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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal i•zetedir 

- Cumartesi - 23 ikinci Teşrin 1935 

Uluslar kurumu, ltalya aley· 
hine tedbir almasaydı, logil· 
tere barış adına kendi başına 
harekete geçecekti. 

Fiatı (100) Para 

Italyanlar Para · Sıkıntısı içinde 
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Italyan'ların Afril{a'da-
l{i asl{eri durumları 

POI{ f enalasınıstır 
~ ' ' Fasılasız bir surette ·devam eden yağ-

ın urlar yüzünden Italyan cephelerinde 
bir hareketsizlik~.ı hüküm 

ZJ 

.. suruyor .. 

lıtanbul, 23 ( Özel ) -
(l'eıniyen) cebbesinde Ha· 

. ~,, kıt'atına cebhane gö· 
tGren bir kervanla ltalyanlar 
•tasında kısa bir çarpışma 
0111ıuı ve ltalyan'lar, kerva
lalQ &ötürdüiil cebhanenin 
~~~ miktarını almış isede 
~ibare yetiten Habeş 
~llvvetleri kendilerini arka-

HABEŞ'LERSVEIYERLI lIT AL YAN ASKERLERi 
dan vurmuş ve bütün ceb- keri durumları çok fenalaş·~ göıt ~rmi, ve bu sebeple 
haneyi istirdad etmekle be- mııtır. Bütünmuharebelerıie: ltalyada bazı sınıfların daha 
raber ltalyan'lara külliyetli yerli askerleri önüne sllrdiik• ailib albna cel6i kararlatb· 
telefat verdirmiıtir. lerChaldeihtiyat kuv-;etleriJ rılmııtır. 

ltalyan kuvvetleri, tayya- az olduiundan tedafili bir · Iıtanbul 23 (Ôıel) - Fası· 
relerin himayesile kurtula- vaziyet almak mecburiyetin- laıız bir surette devam eden 
bilmişlerdir. de . kalmış~r~af. ~~k-ln..!_ ~ar·I yağmurlar yllz&nden ltalyan 

lshnbul 23 (Ôıel) - Paris· ~iyei .. umumiye daireıi, doğu cephelerinde tam bir hare
teo haber veriliyor: ltalyan- Afrikaıına : sü.r'atle- kuvvet ketsizlik hllk&nı ıllrmekt,,. 
farın doğu Afrika11ndaki as· teda~rik e'i"mekliizumunu dir. ltalyanlar, almıı olduk· 

-------••••••H•-+•~t~tt-+•+-• ••~• lan yerlerde durmaia ve 

Nevyork 1 Diyarıbekir demiryolu ~!:k:t~:;: ~ç~:ar ta:::u:i~ 
gibidirler. 

'tahudil~ri Alman dün törenle açıldı lstanbul 
23

<ôzeJ) - Ma· 
reıal Dö Bononun, gelecek 

lar aleyhine nü· •• hafta doğu Afrikasından 
Halk, bu mes'ud hadiseyi boynk bir ıtaıya'y• dönmesi bekteni-

nıa.,,viş yaptılar I k I I k d yor. Halefi Mareıal Badoğ· sevinç e Ut U ama la ır lio, Afrika'ya vanr varmaz 
lıtanbul 23 (Ôzel) - N ev· kendisi hareket edecektir. 

)Otk Y abudileri, Almanlar Istanbul 23 (Ôzel) - logiliz 
lleybine bir nümayiş tertip somalisi limanı olan Berbera 
•t11ıiılerse de zabıta tarafın· dan Harar' a mühimmat ve 
dtıı dağıtılmışlardır. Nüma· silib gelmekte devam etmek: 
)İf, Berlin'de yapılacak tedir. Hararda 150,000 Ha-
~~•11 olimpiyat oyunları aley· beş askeri iyi sillblanmıı bir 
'llıae propaganda için tertip halde toplanmııtır. 
'dilıniştir. Cidka arkasında 30,000 

---···-----
Torkofis 

'talimat gönderiyor 
l' lıtanbul, 23 ( Ôzel ) -
~ ilrkof is zecri ted\>irler 
•kkında talimatnam~ler 

~6ııdermektedir. Şimdilik 
ttlya'ya demir ve kurom 

:•deninin ihracı yaaaktır. 
llıdar araaına kömür de 

:'•.rıe çok zarar ıörece· 
lbız kaydedilmektedir. 

Ankara 23 (Ôzel) - Di
yarıbekir - Fevzipaıa hattı, 
dün Ali Çetinkaya'nın ' bir 
söylevi ile açılmıştır. Bütün 
halk şenlik yapmaktadır. 
Hey'et bugün dönecektir. 

Diyarıbekir ahalisi, bu 
mes'ud bidisenin illerine 
refah ve 1aadet sıetireceğine 
inanm11lar ve cumurluiun 
feyizli eaerlerindea olan de-

miryolunun açılma.törenini, 
en değerli ve göriUmemiş 
bir bayram olarak telikki 
eylem itlerdir. 

Halk, Bayındırlık bakanı· 

mız Ali Çetinkaya'nın açılma 
söylevini ( Yaıaaın Cumur· 
luk) nidalarını tekrar tekrar 
y ilkaeltmek ıaretile çok ha· 
raretli ıurette al~ıılamıtlardır 

asker Fas Zataça kumanda· 
sanda bulunmaktadır . Bu 
kuvvet lngiliz - Fransız ıo· 
malileri ile şllmendüferlerin 

müselles teıkil ettiii nokta 
bu kuvvetin müdafaasına 
verilmiıtir. 

lstanbul, 23 ( Özel ) -
Habet ordularının taarruza 
geçtiği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Habet ku
mandanları ltalyanları çete 
lıarbi ile eritmek Diyetiade· 
dirler. 

ne dair kararname geldi 
• 
~~~-------~~-Gümrükler genel direktörlüğü tat-

