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~ Türklerle Karşı arşıya 1 ~!~1!~1!!e~ Tugut-
~ Ya:ıan: Türkçeye Çevi~en: ~ lu merkez kazasının Yedi 

ti ANRI FÖY ı mahallesinde oturan Şükrü 
t!l~~~~ı -108- ıE~~~ kızı Naime isminde genç bir 

H d• b' k 1 ı·h' tı·malkı· ak- kızın oturduğu eve giren ay l a a ım hüviyetleri meçhul üç kişi 
lıselim sonnıtda kaza acaktır kızın ağzım bağlamışlar ve 

kaçırmışlardır. Adliye ve za-
Çünkü arazıpın darlığı 

kuvvetleri tahdid edecek ve 
bundan doğacak olan dar 
yerde fazlalık ta zayiatı ar
bracaktır. Şu halde ancak 
iki çözge (hal sureti) verdık: 
Her iki mmtakayı muhafaza 
veya her İınsini de tehliye. 

4 Birincikinun -Bugün 
gözüme ilişen bir Tan gaze
tesinde, Çanakkaleyi tahliye 
meselerinin İngiltere parla
mentosunda açık surette gö
rüşüldüğünü kördüm. Lortlar 
kamarlsında Lord Riblesdal 
ile Lord Lausdavn, general 
Nonronun bir rapor haz1rla-
mağa davet edilip edilmedil
mediğini ve Lord Kiçnerin 
şarka gidişinin de ayni mak
sadla münasibeti olup olma
dığını sordu. Lord Lausdavn 
bu suale cevap vermedi. Lord 
Milner bu tahliyenin Mısırda 
ve Hindistanda hasıl edecegi 
tesirlerin, kuvvei seferiyenin 
harekata devam ederek mah-
volmasma nisbetle daha az 
ehemmiyetliğlni söyliyerek 
tahliye fikrini müdafaa etti. 

Haydi° bakalım, ihtimal ki 
akliselim sonunda kazana
caktır. Fakat iş her halde 
çabuk olmıyacak. Çünkü ka
rar sureti ile müttefikler ayrı 
ayrı şeylerdir. 

ZENCİLERİN YERİNİ 
İNGİKİZLER ALIYOR 
Şimdiye kadar Çankkale

deki kuvvetler, doğrudan 
doğruya Harbiye Nazırına 
mebuttu ve Fraksız kararga
hı bununla meşguldu. Bu 
günden itibaren kuvvei sefe 
riye şark ordusile beraber 
başkumandanlık umumi ka
rargahı emrine geçiyor. Ge
neral jofr bakumandan sıfa
tile Fransız cephesinde oldu 

~ ~ ~ ~ 

Perşembe 
Me muası 
Perşembe mecmuasının on 

yedinci sayısı çıktı. 
Mütenevvi münderecat ve 

kıymetli imzalarla çıkan bu 
sayıda Tevfik paşa hatıratı
nın sonu. Habeşistanda bir 
Türk tefrikasının meraka 
deger sahifelerini, Naci Sa
dulla hm [Gece kuşlarını na
sıl yakalarlar] isimindeki fev
kalade güzel bir yazısını bu-
lacak, Mahmud Y esarinin 
güzel romanını lezzeıle takib 
edeceksiniz. İzmir gazetele
rine ve gezetecilerine ait 
olan meraklı yazı. Mizah, Si
nema, sahifeleri Ercümend 
ekrem Talu ile İbrahim Ala
ettinin güzel fıkraları vmer 
Rizanın kıymerli bir yazısını 
okuyacak siniz, bu sayıda 

en güzel resimlerle süslenmiş 
bulenmaktadır. Fiatı 7,5 
kuruştur. 

Acele satılık 
Karşıyaka Banka sokağın

da 24 - 66 numaralı evler 
acele satılıktır. 

İdarchanemize müracaat. 
1-6 

j gibi şerk cephesine de ku- bıta hadise ile alakadar ola-

1 
manda ediyor. rak takibata başlamıştır. 

ı 

İngiliz Generali Birdvud M • E k f 
bütün Senegallileri hemen , 3ll1Sa V 8 
Limniye ve oradan Mısıra •• •• •• 
gündermek iç.in Londradan U UrU 
emir aldığını General Brüla- Manisa Evkaf müdürü bay 
ra bildirdi. Mustafa Tokad Evkaf mü-
İngilizler sol cenahımızdaki dürlüğüne ,tayin edilmiş ve 

Simuen livasının mevziini tes clün yeni memuriyetine ha-
lim alıyorlar. Martinikliler _ re_!t~ etmiştir. 
General Birdvudun tebliğin
de dahil değildi; fakat zan
nediyorum ki azimet emrinde 
zımnen onlar da dahildirler. 

