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lzmir'deki Italyao kolonisi 
Cumartesi gnon bir toplantı 
Yapacaklar ve Habeşistan'a 
gönOUü gitmek istiyenleri 
teshit edeceklerdir. 
......_;::;::::------~~~-------------· 

•• • 
e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Uluslar sosyetesinin toplan· 
tısında ilk olarak söz alan 
Lord Eden, Habeşistande 

ıslahat lnzumuou teslim et· 
miştir. 

......J'al : 2 - No : 480 Telefon : 2776 - Perşembe - 5 Eylül 1935 
~----------------------
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Cenevrede ltalya .. Habeşistan işi dno konuşuldu fakat karar verilmedi Türkiye futbol birincilikleri 

Akdenizde lngiliz, ltalyan donanrµala- Altınordu Esl{işe
rı birbirlerine karşı hazirlanıyorlar hir'i 3-2 yendi 
Geııel durum, çok telılikeli ve karaolıkiır: Maİtada boynk-hareket]er 

var. Marsemucetto limanı kapatıldı netice sabırsızlıkla bekleniyor 

t Cenevre 4 (A.A) - Roy-
•r A. b'ld' · J•nıı ı arıyor: 

d Durum karanlık olmakta 
ıt''•rndadır. M. Aloiıi dün 
lt · 1 lıval ile görüımüıtnr. 
dl Y•nın durumunda katiyea ...... 
--litıklik olmadığı anlaııl

lttadır. 
,. "•ita, 4 (A.A) - Royter 
J'ıııın . . .. b' ~ ın gayrı resmı ıyı ar 
dGYllıktan öğrendiğine göre 
ld 11 buraya gelen Ormond 

10'0~rafi vapurunun tayfası 
.._~Pil gemilerine nakledil
~·'ftir. Bütiin otomobil ıa-
'Pleri 12 Eylülden önce 

''•b 1 t 1 •n hakkında polise 
'ı.ı b
11 

lllalumat vermeğe mec-
Ç\ı' bıtulmuıludır. Tersanede 
t~l•n altı bin kişiye sekiz 
ct... İçinde gaz maskeleri 
"-lllılacak ve bunlara gaz 
~k111da dersler verilecektir. 
•rıemucetto limanının 

'hı le it •patılmııtır. 

~b 0
1111 4 (A.A) - Adiı-A· 

I.& '~•Yeni bir ltalyan • Habeş 
n, 41•eıi vukubulduğu bildiri
,, 

0
'· Bir ltalyan en jeniyörü· 
Yolda taarruz edilerek 

((OllKMAZ JAN! 
~.---------'( Zevakonun şaheseri! 
~~ F.Nt TEFRiKA MiZA PA· 

lt"RtR.TESI GÜNÜ BAŞ · 
'OR.uz 

((OllK.MAZ JAN! 
lcl lln Tefrikayı her hal

e okuyunuz! 

yere atılmış ve bu mühen
dis ile diier bir ltalyan mü· 
hendisinin evleri . taşa tutul· 
muıtur. 

ltalyanın Adiı - Ababa orta 
elçisi hadiseyi protesto ede
rek ltılyanların ileride meşru 
müdafaa vasıtaları kullanma· 
sandan mes'ul olamıyacağını 
bildirmiıtir. 

Moskova 
Elçimiz, başbakan 
Molotof la uzun u
zadı va konuştu ., 

.Moskoua elçimi.: Zekai 

Moskova 4 (A.A) - Tür
kiye büyük elçisi Bay Zekii 
Apaydın diln Sovyetler bir
liği halk komiserleri kurulu 
başkanı M. Molotof tara
fmdan kabul edilmiı ve ken
disiyle uzun müddet görilş· 
mllttllr. 

İstanbul 5 (Özel) - lngi
liz donanmasının Malta ada· 
ıında toplanmasına karıı ltal • 
yan harp gemilerinin de, ıe· 
yirlerini değiıtirerek Rodos 
adası etrafında yer aldıkları 
haber veriliyor. 

Istanbul S (Özel) - Italya • 
Habeıiıtan anlaımazhğı için 
Ceııevrede baıhyan konuı
maların neticesi henüz anla
şılamamııtır. Bu netice, sa· 
bırsızhkla be~ lenmektedir. 

Istanbul S (Özel) - lngi· 
liz donanmasının mObim bir 
kısmı Hayfada toplanmakta 
ve büyük hazırlıklar yapmak 
tadır. 

Cenevre 4 (A.A) - Ulus· 
lar sosyetesi konseyi ltalyan
Habeı anlaımazhğını tetkik 
etmek üzere bugün toplan-

lmıf, muhtelif delegelerin iza
~babnı dinledikten sonra tek-_..,.,. _____ --- -----
rar toplanmak üzere içtimaı
nı tatil emmiştir. 

Istanbul S (Özel) - Ulus· 
lar sosyetesi konseyinde 
Eden ilk olarak söz almıt ve 
barıı paktını habrlatmıı ve 
üçler konferansının tarihçe
sini yapmıı, Habeıistan'da 
ıslahat lüzumunu teslim et-

·-·--
başbakanının yürüteceği mü· 
taleayı merakla beklemek
tedirler. Laval, ltalya-Habe
şistan uzlaşmazhğı hakkında 
ne düşündüğünü henüz kim
seye bildirmemişitir. 

Yarınki maçta A. Ordu galih gelirse, 
Pazara Fener'Je oyİııyacak 

M. Laval, Fransız kabine
sinden dün gece geniş sala
hiyet istemiştir. Kabine, der
hal toplanmış ve geç vakte 
kadar konuştuktan sonra 
M. Laval'in istediği salibiyc· ı 
ti kendisine verdiğini telsizle 
bildirmiştir. 

. - -

lstanbul 5 (Uzel) - Ro· Eskişehir talmnım yenen Altmordu:ıakımınırz 
madan haber veriliyor: _ lstanbul 5 (Özel) - Tür- Eskişehir kalesini sıkııtırdı-

ltalya'nın, üçler konferal!:.. kiye futbol birincilik müsa- lar. ilk Haftayimde Said ve 
sında ileri sürdüğü metali- bakalarına dün Taksim stad- Hamdi birer gol yaptılar ve 
batta ısrar edeceği ve hiç yumunda başlandı. İlk maçı devre 2-0 Altınordu lehine 
bir fedakarlıkta bulunmak İımir şampiyonu Altınordu bitti. 
istemiyeceği Cenevreden ha· ile Eskişehir şampiyonu De- ikinci devrede Eskişehir'li
ber verilmektedir. Bu haber, \ mirspor yaptılar. Oyun baş- ler ağır basmağa baıladılar. 

