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Habesıer ·bÜyÜl~li3rh iç·-· ]_fl"t:J~iiin Bükreş'ıe2öObin 
' ' çiftçi nümayiş yapacak 

hazır lıli.lara haslamıslar Çiftçilerin m;ks°7ıdı, Tataresko 
·, ' ' kabinesini düşürüb iktidar 

Resmi tebliğlerine göre Uabeş'ler, soo muhare- 1oıevkiini aımakıır 
lstanbul, 14 ( Özel ) -

Bükreş'ten bildiriliyor: bede Italyan yerli askerine külliyetli telefat 
Bugiln öğleden sonra nü· 

mayiş yapmaları mukarrer 
olan Romen çiftçileri, Bük
reş' e gelmiş bulunuyorlar. 
Nümayife iştirak edecekle
rin ikiyüz binden fazla ola
caiı tahmin ediliyor. 

verdirmişler, esir almışlardır 
Adis·Ababa, 13 (A.A) -

liabeı'ler faaliyetle barba 
'b•ıırlanmaktadırlar . Raı 
Gektcu 40 bin kitilik bir 
luıvvetle demiryolunun şimal 
batreainde mevzi almııtır. 

Ras Dantay da 35 bin kişi 
ile d~miryolunun cenup sırt· 
lınna yerleımiıtir. Ha bet 
lc1uaandanlığı Danakilden iler· 
hyen ltalyanlara kartı sultan 
Jeya'yı koymuıtur. Bunun 
lrwıvvetleri 30 bin kiıidir. Des· 
ile b&lıeıinde bulanan Raı 
kıbade'nin taarruzlarına 
kır11 Habeıiıtan'ın bazırla
•ata kuvvetler iıte bunlardır. 
a. kavvetlet timdiye kadar 
lıarba rirmemiılerdir. 

Roma, 13 (A.A) - Ste· 
fani ajansı aıatıdaki 44 
•111aarab resmi ltalyan barb 
teblijini yaymııtır: 

Gea,ral Da Donunun tel
trıfına g6re, birinci kolordu 
Deııa mıntaklsını iıgal et· 
lbit ve bu suretle Danakilli 
•ıkerler kolu ile irtibatını 
teınin eylemittir. 

Asenyi çiSlllne ve ıimali 
Ogreden' e kadar uzatmak· 
tadarlar. 

Istanbul, 14 ( Özel ) -
Adis-Ababa'da bulunan Av· 
rupa gazetecilerine Habeı 

cebhesine gitmek için izin 
verilmiıtir. Şu ıartla ki, mu· 
bahirler, aıazetelerine çeke· 
cekleri telgrafları ve yaza· 
cakları mektubları, daha evel 
cebhelerdeki Habet kuman· 
danlarına göstereceklerdir. 

Istanbul, 14 (Özel) - Ha· 

Bir Habe, toyyarui 
Pariı gazetelerinin verdik· 

leri malumata göre Habeı 
hllkdmeti, Avrupa'ya 50 
barb tayyareıi ıımarlamıthr. 
Bu tayyarelerin bir buçuk ay 
sonraya kadar Habeıistana 
g&nderilmit bulunacağı ıöy· 
leniyor. 
Oıaden cephesinde Ha· 

bet'lerin önemli muvaffaki· 
yeller elde ettikleri bildirili· 
yorsa da tafsilat verilmemek
tedir. 

lstanbul 14 (Ôzel) - Ha· 
bet resmi tebliğidir: 

Kuvvetlerimiz Ogaden 

ltalyan zabiti ve pekçok 

ltalyan, yerli askeri ölmllt 
ve birçok esir alınmııtır. 

- Devamı diJrdiJnciJ ıahi.f ede -

Mülbakattan Bükreş'e gel
mek istiyecek olan çiftçilere 
müsaade edilmemesi hakkın· 
da hükümetçe -verilen emre 
mukabil çiftçi partisi baş

kanları, trenleri zaptederek 
mutlak surette bugün için 
Bükreı'e yetiımelerini üç 
gündenberi tekrar tekrar 
çiftçilere bildirmekte idiler. 

lıgili çevenler, Romanya
da bir komiinizm tehlikesi· 
linin mevcudiyetinden bah

M. Taruresko 
.. Üniversul" gazetesi; iki 

yüz bin çiftçinin Biikreı'te 

bir araya gelmesini tarihi 
bir bidiıe olarak kaydet· 
mekte ve iktidar mevkii 

sediyorlar. Gazeteler, endite 1 bunlann eline ıeçerH ae 
ve tereddüd içinde durumu yapabileceklerini sormak • 
takib ediyorlar. tadır. 

-~<-----·· ............ . 
lneholu vapuru faciası tah-

kikatı devam~'ediyor 
Evraklar, Urla mOddeiumumiHğine gönderi

lecek, orada da tahkikat yapılacaktır 
lnebolu faciası tahkikatına bölgesinin Anilama mevkiin· 

de ltalyanlarla kanlı bir sa- devam olunmaktadır. Dün 
vaş yapmıf, neticede 12 geminin mlllizimi, ikinci 

---~~~-----~·~·~•~••..-~M•~--~~~~ 

hal yan adalarındaki me-

·. p zalim e°:1..:'.~!siz imiş 
~ 12 ada Yunan 'Jılarının bOyüklerin

den M. ( Zeros ) un verdiği 
dikkate şayan bir diyev 

Cebheye girmeRe hazırlanan l1abeı'ler 

Yeril askerler kolorduıu betler, ltalyan ordusuna mli· 
~•zı Habeı rruplarının mu· euir ve kat'i bir darbe in
lc.•111etini ezerek Geralta dirmek için bUyUk hazırlık
lbı11taka11nın temizleme ha· larda bulunuyorlar. Son re· 
••lcetine devam eylemekte· len haberlere göre, Habeı-
dir. lerle Italyan'lar arasında 

ikinci kolordu Takazze vukubulacak çok kanlı mu· 
~ttına relmiı ve Addi Raı harebe, Tiriforinin timalinde 

$ 
1 

•le Addi Enkatıta durmuf· olacaktır. . 
llar. Adis·Ababa'da biiyllk bir 
~ Somali cebheainde hare· heyecan ve ıabıraızlık hli· 
ita devam olunmaktadır. kUm sllrllyor. imparator, her 
l•~1are kuvvetleri Habeı· ılin nazırları toplamakta ve 
'"• hareketlerini kontrol durum hakkında konuımak· 
"••ide Yt kepi UfUflanaı tadar. 

lstanbul 14 (Özel) - ltal· çalıısalar daha iyi ederler. 
yanın, Habeıiıtanda köleliği 1912 de 12 ada ltalyanla· 
kaldırarak yerine medeniyet 
ikame ettiği hakkında ltal· 
yan saylavı { Rçio gray ) ın, 
Faıist ltalya adına verdiği 

ıon diyev, ltalyan adaların· 
dan olup Atinada bulunan 
Yunanlılarca handelerle kar· 

ıılanmııtır . 
12 ada Yunanlılarının ma· 

ruf ıahsiyetlerinden olan M. 
Zeros, mukabil bir diyevde 
bulunarak demiıtir ki : 

- ltalyanlar, Habeşleri 
kölelikten kurtardıklarından 

babaedec"klerine, 12 ada Yu· 
aanlılarına karıı reva 16r
cllkltri meıalimi kaldarmat• 

rın eline ıeçtiği zaıvan bu 
adalarda 143 bin . Yunanlı 
vardı. Şimdi ise ancak 58 
bin kalmııtır. Üst tarafı, ltal· 
yanların mezalimine tabam
mlil edemiyerek yurdlarını 

terketmiıler , ıarada burada 
sefil bir vaziyette kalmıılar· 
dır. 