Artık zencilerin beyaz Fran 
sız kıtasile değiştirilmeleri 

mevzuubahs değil. Bunların 

yerine İngilizler geçiyor ve 
harekat bittikten sonra kuv
vetlerimiz gibi yarı yarıya 

inecek olan cephemizin mu
kabil kısmını kendi Üzerle
rine alıyorlar. Bu Fransız 

kıtaatının tamamen geri çe
kilmesi için büyük bir adım
dır. Evvela bir fırka, sonra
da iki. Bu, yükselen bir ra
kamdır. Şimdi de düşen ra
kamı takdir ediyoruz İki ay
danberi ancak bir liva ola
cak, fakat, aceba ne vakıt 
hiç olacak? 

Saat beşte 8 inci İngiliz 
kolordusu kumandanı Gene
ral Davi, General Brülar ile 
değiştirilip bıra~ılan cephe
nin tayin ve tahdidini görüş
mek üzere geldı. 

7 Birincikanün - Değiş
tirme işindeki tetkikat de
vam ediyor. İngilizlerin 11 
birincikanunda cephemizin 
(O 16) noktasına kadar ve 
sonradan (A 20) noktasına 

olan kısmı işgal etmeleri 
kararlaştırıldı. 

-( Arkası var )-

ecr ··beli bir 
.ual i 

İlk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmal derslerini 

az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 

çok kuvvetli çalıştırıp yetiş

mek üzere hususi ders ver

meği teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Ad • Arabfırını reS • Yağcılar 
sokağı ARİF OKURER. 
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Hüküm et 
Karşısında 

İzmir Birinci icra memur
luğundan: 

İzmirde Küçük salebci ha
nında kantarcı oğlu Ahmed 
Rifat ve İbrahim Eteme borç 
lu Urlanın Yelaltı mahalle
sinde oturan Ali Rıza Fat
işbu borçtan dolayı mahcuz 
bulunan ve şar~-rnn yol gar
ben Emine veresesi şimalen 
lfaticeye ifraz olunan mahal 
ve cenubcn kavalı Halille 
çevrilmiş Urlanın Y elaltı ma 
hallesinde 12-13 numaralı 
ve 1200 lira kıymeti maham
meneli ev ile poyrazı Hati
ce tarlası cenubu kavalalı 
Halil gün doğusu sahibi ma
lin evi ve gün batısı kısmen 
kesik ve kısmen Ali vere-
sesine ait tarla ile çevrilmiş 
3150 mntre murabbaından 

ibaret yarısı yeni bağ ve ya
rısı da tarla olan mezkur 
mahalde vaki 200 lira kıy

meti muhammenesli mahallin 
mülkiyetleri açık artırma su
retile satılılğa çıkarılmıştır. 

birinci artırması 935 senesi 
eylulünün birinci perşembe 
saat 11 de yapılacaktır işbu 
arttırmada satış bedelleri 
tahmin olunan kıymetin yüz 
de 75 ini bulduğu takdirde 
en çok artıra ihalesi yapı

lacaktır. 

Aksi ' takdirde en çok ar· 
tıranın teahhüdü baki kal-
mak şartile satış on beş gün 
daha uzatılarak ikinci a r tır

maları 17 /9/935 ta rihine rnü
sadif Cumartesi günü saat 
11 de yapılacaktır bu artır

ma neticesinde kıymeti mu
hammenenin o/o 75 ni bul
masın (satış 2280 numaralı 
kanun haricinde bulunduğun
dan) en çok artıraua ihalesi 
yapılacaktır işbu gayri men
kuller uzerinde her hangi 
bir suret ve şekilde hak ta
lebinde bulunanlar ellerinde
ki resmi vesikalarile birlikte 
yirmi gün içinde lzmir Birin
ci icra memurluğu ile Urla 

1 icra memurluğuna müracaat 
etmeleri şarttır aksi takdir
de hakları tapu sicilince ma
lum olmadıkça payiaşmadan 
hariç kalırlar. Müşteriden 

ayrıca o/o 2,50 dellaliye alı
nır satış peşin para iledir 
şartname 11/8/935 tarihinden 
itibaren herkese açık bulun
durulac ktır taliplerin o/o 
7,50 teminat parası veya ban 

ı ka itibar mektubu ile 933/ 
17545 numaralı icra dosya
sile lzmir Birinci icra me
murluğuna ve 934/110 numa
ralı dosya ile de Urla icra
sına müracaatları ilan olunur. 

30 Y.EMMU! 

1 Osmanlı Demir Meşhur Yunan 

1 i 

Muhrrrirlerindcn:lPavloslArgiru'nunlEserinden 

yollarının satış . 
.OrTİlfNINCİ Ktzı anlaşması J 

İzmir - Aydın Demir-yolu 
hissedarları ile tahvilat sahip 
leri neşrettikleri beyanname 
ile bir Mayıs tarihlı satış 

anlaşmasının Türkiye hüku
meti ve kumpanya tarafın
dan tasdik edildiğini bildir-
mişlerdir. Anlaşmaye ait bü-

~VI 

iM~~ ç. KiCi EfC 

- İKİNCİ KISIM -
- YAKAN AŞK 

-7-tün formaliteler tamamlan
mıştır. 