-Devamı 4 üncü Sahifede- lar başlamaz, Alhnordulular Tehlikeli akınlarla Altınordu 
------••M•-.• kalesini tehdid ediyorlardı. 

Israr ediyorlar Biri ortadan diieri muhtelif 
ıekillerde iıt-üıte Uç korner 
oldu. Eskişehirliler bundan 
istifade ederek iki gol yap
tılar. Bu vaziyet Alhnordu'yu 
harekete getirdi. Fakat bü
tün çalışmalar bir semere 
vermeden haf tayım bitti. 

Kondilis Çaldaris'e 
telgraf çekti 

M1ıhalit partiler, genel oya iştirak 

etmemekte ısrar ediyorlar 

M. Çaldaris :makamında 

lstanbul, 5 (Özel) - Ati- .. neral Kondilis; ona göre 
na'dan haber veriliyor: Yu· tedbirler alınması ve biran 
nan muhalif partilerinin son evvel geneloya müracaat 
zamanlarda takındıkları du-

edilmesini istemektedir. Ge
rum. hükumeti düşündürme-
ğe başlamıştır. Başta Libe- neral, Almanya' da bulun-
raller partisi olduğu halde makta olan M. Çaldarise 
bütün muhaliflerin geneloya çektiği bir telgrafta, fikrini 
iştirik etmemeleri hakkın- bildirmiş ve isteği kabul 
daki ısrarları, gittikçe kuv- edilmezse derhal çekileceğini 
vet buluyor. Bu sebeple Ge· ilive eylemiştir. 

Oyun 2-2 berabere netice
lendi. 

Bundan sonra oyun yarım 
saat daha temdid edildi. 
- Devamı dördilncü sahifede 

Bükreş'de 
Yeni radyo istasyonu 
ır 

mit ve uzun beyanatta r 
20 Ilkteşrin ·Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
' Bükreş - Yeni yapılan 

Radyo istasyonun faaliyete 
geçmesi üzerine Yunan ga-

bulonmuıtur. 
lstanbul 5 ( Özel ) - ln

gilizlerin, Malta adasına bü
yük çapta toplar çıkardıkla
rı da rivayet olunuyor. 

Istanbul 5 (Özel) - Fran
sız baıbakanı M. Lava], Ce
nevre konuımalarında büyük 
bir yeterlikle (salihiyetle) 
söz ıöyliyecektir. Bu milna· 
ıebetle laıilizler, Fraa11z 

Evinizde o gnn hazır bulunan bntnn 
yazdırınız ..••. 

BAŞVEKALET 

insanları 

isT ATfSTJK UMUM IU0D0RL0G0 

zeteleri hükumete karşı hil
cuma başlamışlar ve 1929 
yıhndanberi Yunanistan'da 
bir radyo istasyonunun inşa
sına teşebbiis edildiği halde 
buna hali muvaffakiyet el· 
vermediğinden teessilrle bah· 

._ _____________________ sediyorlar. 
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Dünya 
Şimdi kaç yaşın· 

dadır? ~Beyaz Papağanıni f eti le savaşan gürcü kızı .. 
~ l 7'ilrkrııy•. • SIRRI§ Dilber kız, bir gun hayli düşündükten sonra saçlarını 

eD bil• 
Amerikada çalışan k•Ç 
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yük jeoloğlar, kürreiar~: ,e 
yaşında olduğunu layıkık bir 
dos-doğru tesbit edece 111e· 
metod bulmuşlardır. Bu kı'lıİ ~lllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

- Müsyü Sarp, "güle 
gille" diyenin, Madam Hon
bard olduğuna kanimisini~? 
Papağanm sesi olmasm?. 

Dedi. 

Yedinci Fasıl 
- Madam Honhard'ın se

si idi.. Hatta madamın sesi, 
biraz evvel ağlamış bir in
sanın sesine çok benziyordu. 

Sarp, Papağa.nın çok gü
zel konuştuğunu bildiği için, 
kafes içinde duran Papağa
na gülerek: 

- Kaptan! 
Dedi. Zavallı kuş, mütees

sir bir sesle: 
- Bonsuar. 
Diye cevap verdi. 

Sarp tekrar etti: 
- Bon suar!. 

Müsyü 

Bu sırada, madam Sarp, 
kocasını kolundan çekti. 
Papağan, etrafa birkaç de
fa baktıktan sonra: 

- Güle güler 

derhal açıldı. Banyoda kim
se yoktu, Normanın peşkir· 
leri ile sabunu, banyodaki 
küçük masanın üzerinde du
ruyordu. Çeşme muttasıl a
kıyordu. 

Peşkirini kullanmış mı 

idi? 
Hayır, peşkir, ütülen

miş ve katlanmış, sabun da 
ısnlamamış bir halde idi.Ben 
de bu vaziyet karşısında 
Normanın bir şey unutmuş 

olacağmı ve onu almak için 
odasına döndüğünü zannet
tim, fakat aradan epey vakit 
geçtiği halde, Norma banyo
ya gelmiyordu. Bunun üze· 
rine odasına gitmeie karar 
verdim ve gittim. Normanın 
elektrikleri yanıyordu. Ka
pıyı çaldım, cevap veren yok
tu. 

- Bunun üzerine ne yap· 
tınız? 

( Devam edecek ) 
Diye haykırdı. 
Paravananın arkasında si-

ı .......... lllİl ....... I .. 
Öksilrenler! Mut-

nirli bir halde duran Boni, 
tıpkı madam Hondard'ın se· 
ıini işitmiş gibi derin bir 
heyecan duydu. 

MUsyü Sarp, papağının 

ıeıini işitince aldanmış gibi 
bir vaziyet aldı ve: 

- Bundan bir · şey çık· 
maz .. Benim işittiğim ses,ma-

dam Honhard'ın sesi idi. 
Bunda ısrar ediyorum. 

- Siz istasyondan dönün
ce başka kimseye rastladı· 

nız mı? 