Buılin denilebilir ki, ltal-
yanların İfgali altında bulu
nan 12 adadaki mezalim, 
dilnyanın hiçbir yerinde yok· 
tur. 

M. Zeroı'un bu diyevi, 
ltalyan siyasal mabafilinde 
aubiyet apndarmııtar. 

Cenaze töreninden brr intiba 

çarkcısı ve ambar memuru Bundan sonra ıemi sllva· 
isticvab edilmif, öğleden risi derhal S~lh ceza mah· 
sonra da silvari Mehmed kemesine verilmiş ve hak· 
Ali sorguya çekilmittir. ine- kında tevkif kararı alındık· 
bolu süvarisi Mehmed Ali tan ıonra ceza evine g6a· 
kaptan ifadesinde; derilmiıtir. 

- Ben üzerime düşen Dün geceye kadar gemi 
vazifeyi tamamile yaptım. zabitanının tamamen mllrette· 
Gemide karıııklık çıkmııtır. batının da kısmen ifadeleri 
Kabahat mlirettebattadır. ahnmııtır. Evvel1'i glln de 
Vapuru karaya oturtma 

yolcuların ifadesi alındıtı 
mea'elesine gelince, gemide 
bir arıza olmadığından buna için bugftn milrettebattaa 
IOzum görmedim. Çok fazla geri kılanların ıorgulan ya• 
ylik aldığım hakkındaki id· pılacak va ilk tahkikatı bi· 
dialarda doğru değildir. tirilecektir. Bundan ıonra, 
Çiinkll ben 1080 tonluk kazad'ın Urla mıntakası da· 
olan gemiye 950 ton yllk bilinde vukua gelmiı olma11 
alclam. Demiftir. - Devamı 4 inci salaifede -



Sahife 2 

Kazakıstanın 15in-1 
ci yıl dönümü 

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

(Ulusal Birlik) 

ince Kemikli Narin 
Ve Güzel Kadın 

Oç milyon murabbaı kilo metrelik 
bir sahayı işgal eden ülkenin Serveti 

Çok seri bir hareketle birdenbi
re çarşaftan sıyrılıvermişti 

Şebriazad ... biliyorsunuz ki 
"bin bir gece " masallarının 

meşhur barem kadınıydı. Ve 
binbir gece masallarının ib· 
da edildiği zamandan beri 
takriben 12 asır geçtiği halde 
Şehrazad barem kadınlarının 
örneği olmaktan çıkmamıştır. 
O tarihten bugüne kadar 
Şehraz.ad ölmemiıtir. Şark 
haremlerinde daima yaşamıı· 
tır. 

gördüm. 
Moskova gazeteleri, Ka· 

zakistan'ın 15 inci yıldönü· 
mü münasebetile uzun ma
kaleler yazmaktadırlar. 

Bu münasebetle 250 yıl 
eve) Kazakistan'da yaşayan 
halk yazıcılarından Danmu· 
gurca tarafından yazılmış 

olan Kadi Karpaç ve Bayan 
Suluğ efsanesi Rus'çaya 
çevrilerek neşredilmiştir. Ba· 
yım Bet Mayh'nın hikayeler 
külJiyatı ve büyük hacimde 
Cez Kazgan eserleri keza 
bastırılıp piyasaya çıkarıl
mııtır. Kazakistan basın ge· 
nel direktörleri tarafından 
Kazakiıtan'ın yeni endüstri· 
yel ve sosyal hayatlarını 
gösteren bir büyük resim 
albumu baştırılmı§hr. 

15 inci yıl dönümü dola· 
yııile Kazakistan'ın baş şehri 
Almaata üsnümal bir surette 
sllslenmiş ve Kazakistan 
meclisi içtimaa çai'rılmıştır. 

Şimdi Kazakistan 3 mil· 
yon murabba kilometrelik 
bir sabayı işgal etmektedir. 
Batıdan doğuya Hazer deni· 
zinde Altay dağlarına ka· 
dar ve güneyden kuzeye, 
lran hududlarından Başgır· 
distanın Oral dağlarına ka· 
dar uzanan Kazakistan Av· 
rapa kıt' aıınsn yarısından 
btıyükUir. 

Binlerce yıl Şarktan gar· 
ba yapılan akınların büyük 
yolu ve kapısı vazifesini gö
ren bu kıt'a vaktile büyük 
kültürlere sahne olmuştur . • 
Tilrk oruklarından Hunlar, 
Uygurlar, Peçenekler, Ku· 
manlar gibi büyük akınlar 
ve daha sonra Cengiz ordu
ları hep buralardan geçmiş· 
lerdir. Bu topraklarda şim· 
di 4,5 milyondan fazla Ka· 
zak yaşamaktadır. ~60-70 yıl 
evvel Çarlık Rusyası tara· 
fından ilhak edilen Kaza· 
kistan yakın zamana kadar 

iki sene devam eden bir mü· 
cadeJeden sonra Urenburg'ta 
toplanan Kazak kongresi 
1920 yıh iJk teırininde Ka • 
zakistan Sovyetler-Cumhuri· 
yetini ilan ve bu Cumhuri· 
yeti Sovyetler Cumhuriyetleri 
ittihadına ithal etmişlerdir. 

Kazakistan 15 yıllık Sov· 
yet hayatında pekçok değiş· 
miş ve son on yıt itinde 
endüstri ve yol tesis için 
1,276 milyon ruble sarfolun· 
muştur. Buna karşılık iıtih· 
sa) olunan ham madde ve 
mahsulatın kıymeti 1920 yı· 
- DevaTnl 3 ünr.ü sahif ıde-

Bir tavzih 
"Ulusal Birlik gazetesi" 

Direktörlüğüne 
12 ikinci teşrin nüshanızın 

dördilncü sabifesinin ikinci 
sütununda .. Şoförler kendi bir

liklerinin defterlerini alıp git· 
mişler,, yazısı yanhşbr. lzmir
de mevcut bütün teşekkill· 
ler Cumhuriyet Halk Parti· 
sinin himayesinde bir araya 
toplanıp birinci Kordonda 
tuttukları büyük binada büro 
ıefi bay Osman Şen'in ida
resinde federe halinde çalıı· 
maktadırlar. Hadise olan yer 
ise, Dolmada ıoför ve oto· 
bilscülerin oturdukları bir 
kahvedir; birkaç şoför arka· 
daş keyf olup arkadaşlarile 
şakalaşırlarken iki cam kı· 
rıJmıştır, başka birsey yok· 
tur. Muhterem gazetenizin 
ayni sütununda tekzibini son· 
suz saygılarımla yHlvarırım. 