Demiryolu kumpanya tara- 1 İkinci bir italyan kadın de-
ğirmenci kızının keyfini bozdu fından bir Mayıstan itibaren 

Türkiye hükumeti hisabına 
işlemiş ve bir Temmuzdan 
itibaren bilfiil hükumet ida
resine devredilmiştir. 

İstasyon ve civar yollar, ı bir iz bırakması ihtimalinden 
ı binlerce seyirci ile dolmuştu. ve Çakıcının madam Laba-

Her ne kadar anlaşma 
projesi kumpanyanın hisse
darlar ve tahvilat sahipleri 
tarafından kabnl edilmiş ve 
mahkeme tarafından trsdik 
edilmiş ise de satış bedeli 
olan yüzde yedi buçuk faizli 
1935 Türk borçları senetleri
nin tutarı olan 1,825,840 İn-

1 

giliz lirasını Londrada Os
manlı bankasına tevdi edile
ceği tarihten sonra kat'iyat 
kespedilecekti:. 

Bu tediyatın Eylul 1935 de 
yapılması kararlaştırılmıştır. 1 

Bu tediyatı müteakip şirket 
hissedalarJn malumatı vere
rek hisse senetlerile tahville 
rinin tutarını nakit olarak 
kendilerine iade edecektir. 

istayonda Madam Labarun runu kendisinden güzel bul-
Çakıcıya kendi elite güzel masınden hali korkuyordu. 
bir altın saat heaiye etti. Bu sırada ikinci bir kadın 
ltalyan ceneral da, cakıcı belası daha çattı, geldii 
efeden çok memnun kalmıştı; Bu bela, belalann püskül-
ozaman için çok kıymetli lüsü idi! 
olan dürbününü verdi. İzmirde bu sıralarda gü-

Çakıcı nedense bu hediye- zel fakat ne olduğu belirsiZ 
leri kabul etti. bir kadın yaşamakta idi. Bu 

Madan Çakıcıdan kafi de- kadın kendisini İtalyan ol-
recede memnun kalmamıştı; mak üzere sanıyordu. Mal-
çok gözel, çok kuvveth bir tızlarda, Frenkmahallesinde 
erkekti, amma... Kendisine en büyük güzel evlerinden 
şöylece ve erkekce bir ilti- birişinde oturuyordu. 
fatta bulunmamıştır. Bu kadından herkes bah-

La Baron Montekarloda, setmekle beraber, hakkında 
Baden-Badende, Karsbuda doğru~an doğruya yapılacak 
her mevsim kaç can yakardı; bir şikayet yoktu. Evi kibar-
Avrupanın büyük eğlence lıktan bir an bile ayrılmı-
yerlerinde, birçok !delikanlı- yordu. 
lar, madam La Baronunu Fakat kimdi! Mükemmel 
küçük bir iltifatına nail ol- surette ve tabii şekilde İtal-Tahvilat sahiplerinin 31 inci 

Kanun 1934 e kadar toplan
mış faizleri de kendilerine 
verilecektir. 

mak için akla, hayala sığını- yanca konuşuyordu. Fakat ... 
' yan fedakurlıklarsaparlardı. Fransızca ve ya İngilizceyi 

Doğrusu bu Çakıcı çok İtalyancadan az mı bilyordu? 
Türk tahvilatının faizleri 

ve yeni varidat debentur tah 
vileri bir Haziran 1935 den 
itibaren hesaplanacaktır. 

"Financial l'imes,, 

İzmir birinci ıçra memur
luğundan: 

tuhaf bir adaı.!1dı!. Türkcesi de fena değildi. 
• • Viyanada doğmuş bir İtalyan 

Değirmenci kızı Marya, 
bu İta1yan madam belasının olduğunu söylemesine rağ-

men Almanca ve Rumcası böylece çabuk ve tehlikesiz 
d çok gerı idi. geçmesinden son derece e 

Evine gelen ziy retciler hep 
memnun olmuştu. Fakat Ça-

kibar ve yüksek muhite men 
kıcının hayalinde madamın İ 

sub kimselerdi. smi de Ma-

Menemen yo
lunda bir oto
mobil kazası 
Pazar günü saat 12 sula

rında Menemenden Berga
maya giden cadde üzerinde 

dam Emili Virtella idi. Genç 
ve çok güzeldi. 

Hayrettinin Mezahimden 
alacağı olan paranın alınması 
için burçlu Mezahimin ma
bal1esinin şehitle sokağında 
ki 23 numaralı ve 350 lira 
muhammen kıymetli iki katlı 
saalam yapılı bir bap ev 
30-8-935 tarihinde Cuma gü
nü saat 11 de satılığa çıka
rılacaktır. Bu artırmada satiş 
bedeli muhammin kıymetinin 
yüzde 85 ni bulmadığı tak
dirde en çok artıran istekli
nin üzerine ihale olunacağı 
ve aksi takdirde en cok ar
tıranın taahhüdü baki kal
mak şartile satış on beş gün 
daha uzatılarak ikinci artır
ması 14-9-935 tarihinde Cu
martesi günü saat 11 de ya
pılacaktır. 

