 
Bundan sonras1 ferrahhr . 

- F erah m1 declin! 
- Ben söylemiyorum, ki· 

g.t!arim, fahm söyliyor. 
- Suhalde, yar1n Ayaso

luga gidelim. 
- Pekali .. 

*** 
Haris ve güzel kad1n, hiz-

Bulgar askeri 
~iiras1n1n 
Karar1 •• 

Sofy ( Özel ) - 26 ve 27 
T emmuzda Sofyada fevkali
de i~timaa ~ag1nlan Bulgar 
1uray1 askerisi Bulgar ordu
sunun haz1rlanma ve talim 
ve terbiye itlerini g&zden 
ge~irdikten aonra bu meyan 
da seddedi1en Askeri birli
gin en faal azasmdan •e 
hudud harici edilen miralay 
Vel~efin en yak1n taraftarla
rmdan yl\ksek rtitbeli 9 za
bitin de azline karar veril-
mi§tir. 

Bunlar araa1nda Ab1k Da
hiliye naz1r1 miralay Kolef, 
askeri birligin idare heyetin 
den miralay Kalenderof ta 
vard1r. "' 

~urantn bu karar1 beßftz 
kral taraf1ndan tudik edil
edilmedi;inden gaz-etelere bil 
dirilmemittir. 

$üran1n bu karar1 tatbik 
olunduktan sonra ayrica Har 
biye naZ1nn emrile gene as
keri birliiin en faal azas1n· 
dan kü~ük riltbeli 25 zabit 
daha ordudan azlolunacakbr. 
Bu suretle hükumet vaziyete 
hikim olmak ve seddedilen 
Vel~ef taraftarlar1 t akeri 
birliiin yeniden ihy&11n1D f}nü 
pe „g~ek iatemoktedlr. 

1 metci Ay11enin bu itgüzarh-
1 gma ~ok memuun oldu. Ve 

o gece gözüne bi~ uyuku 
girmemitti. 

Ertesi gün ilk trenle Ayas 
lug~ gittiler, ve Ay,enin ta
md1g1 adamm, Mustafamn 
evine misafir oldular. 

Mevzim yaz. ve ~ok s1cak 
h. Mustafa kü~ük evi, bava 
almaz bir evdi, günet de da
mmdan eksik olmazd1. Bu ev 
de s1caktan bunalmak bir!Jey 

l degildi! 
Sivri sinekten durmak da 

mümkünsüzdü. 
Serbes hayata ahtm•f, 

evin de her zaman dekolte 
ile gezen, istedi zaman 
sokaga ~1ka Emilya bliyük 
bir 1zbrab i~inde kalm11t1. 

Ayfe, ona, Aya10Iukta lz
mirdeki ~iplak veya yan ~p· 
lik giyinmenin ne neticeler 
verece;in i güzelce anlabmfb. 
Bunun i~in ne a~d1p aa~yor 
ne de istediii 1ekilde soka· 
ga ~1k1yordu. 

Her 1eye rap idi, fakat 
btr .an kadar iri, olan sivrili
neklere bir tfirlft ah1am1yor• 
du. 

Ayte: 
Aman .Ay1e.„ 0 gilzel 

adam alllahm bu en ~erbat 
yerinden nas1I yetifti?. De· 
mekten kendisini alamadi. 

Bununla beraber, <;ak1c1 
ile miilikat ..-zusu ile bu 
cehennem azaplar1na taham
'QlÜI de ediyordu. 

Üümit, ona beqeyden lla· 
tün geliyordu bu hraatta ge~ 
kalmad1. 

MQftafa, <;ak1c1ya miira· 
caat etmif ve muvahlc cevabt 
da alin19'1; fak~t Cakia : 

Mustafa bu kadm ya 
b1r cu• ise „. 

DemekteJl ketiidisbli alpa 
m1fb. 