Şoförler Birliği reisi 
Ahmet Ôzdoruk 

Paris gazeteleri 
Anket açtılar 

lstanbuJ, 13 (Özel) - Pa
ris gazeteleri, ltalya'ya karşı 
alınacak zecri tedbirler hak· 

Diln denecek bir zamana 
kadar şehrazad rubu lstan· 
bul' da Osmanlı saraylarında 
bulunuyordu; şimdi, Hind'de 

mihracelerin, Nizamların ve ... 
Arabistan'ın yarı bedevi 
şeyhler ve imamların elle· 
rinde bili yaşamaktadır! 

Bin bir gece masallarının 

bir ıebrazadı vardı; bugünün 
şehrazadları, şeytanı bir 
güzellige malik kadınlardul 
Dilleri çok tath, fakat vll-
cutları bir yılan gibi kıvrak, 
herhangi bir kimseyi asır· 
larca uyutmağa ve avutmağa 
yetişecek kadar çok ve 
meraklı masallar bilirler, her 
"telden çalarlar"! 

Bu saray ve harem kadın· 
larından birisi ile ltalyan 

muharrirlerinden Darujo An· 
geleriyo yakından alakadar 
olmuş ve bir ltalyan mec
muasında ihtisas ve müp· 
hedelerini neşretmiıtir. 

ltalyan muharrir diyorki: 
Muas11 ıehrazadı g6rdüm. 

Hemde Arabiıtan'ın çok 
zengin bir adamının kona· 
ğının teraçasında barem ka
dınları ıerefine verdiği mü· 
kellef ve hususi ziyafetinde 

Harem kadınlarının hepsi de 
yerde bir sedir ve işlemeli 
kadifeden değirmi yer min • 
derlerinde oturmuşlardı. Ki· 
misi bağdaş kurmuş, kimisi 
dizleri üzerine oturmuş, ba
zısı yan yasla:ıımış veya uzan· 
nıışh. Çocukları da beraber 

idi. 
"Birden salonun kapısı 

açıldı, içeriye siyah, güzel 

ipekli kumaştan bir çarşaf 
geymiş, fakat kendi güzel· 
liği aşikir olan bir kadın 
girdi; salonun odasına kadar 
ilerledi. 

"Yüzü hAli kapalı idi; 
fakat peçesinden de gilzel 
ve iri gözleri far kedili yordu. 
Salondaki kadınlar arasında 
bir sevinç hissedilir gibi 
oldu. 

Çarşaflı kadın, çok ıeri 
bir hareketle birdenbire çar· 
ıafındao sıyrıldı: ince ke
mikli, narin fak at çok gll· 
zel bir kadındı; öyle bir 
kadın, ki ruhunda gtizel 
san'atların hakim olduğu 
aşikirdı! 

"Bu kadın, Şehrazaddı. 
"Boş olan ve kendisi için 

hazırlandığı anlaşılan sedire 
otururken, ve kendine mab· 
11us binbir gece masalların· 
dan birisine baıladı . ,, 

" Kadın kih ayağa kal· 
kıyor, ellerile iıaretler yapı· 
yor ve manzum olarak anla· 
tıyordu." 

" Çok tatlı bir ses, çok 
güzel bir anlatış, çok gilzel 
bir ahengi vardı. 

Bu güzel kadının anlattığı 
masalları yazmak bile kolay· 
dır, fakat kendi ağzından 
dinlenmeli ve anlatırken ken
disi de görülmelidir ki ha· 
kiki surette dinlenmiş ola· 
bilsin . 

mOnhaşıran göçebe bir ço· kında anketler açmışlar ve 
ban hayatı geçirmekteydi. okuyucularının fikirlerini sor
Çar hükümeti Kazakları mağa başlamışlardır. ( Pöti 
Kırgız • Kaytak adile an· pariziyen ) gazetesinin, bu 
makta ve idi bir halk say- §ınllll 

mevzu etrafında açmış oldu· 
ğa ankete aıağı yukarı do· 
kuz buçuk milyon okuyucu 
cevab vermiştir. Bunlardan 
4 milyon 559 bin kişi ıecri 
tedbirlerin lüzumuna kail 
olduklarını ve 4 milyon 107 
bin 552 kişi de bitaraf kal· 
dıklarını bildirmişlerdir. 

Diğer gazetelerin anket· 
leri devam etmektedir. 

Salondaki kadınların hep· 
si de derin bir hayret, derin 
bir takdir ile dinliyorlardı. 
Hatti çocuklar bile sus· 
muılar, hareketsiz idiler! 

• Demmı 4 ncü sahifede~ 

1111~ 
makta idi. Hatta kanuni -
olarak Kazak çocukları pa· 
ra ile satın alınarak Ruslaş
tırılabilirdi. 

Çarın müstemleke siyase· 
ti Kazakların 45 milyon 
hektarlık en münbit ve iyi 
yerlerinin Rus muhacirlerine 
verilmesine sebep olmuştu. 

Oralarda yaşıyan Kazaklar 
iH çöllere ve sahralara gö
çebeJiğe sürülmüştü. Komşu 
Tilrk kabilelerinden Baş· 

kırdlar veya Özbekler Çar
lığa karşı bir hareket gös· 
terirse Kazaklar Çarlık he· 
1&bına bunlara karşı gön
derilir ve bu suretle komşu 
aluslar biribirlerine düşürü· 
16rdu. Zulüm ve hakaret gö
ren Kazaklar bir aralık Pu
ıaçef ve Razin isyanlarına 

iıtirak etmiıler ve Cihan Sa
vaıı ortalarında, 1916 yılın· 
da da Ruslara karşı isyan 
etmitlerdi. Bu isyanlar hep 
kan içinde bastırıldı. Kazak· 
lar Kerenski zamanında is· 
tiklll ilin ederek Alaş Ordu 
adıada bir devlet kurdular. 

Tayyare 
A ~~ 

MAURICE 
Sineması 

----- ... 