, Ayvalık belediyesinde ka
yınlı 78 numaralı otomobiii 
yoldan gecen 13 yaşlarındaki 
Saide çarparak vücudunun 
muhtelif yerierinde ağır su
rette yaralamış hadise sıra
sında Saidin bir kolu kırıl 
mışhr. Yaralı sıhhi imdad 
otomobili ile İzmir memleket 

Bu kadının lzmirde otur· 
masının sebebi ne idi?. Bunu 
bilen olmadığı gibi araştıran· 
da yoktu, belki bir casustu. 
Fakat o zamanki Osmanlı 
hükumetinin, hele valilerinin 
gözünde, casus ne olabilirdi, 
sanki?. 

Ne ise... Bu güzel yabancı 
kadıl, lzmirin bir zamanlar 
çıldırtıb sevdiği bir kadın 
olmuştu. Said paşalar, o za
manın miras yedişi - bugün 
çoğu sağ olmakla hasebile 
ismini veremiyeceğimiz - bey 
Ierle ecnebi yüksek tüccar
lar bu kadınınevine devam 
ederlerdi. 

Bu arttırmada dahi gayri 
menkul kıymeti muhammine
sinin yüzde 75 ni bulmadığı 
takdirde en çok artıranın is
teklisi üzerine ihale oluna
caktır. işbu gayri menkul 
üzerinden hangi bir müşkilde 
hak talebinde bulunanların 
tarihi ilandan itibaren 20 
gün zarfında:vesaiklerile bir
likte dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar paraların paylaş
masından dışarı bırakılacak
lardır. yüzde 1-2 dellaliye 
müşteriye aittir. Şartname 

10-8-935 den itibaren herke
se açık bulunc.urulacaktır. 
Arttırmıya iştirak etmek is
tiyenler yüzde 7,5 pey akçe
sile birinci icra dairesinin 
35-3413 dosyasına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 2351 

hastanesine getirilmiştir. 
Hadiseye sebebiyet veren 

şofor 20 yaşında Mustafa 
tevkif edilmiştir. 

Zayi 
2665 numaralı cüzdanla 

Ziraat bankasının İzmir şu
cesine tevdi eylediğim meba 
lığ için istimlak etmek üzere 
bankanın evrakına tahtim 
etmiş olduğum tatbik mühü
rümü kazaen zayi eylediğimi 
ve atiyen zuhur ile bankaya 
ibraz edildiği takdirde hük
mü olmadığı ve b dema vu- ) 
ku bulacak tevdiyat ve red
diyat için baladeki mühürü
mü istimal edeceğimi mübey 
yin bu beyannamem Ziraat 
bankasına tevdi kılındı. 

İzmirde Mısırlı caddesinde 
ikinci Süleymaniye mahalle

sinde l 13 numaralı evde 
oturan Mayer kızı 

Same 

Bu kadının evinde binler
ce eriyib giderdi, ve ne tu
haf hi bu eçnebi kadının 
evinde hizmetci olarak Ayşe 
isminde yaşlıca bir kadından 
başka kimse yoktu. 
Ayşe geçkince, çirkin bir 

kadın olmasına rağmen Eme 
liya Virtellanın işine yaraya
cak hususiyetlere malikt!. En 
baş hususiyeti, kahve veya 
kağıd falı açmaktaki f evkal
ade mubareti ve isabeti idi. 
Her hafif meşreb kadın gibi 
Emeliyada fala, hele kağıd 
falına son derece düşkündü. 

Bu sıralarda Çakıcının adı 
Müslüman ve Hristiyan bü
tün İzmirlilerin ağzında idi. 
Değirmenci kızı Marya ma· 
carası, İzmir Hristiyanları ara 
sında derin akisler yapmakta 
idi. 

( Arkası var ) 
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Dahili ve çocuk hastalıklan 
doktoru : AT ALKIN 

Mahmut Şevket 
RUSYA DAR0LF0NUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numarası 448 - ;J48 
Herglin saat 15 - 18 ze kadar Kartıyakada lnkılip soka

ğında 15 numarada hususi hastalarını kabul etmektedir. 

l•te no··ru··yorsunuz bu bakikatta anlapldı. 
'S' 5 Bu bıçak 15 defa gayet 

zarif traş eder adamı. 

Saat meraklıla-
-

rına müjde 
Hayabnızda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 

defaya mahsus Y•pbrmak iaterseniz bir defa mağazamıza 
a;ramanır keneli menfaatmız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine İşçiye 

Yüzde 3Q uskontoludur 
Her nevi cep, kol, masa, divar saati mevcut 

olup hediyelik eşya t~ahi bulnnnr. 
Fantazi gühik camların lier numarası 

gelmiştir. 
e.ı._ peun Yol bacl•-.i M9ua 47 

TEKiN KUBIL~ 

. ( M·h= 5all ) 

ALE DAR 
Eski kafalı yubazlan, nizam, intizam istemiyen kafalı dumanlılan nasıl yumruğu altına aldı. 

Karakuvvetin, şımarmış bekcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
içine sokturarak zamanın sadırazamınıll önüne fırlattı? 