Muatafa bu ciheti Aned 
- kendi ulünce - inceden iD 
ceye tetkik etmi11, fakat 
selenin ancak güzel bir 
fl"1ar1khiindan ba1ka birt;f 
olmad1pu pbuk anlamlf\t 

Ve m„lkabn karar~ 
gün, <;akc1 enittesine ve de

. jirmenci laz1 Maryaya: 
- Bagtln bizi kim ziyar~t 

edec6k bilir miainiz?. D~ 
- Bilmiyoruz amma .• Her 

hakle ya ecnebi bir kada• 
ya da ecnebi bir adam ••. ~ 
dßu. 

lJi buldunuz. B~~i:ii 
bizi eaaebi bir kad1n ~ 
ziyarete gelecek! .. 

Marya esaae bu ziyaredlll ra
föyle, b&yle haberdarch· V 

kicamn resmen teblijineiiaY· 
ret etmemekle beraber ataem• 
r.un olmad1. I) 

- Doirusu! dedi. Ecoe r 
ve zengi 1 bir kadl11111 b&yle 
1ss1z yerlere gelme1ine ..... 
yorum. 



Saldf e ;! -
•n Dahili ve ~oCuk hastahklarl 

doktoru~: AT ALKIN 

Mahniut Sevket 
" RUSVA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diplon1a Numaras1 4-18 - a4:8 
Hergün saat 15 - 18 ze kadar Kar~1yakada inkiläp soka

~nda 15 numarada hususi hastalar101 kabul etmektedir. 

( Halk1n Sesl ) 5 AGUSTOS -i 

Tecrübeli bir : 
muallim 

llk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
-;ok kuvvetli ~ah~tmp yeti~
mek üzere hususi ders ver
megi teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Ad Arahfmm res : y agc1:1~a·r 
sokag1 ARiF OKURER. 
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Hükumet 

9 

Sinir hastal1klar1na ~are bulundu. 

~-

Seyredenler -~u kadmcagaz l{ederiuden, dü!?üncelerinden ~ild1racak diyorlard1. Fakat 
baz1 baz1 Kabaday1 ve Yükselden birer tane i~tihahk alm1ya ba~ladiktan sonra keyfine ve ~I = -- -- • ne~'esine payan bulunm1yor. 

·.::':".:~ .. :::::~~~ lidiliiClM 
Kaq1smda 

= e 

~--------------

-
Saat ,meraklzla-

~ 

. rzna müjde 
Hayatm1zda saat t · „ 

lefa h amirah derdinden kurtulmak ve b1r 
ya ma sus yapbrmak · . . v 

- k . istersemz b1r defa magazam1za 
•gramamfr ~ndi menfaatimz icab1d1r. Tamirat teminath 

ve enm olup muallim b't . . . 
•• ' za 1 an memurme J§~iye 

Yuzde 30 uskontoludur 
Her nevi cel) JpoJ , .. 1. . 

)IU . . • " • nlclScl, c 1var saat1 111cvcut 
P he<li,Yeltk e!':iya (1ahi bulnnnr. 
Fantazi gühik can1lann her nun1aras1 

5elmi~tir. 
Odun pa:z.an Y ol bedesteni Numara 47 

TEKIN KUBILAY 

• • • erg1s1n1n Ucuzluk 
V E 

Y e n i 
<;e~itleri 

B„yük Tenzilät1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1 1 hediyeliklerinizi e§i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 
Sayg·1dcger mii§terilcrimizden gördügümüz büyük ragbet

tcn ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e~itler getfrdik. Fiatlanm1z c;.ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan luhafiyeye ait bütün iht ya~larm1Zl ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her bangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

Satislarin11z he1· vak1t n1uhavyerdir . . "' 

Edebi sahne 
HALK 

BUGÜN 
iki büyük filim · birden 

A§1klar Oteli 
ANNY ONDRA 'mn 
~aheser Komedisi 

~ iki Yüzlü A§k 
FRANSIZCA Sözlü, ,ark1h Cbüyük film ~ +( --(SINEMA)--

+c Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar gönleri sciat 

+c 14 de ba~lar. 