bikatta yanlış hareket edilme
mesini istemektedir 

Uluslar sosyetesi irtibat 
komitesinin ltalya aleyhine 
ittihaz eylediği ve diğer 
devletlerle beraber bizce de 
kabul olunan zecri tedbirler 
hakkındaki kararname aynen 
bütün gümrüklerimize tamim 
edilmiştir. Bu kararnameden 
başka gümrükler genel di· 
rektörlüğü aşağıdaki üç 
maddelik telgrafı da bildir· 
miştir. Bu telgraf, ıebirimiz 
gümrükler bat direktörlil
ğiine de gelmittir: 

1 - italya - Habet barba 
dolayısile ahnmaıı llzım 
gelen tedbirlere dair olup 
resmi gazetenin 31659 sayı 
ve 12-11-935 tarihli nilıha
sında intişar eden 2-3503 
sayı ve 15-11-935 tarihli 
icra Vekilleri Heyeti karar
nameaile bağbıı olan beı 

tekliften birinci, üçtıncü ve 
dördüncO gOmrDkleri aJika· 
landırmaktadır. 

2 - Bu üç teklifin dik
katle mütalea11 ile bunlarda 
yazılı etya ve mevat ve hay· 

iNHiSARLAR BAKANI 
RANA 

vanatın ltalya ve ltalya hl· 
kimiyeti altındaki memleket
re ihracının veya oralardan 
memleketimize ithalltının 
veya memleketimiz vaııtaıi
le başka bir yere ıevkiain 
meni için icabeden tedbirle· 
rin alınmaıı. 

3 - Bu kararname bilk • 
mü 18-11-1935 tarihinden 
itibaren meri oldutuna ra
re, yanlıı tatbikata meydan 
verilmemesinin temini re· 
rektir. 

Veniz~I~~··kralla 
tamamen anlaştı 

-~---~--~--K r a I, Y uoanistana döudokten sonra 
Girid'Ji diplomatın istediklerine 

kat'i cevab verecek 

VENIZELOS PARISTE KARISILE BERABER 
OTELiNiN TARAÇASINDA 

lıtanbul 23 (Özel) - Ati· diıinin, bu partiler ii:eriade 
nadan haber veriliyor : daima nafiz ve hlkim ol-

Liberal partisi erkanı, Ve· ması meı'eleai de yardır. 
nizeloı'un Kralla anlaıma- kral, Venizelosun bu teklifi
sından son derece memnun ne, Yunaniıtana d6nd0ktea 
göriiniiyorlar. Söylendiğine ıonra, kat'i cevab vereceji• 
göre, Veniz.elosun kraldan ni ıöylemit ve buaunla be
rica ettiği mea'eleler araıın· raber, Giridli diplomabn 
da, Yunaniıtanın aellmeti tekliflerine çok m&mataatklr 
için blltlin ıiyaaal partilerin ıörilnmDıtllr. 
ıerbeıt bırakalma11 vı kea· - Devamı dl>rdanca sahi/etk ~ 