'! 'IJ1'fi 

ALE~ DAR 
Babıilinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçarda? 

'f arihin bu çok ·meraklı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasım 
( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıb okurlarına 

• 

Yalnız /100/ Para 
Mukabilinde dağıtacağı ( 32 ) sahifelik resimli kitabcla 

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
( Halkın Sesi ) tarihin, ilim ve fennin, edebiyatın en değerli kitablannı hulasa ederek 

( 100 ) para mukabilinde okurlarının bilgilerini artıracak, 
kütü bhanelerini zenginleştirecektir 

Ucuzluk Sergisinin ~e;t~~ 
VE 

Büyük Tenzilib 
Tuhafiyeye ait bütün ibtiyaçlannızı, bediyeliklerinizi eti 
g6riilmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hOkümet caddesinde 

Şemsi Hakikat 
Ucuzluk Sergisi nden alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet· 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık tyorulmadan tuhafiyeye ait bütlin ibtiyaçlannızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir beple ifinize yaramayacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 
geri getirir paranızı tamamen alınınız 

Satışlarımız her vakıt muhayyerdir 
ril.lıAAOAA~AAAıılaA:ılldAAAaAAaeOOO* 

• Tilkilik Biçki Yurdu 
Milessisi: 

Zehra Hasan 

YUKSEL RAKISI 
Az zaman zarfında Kabadayı 

rakısı kadar yükselmiştir 
iDRAR T AHLiLi 

Kimyager Abdüsselim Ak
günlü Laboratuvan 

Saihk Bakanlığın mllsadelerile 2 inci Beyler sokağında 
Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmiştir. 
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsviçrede Tedkikatı 
kimyeviyede bulunan PASTÔR enstittlstinde idrar ve kan 
tahlilleri KORI enıtitOallnde Sınai ve maden tahlilleri llze
rine Çalıpn Kimyapr A. Akgtınlil her tahlili blzut kendi-
si yapmakta oldup gibi sayın etibbanın g&.terdikleri lllzum 
&zerine h•uıt arqbrmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar hergtln sabah yediden 
rece ona kadar açıkbr 

Telefon: 2052 

TA yy ARE s NEMASI Trı-ıı 
BUGÜN 

iki büyiik lfilim oirden 

1- FRAKLI ADAi 
SUZ VERNON -.FERNAND GRA VER - BARON FILS 

( Fransızca şarkılı ve s6zlli komedi ) 

2 - Aıktan Korkma 
LIONE HAID - RALPH A. ROBERTS 

( Almanca şarkılı ve s6zlii komedi ) 

--(SINEMA)-
Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Paur 14 Ü 

a;:ı~~'~+++m 

Okurlanmıza llüjcle 
~2 sayfalık renkli ve resimli bir kapla 

süslü kitaplar yalnız 

100 Paraya 
Tarihin kanlı ve meraklı savlanndan: Mevzuu tarilü ha• 

kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
- 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fubQf, 
- 2 Alemdaar ve fesi ve püskGI ihtiWi, 
- 3 Sarayda Rum kızları, 
- 4 Boj'azlanan Sadraza, 
- 5 lstemezillilk. 
- 6 Kanh Kılıç 
- 7 kanuni sultan Stlleymanın bir atk macena 

S. Ferit Şifa 
Eczanesine 

sorup fiat öğrenme
den kat'iyen alma-

GOZLOK 
üzeri ı e müşkülleri-. . 
nıze cevap venr 

Toptan 
S. Ferit Şifa 

Per 



Sahife 4 

Zogonun yaveri 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~---

Muharrem Bayrakdar Neden 
Dağa Çekildi ? ••• ---'Dra---y AZAN: Adını Saklıyan Bir Arnavut 

Kral, malumdur ki bir halk 
çocuğudur. Fakat cumhurluk 
reisliğini karallığa merdiven 
yaphktan sonra, o kad~r 
azamet peyda etmiştir ki ta
rif edemem. Benin gibi kra
lın Osmanlı hükümeti zama
nında kaçyüz kuruşluk me
mur olduğunu bilen pek çok 
tur. Ve Arnavutluk bu ka
dar azameti çekemez. Bunnn 
için kral milletin muhabbe
tini mütemadiyen kaybetmek 
tedir. 

Bununçün ben ne saraya 
girmek teşebbüsünde bulun
ne de böyle bir teşebbüşte 
bulunsam emelime muvaffak 
olurdurdum! 

logo, nazırlarla ecnebi 
devletler mümessillerinden 
başka hiç kimseyi kabul et
mez. Macbur kalmasa nazır
Jan bile kabul etmiyecektir. 

Bunun sebebi yalnız aza
met satmak deildir; biraz da 
korkudur. 

Viyana operasında kendi
sine yapılan mahut suikast
tanberi, Kral Zogo cihanla 
alakasını kesmiş bulunmak
tadır. 

Buna rağmen, Kralın sa
rayda yapayalnız yaşadığına 
imkan verilemez. "Prenses,, 
dediği hemşirelerinden başka 
elbet ona can yoldaşlığı eden 
vardır! 