:~:,,:~~~~~~~~~~""~~~~ 

Gözlüklerinizi 
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Zogonun yaveri 
Muharrem Bayrakdar Neden 

Daga f;ekildi ? ... 
Y AZAN: Adam Sakhyan Bir Arnavut 

-9-
Bu adam da bir h1ristiyan

d1. Herkesin bildigi katolik 
oldugu halde, Yunanhlar, bu 
adamm bir Yunanh oldugu
nu iddia ederlerdi. 

Arnavutluga henüz kral 
olmad1g. sirada Ahmed Zogo 
ya büyük yard1m ve hizmet 
eden adam1n ismi Teofan 
Mavromati imif; bir~ok gü~ 
ve füpheli i,lere girip ~·k
bktan sonra, piskopos olma
ga karar vermit ve kendi 
kendine piskopos olmuttur. 

Ba adama rubani mevkii 
ve riltbesini veren bir pati
rikhane yoktur! 

Yunanilcr, bu adam1 vatan 
haini addederler; Atinah ol
duiu haJdc vata01n1 inkir 
etmittir, dedi. 

Atinada gazete ve tiyatro
larda ~htbktan sonra M1s1ra 
gitmi1, hukuk hocahk yap
mlf, buradan da Amcrikaya 
gitmit ve bir talebe olmu1tur. 

Amerikadan sonra Ama· 
vutlukta göriinmü§ ve burada 
mrbnda bir piskopos cübbesi 
bqanda da bir papu küläh1 
vard1 hem de ortodoks bir 
piskopos olmuttu. 

Arnavutlukta Epirde ve 
Epirin fimalinde ve baz1 yer 
lerinde ortodoks dinine salik 
Anaavutlar vad1r. 

$imal lus1mlannda ve Ma
lislrler denilen katolik Ar
navutlar vard1r. Bundan son
ra, ismini Tan Nali'ye ~evir
mif ve ba aaretle tam Arna
vut olmaftu. 

Uzan m&ddet Osmanb hü
ldlmetine, katolik Aarnavut
lar nanuna kafa tutmu1, bir 

2 2 S E 

müddet Avusturya hamaye
sini kazanm11, hasah tam ser
güse1~i bir adam olmasma 
ragmen bu buhranda Arna· 
vutluga hizmet etmi1tir. 

Zogu kabinesinin hare
ketleri nihayet Amavud bey
lerinin kendisinden yüz ~e
virmesini mucib olmu1 ve bir 
gece Fan Noli Tirana kuv
vetlerile lgirmi§. ve Ahmed 
logo Ba,vekileti birak1b 
ka~maga mecbur kalm11tar. 

Fan Noli, bu darbe üzerine 
Arnavudluk ba1vekili olur
ken, sabak ba1vekil Ahmed 
Zogu da bir iki dastunun 
yard1m1 ile bududdan ge~e
rek Sarbistana iltica etmi,tir. 

Osmanb hükiimetinin inhi
lilinden, umumi harbden 
sonra Avusturya imperator-
lugunun y1k1lmasmdan sonra 
Arnavutlukta iki harici ihti-
ras hüküm sürmege ba§la
m11b. Bir tarafian Yugoslav 
yaya, beri taraftan da ltaJya 
nüfuzu! Bunun i~in de bu 
kü~ük memleket reaskärmda 
bulunan hükiimetler, bu iki 
nüfuzdan birine hizmet et
mekten hi~ bir vakit kurtul-
mamt§br. 

Ahmed Zogo S1rbistanda 
evvelä ~ok Himaye gördü. 
F akal reiskira ge~ince, bun 
lar1 unutmuf ve ltalyaya ku
cak a~m11hr. Bunun i~in bir 
gün gelip te Ahmed Zogu 
memleketine ve memleketin 
idaresi ba1ma dönünce Yu
goslav dostu olalacak ve 
ltalyaya dil1manlak ilin ede
cekti; degil mi? 