- Hayır, yalnız müsyü 
Maknuıun odasındaki yazı 

makinesi çalışıyordu. 
Con Straun, bu sefer ma· 

dam ( Sarp )a bakarak, ha

fif bir tebessümle sordu: 

- Madam, siz, matmazel 

Norma için bir şey söyle· 
mekten korkuyor gibi görü

nüyorsunuz. Sebebi nedir? 
Madam Sarp, azılı bir ho- , 

roz gibi kafasın1 kaldırdı ve: 
- Söylediklerinizi anla· 

mıyorum. Ne demek istiyor
sunuz? Ben Norma ile ko-

laka (Okamentol) 

ôksilrOk şekerle- ~ 
rini tccrObe edi· ~ 

ıiz .. 

Ve POrjen ~abapın 

en Ostnn bir mfts· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

' Sıhhat sOrgOn 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ 
~ 

~ 

Paris'te maruf bir 
fabrikatör, beyazRus
lardan Kalya Dadist· 
vau isminde genç ve 
güzel kızla evlenmiş
tir . 

Bu genç kız, umu
mi harpte üç sene
den fazla prens Ce
mal ismi altında ve • 
erkek kıyafetile harp 
etmiş ve yaralanmış· 
br. 

Bu genç kız, Gür
cistanın en eski ve 
asil ailelerinden bi
risinin kızıdır. Aile
si uzun zaman mem
leketlerinin istiklali 
için harp etmiş ve 
cesur insani a r d a n 
mürekkepti. 

Umumi harbe ka
dar bunların vakit ve hal
leri çok iyi idi. Umumi harp 
ilin edildiği vakit Kalyanın 
babası, amca ve dayıları 
Çarlık ordusunda vazife al
mışlar ve hudutlara gitmiş
lerdir. Küçük Katya şatoda 
kendisinden küçük bir er· 
kek kardeşile kalmış, bu 
yalnızlıktan da çok sıkılma· 
ğa başlamıştı. 

olduğu halde de biteceği 
hakkında hiç bir ümid elde 
edilememişti. 

Artık ~anı fazla sıkılan 
Katya, güzel saçlarını kes
tirmiş, bir takım asker e.1-
bisesi giymiş ve doğruca 
uzaktan akrabası olan bir 
generalin fırkasına gitmiştir. 

ihtiyar general, bu kızın, 
bu çılgınca hareketine bir 
müddet için muvafakat gös
termemiş, fakat sonunda razı 
olmağa mecbur kalmıştır. 

Harbın bir kaç ay içinde 
biteceği sanılmakta idi. Bu 
bir kaç ay geçmiş ve senesi 

------------------------------Türk Tayyareciliği 

Dünkü durum ve 
bugünkü gelişme 

·rork tayyareciliği, fedakarlıkla doğ
muş, şerefle yükselmiştir 

asri bir terakki yoluna sevk 
eden Türkiye cümhuriyeti; 
havacılığa en büyük ehem
miyeti vermiştir. Atatürk, 
başbakan söylevlerinde dai· 
ma hava kuvvetlerinin ehem-

Bnynk taarruzdan evvel 
338 ıeneai Temmuzunun 

betinci günü milli hükume· 
timiz hava kuvvetlerinin ehem 
miyetini anlıyor ve bu sınıfın 
batında bir kumanda maka
mı ibdaı ediyor ve hava ku· 
vetleri müfettişliği ismini ve-
riyor. 
Bu müfettişlik teessüs eder 

etmez, ilk iş olarak yirmi 
kadar avcı ve bir o kadar 

nuımadım L i?. Sizi temin 
ederim, Normanın bu hadi
se ile hiçbir alakası yoktur. 

------··---•lll da keşif ve bombardıman 

miyetine işaret buyururlar. 

Bu işaretlerden feyz alan 
bütün alakadarlar Osmanlı 

imparatorluğundan kalan kü· 
çücük hava kuvvesini mad

deten, manen yükıeltmek 
için son derece gayret sarf 
etmektedirler. Büyük namlar Ulusal 

Kocam geldikten sonra - ya-
ni saat 12 ye ?.O kala- Birlik 
bir banyo almak istedim. Condelik siyasal gazete 

Banyoya giderken, matma· Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 
zel Norma ile karşılaştım. Neıriyat müdürü: 
O da banyo almağ gidiyor· Hamdi Nüzhet 
du. Üzerinde yalnız pijema· Telefon: 2776 
ıı, elinde de bir peşkir var- Adrea : lzmir ikinci 
dı. Kocam, daha evvel onun Beyler ıokajı 
ağladığını görmüş. Ben bu Abone şanları : 
fikre binaen banyoya Nor· 700 kuruı senelik 
madan sonra girmeği daha 400 .. altı aylık 
münasip gördüm ve odama 
döndüm. 20 dakika sonra ilan şartları 
Normanın, banyosunu almış Resmi ilinlar için: 
olacağı mülihazasile rekrar Maarif cemiyeti ilinat 
banyoya gittim. Banyoda su· bilrosuna müracaat edil-
lar muttasıl akıyordu, kapı melidir. 
kapalı olduğu için bir iki Hususi ilinlar : idare-
defa ıeslendim fakat cevap hanede kararlaıtırılır 
•lamadım. O zaman kapıya Baııldığı yer :ANADOLU 
uılcbm, kilitli olmadıjl içia .... ma-tb111a.a111•.• ___ ·--· 

tayyareleri mübayaa ederek 
muhtelif iskelelerden mem-

lekete sokuyordu. Bu sırada 
miktarı yirmiyi geçmiyen 
TUrkiyenin uçan kuvveti ta
arruzdan evvel 16 uçuşa ha· 
zır tayyaresile cephe geri
sinde hazırlandı. Bu kuvvet 
mühim keşifler yaptı, düş· 
maun~ harekatını tesbit etti. 
Bilhassa düşmanın ilk yar· 
malardan sonra şimalde Boz
öyük, cenupta Eğret istika
metlerindeki ric'atlerini tes
bit etti ve düşman ric'at 
kollarını bombaladı. 9 Eylül 
sabahı Atatürk'ten Akdeniz 
işaretini alan milli ordunun 
bava k·uvvetleri de lzmire 
girdi. 
Cumhuriyet TOrkiyesindc 
hava kuvvetleri : 
Memleketi, milleti, orduyu 

altında küçük, kudretsiz teşek
küllerden sakınarak gösteriş· 

siz bir surette: terakki yolun
da yürütmektedir. Halen hava 
kuvvetlerimiz memleketin mü 
dafaasına kafi gelebilecek 
dereceye yaklaşmaktadır. 