Bu noktayı tahkik ederken 
öğrendim ki, krala genç ya
verin arasının açılmasının en 
büyük sebebi... Bir kadın 
işidir. 

Bu husustaki kanaatları 
kuvvetlendirt cek nektalarda 
yor değildir. 

1 - Tiranda oldukçe uzun 
zamandanberi bir madam 
bulunmakta ve bu madamın 
"kralın gözdesi,, olduğunu 
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1 
her Arnavud bilmektedir. 

2 - Bu gözde, kral Zo
gonun sarayı yakınında bir 
evde oturmaktadır. Bu ev 
çok güzeldir ve kral tarafın 
dan bu Madama hediye edil 
miştir. 

3 - Bu gözde Madam 
Viyanalı bir dilberdir. Bir 
Baron olduğunu iddia eder; 
ancak 25 - 30 yaşları arasın· 
dadır. 

Güzel ve çok zekidir. 
Kralla gezmeğe çıktığını gö
ren yoktur, fakat yalnız ola
rak sık sık geı.:er. Otomo
bille gezdiği vakit, hususi 
bir yerde [mahrem bayrak
tarla mülakat ettiği söylenir. 

4 - Mahrem bayraktar 
da 30-35 yaşlarında sıcak 
kanlı. güzel ve / esmer bir 
Amavud gencidir. 

Bu dört noktalık malu
mattan herkes lazım gelen 
mechulü bulabilir ve genç 
kabile reisinin neden dağ'a 

çıktığını tahmin edebilir. 
İyi haber alan Tiran ma

hafiline göre vaziyet tama
mile şöyledir: 

Viyanah kadına kral Zogo 
aşıktır; kadın da hafif meş
reb bir kadın olduğu için 
kraldan başka yaveri ilede 
sevişmektedir. 

Kral son zamanlarda bu 
münasebeti hissetmiş ve ... 
Yaver de milli bir vazife ifası 
(!?) için dağa çıkmıştı! 

Ve... İşin içinde bir kadın 
parmağı daha vardır: Kralın 
yaverini ayni zamanda Kra
lın hemşirelerinden birisi de 
sevmektedir! Bundan başka, 
Kralın hemşirelerinden Se· 
niye hanımın kocası Scnna 
Kriezi beyin de bu işlerde 
adı geçmiştiı ! 

( Arkası var ) 

Ucüncü Murad 
' --~~~~~~-------00--------~-----------

Safiye Bafu Sultan 
--~~--~----0000--------~~~~ 

Baştarafı 1 inci yüzde -
-' 

ğı topların dumanları artık 

küçük korsan gemisine siper 
teşkil eeiyor, rüzgarsızlıkta 
koca kalyonu olduğu yerde 
kalmağa mecbur kılıyordu. 
Buna mukabil korsan ğemisi 
kuvvetli kürekcileri sayesin
de istediği hareket ve ma
nevrayı yapıyordu. 

Kalyon kumandanları, harp 
ta1iinin bu aksiliğini küfürle 
karşılaştılar; mağlubiyet yüz
de yüz tahakkuk etmiş de
mekti. 

Korsan gemisi, bu fırsattan 
istifade ederek kalyonun büyük 
toplarının atış mahreki teşkil 
etmeden bir sahaya girmişti. 
hatta... Korsan gemisinden 
yiğitlerin. serden geçtilerin 
korkunç naraları, tekbir ses 
leri de Venediklilerin ku
laklarına kadar gelmeğe baş
lamıştı. 

Venedik kalyonundal<l bah
riyeliler vakıa ne bahaya o
lursa olsun gemi ve canları-

ı nı müdaaya azmetmiş idiler; 
fakat korsanların - Garblı
larca esatiri bir korku ile 
karşılanan - nara ve tekbir
leri, sonra... Havanın böyle 
bir c>nda tamamen kendi 
aleyhlerine sükun bulması 
hepisinin de maneviyatlarını 
kökünden sarsmıştı. 

Bunun için, daha şimdiden 
kalyonda esaslı bir şaşkmlık 
başlamıştı. 

Kalyondakilerin en ziyade 
güvendikleri büyük toplardı. 
Bu toplar uzaktan hedefe 
isabet yapmadıklarından hiç 
bir işe yaramamış demekti. 
Şimdi korsan gemisi iyice 
yaklaşmış olduğundan topla
rın artık küflü bir tabaca 
kadar da kıymeti kalmamışb. 

Bu suretle en ziyade gü-
vendikleri kuvvetin beş para 
etmeden sükuta mecbur kal
ması, kalyonda elim bir tey-
sir ve... :Korku husule ge
tirdi. 

Türk korsan kemisine ge· 

( Halkın Seai J 

ltalya adalarına sevkiyat 
Rodosdaki askerin 15,000 e çıkarılması için 

10, 11, 12 inci taburlar sevkedildi 
Londra (Radyo) ·_ İngiliz gazetelerinin 1 

on iki adalardaki askeri kuvvetlerini artır-
dıgmı haber almışlardır. 1 

im Rodosdaki bazı hastanelerin hükumetin 
istediği şekilde tanzimi için degişiklikler 
yapılacaktır. 