Telefon 
31sr 

CHEVALIER 
Beraberinde 300 gOzel kız ve en yOksek Fransız 

artistleri olduğu halde 

(Yarın) 15 ikinci Teşrin 1935 Cuma Günil 

FOLI BERJER 
Filmine hüUin lzmirlileri davet ediyor. Bu film yalnız bir 

göstereceğinden görmek için acele etmek lazımdır 

FOLI BERJER 
Baştan haşa lfiks, tantazi, eğlence zevk filmidir 

MAURICE CHEV ALIER 
Meşhur (VAl.ANTINA) şarkısı da dahil olmak Ozere 5 gOzel şarkı eöyli

cek, iki ~ahsiyet yaratacaklır. 

Fiyatlarda Değişiklik Olmıyacaktır. 

14 ikinci T etrin 935 ~ 

Uçman l\latmazel (Oni· 
si )n uğradığı feci akihet 

~~---------~~-Atina'da Yunan tayyarecilerioi 
hayrette bırakan Alman kızı

na nazar mı değdi? 
Atina'dan haber veriliyor: 
Berlin'de yolcu tayyareleri 

istasyonunda çok feci bir 
hadise olmuş ve Almanya· 
nın meşhur tayyarecilerinden 
Matmazel Onis Hofman, feci 
bir akibete uğramıştır. 

Matmazel Hof man, geçen 
hafta Atina'ya gelmiı ve 
Tatoy tayyare karargahında 
muhtelif uçuşlar yapmıştı. 
Yunan tayyarecileri, Matma·ı 
zel Hofman'ın yapmış olduğu 
tehlikeli akropatlardan hay· 
rette kalmışlar ve kızın gös· 
terdiği sür'at ve meharete 
gıpta eylemişlerdi. Biribiri 
ardınca bir kaç gün içinde 
Atina'da yaptığı mahirane 
uçuılardan dolayı herkesin 
hayranlığını celbeden Alman 
tayyareci kızı, Atina'dan 
alkışlar arasında ayrılırken 

Yunan tayyarecileri üzerinde 

derin izler bırakmıştı. Zavalh 
Onis Hofman, Atina'daO 
doğruca Budapeşte'ye gitmit 
ve orada da bir kaç gOO 
kaldıkttn sonra Berlin'e ba• 
reket etmişti. Matmazel 
Onis, yolda çok bilyük teb• 
likeler geçirmesine rağoıeO 
tayyaresini meharetle idare 
etmesi sayesinde kurtulmUf 
ve selametle Bertin yoluo• 
yaklaşabilmiştir. Fakat 11• 
çare ki, Matmazel Hof m••• 
istasyona enmek ilıere eDİf 
manevraları yaparken tayya· 
resini büyük bir ağacl 
çarptırmıı ve parçalatmıştıf· 
Bu kaza neticesinde Ooi• 
Hof man' da feci bir surette 
ölmüıtür. 

Berfin tayyarecilik ale: 
minde çok değerli bir yeri 
olan Matmazelin cenaıeti 
büyük törenle kaldırılmııtıt· 

----~~--... ·~•ı--t•~···~----~--~---

T~~~i~ka!e~!~~~~~! Rusya 
sınıf talebesi başlarında mu· 
allimleri olduğu halde hüku
met dairesine gelerek tatbi
kat yapmışlardır. 

Yarış ve ıslah encil· 

meninin İzmir son· 
bahar atyarışları 
Yarış ve ıılib encümeni· 

nin İzmir sonbahar atyarıı· 
ları bu ayın 17 ve 24 ilocü 
pazar günleri Kızılçullu'da 
koıu alanında yapılacak ko· 
ıulara öğleden sonra saat 
14 de baılanacaktır. Kemer 
ist.syonunu tutmak 6zere 
Alsancak istasyonundan ko· 
fU yerine hususi trenler gi· 
dip gelecektir. Koıu yerine 
girme biletleri mahallindeki 
kişelerde satılacaktır. 

Koşulara kayıt muamele
si 11·11-935 de başlanacaktır. 

3670 

Serbest ticaret 
usulnne dönoyot 

Almanya'da erzak ve bil'" 
bassa yağ, et, yumurta ıibi 

maddelerin azalmasından ati,. 
vesika usulü tesisi tasarla" 
nırken Sovyetler birliğind• 
serbest ticarete dönülerelı 
erzakın çoğalması ve fiatl•• 
rın düımesi muvazi ylit0'" 
mektedir. Sovyetler birliğill'" 
de ilk teırinden itibaren p•'" 
zara emtea arzının çoğalm•'" 
ıı dolay11ile fiatlar düşmek'" 
tedir. Bilhassa Okraoyad• 
fiatlar yarı yarıya inmiıtir• 
Meseli bir tavuk 1 Ruble'" 
den 3 rubleye, süt litresi .1 
rubleden 50 kapike (saat•" 
me) etin kilosu 7 rubledeJI 
4 rubleye, yumurtanın tao•· 
si 50 santimden 25 santilll' 
dütmiiştnr. ,,,,,,; 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Tepecik armutla sokağında 10·12 eski 16 taj no. mün-

hedim dam 30 
., sürmeli sokağında 50 eski 44 taj numaralı dükkin 4()() 
,, sürmeli sokağısda 77 eski 67 taj numaralı dükkan toO 
,, silrmeli sokağında 48 eski 42 taj numaralı dilkkin 4SO 
,, " " 49 eski 39 taj numaralı dükkin 300 

Kahramanlar mücahitler sokağile akın sokağı arasında 
. 34 eski 11 taj numaralı ev tOO 

Kahramanlar ikinci babçevan ve emin sokağında 9 
eski 9 taj no. (ev) baraka 80 

Kahramanlar leblebici sokağında 169 eski 5- l taj a11 

no. dükkan Uf' 

Kahramanlar ali cenap sokağında 72-7 numaralı ev 200 
Kahramanlar mücahitler sokağında 19 taj numaralı ev 2oO 
Şehitler (urlah) ikinci altun sokağında 3-2, 7 taj nu-

maralı ev toO 
Darağaç papağan sokağında 2-3 ve 6 taj numaralı ev 70 
Darağaç papağan sokağında 7-11 numaralı dükkin ıSO 
Şehitler altun sokağında 11 taj numaralı ev sa 
Tepecik murat dağı sokağında 12 numarah ev 2.SO 
SRlhane dokuz eylül sokağında 138 eski 116 taj nu· ~o 

maralı ev ~ 

Çartı tahmis sokağında 6 ve 6-1 eski 16 taj numa· 
ralı mağaza 6SO 

Karfıyaka alaybey soğukkuyu menemen caddesinde ~"" 
28 numaralı ev 4"" 

Bornova Şadır~anlı çarııda 21 eski 5 taj numaralı dükkln ~ 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikillcı 

tertib mübadil bonosile ödenmek iizere 21-11-935 perıemb' 
gilnil saat 15 de ihale edilmek üzere millkiyetleri artır 
maya konulmuıtur. Alıcıların o saatta milli emlAk miidD• 
riyetine müracaatları. 3603 



.... Salalf.S 
kazakıstanın 15 juci 

yıl dao110mft 
..... Ba,tarafı 2 inci sahifede -
lıada 33 milyon ruble oldu· 
h halde 1935 inci yılda 360 
llailyon rubleye varmıthr. 
Jeolojik incelemeler Kaza· 
kiıtan'ın maden, maden kö· 
1118rü ve petrolca zengin 
olduğunu göstermiıtir. Bun
lar arasında en zengini ba
kır madeni teıkil eder. Yal· 
llız doğu Kazakistan' da ki 
bakır ihtiyatı sekiz milyon 
tahmin edilmektedir. Bütün 
Sovyet'ler birliğinin yüzde 
SO bakırını burası verecek· 
tir. Kurıun, çinko gibi ma
denler de zengindir. Altay 
dığlarında 2 milyon ton 
ktırıun ve 3, 760 ton çinko 
•e· bu arada 4700 ton gü· 
1118f bulunmaktadır. 