Şimdi; Izmir - Diyarıbekir· 
Eıkitehir- Trabzon - Tahran 
deniz seferleri muvaffakiyetle 
yapılmaktadır . 

* • • 
Küçük, muhtasar, fakat 

başlı başına bir şeref tarihi 
olan havacılığımızın bu tarih
çesi cümhuriyetimizin bava· 
cılığı elinden tutup daima 
yükseltmekte bulunması, par· 
lak istikbal vadeden bir va-
ziyettir . 

i. Yılmaz 
Bitti 

Kalya, bu suretle 
Prens Cemal ismi al
tında ve çok güzel bir 
delikanlı kıyafetiade 

Çarlık orduları arasın

da harb cephesine git
miştir. 

Prens Cemal, bu 
suretle tam üç sene 
cidden büyük kahra· 
manhklar göstererek 
harb etmiş, daima en 
tehlik -:li yerlerde bulu
nmuş ve korku eseri 
göstermemiştir. 

Rus orduları bozu
larak rical ettiği bir 
sırada bozulan bir 
noktaya mensub elli 
kadar otomobili kur· 
tarmış ve kendi kıta· 
sına teslim etmiş bu 

,. sayede Sen Corc harb 
tJ'i-yikat nişanını al

mıştır. 

1917 de kalya ağırca ya
ralanmış ve hastahaneye sevk 
edilmiştir. Kız olduğu mey
dana çıkar korkusile, Kal-

... b• 
todun gösterecegı . 01ı11ı· 
rakamlar henüz bel~ı e yı· 
makla beraber, üzerıo~ ıoU· 
şadığımız dünyanın. flo· 

.yar 700 milyon ~~sur.r: ao· 
da olduğu, esas ıtıbarı 
!aşılmıştır. 

Alman 
Prensesi az daha 

kaçıyordu. . 
. . kııl•tl~ 

Kayzer V ılhemın bi' 
dan biri, Danimarkalı eri• 
gençle sevişmiş ve l(~Y~ıile 
malikanesinden s0 ; 111,,
beraber kaçarak 8 ·keo 
kayı terketmek üzere ıreıı· 
iş meydana çıkmış ve P,.ıe· 

t 
plll>' 

ses derhal ;.--.-osburga 
dilmirtir. ' -· Satılık E\1 "11. 

Karantinada iskele 1° wr 
ı ef 

şunda 60-72 numara ı. i~ 
cuz fiatle satılıktır. B•0'ııv 
kat üzerine 7 odalı .•e ,dıt· 
girdir. Büyük babçeıı •k~Je"1 

· · · · de 1 
Görmek ıçın ıçın tiıı•· 
fiat için lzmirde, ı<a.r•0,,tıı' 
da san'atlar mektebı gıo· 
sında ikinci Kasım ıo~• ot•' 
da 21 numarada bay d·ı~eli· 
leddin'e müracaat e 1 

ya bir yolunu bulup- ha~taha

neden kaçmıştır. Hususi bir 
surette tedaviden sonra tek
rar cepheye iltihak etmiş fa
kat bu sırada çıkan Bolşe

vik ihtilali haseBile cephe· 
den çekilmiştir. dir. 

• O' 
Katya, esas itibarile Çar- . •e ,o 

evvela artistlik etmıt ore'o-
lık yetiştirmelerinden oldug· u ·ı d. de 111 ra bir aı e nez ın 
için, ilk fırsatta Rusyadan biyelik yapmıştır. f 0~ kaçmış ve Parise gelmiş, Pa- Son zamanlarda . r~ 0 bi• 
riste yeniden kız olmuştur. maruf fabrikatörlerıD ~ced' 
Fakat, Katyanın elinde bir risile sevişmiş ve 

118 
..... 

k ·k b"I k evlenmiştir. roll""" apı ı e almamış, umumi Kalya Gürcü uoıd. ·l)f· 
harp ve ihtilaller bu zengin en güzel' tiplerinden bİ~1,.iW 
ailenin bütün servetini mahv- Paris gazeteleri bu yeoı !,ı· 

t · t· Ce.,. J• e mış ır. ten ve sabık prens ,,..-
Kalya, Pariste de bayat den ıütun dolusu yası 

ve maişet harbine girişmiş bahsetmektedirler. , 

lzmir milli emlak modnrloğnnde~ 
Buca aşağı mahalle çiç~k sokağında 13 no. ev 

• ,, ,, uzun sokakta 27-1 eski 27 taj no. ev "e ıtJ 
dükkill 

Karşıyaka alaybt.y naldöken menemen caddesinde 22 ısO 
eski 20 taj no. e• ıoO 

,, osman:ıade yaşar oğlu sokağında 7 eski 7 taj uo. e~ 
Ayavukla gaziler kemer caddesinde 195 eski 211 taJ ' 

no. lı dilkki~ ,tiP 
.k. cı tı ~ 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya ı . ıo tılall' 
mübadil vesikasile ödenmok üzere mülkiyetlerı •• rteO''I' 
üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin ~=~~:.:~~ı::.. ~ 
günü saat 1 S de milli emlak müdüriyetin~_.: 

lzmir milli emlak mndnrloğnndeıı· 
Karataş dokuz eylül sokağında 61 eski 65 taj ou· 'JO 

maralı 99 metre murabbaı arı• 
Karşıyaka alaybey sezai sokağında 2 eski 2 taj pU" 347 

maralı 694 metre murabbaı ~rs; .n 
Karşıyaka alaybey mektep sokağında 37.39.41 eskı 3 'J,66ı'" 
taj numaralı tarla elyevm arsa 2663 metre murabb•~ S 
Karşıyaka alaybey meydan sokağında 31-35 nuııı• 197,1 

ralı 788,50 metre murabbaı ar•• 
·Karşıyaka donanmacı tabir sokağında 13 numar•

11 ıı"~ 
353 metre murabbaı ar•j 

Karşıyaka osmanzade tabir soka;ında 6 numar• 
1 456 

1302,SO metre murabbaı ar5j. 
Karşıyaka bahariye bahadir ıokağıada 53 numır• t' 