Bu habere göre, Rodostaki kuvvetlerin : 1 

15,000 ne çıkarılması için 10,11,12 inci 11 
taburların adaya götürülmesine karar veril
miş ve hazırlıklar yapılmıştır. Bundan baş- 11 

Bu arada adalardaki Yunanlılar arasında 
propaganda yapılarak bunları amele olarak 
Habeşistana göndermek için te~ebbüsJer 

yapılmaktadır. 
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Maris 4 Bay 
niden 

A~ustosda ye- l 
m hakeme edılecek ' 

Atina ( Özel ) - Eski Finans bakanı ve asilerle firar 
ederek divanı harb tarafından 20 sene hapse mahkum edil
dikten sonra Yunnaistana dönen bay Maris 4 ağm.tosda 
Atina divanı harbı tarafından yeniden muhakeme edile
cektir. 

En evvel dinlenecek şahitler arasında finans bakanı bay 
Pezmazoğlu, su bakanı General Kondilis, iç bakanı bay 
Ralis ve Girid valisi Frangiyadakis bulunmaktadır 

Tü - r teci aş ası 

ay zatı d 
Ankara 29 (A.A) - Türkof s başkanlığından : 

• 
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ERZURUM 
- + cıo~-•--

Arpa 
•• su u 

Erzurum 29 (A.A) İlk 
arpa ürünü gelmiş, kilosu 
55 kuruştan satılmıştır. Ku
rak yüzünden bu yıl ürün 
azdır. ---'i!lr:a---... 

un an 
Zabitleri 
Gent'loy neticesini ka 

bul edeceklerdir 

30 Tf:MMUZ 

MISIRLILAR 
Panayırımızı 
Ziyaret edecek 

Deniz yolları işletme ida
resi vapurlarının İzmirde iki 
gün kalmaları temin edildiği 
takdirde Mısırdan 9 Eylül 
panayırına pek çok Mısırlı 
geleceğini Türkofisi lskende 
riye şubesi bildirmiştir. 
• 
ihtilas mı, 
Yoksa 
Zimmet mi? 

Dikili hususi hisablar ida
resi suistimal davasına baş

lanmıştır . 
18 bin lira ihtilas suçile hakim 

, huzuruna çıkmış olan Naci, 
cürmünün ihtilas olmadığını 
adı zimmet olduğunu söyle
miş ve zimmetindeki paranın 
de 18 bin lira :degil ancak 
8-9 bin olduğunu iddia et
miştir. Ayni zamand~ İzmir
deki amirlerine 7600 lira 
verdiğini tekrarlamaktadır. 

Mahkeme 26 Ağustosa bı
mıştır. 

31 Temmuz 935 :ıe meriyetten çıkmak üzere hükumetimiz 
tarafından feshedilen 18 Nisan 1934 tarihli Tür - Macar 
ticaret anlaşmasile bu anlaşmanın devamı müddetince uza
tılmış bulunan 1 Ağustos 1933 kiirink anlaşması bitim tarih· 
leri olan 31 Temmuz _935 ten itibaren bir ay müddetle yani 
31 Ağustos 1935 şe kadar uzatılmıştır. 

Fransa talya parasını uçuru-
ma yuv rlanmaktan k1:1rtardı 

İstanoul, 30 [Özel] - Yu
nan Harbiye Nezaretinin yap
tığı tahkikata göre, bütün 
Yunan zabitlerinin rejim hak
hakkında yapılacak geneloy ' 
neticesini kabul edecekleri 
anlaşılmaktadır. 

İlbay döndü 
Bayındırlık bakanı ile Azi

ziyeye kadar gitmiş olan 
İlbayımız General Kazım 
Dirik dönmüş ve Yamanlara 
giderek dört geceyi orada 
geçirmiştir. __ .. _._. ..• 

Londra ( Radyo ) - Deyli Herald gazetesi ItaJyan finan
sının büyük bir tehlikede olduğunu haber vermektedir. 

Bu gazete liretin birdenbire yuvarlanmak tehlikesine ma
ruş kaldığını fakat Fransanın buna mani olduğunu yazıyor. 

j Y ar ve 
Sovyetlerde Panayırımız 

Türk uçakları 1 . ~esmen~ Eylül panayırın~ 
Ayni gazete İtalyada büdce açığının Afrika harbı için ya

pılan masraflar hariç olmak üzere 20 milyon İngiliz lirası
olduğunu bildirmektedir. 
~ ır;.rı ,. ..... _.a 
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Uzüm işleri 
Yine Bir Çıkmaza Sokul-

k .. ' ......... ~ .. -- uzere • • • • 
Dün Borsada kuru meyve 

ve üzüm ihracntcılzrı toplan
dılar, kafi bir ekseriyet elde 
edilmesi adeta mühim bir 
iş olan bu toplantının hedefi 
herseneki davanın aynıdır 

Üzümü müstahsilden müm
kün olduğu kadar ucuza almak! 