-( Arkas1 var )-
~ s e 

Ufüncü Murad 
Safiye Bafu Sultan ________ „„„ _______ _ 

- Ba~taraf 1 1 incide 
Veneclik k1yilannda kürek 
mahkiimlugu yapmtfb. Bu
nun i~in mükemmel surette 
ltalyanca bilir ve konufurdu. 

Esarette ~ok s1k1nb ~ek
mitti. Yan ac, var1 tok kü
rek ~ektirilir ve ~aplak vü
caduna mütemadiyen kirba~ 
vurulurdu. Birgün firsat olu
veripte esirlikten kurtulunca 
ilk it olarak korsanhk et-
miye karar vermi1 ve i1te 
mefhur Kara Ati bu suretle 
yet~mitti. 

Korkulacak derecede !lid
detli bir adamd1; hele li-aJ
yanlar i~in... Buna ragmcn 
itibarile ho1 sohbet, iyi kalpli 
inaani hisleri -ama f talyanlar· 
gayrisi i~in!- malikti. 

Esterin pe tubaf bir vazi
)·ette söyledigi: 

- Bizi &ldürme, pafa! .. 
S6zü Kara Aliyi bem gül
dilrdü, hem de nazan dikka-„ 
b celbetti; ve: 

Senin achn ne?. Diyc 
diye dordu. 

Eser, zekiveti ile bu su
alden kifi derecede limide 
dilttil ve daha emin bir ta
varla: 

- Eater! Dedi. 

- istalyana benziyorsun, 
~abuk söyls nerelisin ve han
gi millettensin ?. 

- Kuduslu bir Yahudi 
k1z1y1m; henüz ~ocuktum, 
Kudusdan istanbula giderken 
i~inde bulundgumuz gemi ile 
esir tutulduk; Venedige gön
derildik. Babamm ne oldu
gunu bilemiyorm, fakat ben 
yedi ~a,mdanberi Sinyora 
Bakunun yanmdayam. 

Kara All, esir dü§en ka
dmlardan birisinin Venedik 
hükiimetinin Korfodaki vali
sinin kar1s1 olacagun heman 
anlad1, ve: 

- Yanmdaki Sinyora Ba
fo m1d1r?. diye sordu, 

- Evet, birisi Sinyora 
Bafodur, digeri de k1z1 Lu
kiya .. Bizi öldürmiyeceksiniz, 
degil mi? yata?. 

- Hayar.. Seni agama 
takdim edecegim; Sinyora 
lan da esircilere satacag1m, 
intallah rahat yerlere dü1er· 
ler. 

Bir sava1 meydanmda bu
kadar gevezelik yeterdi; Bu
nun~ün Kra Alinio sesi bir 
gök gürler gibi gürledi: 

- Haydi babacanlar •.. Dedi 

• ' 
·istanbulda 

Bugda y stoku boyun3 11 
. art1yor 

istanbul (Özel) - Son gW 
lz 

ler 1ehrimize ~ok buidllD 
gelmi§ ve 1ehirdeki stok-ml e , 
tarmm her gün biraz dalll 
ka '>armas1nm tesirile bugd,_.-.i 
fiatleri arbk eski yükse 

Bulgarlarrn manevrasz 
T •• k• k •• t • J k • • k J günlerinden uzak bulanma ur 1yeye ar§I gos erl§ er yapma 1~1n ra tadir. Fiatlar timdi yüks 

Vladislav ad1na merasim yap1yorlar ~;~~r.d~~! ~;~~:.~:t:m 
Sofya 4 (A.A) - Leh-Ma t Halkm Sesi: iki gün evel :IIere dostlar1m1z Yugoslavya danberi ilk defa olarak 