47 metre murabbaı ırsl 
Karşıyaka bahariye karakol sokağında 15 numaralı stJ 

179 metre murabbaı arı• 
Buca yukarı vakıf namı diğer 3 numaralı 145,72 metr; 'fl 

murabbaı ar• 'iJ 
Altundağ köyünde göl içinde bila numaralı 1114 met= S91

• 

murabbaı ar ili~ 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri pe~in ~ar;9 .. t-Y. 

tılmak üzere mOzayadeye konulmuştur. TalıplerıD 
perşembe gunu saat 15 de milli emlik mOd 
müracaatları. s-ıs 
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Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
"TINOS" vapuru 2 ~y

lülde bekleniyor, 6 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Harnburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

"CHIOS,, vapuru 16 ey-
lülde bekleniyor, Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

'"iT AURI,, vapuru 16 ey· 
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSBURG,, vapuru 29 

" CERES ,, vapuru 26 atuıtoıtan 31 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı limanları için 
yük alacaktır. : 

"ULYSSES" vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvera, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

.. UL YSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence liman
larına hareket edecektir. 

"ORESTES,, vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"HERCULES,, vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra Burgas, Varna ve Köstence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
"VIKINGLAND,, motörü 2 eylülde beklenmekte olup 

tabliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandinavya limanlarına 
hareket edecektir. 

"HEMLAND,. motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 
ağustosta bekleniyor, 1 ey- sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
lüle kadar Anvers, t • oter· Oslo ve Iskandinavya limanlarına hareket edecektir. 011 ıu ıı• dam, Hamburg ve Bremen "VINGALAND,, motörü 2 teşrioievvelde gelip yükünü 
için yük alacaktır. boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.rntzig, Gdynia, 

. ı , ı "TROYBURG,, vapuru 10 
1 

Goteburg, Oslo ve Iskandioavya limanlarına hareket 
-& 1 rca c:.. l ..!::>AN L<AS.I - eylülde bekleniyor, Anvers, 1 edecektir. 

~~----------------------------•! Roterdam ve Hamburg için SERViCE MARITIM ROUMAIN 
• ~~\\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU//.,.. yük alacaktır. Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 

'-it.. ~ --~ THE EXPORT STEAMSHIP "SUÇEAVA,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
J>larınıza Gazel Bir = 'f.. k H K =: CORPORATION Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

tiıt, Hatıralarınıza Şık - Uf a Va Uf Um Ü~ Birleşik Amerikaya doğru .. ALBA JUL YA ,, vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev-
llir Alhftm, Ve sair - § seferler velde Malta, Bar1elona ve Marsilya limanlarına hareket 
c·ı ı = B . . . . k p. ;; "EXECUTIVE,, vapuru 19 edecektir. 1 

t şleri Yaptır· - Uyu } y angosu § eylülde bekleniyor. Yolcu ve yük kabul eder. 
inak isterseniz : - • • • • • • § "EXILONA,, vapuru 30 Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

• l'ENJ KAVAFLAR * = Şımdıye kadar bın)erce kışıyı ~ eylülde bekleniyor. Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Cı,.~ = . . . EE TUNA DOGRU SEFERLER Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

ısında 34 Numarada - zenı.rın etmıştır. _=:_ "ATID" motörü 27 agwus-- ~ ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
.... Ali Rıza · - 19 cu tertip 5 ci keside 11 EyHUdedir = tosta bekleniyor, Belgrad, No- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

f4 • • ~ = visaad, Komarno, Budapeşte, 
6
ttllitbanesine uğrayınız.. - Büyük Jkrami \1e: 35,000 Liradır = Bratislava Viyana ve Linz 

J için yük alacak. 
OJi • A = · Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000lirahk " AMAL " motörü 6 ey-

'ier ,,e şüreka--= ikramiyelerle (20,000 lira) lık mDkatat =: lülde bekleniyor, Belgrad, 
81 t· = = Novisaad, Komaruo, Buda· 

l))Iİtet vapur ;;; vardır. ~ peşte, Bratislava. Viyana ve 

acen tası '11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111# Li~~~~ f..u~:::;:k. 1 s ey- . 

d~ C.llde)i Han. Birinci kor- •llllll lllllllllllll!lllllllllllllllll~l!llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllll! lülde bekleniyor, Belgrad, ..._ 1 e t Noviaaad, Komarno, Buda-tu Tel. 2443 _ Zmlf yuıı m nsuca }~ peşte, Bratislava, Vivana ve 
~ trnıan Linyn Ltd. = = Linz için yilk alacak. .. ~ro01 hattı: -ru·. rk Anonim şı· rketı·~ "ATID,, motörü 29 ey-
~e .RTO" vapuru 1 ey- § lülde bekleniyor, Belgrad, 
"-d, ~191.erpol ve Svven- Bu mQessese, iki yilz bin lira sermaye ile EE Noviaaad, Komarno, Buda-
--, ._ tııe ıp tahliyede bulu- = . . O := 
.._
1
•1( ve . d 7 = teşekknl etmış ve Dı ry en tal Karpet Manu-= peşte, Bratiılava, Viyana ve ., nı, aynı zaman a = § Linz için yük alacak. 

tı_. kadar Liverpool ve fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait § JOHNSTON V ARREN 
Rovv için ük l kt = = " ~OU Y a aca ır. lzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~ LiMiTED 

~ eyınıiELl~N " vapuru - almıştır. Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ve mns- ;;;;; "KENMORE" vapuru 2 
S,.,. e Lıverpool ve = J d" · · ·ı k" · "b" 1 1 -~ • 1935 = eylülde beklenı'yor, Lı'verpul, 
1 eıa, = ta ı ımmı ı e es ısı gı ı 1U1nunueanı ta· =: 
Qht eadan gelip tahliyede = "h" d • 'b • • k fi d • 1 ·ı := ve Anversten yu-k çıkarıp ..... ._, k rı ın en ılı aren yenı şır et tara ın an ış etı - =: 
lo'-dtca tır. § mektedir. Her nevi yfin iplikleri, kumaş, batta- ~ Burgas, Varna, Köstence, 
"l\l a ve Hull hattı: ı ~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· § Galatz ve BrAila için yük 