Sahife 2 

Parti Başkanımız 
Pazartesi gDnft Anka

raya gidiyor 
Parti Başkanımız Y ozgad 

SayJavı Avni Doj'an, Pazar
tesı ıünkü ekspresle An
kara 'ya gidecektir. Parti 
Ba,kanımızın Ankara seya· 
hatı çok uzun sürmeyecektir. --Halkev· iki eri 

Halkevi liklerine Eşrefpa

şanın da girmesi üzerine 

müsabaka programında de· 

ğişiklik yapıldığından hal
kevi liklerinin fikistürü 

yeniden ve aşağıdaki şe

kilde tanzim edilmiştir. 
Müsabakalar her Pazar öğ
leden sonra saat 12,30 da 
başlamak suretile günde üç 
oyun yapılacak ve bu suretle 
15 haftada sona erdirile
cektir. 

Birinci haf ta 
Turan - Bayraklı 
H. Hüseyinler - Kahramanlar 
Hilil • Tepecik 

İkinci haf ta 
Kahramanlar • Kurultay 
Parkspor - Tepecik 
Turan - Eşrefpaşa 

Üçancn hafta 
9 Eylfıl - H. Hüseyinler 
Tepecik - Bayraklı 
Eşrefpaşa - Parkspor 

DördOncn hafta 
Yükselme - Parkspor 
Kurultay - 9 EyJul 
Eşref paşa - Hilal 

Beşinci hafta 
Parkspor - 9 Eyhil 
Yükselme - Kurultay 
T cpecik - H. Hüseyinler 

Altıncı hafta 
Hilil • Turan 
Yükselme - H. Hüseyinler 
Kurultay - Eşrefpaşa 

Yedinci haf ta 
Turan - Kahramanlar 
Yükselme - Eşrefpaşa 
Hilal - 9 Eylul 

Sekizinci hafta 
Bayraklı - 9 Eyllil 
Hilal - Kahramanlar 
Kurultay - Parkspor 

Dokuzuncu hafta 
Bayraklı - Kurultay 
H. Hüseyinler - Eşrefpaşa 
Kahramanlar - Tepecik 

· Onuncu haf ta 
Yükselme • Turan 
Parkspor - Kahramanlar 
9 Eylül • Eşrefpaşa 

Onbirinci haf ta 
Bayraklı - Parlupor 
Kurultay - Hilal 
Yükselme - 9 Eylül 

Onikinci hafta 
Parkspor - Turan 
Bayraklı - H. Hüseyinler 
Kurultay • Tepecik 

Onilçllncil hafta 
Hilal - Parkspor 
9 Eylül - Turan 
Kahramanlar - Eşrefpaşa 

Ondördflncil haf ta 
Hilal - Yükselme 
Bayraklı - Eşrefpaşa 
Turan - Tepecik 

Onbeşinci hof ıu 
H. Hi\seyinler - Hilal 
Bayraklı - Kahramanlar 
Tepecik • Eşrefpaşa 

(Ulusal Birlik) 

Japon çocukları Halka uc z ekmek ye
dirilebilecek mi? nasıl yetişiyorlar 

, . • . Ekonomi ve Tarım hakanJıklarJnın 
Tokyo da tetkıkat yapan hır mubar- d ki il h ·ı k . d ki . . 1 sor u arı sua ere ceva verı ece 

rı r, gör Ü erilli 80 atı yor'-' Belediye; Ziraat bankası- lığının cevabı dün gelmiştir. 
- Dünkü nıi.8lından mfıbit - mn satışa çıkardığı buğday• Bunda, buğdayın ne şekilde 

Demiştir; siz Japon'lar, bu cuklarımızın hareket planı lardan bir miktar alarak satın alınacağı ve nasıl pa· 
tavsiyeye yarım asra yakın budur. Biz talim ve terbiye kendi fabrikasında öğüttük - çal edilerek birinci, ikinci 
bir zamanda ilahi bir düstur ordusu, bu plana, dini, ilahı ten sonra, bu fabrika yanın· nevi diye ayrılacağı ve 
gibi itaat etmektesiniz! bir kitap gibi Hürmet ederiz, da yapacağı ve günde 3000 bu suretle temin edilecek 