~~r kraJ~ Vläd!sl~vm bahra.~1 1 B~lga~larm Türkiy~~e kar11 l ve Romanya . hükiimetlerini- mu1ak bugdaylar bet kurat 
i~m terhb eddm1§ olan to-

1 

goster1§ler yapmak 1~m Var- de davet etm1§lerse de, dost tan a1aki sattlmitbr. Yumu" 
reu Varnada ba§lama§br. Bu na muharebesinde ölen Le- hükümetler bu törene isti- §ak bugdaylann dOnkü e~ 
törenin tertibine önayak olan histan karah Vladislov adma rak etmemi§ler ve hatta Ma- ~ok fiati 6 kuruf 35 pa 
lar Lehlerdir. tören yapacaklarm1 yazm1§- caristan hükümetide buraya en az fiati ise 4 kurut 3 

Söylenildig.ine göre Lehis- tik. bir heyet göndermekten sar parad1r. Sert bug-daylar u 
tan Bulgaristam lslav birligi Bulgarlarm gayesi eski fmazar e~~r~k S~fyada bu- dün 4 kuru§ 15 paradan 
pe§inde ko§maktan vazge- Lehistan krahm anmaktan lunan el~1sm1 tor:n~e bu- kura13 kadar sablm11br. 
~irmiye ~ah§maktad1r. <;e- ziyade bir Leh - Macar - lunm1ya memur etmi§br. llgili olanlar 6niimiizde 
kosJovakJarla - Yugoslavlar Bulgar birligini kuvvetlen- Bu suret)e Bulgar manev- hafta ekmek fiatinin dllfme 
heyet göndermekten son da- dirmektir. Bulgarlar bize • rasmm suya dü§mÜ§ oldugu- sini ~ok tabii ve prt ••Y i 
kikada vazgezmi§lerdir. kar§J yap1lacak bu gösteri§- da a§ikärd1r. maktad1rlar. ti 

s ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ B B e B A 

Afrikada birzenciyihapisane- 1 Halide Edib 
den ka~1rarak agaca ast1lar i 

1 b . . „„. lnd 
Yreka ( Karliforniye ) 4 (A.A) - Zor a ap1saneye g1rcn f f b ) Jd• e• k )d k ub 

2s ki§i Johnson adh bir zenciyi yakal1yarak bir agaca as- S an U a ge 1. Ir 8}' 8 1 . 
mM·~1ard1r. Jonsoln bpir b•t• ö1dur2•3·•b:nu: bulu·f "'d.. tan sonra Parise dönecek 

are§& e en lrlDCI e.§- On senedenberi memleket Otomobil, Halide Edi • e 

rinde Londraya gidiyor di§t'lda bulunan bayan Hali- bem1ircsi bayan Mahmare.U. ·, 

Lonra 4 ( A.A) - Mare,al Peten Te§rinievvel aymda 
Londraya gelecektir. Mara§aJ, Lord Derbynin misafiri ola
cakbr. Ve Frans1z - ingiltere müttehit sosyetelerinin 23 
Birincite,rinde verilecek olan y1llik §Öleninde haz1r buluna
cakbr. 
~ s 

Bir anla$mazlrk 
------- - - -00---- ------
Polonyadan Dancige giren 

mallardan al1nan vergiler 
Dancig 4 (A.A) - Dancig 

deki Polonya genel komiseri 
bay Popee Dancige giren 
baz1 mallardan vergilerin kal 
dmlmasma dair istenilen 
izahat hakkmda özgür §ehir 
senatosundan bir cevab al-
Mlfbr. 

1 dagma göre, casus Selänire
ten de ka~arak Egine ada
sma gitmi~, orada da yakala 
narak bir daha firar etme-

1 nin yolunu bularak ortadan 
kaybulmu§tur. 