'"• GERIAN" vapuru li- _ line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ;; alacak. 
~.:•zda olup 8 eylüle § Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Oromibak § DEN NORSKE MIDDEL -
>\~ , londra ve Hull, için ;;;;; ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah· EE HA VSLINJE ( D-S. T-S. 
"r:-~;caktır. ~ rika içinde yapılmaktadır. ~ SPANSKELİNJEN ) 

1~1d.. IAN,, vapuru 12 ey- = Posta kutusu· 127 ~ "SArDINIA,, motörli - 27 " b - . -
~)luı eklenmekte olup 18 - Telgraf adresi: İzmir:- Alsancak ~ Eylülde bekleniyor. DIEPPE 
'çiıı e .kadar Londra ve Hull = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ ve NORVEÇ limanlarına 
~ " ~~ 1 laca k tı r · • 11111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IUİİ yük alacak 
7 ey1 .. 1YPSIAN ,, vapuru -··=- "SAN ANDRES" motörü - . 
~11,.,/1 de Londra, Hull ve 1 tanlı l rl'" k 23 Birind Teşrinde bekleni· 
bll!11._ •ten gelip tahliyede S U ve ra ya yor. DIEPPE ve NORVEC 
6 t.. '.c•k ve ayni zamanda ı· l ilk 1 k 
" '"ftı11i Şeker Fbrikalan l'Ork Anonim Şirketi ıman arına Y • aca · 
~ t li-.ıı ~~vele kadar Londra S . 3 OO T Geliş tarihleri ve vapur-
~t c •çın yük alacaktır. ermay esı ' 0,000 ürk lirası . lann isimleri üzerine meı'u 

tııera( Steam Navigation İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 liyet kabul edilmez. 
"l\t> Co. Ltd. Birinci Kordon, telefon 

Ilı'- JUDANT,, vapuru Ji. Deutsche Levante Linie No. 2007 - 2008 
~ 11tıııd D O K T O R 

d,t l 8 olup 30 ağustosa " GALILEA " vapuru 10 
~~tıt, Ondra için yük ala- eylülde Hamburg, Bremen 

"Sl'oa ve Anversten gelip tahliyede 
~~, b K" vapuru 20 ey- bulunacaktır. 
~le eldenınekte olup 27 Not: Vurul tarihleri ve 

•dar Londra için yük vapurlann isimleri üzerine 
deiifildiklerden meı'uliyet 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
'J.inci Beyler Sokagı N. 68 

Telef on 3452 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
""Otör satılıktır. Taliplerin 
~ arebanemize mllracaatlan 

illa olunur. 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin f otoğrafhanesi, lzmirde en iyi 
fotograf çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocağıdır. En 
m~külpe&enı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüııem beyin, foıopaj malreme&i suıan ma· 
ğaza&ı da muhıerem m~ıerilerinin ince zevklerirı~ giJre 
her çeşiı mallan, f otograı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir :ıyareı her ıeyi ispata kafıdir . 

(lzmir • ~torak caddesi, Refik 

• 
-Sümer Bank-· 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı,· en ucuzu en güzeli 

Dereke kum~ları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı·' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

=--• aze temız ucuz 
ilaç 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 
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Paris ve Londra siym~al çeveolerioi telaşa dOşftren bir haber çıktı! 

ıgını u un ev e ere l ırece i mıs Yazan: Faik Şcms"ddm ıtJ• 
-~ _ . ~ ,____, ~ ' O gece zendüstler tarafıuden kaÇ 

lugiltere, Fransa, ltalya, japonya ve Amerika'ya verileceği söylenen lan kadınlar; bir daha evlerine dôllt 

nota ile acunun başına yeni bir gaile daha çıkacaktır memişter, mahvu perişan otınuşlarJı 
Istanbul 5 (Özel) - Almnnyanın, eski mftstemleke· rinde derin akisler yapmıştır. Her iki memleket ricali _ 6 _ 

lcrini istemek için logiltcre, Fransa, Italya, Japonya Almaoyaoıo vereceği nota ile yeni bir gaile meydana Ağır, çok ağır bir baskı bir kadın yağması bı~111111 

ve Amerikaya bİl'cr nota vereceği Berlioden haber ve aıkı altında yaşayan eski idi. _ 1 e~· 
"'eriliyor. Bu haber, Paris ve Londra siyasal çeveole· çıkmış olacağı kanaatındadırlar. lstanbul kadınları, ilk fırsat· Gündüzleri bile so.k•lf•~•l 

ta her korku ve hakkı ayak der gören tecrübesıı, ~r 

!{endir ltalyan kolonisi toplanıyor idam altına alacak kadar başı du· ihtirastan yanıp tutut';p 
maolılardan idiler. dınlar, rast gelen ıeD ,,,-· 

ilk mahsul 
lzmirdeki ltalyanlar 

gönüllü ınü gidecekler 

Üçilncü Muradın aaltana· tuzağına düımüşler, b• .. ~· 
Casus oldukları tının sonlarına doğru ı2 se· ıara, bekir odaların• • 

ne silren Iran barbanın bir mıılardı . . ti•'" 
sulh çaresi bulunmuş ve Iran Hele.. Uzaktan 1~ it b' 
şahı Abbas Mırza, küçücük olan iile kadınları ıç ~·· 
oğlu Haydar Mirzayı lstan· ne bulunmaz bir fırsat~· ,_, 

pazarda -----· 
anlaşıldı 

Kastamonu 4 (A.A) - Ye· 
ni kendir ürününün ilk pa· 
zara gelmesi dolayısile ili
mizin üç kendir pazarında 
Kastamonu, G ~rmeç veTaş
köprüde 11-12·13 Eylülde 
tören yapılacaktır. Tecim 
odası bazırhklarını bitirmiş· 

tir. O günlerde en uzun te· 
miz ve beyaz kendir lifi 
getirenler ile ayrıca en uzun 
kendir sayısı getirenler ara· 
sanda müsabakalar yapıla· 
cak, birinci, ikinci, üçüncüye 
mükafatlar verilecektir. 