Altay ve Karadai; altın 
1ataldarı bakımından ela 
Çolc önemlidir. Nikel bakı· 
lllıadan iae Kazakistan Sov· 
Jet Cumuriyetlerinin en 
lenginidiı. Volfram, Borasit 
linyit ve taı kamllrtl da· 
laarları da çoktur. K6m6r 
lllilıtarı 50 milyar ton pet· 
'ol 1 milyon ton olarak 
tahmin edilmektedir. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

lllarkalı az kullanıJmıt bir 
:"ot&r nhlıkhr. Taliplerin 
!:':-rebanemiıe m6racaatları 
.... olunur. 

(Ul~Bi_r_H_.k)._ ___________________ 1_4_1_m_·a_ci_T_qria __ 9_35 __ 

N. ,,,,.--liiiiiiiiiDiiiOiiiKiiiiTiiiiOiiRiiiiiiiilli Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
vv. t-ı,. H. Van Ali Agih Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS 2 DCİ teırinde beklenmekte 

Der Zee Çocuk Hastalıklan KUMPANYASI !olup ynkllnil tahliyeden ıonra 
Mntehassısı acentaSI " OBERON " vapuru 8 Roterd~m, Hamburg, Co-

& Co. '"inci Beyler Sok~ı N. 68 Cendeli Han. Birinci kor- 2nci tetrinde gelip yü- penbage, Dantzıg, Gdynia, 
Telefon 3452 kiloü boıaltbktan ıonra 14 

DEUTSCHE LEVANTE LıNiE ----------•• don. Tel. 2443 ikinci Teırinde Roterdam,Ams· Oılo ve lskandinavya liman· 
" SOFIA ,, moUSrü halen 18 2ci. teşrinde bekleniyor, Ellerman Linyn Ltd. terdam ve Hamburg liman- )arı için yilk alacacaktır. 

limanımızda olup Anvers, Nevyork için yiik alacaktır. Liverpool hattı: ları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
Roterdam, Hamburg ve Bre- "EKSARCH 

0 
vapuru 30 " LESBIAN ,, vapuru 26 "GANYMEDES,, vapuru 8 "SARMACJA., vapuru 26 

men için yük almaktadır. 2ci. te•rinde bekleniyor, B. teıriode Liverpol ve 2 . d b ki kt 
S b 1 y 2aci teırinde gelip 14 ikinci nci. teıran e e enme e 

" AM EL " vapuru a en Nevyork irin yl\k alaçaktır. Svvenıeadan gelip tahliyede (D ) A 
limanımızda olup Anvers, .,. bulunacak ve ayni zamanda Tepiode Aovers, Roterdam, olup oğru nvers ve 
Roterdam, Hamburg ve "EKSCUTIVE" vapuru 15 2 ikinci tepine kadar Liver· Amster:dam ve Hamburg Gdyniaya hareket edecektir. 
Bremen için yük almak- Bci. kanunda bekleniyor, pool ve Glasgovv irin yük SERViCE MARITIM 

N k · · .. k 1 kt T limanlan için yük alacaktır. 
tadır. • evyor ıçın yu a aca ır. alacaktır. ROUMAIN 

"EKSILONA 31 " UL YSSES " vapuru 20 "AVOLA" vapuru 9 2ci. " vapuru "ALGERIAN,, vapuru 15 .. DORUSTOR" vapuru 20 
B · ki d beklenı'yor . 2aci. t~ırinde gelip yn-

teşrinde bek leniyor, Ham- cı. oun a ' ikinci teırinde Liverpol ve 2 nci. teırinde gelip yllklla& 
burg, Bremeo ve Anversten Nevyork için yük alacaktır. künii tahliyc:den sonra Bur· Kıı. t 

Svvenseadan gelip tahliyede tabliyt~den ıonra uı ence, 
Yük çıkaracaktır. SERViCE DiREKT gas, V arna ve Köstence B 1 il 

bulunacaktır. Sulina, Galas ve rıy a • 
"HANAU,, motörll 11 DANUBIAN limanları için yilk alacaktır. 

UNA HATTI Londra • Hull hattı: manlarl için yilk alacaktır. 
ikinci teşrinde bekleniyor, T "CERES" vapuru 21 2nci 
15 ikinci teırine kadar An- ,,ALISA" nıot6rll halen " POLO " vapuru 30 bi· teıriade gelip yOkOnll tabii· •ALBA JULYA,. vapuru 

rinci teırinde Londra, Hull 2 · • d ı· 21 vers, Roterdam, Hamburg limanımızda olup Belgrad, yeden ıonra 25 2nci teı- 20 ncı teırın e ıe ıp 
ve Bremen için yllk ala- Noviıad, Komarno, Buda· ve Anversten gelip tahliyede rinde Anvers, Roterdam, 2a~i teırinde Malta, Mar· 

bulunacak ve avni zamanda cektir. pe,te, Bratiılava, Viyana ve Amsterdam ve Hamburg li- ıilya Cenova, ve Baraelona 
6 ikinci tetrine kadar Londra 

" MACEDONIA ., vapuru Linz için yük alacaktır. manları için yiik alacaktır. hareket edecektir. 
25 2ci. teırinde bekleniyor, "ESPAGNE,, vapuru 5 ve Hull için ynk alacaktır. SVENSKA ORIENT Yolcu ve ynk kabul eder. 
30 2ci. teırine kadar An- ikinci teırinde bekleniyor, "MARONIAN" vapuru 6 LINIEN llindaki geliı gidit tarih· 
ven, Roterdam, Hamburg Anvers, Direkt yok ala· ikinci teırinde ıelip 12 ikinci .. FREDENSBORG,. vapuru lerile navlonlardaki deiitik· 
ve Bremen için y6k ala· caktır. teırine kadar Londra ve 18 2nci teırinden gelip yU- Jiklerden acente meıuliyet 
caktır. ARMEMENT H. SCHULDT Hull için ynk alacaktır. künü tahliyeden ıonra 21 kabul etmez. 