Senato Vartova hükiime-
1 

tinin Dancig yolu ile Polon
yaya gidecek olan mallar 
vergilerinin Polonya gümrük 
lerine verilmesi hakkmda 
1867 tarilhli emirnameyi kal
d1rmak istemesine teessüf 
etmekte ve bütün D ncig 
ekonomisi üzerindeki tesiil e
rini önemle kaydetmektedir. 

spor 
- Ba~taraf1 1 incidc -

heyeti reisi Muhlisin hare
ketini fudbol h(·yeti örtbas 
ederse, ve yine Altay, Altm
ortu ( B ) tak1mlar1 macmda 
bir ka~ kendini bilmezin ha
keme taarruz etmesini ( ha
kem raporunda bildirdigi 
halde ) heyet ( onlar Altm· 
orduludur ) oniara ceza ve
rilmez d ersc bu ~i rkin hä
diseler de böylecc devam 
eder gider. Fnkat lzmir spo
ru da iflas eder. Nctckim 
( son günlerde 2ld1g1m1z 
U§ak, Manisa ve Aydm ne· 
ticeleri de ) izmiride sporun 
s1f1ra indigini isbat etmcge 
käfidir. 

Nota Bundan ba§ka Po-
lonyanm durumunun öügür
lügünü Polodya hükiimeti ta
fmdan Versay andla§masmda 
tanmm1§ olan Dancig ~eh
rinin hayatam tchlikeye koy· 
dugunu söylemektedir. Son 
olan sanato tarafmdan ahnan 
tedbirlerin yalmzca serbest 
§chrin bayat ~artlarile ilgiJi 
olduklan vc ekonomik alan
dan d1~ar1 ~1kmad1klar1 ya
z1lmaktadu. 

Hakiki isminin Buham Otto 
Straser oldugu anla§1lan Bul
gar casusu evrak1 ilc birlikte 
Selänik mutabil casus te,ki
läb ikinci büro §efligine tes 
Jim edilmi§ti ' . 

Yukarki telgraftan anla§1l-

Bu kadmlar1 bizim gemiye ... 
Bu gemiye degüzel bir ate§!.. 

Kök gürler gibi bir sesle 
böylece verilen bu emir, ü~ 
kad101 titretti ve sanki bir 
kasirgaya ipret oldu. 

( Arkas1 var 

$1mdiye lrndar ~1kar1lan ha 
diselerden ac1 ac1 bahsettik. 

1 Dinletecek makam bulama
d1k. Dünkü hädiscyi dedinle
yecek makam yoktur. <;ünkü 
aläkadar fudbol heyeti inhi
läl etmi~ vaziyettedir. Fakat 
isterse mmtaka heyeti i§e. 
el koyabilir. 

Bu ma~m birinci devresi 
~ok güzel ve ahenkli ge~ti. 
Her iki larafta zaman zaman 
ge~irdikleri tehlikelerden son
ra devrenin sonuna dogru 
Aydmdao $evkinin §ahsi bir 
giri§i neticesinde yaptig1 tek 

de Edip bu sabahki Semp- evine götürmü1tilr. Akraba'" 
Ion ekspresile §ehrimize gel smdan ögrendigimize gör · 
mi§tir. Bayan Halide Edip Halide Edip burada bil:11a1~•• 
istasyonda hem§iresi bayan ~ok özledigi torunu Ome 
Mahmure ile ailesi erkäm görmek üzere gcldijini, h,~•••..1 
tarafmdan kar§tlanmt§br. §iresinin edinde bir ay ka' e 