Cumartesi günü yapılacak toplantıya 
lzmirdeki bütün ltitlyanlar çağırıldı 

Moskova 4 (A.A) lrkutak 
muhakemesinde üç beyaz 
Rus kurşuna dizilmeye mah
kum olmuıtur. Muhakeme, 
beyaz Rusların ve yabancı 
arkadaşlarının tethiş faaliyet· 
lerini ve bunların bir yab ~ n· 
cı devletin süel heyetile olan 

Pazarlarda köylüye kendir· 
ciliğin tecim bakımından du· 
rumu hakkında konferanslar 
verilecektir. 

Orman 
Yangınları sön

dürüldü 
Kastamonu, 4 ( A.A ) 

Ilgaz mıntakasile Daday'm 
Karkalmaz civarındaki orman 
yangınları söndürülmüştür. 

Bu yıl il içinde yangınlardan 
doğan zararın orman mü
hendisleri tarafından tesbi
tine başlanmıştır. 

Atatürk 
8e1çika kralına tazİ· 

yelerini bildirdi 
Ankara 4 (A.A) - Belçika 

kraliçesi Astiridio ölümü do· 
layısile Cumur başkanı Ata· 
türkle Belçika kralı arasında 
taziyet telgrafları t~ti olun· 
muştur. 

Celal Bayar 
Ankaraya hareket etti 

lstanbul 4 (A.A) - Eko· 
nomi Bakanı Celal Bayar 
yanında ekonomi bakanlığı 
danışmanı Sami, Sümerbank 
genel direktörü Nurullah 
Sümer, lşbankası genel di· 
rektörü Muammer Eriş olduğu 
halde bu akşamki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

inhisarlar 
Direktörn geliyor. ft. 

zftm nıiibayaa edilecek 
Istanbul 5 (Özel) - inhisar· 

lar direktörü yakında lzmire 
gidecektir. Direktörün tet· 
kikatını müteakip inhisarlar 
idaresi üzüm mübayaatına 

baılıyacakhr • 

Şehrimizdeki halyan kolo· 
nisi, Cumartesi günü öğleden 
sonra saat 18 de, İtalyan 
konsoloshanesi binasında 
konsolosun baıkanlığında bir 
toplantı yapacaklardır. 

Haber aldığımıza göre, 
bu toplantı da, Şehrimizden 
Habeşistana gönüllü olarak 
gitmek istiyen olup-olmadı· 

ğı tesbit edilecek ve gitmek 
istiyenler bir beyanname 
doldurarak konsoloshane va· 
sıtasile Romaya gönderecek· 
lerdir. Gönüllüler, ltalya' dan 
gelecek cevaba göre hare· 
ket edeceklerdir. 

Cumartesi günkü toplanb· 
ya bütün ltalyan kadın ve 
erkekleri davet edilmişlerdir. 
••• 

münasebetlerini meydana 
çıkarmıştır. 

Filistin 

Bulgarlar 1 Yunan 
Yahudi cemaatı 
istikraz yapacak 

lstanbul 6 (Özel) - Filis· 
tindeki Yahudi cemaatının, 
gelecek olan Y abudilere da· 
ğıtmak üzere 4 milyon Ster· 
lin istikraz edeceğini ve bu
nun Londra Y abudi serma· 
yedarları tarafından temin 
olunacağını Paris gazeteleri 

Balkan paktına 
girecekler mi? 
lstanbul 5 (Özel)- Bulga· 

ristanm Balkan paktına gir· 
meai için bir formül aranmak 
tadtr. Belgrad'da toplanan 

Balkan andlaıması dış ba-

kanlarının bu işi görüştliğü 

ve bir karar verdiği sanıl · 

maktadır. 
Siyasal çevenlerin verdiği 

malumata göre, Bulgaristan 

Balkan paktına girmeğe ka· 
rar vermiştir. 

§lstaobul 5 (Özel) - Bir 
Bulgar ~etesi, Yunan bu· 

dutları civarındaki ' köy
lere hücumetmiıler ve köy 

lüferin paralarını aldık· 
tan sonra Bulgar toprakla
rına çekilmişlerdir. Yunan 
gazeteleri, komiteciler ara· 

sanda bir kişinin subay el· 

bisesile giyinmiş olduğunu 

yazıyorlar. 

~~----------~-
Fransız 

Somalisinde çarpışma 

lstanbul 5 (Özel) - Fransız 
somalisinden gelen son ha-

berlere gö1·e, Habeşlerden 

büyük bir çoban kafilesi, 
Fransız hududunu aşan hay· 
vanlarını çevirmek maksadile 
Fransız somalisinde ilerledik
lerinden hudut bek,çileri ken
dilerine ateş açmak mecbu· 
riyetinde kalmışlardır. Ha
beşler, çok ilerliyen hayvan· 
larmı bırakmamak için mu· 
kavemete mecbur kalmışlar· 
dır. Bu sırada vukubulan 
müsademe sonucunda 16 kişi 
maktul düşmüştür. Bunun Ü· 

zerine Habeş çobanları geri 
çekil mitlerdir. 

Eski finans baka-
nının altınlarını 

aldılar. 
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Mart isyanına iştirak ettiğin· 
den dolayı harp divanınca 
hapse mahküm olan eski 

Yunan finans bakanı Mari· 

nin bankalardaki altınları, 

hükumetin son bir kararile 

müsadere edilmiş ve Yunan 

ulusal bankasına yatırılmış
tır. 

Müsadere edilen altınlar; 
5532 lngiliz, 652 Türk lirası, 
5 Napolyon, 40 liret değerin· 

de bir altın, 15 altın ruble, 
20 alın mark'tan ibarettir. 

Katil 
Delilikten kurtuldu fa· 
kat ölüm cezasından 
yakayı sıyıramadı 
Bundan beş yıl önceAme· 

rikada bir zenci öldüren 
Gersan adında bir beyaz, 

cinayetten sonra vukubulan 

ilk muhakemesinde kendi· 

ıinde cinnet alametleri gö

rülmüş ve deli olduiu ta· 

hakkuk ederek timarhaneye 
gönderilmiıti, Gersan, bu 
sefer iyileşmiş ve muhake· 
mesi bir ay evvel tekrar 
başlamıştı. Katil, son muha· 
kemesinde suçunu itiraf et· 
tiğinden idam cezasına mah· 
kum o1muıtur. 

yazıyor. 