Öğretmen, benim bu söz- mektepler açıldığı zama.n, kilo ekmek çıkarabilecek te- ekmeğin ne kadar ucuz ola-
lerimden çok memnun kaldı Japonyanın şehir, dağlık, sisab havi modern bir fırınla bileceği sorulmuştur . 
ve: - malum ya bizde ovalık halka ucuz ekmek temin et· Belediye daimi encümeni 

- Doğru! Dedi. Mekteb yok gibidir • sahil. Her ye- meği düşünmüş ve bu" hu- yakında toplanarak bakanh
ve spor, yarın Japonya'sının rinde sokaklar, yollar k,µçük susta Ekonomi bakanlığı ile ğın bu sorularına cevap ha
varacağı hedefin iki türlü mektep çocuklarile dolar ve Tarım bakanlığına müracaat zırlıyacak ve eğer müsaade 
yoludur. ldeoloğların söyle· taşar. Japon çocuğü, her ederek müsaade istemişti. Bu istihsal olunabilirse derhal 
diklerine bakmayınız; bugü- şeyden ziyade öğrenmek, hususa dair Ekonomi bakan- faaliyete geçilecektir. 
nün çocukları büyüyecekler kuvvetli olmak, bayata kar
ve on beş, yirmi sene sonra şı vücud ve kafa itibarile 
Japonya'oın hakim unsuru en mukavım olmak havesin
ve nesli olacaklardır; Ja- dedir. 
ponya bunların idaresin'e Busene, mekteblere 10 
geçecektir. Bugün mektep- milyon 392, 764 çocuk mü-
lerde ne öğrenmiş iseler, racaat etmiş ve muazzam 
spordan nasıl bir vücud yekunun 10,344,642 si mek
kuvyeti elde etmiş iseler, teblere kabul edilmiştir. 
memleketi bu kafa ve bu Geri kalan 48,122 çocuk, 
vücud ile idare edeceklerdir. hasta ve vücud kabiliyeti 

"japonya'nın yarının şek- az olmak dolayısile mek-
lini öğrenmek için siyaset teplere kabul edilmemiştir. 

erbabına, in kılipçılara baş Büyük, iftihar edecek bir 
vurmaktansa, benim gibi na- netice ve eser, değilmi? 
çiz bir ilk mektep öğretme- " Biz, işte bu on küsur 
nine müracaat en doğru yol- milyon çocuğu yetiştiriyoruz. 
dur. Çünkü, çocuklar bizim Yini Japonyanın ruh.u, di-
elimizde, müstakbel Japonya mağı, bedeni kabiliyeti bi-
da bu çocukların elindedir. zim elimizden istikbale göre 
Öğretmen, heyecanlanmıştı, bir şekil alarak çıkacak 1 

yarının kudretli, kabiliyetli " Çocuklara, yurdumuzu, 
Japonyuını, şimdi kendi maıi ve tarihimizi, an'ane 
elinde olan şu1 küçüklerin ve balen mükellef olduğumuz 
büyüdükleri zaman iş başın- hayat ıartlaranı ve ... istikbali 
da ki vaziyetlerile goruyor gösteriyoruz. Dini dersleri
gibi idi. Bu heyecanı boz- miz yoktur, buna lüzum da 
mamak için ha tti sual sor- hissetmiyoruz . Çocuklara 
maktan bile korkuyorum. yalınız: yaıamak, yalınız mu
Kadın, coşmuştu ve hiç dur- vaffak olmak dersi, fikri ve-
madan söylüyordu : riyoruz. " * 

- japonyanın talim ve Genç kadı: • biraz sustu; 
terbiye sistemi 1890 senesin-

anlattıklarını dimağında bir 
de imparator Meyçi'nin neş- defa ölçtn ve tetkik etti; 
rettiği beyannameden doğ-

muştur . Bu beyannameye 
Japon ülküsünü kurmuştur. 
Bu beyannameyi, biz öğret
menler ve bizim çocukları
mız, her büyük ve Kudsi 
bayramlarımızda, mekteplerde 
bir ilahi gibi tekrarlarız. 

ıonra: 

- Diyeceksiniz ki bütün 
"milliyetperverlik" diri Dedi. 
Fakat unutmamalısınız ki biz 
asırlarca cihandan ayrı, ci
hanla alika ve rabıtasız 
yaşamış bir milletine! 