Esasen ihracatçılar arasın
da toplanarak bu sene üzüm 
fiatlarmda birşeyler kırpmış
lardn Memleketin tamamile 

zararına olduğu şüphesiz bu 
lunan bu hareketin aksi te
siri Berlinden yüksek ekono 

mik makamlara aksetmişti. 

İzmir tacirinin fiat kırmasını 
eyi karşılamamıslar ve bu 
hareketten endişeye düşmüş
lerdir. 

Dünkü içtimada bu sarih 
aksülamele karşı hakim olan 
kanaat fiatlarım kırılması 

merkezinde idi. Fakat ser
doluıian sebeplerin boşluğu
da meydandadır. 

Fiatlnrı kırmağı düşünen 

tüccardan, alış fiatile satış 
fiatı arasında aradıkları nis
betin sorulsa, acaba müsbit 
bir rakam ve nisbl't bildire
cekler midir ? 

ıı~rı 
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Pravda Odesa aytarından: 
13 - 7 de Odesaya sekiz 

Türk uçakçısı gelmiştir. Bun
ların birısi Sahibe Gökçen 
adında genç bir Türk Baya-

nıdır. Bunlar Türkiyede mo
torsuz tayyare ile uçma kurs
larını Sovyet uçakcıları Ano
hin ve Romanof' dan geçmiş
lerdir. 

Bunlar Koktebelde üç ay 
müddetle uçak derşlerine 
devam edeceklerdir. Gelen 
Türk uçakçıları Pravda ay
tarınna Sovyetler birliğincie 
uçukcılık hareketlerini çok 
takdir ettiklerini söyliyerek 
Türkiye cuınurluğunda da 
uçakcılığın ilerlediğini bildir
mişlerdir. 

Bayan Sahibe Türk uçukcı 
bayanlarının yüksek cesaret
lerini işaret ederek onlar 
gibi yetişeceğini söylemiş

ir. 14 VII de İncazya vapu
rile Türk Ksktebelc hareket 
etmişlerdir. 

,. ' , ... 
Pravda 

ıı;ıı 
lıu.ııl Berlin üzüm müşterilerimiz 

-~ .... , .... ,.....,, ••• J .... ..,, ..... .,,,.. ... l .... ..,~,~~ 

lince: muayyen bir pilan da-
hilinde: avı üzerine atıhaağa , 

devam ediyordu. V c nihayet 
310 Sandık 

eski bahriye tarihlerinden 

,,Rampa,, diye hnhsolunan 
kahra"lanca taru-ı başladı ... 

~ 
o • 

Küçük, hafif gemilerle bü-
yük ve tezhizah son dere
cede mükemmel sefıneleri 
mağlup etmeğe muvaffak 
Türk korsanlarının rampa
cığı hakikaten bir ostalık ve 
cesaret şaheseridir. 

-( Arkası var )-

------•o .... ----------
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Fransadan Venezüclloya 
315 sandık ta 95,000 kilo 
ağırlıkta ve milyonlar frank 

değerinde bir mikdar mühim 
mat ve silah gönderilmiştir. 

Fransadan iki vapura yük 
)etilen bu tehlikeli mallara 
Amerikada ambargo konmak 

istenil:niş ve mallar tekrar 
Franaaya iade edilmiştir. 

Haverde antrepolara ko
nan bu sandıklardan birisi 
muayene edilince içinden 
kum ve çakıl taşlar çıkmıştır. 
Bunun üzerine muayenesi ya
pılan her sandık böyle çık-

ıştırak etmış olan Yunanlı 
1 

lar panayır yerine inşaata 
başlamışlardır. 

Tütün 
Rekoltesi 
inhisar idareşi tahmin me

murları her tarafda vazifeye 
devam etmektedirl~r. tahmin 

1 ler bir haftaya kadar bite
cektir. 

ı Celal Bayarın 
1 gezisi 
l Çiçerin vapuru ile Odesa

ya gelen Türkiye ekonomi 
bakanı Celal Bayar Mosko
vaya varmıştır. Yanında Sü
merliank direktörü Nurullah 
Sümer, İş bankası direktörü 
Muammer Eriş, maden mü
dürü Osman Gençer, sanayi 
inceleme komitesi İlhami 
Nafiz ve· bakanın oğlu Refi 
vardır. 

Bay Celal Bayarla birlikte 
Sovyetler birliği Türkiye te
cim oruntağı yoldaş Varobev 
de gezmektedir, Aynı kafile 
ile Türkiyenin sekiz genç 
uçakcısı da Sovyetlere gel
mektedir. "Pravda,, 

~e~aziyetten. zabita ha
berdar edilmiştir. 

Fransız zabitası şimdi bu 
sandırlara kumu kimin koy
duğunu ve si!3hların nerede 
Vı.! kimin hisabına aşırıldığı 
araştırılmaktadır. 

Şimdiki tahkikata göre 
sandıklardaki kumların Paris 
ve Sen nehri civarı kumla
rından olduğu anlaşılmakta
dır. 