T renden inince ~ok heye- dar misafir hald1ktan sonrl 
canlanan bayan Halide Edip Pariste bulunan eti bay Dr· ~ 
biraz sendelemi1 ve yava~ Adnanm yamna dönce;idka 
yava§ yürümiye ba§lamt§br. söylemi§tir. (Aktam) bul 
S .-....~ olgu11 yüzllnde va andan 

uzak ge~en uzun y1llar1n Bulgar cas~u ir 
b1rakttg1 izleri ta§ayan Hali- _ Battarafi t incide - ret 

turyah pasaportu ile ve 
de Edip epice ~i§manlam•§ ?.'!te 
görünüyordu. Üzerinde koyu Hans ismi ilc Bulpristd e 
läciverd bir manto ve ayni hududundan Yananistu• 
renkte sade bir kostüm 111 

girmiye muvaffak olmUfhlt• 
vard1. fstasyondan ~1karken k 

Otto Hans o zaman Yund 111 
yamma yakla1an bir muhar- · 

aratbrma te~kilib tarafmdaO 1 
ririmize sadece: 1- 111 

_ "Görüyorsunuz ki, ~ok yakalanarak sorgusu yapa d 
mütchayyi~ bulunuyorum. mak üzere Kilkis hapisane"' b~ 
Söyliyecek bir1eyim yoktnr." sine sokulmuttur. II'" 
Demi§ ve adamlarma siklat- Farat aradan bir ka~ gDll 
hrarak bir taksi otomobili ge~meden esrarengiz casut 

Kilkis ahpishanesinden fir• önünde durmu~ ve hem,ire
sinin yard1mile otomobile etmege muvaffak olmuttur· 

Otto Hansm Selinige firat 
""""'.........,.,,..., ........ ...,. .. ,.., ... ..,......,,.._ ettigini hab er alan mukabll 

golle oyun J-0 Aydm lehine Yunan te1kilah bura tetkila 

binmi§tir. 

bitti. hna bir tifre ile malunaaf 
ikinci dcvrede oyunu he- vermit ve teikillbn eDJllUkf C 

yet umumiyesinde Albnordu tedir adamlardan bir ka' 
häkimdi. Fakat neticeyi de- Otto Hansm pefinc takilar„ •s 
gi~tirmek imkäm bulamadl. onu gencl evlerin buhmdul' lD 

Bu dcvrede de Aydmm yap- gir sokaktaki otelde yakaW" 6n 
t.g1 bir gole Altmordu pe- ff k 1ar.1-. d maga muva a olmut Wl 0 

naltiden yapbg1 bir say1 ile 11 
mukabele cderek oyun 2-1 - • • • „ 1· 
Aydm leyhine neticelendi. Bulgar ordusof tr. 

Yukar1da yazd1g1m1z hädi- f 1 
sede oyunun sonlarma dogru <la tevki at 
olmu§tur. Bir ~ok subaylar yr 

Aydmhlar dün c!dden gü-
zel oynadslar. llk defa yan- gosla ya ya ka ~mlf 
yana geien bu gen~ler bir Selinik (Özel ) - .A1J11AD 
arada ~ h1tmld1g1 takdirde haberlcre göre Bulgarist•••D / 
daha tehlikeli bir tak1m olur i~ durumu ~ok endifeli ,,,. ~ 
lar. Ald1klari güzel netice
den dolay1 kendilcrini tebrik 
ederiz. 

Manisa Sakarya tak1mile 
bir ma~ yapmak üzere dün 
Manisaya giden Altay tak1m1 
da bozuk bir oyuo ve fena 
tertip edilmi§ bir takamla 
1 - 0 maglup olmu~tur. Bu 
ma~ta Altaym üstad ve gil
zide kaptanlan Vahab yoktu. 
Manisahlar1 tebrik ederiz. 

rülmcktcdir. Kral Boris aa.J• ie 

binde subaylann ciddi -bir av 
suikasd h3z1:-lad1klan ortaya 
§1kmas1 üzcrinc Sofya „e fi· V 
libe garnizonlan ihtiyata ahn• 
m•:J be bir ~ok tevkifat ya• )' 
p1lm1§br. t 

Takib edilen subaJiarclaa 
bir ~oklar1 YugoslayaJ& ka~ 
m1§lard1r. S1rbca Politika ,.
zetesinin Bulgaristana sl,... 
si menedilmitfr. 