AMERICAN EXPORT LINES- HAMBURG " OPORTO ., vapuru 20 Fada tafıilit için lkind 2nci teırinde Roterdam, 
NEVYORK "HANSBURG" vapuru 8 ikinci teııinde Londra, Hull Kordonda Tahmil ve Tala-

"EXCELSIOR" vapuru ha· 2ci. teırinde bekleniyor, ve Anversten gelip tahliyede Hamburg, Copenhage, Dant· Jiye firketi binaıı arka11nda 
len limanımızda olup Nev· Anvers, ı<oterdam ve Ham· bulunacaktır. zıg, Gdynia, Goteburg Oslo Fratelli Sperco acentahpa 
york için yOk almaktadır. burg için yük alacaktır. Tbe General Steam Navigation ve lskandinavya limanları müracaat edilmeıi rica ola· 

"EXMINSTER" vapuru 16 DEN NORSKE MIDDEL - Co. Ltd. için yllk alacaktır. nur. 
2ci. teırinde bekleniyor, HAVSLINJE ( 0-S. A-S. .. ALBATROS" vapuru 25 "GOTLAND., motaro 30 Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
Nevyork için y&k alacaktır. SP ANSKELINJEN ) birinci teırinde gelip 28 bi- l!lllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IHllllllllllllllllllllllllllll 

E ERMUNT O teırine kadar Londra için -ı • İ == 
.. "vapuru .. BANA~iios" mot&rn yiik alacaktır. ~- Zfillf yürı mensuca 1;_ 

Oeutsche Levante Linie 

BAŞ DURAK 
21 ikind Teırinde bekleni· - • k • = 
yor, Ollnkerk ve Oieppe te;~~·~.m~:~:~B~m! ~Türk Anonim şır etıı 
için yOk alacaktır. ve Anversten gelip tabii- - -

JOHNSTON VVARLFN LI· b I k ~ lzmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nin Halka· 5_ H AMOİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz• ilAç ve tu· 

valet çetitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Noneçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gib; ;çUebilir iki defa süzillmlltür. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

SıeuAT EzANEsı 

yede u unaca tar. -
NE • LIVERPUL Not: Vurut tarihleri ve ~ pınardaki kuma' fabrikaıı mamulatından olan § 

"GUENMORE., vapuru 4 vapurlann ilimleri izerine ~ mevsimlik ve kı,hk, zarif kumaşlarla, battaniye, § 
ikinci tetriode bekleniyor, deiifildiklerclea mu'uliyet ~ tal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
Liverpul ve Anveraten y6k kabul edilmez. ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 === 
çıkarıp Burıaı, Köatence, -
Galaç ve Braila için yftk ~ numaradaki (~ark Hala TOrk Anonim şir· i 

Geliı tarihleri ve vapur· 
ların ilimleri lzerine mea'u 
liyet kabul edilmeı. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i ıimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir ta~hh8de 

Ali Rıza ~ keti) mağazuında ıatdmaktadır. Mezkllr fabrika· ~ 
§g nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 5 
~ olan mamulatmı muhterem mlloterilerimize bir § 

Mücellithanesi ~ dera daha tavsiyey1 bir vazife biliriz. § 
- T . ~ = Perakende aabt yeri optan ıatıı yerı E5 

Yeni Kavatlar çarşısı ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
::: Kemalettin Cad. Satır zade hah T. A. Ş. a 

No. 34 ~ biraderler ii = Kuzu oğlu çarıısı Aıım Rıza § 
1 
.. ._ ________ ı• := ve biraderleri 5 = Yeni manifaturacılarda mimar E 

:= Kemaleddin Cad. Yünln mal- § 
laka (Okamentol = K d ı -
ıııu.ortı k ..,kerıe- ; iiıılHlıııfıiıiıiıliııFııiıııııİiİııı !üi/lıiıfüüııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııu 1 
rini tecrftbe edi ---4 

~ -ı -Sümer Bank--ıiz .. 

Ve Pflrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfls· 

bil 'ekeri oldutu 
no unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 

iatiyenler Şahap 

ıflrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarmd 
ve eczanelerden 

araaınlar. 

:Q Fabrikaları mamulatı 
Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan'> kumaşları 

Beykoz ktınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri ' 

Somer Bank yerli mallar pazaı·' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanhul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000"fork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncll Vakdl ban 30- 40 



~ •· 'f (Ulusal Birlik) 

Mısır hadiselerinden dolayı Nesim 
paşa k~abinesinin istifası bekleniyor 

_..,,,..._..........,..,.. ""°"" -.. - ............... __ ...._, .... - - ~""""' ......................... ~-........._.....~ ,,..,,,,..,,,.. 

Tevkif edilenler 50 yi b.ulmuştur. Ağır yarahlardao ölenler 
var, Nahas paşanın tevkif edilmesi muhtemeldir 

lstanbul 14 (Özel)- Mısır'da karışıklık hala devam 
etmektedir. Sokaklarda devriyeler dolaşmasına rağmen 
ara sıra topluluklar • gôze çarpmaktadır. Mısır logiliz 
fevkalide komiseri hftkumet nezdinde teşebbOsatta bu· 
lunmuştur. Yeniden bazı tevkifut yapılmıştır. Nesim 

Filistin Arabları grev 
ilan ettiler 
---------~------

paşa kabinesinin istifası bekleniyor. 
Hadise, Londrada bOyfik bir tt:sir uyandı mışllr. 

Nahas paşanın tevkifi herin beklenmektedir. Şimdiye 
kadar yakalananlar 50 kişiyi 'bulmuştur. Yaralılardan 

ölenler de vardır. 

lngi here Kıbrıs adasını 
Yunanistan'a mı veriyor? 

G're v c ileri o, Yahudilere hücum et- Mukabilinde Yunan limanlarından 
meleri tehlikesine karşı lngiliz'ler1istifade etriıesi ve Sisam'da bir uçak 

tedbirler almışlardır istasyonu yapması temin olunacak 
lıtanbul 14 (Ôzel) - Filis· 

tin Arablarının geçen Cu· 
martesi gllnü ilin ettikleri 
grev, bOtlln tiddetile devam 
eylemektedir. Grevciler, Ya
hudi mahallelerine hücum et· 

Hava 

mek istediklerinden bu ma· 
halleler, İngiliz zabıtası tara· 
f1ndan kutadılmış ve muha · 
faza altına alınmııtır. 