Türkiye futbol birin· 
cilikleri 

-Baştarafı birinci sahifede -
Altınordu'lu Tevfik, ıabıi bir 
hücumla Eskiıehir kalesine 
indi' ve topu ağlara taktı. 
Bundan sonra müdafaaya 
çekilen Altınordu maçı 3-2 

ı kazandı. 
Fener bahçe Seyhan mınta· 

kası birincisi T orossporu 4ü 
birinci devrede, 5 şi ikinci 
devrede olmak üzere dokuz 
gol ile mağlüp etti. 
Cuma günü Altınordu Sam· 
sun şampiyonu ile oynaya· 
cak ve eğer galip gelirse 
Fener bahçe ile Pazar 2ünü 
final maçını yapacaktır. 

Cenevrede ltalya·Ba· 
beşistao işi 

-Ba~tarafı 1 inci şahifede -
Londra siyasal çevenlerinde 
iyi tesir uyandırmamıştır. 

lstanbul 5 (Özel) - Adiı· 
Ababadan kaçan ecnebiler, 
lskenderiye, Kahire ve ls
maiye'ye giderek oralarda 
muvakkaten yerleşiyorlar. Bu 
ıehirlerdeki pansiyonlarlarla 
otellerde çok kalabalık var· 
dır. Gelenlerin hiç biri iı 
tutmamakta, herkes yakında 
itinin başına döneceği kana· 
atinde bulunmaktadır. 

lzmir defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötüril tahsili emval yasasına 

göre ·haciz edilen Ahmet ağa mahallesinde saraçlar çarıı· 
sında kiin 7 sayılı mağaza tarihi ilindan itibaren 21 illn 
mllddetle satılığa çıkarıldığından pey ıilrmek iıtiyenlerin 
defterdarlık tahıilit kalemiae ıelmeleri. 24· 28· 1 ·S 2699 

· ıo 
bula bir sulh rehinesi olarak salı lstanbul bir an ıç to,, 
göndermeği kabul etmişti. olduysa oldu! ,, d0•011,re' 

Bu çok uzun harpten bık· kapılmış ve o gece Y ,dıf 
mıı olan lstanbul halkı bu· kadın tanıdiğı, t•.01

: 1111111' 

raya şehzadesinin gelmesinin zendostların peşkeı• bl~ 
gelmesini büyük bir ıebir tu. Bunlar arasında, • 1 
ayina vesile ittihaz etmişti: çağırta bekir oda)arıo ~ 
998 senesinin 21 Rebüülev· rüklenmiş kadınlar d•k~ı b' 
vel günü bu şehir ayına tab- Tarih rivayet eder ·~· 
sis edilmiıti; çünkll genç 21·22 Rebiyülevvel :.ıel" 
Iran ıehzadesi, kalabalık bir nin ertesi gilnD, .Y eJ•~ 
maiyet ile bağdat caddesin· kadın kocalarının, aıl çJ-1 
den Üsküdara vasıl olmuş kapısını • bir daha ~~ 
ve şerefine heman Üsküdar· mak üzere • kapab 111v 
da mtikellef bir ziyafet ve· idiler! ve nice hatunl~od" 
rilmiı ve heyet lstanbula bu tebit kocaları tar• ·fil 
sebeple ancak akşam ezanın· zincire vurulmuılar ·~;",ıl 
dan sonra varılmııtı. Şehza· ceye mahkOm edil01

1riO ~ 
denin Üsklldardan lstanbula Ve ... Eğer bu def t"~ 
geçmesi geç kaldığı halde, dınları, namus .,e ;.f, 
saatlarca bekleyen kadın ve kaydile bu kadar Sil ,)1 
erkek merak erbabı dağıl· edilmemiş olsalardı. k,ıi 
mamıt dinlemişti. gecesinde bu kadar ,r'I 

Ortalık karardığı, akşam lakla fuhşa doğru Yo' 
ezanı okundugw u halde evlere mıyacaklardı!. 

* --dönmek hiçbir kimsenin, bat· • • ,,ıı,~ 
ti kalın dıvarlar ardında Eski zaman tubfU bd ~ 
kendini güneıten bile sakı· burada kesiyoruııı; 1,fl 
nan kadınların aklına gelme· fU:'l tafsilatına ciltler 
mitti • mezl Jı•~ 

Esasen, fırsat düşklln6 ve Maksadım, kllflO d• 'ti 
atak erkekler, karanlık bas· rın yenilik kartıllll t~ 

sürmek cesaretini ga• t. _jı tıkça kadınların aralarına • e ~ 
daha fazla sokulmuşlardı; leri garib fikirlerıo Jı•' 
kalabalık, karanlık ile mil· ten bir cevaplar~ .bll ,.,l 

da şimdilik kifıdır 
tenasiben 11kı1ıyordu. Sıkış· 

k rum! ma ziyadeleştikçe, itiıme 
• Bitti;.,/. 

kakııma, temas fazlalaımış 
ve artık alay bekliyenler, 
kendilerini başka zevklere 
kaptırmıılardı. 

Alay ancak yatsı vakti, 
Vefa semtine gelebilmiş, Per
tev paıa konağına inmiıti. 
Seyirciler dağılmağa baıla· 
dıkları sırada, görülmemiı 

Transit yol~ 
o, ,-~ 

lstanbul - TrabıO tr•" 
rum • Tahran ( Iran)·••~ 
iÇin otobüs iıletilıııe~~ 
rar verilmiıtir. Su fi" 
kamyonlar da yllk ta. / 

!ardır. ~ 

Kiralık ev dükkanlar ~: 

lzmir evkaf direktörloğOlld~ 
Vakfı No. Nevi Mevkii rA· ~ 

Soğukkuyu 115 dükkia Soğukkuyu ' 

" 182 " " ~ 
" 184 " " ; 
" 121 " " , 

Aziziye 35 ev Kırım ~ 
Zenciye emin 35·25 ,, Şerif ali ıokak f• ~ 
Hüseyin isa 21-29 dllkkin Bornova ıadır••0 ' 

" " 17 " " " "°' ~ " " 6 ,, Bornova eski b8 ~ 
Kestelli 91 " Kestelli ~ 

,, 95-97 depo ,, ti 
Hasta mescit 43 ev Hasta ıokak ~ ~ 
Yukarıda yazılı vakıf akaratın kirasına açık '!ıı• .:ı/ 

uzaltma müddetleri içinde istekli çıkmadığındaO 1

1~ 
hinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale 1 'il':, 
ilin olunur. 