Arapların hiddeti gittikçe 
büyilmektedir . 

ulusun büyük 
Kuruma yeni kaydolunan o yele-

esami listesi • 
rın 

Ankara 13 (A.A) - Hava Kerim ve Aziz 20, 9948 Cen· 
tehlikesini bilen üyeler Jisteai ya Fiter 20, 9949 Adolf Fiı· 
9942 Yani Kazmi lstanbul firi 20, 9950 Margrit Hüse· 
20, 9943 Kosti Baralambo yin Sami 24, 9951 Kohot 20 
20; 9944 Karabet Balyan 20, 9952 Vangel 50, 9953 Hriıto • 
9945 MihaeJ ve kardeti 20, 25, 9954 Lala Mihaliki 20 
9946 Panayot Tili 20, 9947 şer lira vermiılerdir. , .......... ~------

Ioeholu vapuru faciası, tahki-
katı devam ediyor 

- Başıarafı birinci sahifede 
mOnasebetile tahkikat evra
kı olduğu gibi Urla mllddei 
umunıiliğine gönderilecek ve 
orada da tahkikat ikmal 
ediJdikten sonra evrak tek· 
rar buraya gönderilecektir. 
Hey'et reiei ne diyor: 

Dün lstanbul'dan geldiği· 
ni yazdığımız bey' et tetki · 
kata batlamııtır. Hey'et bıı· 
kanı Zekeriya demiştir ki: 

" Gemi de 101 yolcu, iki 
kaçak ve 38 zabitan ve mü
rettebat bulunduğu tesbit 
edilmittir. ikisi tayfadan ol
mak iizere 19 kişinin boiul· 
duğu ve 122 kiti kurtarıl· 
dığı anlatılmaktadır. Gemi 
iki sene içinde 30 bin lira
lık tamir görmüıtür. Esasen 
remi eskiliğinden batmamış, 
devrilmittir. n 

Zekeriya bqgün gemi ıll· 
varisi ile konutacaktır. 
Kazazdeler gidiyor: 
İnebolu vapuru zabitan ve 

milrettebatı ile Çanakkale 
ve Iıtanbul :,olcuları bugün 
Ege vapuru ile gidecekler
dil". Yalnız üçüncü kaptan, 
çarkcı batı ve gemi telsiz 
memurunun adli tahkikat 
için burada kalacakları söy
leniyor. 
Gemi karaya oturtulabilir 
midi? 

Genel kaHat, reminin 

fayrap edip karaya oturtu· 
la bileceği merkezindedir. 

Çünkll çarkçıbaşı ~on daki· 

kaya kadar ocakların fayrap 

edilmiı bir vaziyette bulun· 
duğunu söylemektedir. 

Cenaze tôreoi: 
loebolu faciasında 6lenle· 

rin cenazeleri dün memleket 
hastanesinden kaldmlmıı ve 

büyük törenle defnedilmiıtir. 
Törende memleketin en bü

yükleri, konıoloılar, acenta· 

lar, limandaki vapurlar kap· 
tan ve mürettebatları ve 
binlerce halk bulunmuıtur. 
Cenaze alayının geçtiğ( cad
deyi dolduran balk göz· 
yaıları içinde alayı takib 
etmişlerdir. Cenaze alayında 
50 kadar çelenk vardı. 

Cumhuriyet meydanına ka· 
dar yaya gelinmiı oradan da 
otomobiHerle mezarhğa gi· 
dilmiıtir. ilbay mezar ba· 
tında çok veciz bir ıöylev 
vermiştir. 

* • • 
Polo vapuru allvarisinin, 

kazanın ihtiyatsızlıktan ileri 
geldiği hakkında beyanatta 
bulunduğunun doiru olma
dığı ve bu hususta hiç kim· 
ıeye bir ıey ıCSyJemediii 
acenteden bize bildiri!· 

lıtanbul 14 (Ôzel) - Lon· 4 limanını üssilbahri olarak 
dradan gelen son haberlere kullanmak ve ltalyan adala· 
göre, lngiltere hükumeti, Yu· rına yakın olan Sısam ada· 
nanistana Kıbrıı adasını ver· ıında da deniz tayyareleri 
meği tasarlamaktadır. Fakat için büyOk bir iıtaıyoıı yap· 
buna mukabil Yunanistanın mak izinini iıtiyecektir. 

Irmak • Filyos 
Hattında ilk pos· ' 

la treni 
Safranbolu 13 (A.A) -

Dan açılan Irmak • Filyos 
demir yolundan ilk poıta 

treni buılln geldi. Bir ınn • 
lük Istanbul gazetelerini 
getireli. 

Tekirdaeı 
Kurtuluş bayramtnı 

kutluladı 
"fekirdağı, 13 ( A.A; -

Buglln 13 Gncü kurtuluı yılını 
coşkun bir ıevinçle kutlayan 
T ekirdaf lılar sonsuz bir kı· 
vanç içindedirler. --·····-···--

Milas'ta 
Asarıatika hafriyatı 
Milis· Kalınağıl, asarıatika 

hafriyatında komiser olarak 
bulunmuı olan Selçuk müze 
direktörü Vebbi'ye göster· 
diği muvaffakiyetinden ötürü 

lstanbul Franıız isarıatika 
enıtitüsti tarafından bir te-
ıekkllr mektubu gönderil
mittir. 

miıtir. 

* • • 
lnebolu vapuru 200 bin 

Fransız 
Altınları aza -
lıyor mu? 

lıtanbul 14 (Ôzel)-(Dey· 
li Telgraf) gazetesi, Franıa· 
da ktılliyetli miktardan alhn 

kaçırıldığını ve bu yüzden 

(Bank Da Franı) ihtiyat 
akçesinin 30 milyon ıterlin 
derecesinde azaldığını haber 
vermektedir. 

At yarışları 
için hazırhklar de· 

vam edivor 
ol 

Sonbahar at koıularının 
parlak olmaıı için tertibat 
alanmalltadır. Bu tene bilet 
fiatlarında tenzillt yapıldığı 
için hiç kim1eye davetiye 
gönderilmiyecektir. Koıular 
17 ve 25 ikinci teırinde ya· 
pılacak ve iki hafta ıtlre· 
cektir. 

ince kemikli, narin ve 
gQzel kadın 

BQ1tarafı 2 inci ıahijede • 
Maaal, merakla idi. iki 

kahramanın rekabeti anla· 
tıhyordu, çok zamanlar: 

.. - Bu ikiden acaba za· 
fer kimin olacak?" diye 
merak uyandırıcı bir ıekilde 
ıoruluyordu. 

Herkea heyecan içinde iki 
kahramandan hangisinin ıa .. 
lib ıeleceğini kendi kendi· 
ıine ıoruıturuyordu. 

Bu manzarayı ben gördtl· 
ğtlm zaman, Harunilrreıid 

zamanındaki Şehrazadın na· 
ııl olupta binbir gece Hil· 
ktimdarını uyuttuğunu ve liraya sigortalı idi. 

* • • 
Baıbakanımız ismet fnCSnü 

I uyuıturduiunu tamamile aa
ladım.. Ve sonradan öğren· 
dim ki gördilğilm kadın, sa· 
dece iyi maal ıöyliyen, iyi 
manzum okuyan bir kadın 
deiil, muhitin btltlln erkek· 
lerinin paylaıamadıjı gllıel 
bir kadındır 1. 

mtie11if hidiıeden dolayı le· 
essOr duymutlar, biiylik ali· 
ka ıöstermitlerdir. İçiıleri 
bakanı Şnkrn Kaya, kazaze-
delere tevzi edilmek üıere 
bin lira 16adermi1tir. 

-- 14 ikinci Teırin 9~ 

Sarayda bir Rum 
EDölLBERöE 

Serdar, Vasiliki'yi 
unutulmamasını 

ağaya yollaını~ 

dilemişti .. 

tl1n esas ve mihveri altına 

mllstenit r • mezmurlarını uh
revi bir eda ile okuyordu. 

Ve... Bu milliy•m yolda, 
arab genç kızı saraya git· 
meie çok çabuk kandırdı. 

- 5 -
Sarayların hareminde 

Arab, Yeniçeri ağasile 
anlattıktan sonra, VasiJiki'yi 
yüzde yllz elde edoceğini 
ebiliyordu. 

Bunun için, kızı kaçırdıkları 
gecenin aktamındau, kızı 
lstanbul'a sevk çare ve va· 
ııtalarını da hazulamıfh. 

Ve, sabahleyin, henüz 
ıafak sökmeden Vasiliki'nin 
içinde bulunduğu sağlam ve 
kuvvetli dört atlı araba 
Atina'dan İstanbul yolunu 
tuttu. 

Serdar, saray mektebinin 
iyi yetiıtirmelerinden olduğu 
için V asiJiki'nin İıtanbul'a 
tehlikesizce nakli için icab 
eden her tedbiri evvelden 
ittihaz etmiıti; dört atlı yol 
ar•baıına ıerdar, iki ıipabi 
ile bir de su baııyı 111ubafız 
vermit ve genç V asiliki'nin 
de yanına bir koca kara 
oturmuıtu. 

Vakıa, V aıiliki'yi İıtanbula 
l.ir ıemi ile ıöndermek da
ha kolaydı. Fakat, it acele 
olduiu için hareket edecek 
bir ıemi beklemeğe imkin 
yoktu. Sonra, denizler o ka · 

dar emniyetli deiil~i, gemi· 
Din kurnaların taarruzuna 
uiramaıı ve V aıiliki bu ıu· 

retle elden çıkması çok muh· 
temeldi . 

Arap, korkulu rllya gör
mektense uyanık oturmağı 
tercih eden milveıviı adam· 
lardan birisiydi • 

Serdar, Vaıilik'nin yanı· 
na verdiii kocakarıya kız· 
larağasına hitaben bir mek· 
tub yazmıı ve kıymetli be· 
diyenin liltfen kabul&nü 
ve... Yaban ellerde pek bed· 
baht ve garib kalan ıerdar 

Faik Şemseddin, ~t.Ayba11 

14 
kölesini unutmama11nı ric• 
etmiıti. 

Arabanın pençereleri k•· 
lın perdelerle kapatılmııtJ. 
Zab!t ve ıkerlerc arabıY' 
hiçbir kimsenin yaklaıtırıl• 
mamasını ve soracak 0)111· 

lara 11Saraya mahsustur" ce· 
vabı verilmesini sıkı, sık• 
lenbih etmiıtir. 

* • • 
Araba, Atina'dan iyic~ 

uzaklaıtıiı vakit, VaıiJik• 
ani bir hareketle elini uzattı 
ve arabanın !pencerelerinde• 
birisinin kalın perdeaini kal· 
dırdı· Arkaya derin bir İÇ 
çekerek baktı: 

Atina uzakta kalmıştı. C•· 
milerin minareleri ile ıebİ' 
civarındaki ytikaek senilerİJI 
uçlarından baıka artık bİÇ 
birıey görilnmtiyordu . 

Devamı '"'' / 

Habeşler, boyok barb 
için hazırlıklara 

başlamışlar 
-Ba,ıarafı birinci sahif ed,_,

Daga bur ve Gorabai bil" 
gelerinde kuvvetlerimiz dll" 
ruma hlkimdir. Ras (Der 
tanın idareıinde bir kolll" 
muz ltalyan ıomalisi içi•• 
rinde ilerlemektedir. · 

Harar telıiz iıtaıyonu y•· 
niden iılemeğe baılamııtıt• 
Cenab cebheainde aaeoali 
tahkimat yapılmaktadır. 

Son birkaç giin içiad• 
buraya 5 bin mitralyöı ıel-
miıtir. 

180 ıandık içinde at611' 
kurmak için ilet te bu ar•· 
tla Adis • Ababaya ıelmittit 
bir Avuıturyalı miralay fi 

lniçreli subayların nezareti 
altında kurulacak olan ıil•~ 
atölyelerinde çalııılacakt~ 
Yakında Adiı • Ababa'ya 
bin gaı masketi de gelecek· 
tir . 
Bundan {baıka ltalyaalıt• 
aid altı tank, pekçok tüfek• 
top, mitralyöz ve malzeoıe· 
de ele geçirilmittir. ./ 

lzmir milli emlak modnrlUğOndeıı: 
Dara taç b6cum ıokağında 14-14 

no. lıev 490 
Burnova beyler sokağında 40 eıki 

40 yeni numaralı ev 49 
Tepecik pirina çıkmazı ıokatında 
numarasız 1766 metre murabbaı 

tarla balen bahçe 700 
Tepecik akıam sokağında 44 ve 44-1 

açık artıroı• 

" 
,, 

" " 

eski ve 56 yeni ve ağa ıokatında ... .
1
, 

18 numaralı dükkin ve oda 1400 kapalı zarf uıub 
Tepecik aakızlar ıokatında 12 nu-

maralı evin 5 de 1 hi11esi 1500 " 
Tepecik pirina çıkmazında 4086,32 
metre murabbaı tarla halen bahçe 1470 " 
Gaziler kemer caddesinde 190, 198 

DO. h d&kkln 1050 n 

Karııyaka turan menemen caddesin· 
de 73 eıki 246 taj DO. kahvehane 1540 n 

Darağaç ıebitler demirhane ıoka· 
ğında 4576,47 metre murabbaı bah· 
çenia ve içinde 25 eıki 3 taj 
numaralı ev ve 29 eski 23 taj nu· 
maralı ey ve mağaza arsasının 96 

" " 

" 
,. 

" 
,, 

" 
,. 

sebimde 14 ıebmi 1050 " ,, ,, . 
Yukarıda yazılı emvalin mtilkiyetlerl peıin ve ı•>"! 

milbadil bonoıile ıatılacaktır. Alıcıların 25-11-935 pazart~ 
ıOnll aaat 14 de millt emllk mlldllriyetinde mllte .. kk 
komiıyonı .mlracutları. 14-22 S701 