"Bir gün kapılarımızı aç· 
tık, ecnebilerle temas başladı; 
fakat gördük ki, ecnebiler 
ecnebiler bizi hakir iÖrüyor, 
bizi kendilerine köle yapmak 
istiyorlardı! Bu acı vaziyet· 
ten kurtulmak için tutulacak 
yol, ancak bu tuttuğumuz 

yol olabilirdi. Ve böyle 
yaptık! 

"Japonya bugün gayrı 

im 

Bravo 
işçi böyle himaye edili 

işçiler birliği bürosu; hasta 
bir işçiyi sanatöryoma, diğer 
bir işçiyi de Haydarpaşa 
Emrazı Sariye hastahanesine 
göndermiştir. Bunların teda
vileri için lazım gelen teda
vileri için lazım gelen yar-
dımlarda bulunmuştur. Bir 
veya himayeye muhtaç kim· 
selere yardımlarda bulunmak
tadır. 

kabil taarruz bir ülkedir; 
Japon'Jar' bugün siyasi bir 
esaret korkusundan masun
durlar. 

Fakat ... Japon:ıar cihanda 
en çabuk çoğalan bir mil
lettir! Adalarımız bizi bes· 
liyemiyccek kadar daral
mıştır. Nüfusumuz, yarım 
asırda bir mislinden fazla 
artmıştır. Japon çocukları, 
3arın Japon adalarında bi
zim bulduğumuz kadar ek
mek bulamıyacaklardır. Bu-
gün biz bile tam manasile 
ekmek bulan insanlnr değıliz. 

" Bu noktaya lizımgelen 
ehemmiyeti vermemişlerdir.,, 

"Bundan başka, eşyada 
bir zazife, büyük vazifemiz 
var" Kora, Mançuri, Çia 
ve Mogolistanda bizim ırkı 
münaıebatı büyük yarım 

• milyarlık bir insan kütlesi 
mevcuddur. Bu insanlar hem 
kendi hataları hem de Av· 
rupa ve Amerikalıların ihti
rasları yüzünden insan ha-
yatı yaşamıyan zavallılardır. 
işte bu halkı insanlaştırmak 
fazla nüfusumuzun bu halk 
sürüsüne rehber olarak gön
dermek bizim en büyük ül· 
kümüzdür! 

.. Çocuklarımız, bu ülküyü 
tamamen kavramış olarak 
yetiştirilmektedir. En küçük 
bir Japon, bizzat Mikado, 
bütün ayan ve ihtiyarlarımız 
gibi doğu Asyayı benliğine 
malik etmeği düşünmekte-

Telefon 
3151 Tayyare 

Kapansın mı, 

Kapanmasın mı? 
Bu mes'eleyi tecim 
odası halledecektir 

Berber diikkinnlarının pa
zar günleri kapalı olmasını 
bir kısım berberler isteme-
mektedirler. Evelki akşam 

berberler işçiler bürosunda 
genel bir toplantı yapmışlar 
ve bu mes'ele üzerinde gö· 
rüşmelerde bulunmuşlardır. 

Neticede pazar günleri 
dükkinların açılıp açılma-

ması için reye müracaat 
edilmiş ve 52 usta ile 32 
kalfa açılmaması; 68 usta 
ile 5 kalfa da açılması için 
rey vermişlerdir. 

Ustalar, bu hususta kal
faların reylerinin hükmü ol
madığını iddia etmişlerdir. 

Bunun üzerine mes'ele bir 
karar verilmesi için tecim 
tecim odasına bildirilmiştir. 

Oda yönetim kurulu yakında 
toplanacak ve bu hususta 
bir karar verecektir. 

Kanunu medenide her iş-
çinin reyinin sayılabileceği 

sarahaten gösterilmekte ve 
uıta, kalfa diye bir kayd bulun
maktadır. Bu itibarla berber 
dükkanlarının pazar günleri 
kapanması hakkında karar 
verileceği tahmin ediliyor. 

Ulusal Birlik Garb 
memleketlerinde olduğu gibi 
şu işi pazar günleri öğleye 
kadar yapıp işin içinden 
çıksalar daha pratik bir iş 
yapmış olurlar. 

dirler. 
Öğretmen biraz sükuttan 

sonra, 
- işte, sorunuz şu ço

cuğa, ne için hazırlandığını 
size söyliyecektir! 

Dedi. 
Bitti 

Si Telefon 
3151 

"Bakınız, bu beyannamede 
neler vardır: Ey tebaam, 
ey japon'lar beni dinleyiniz, 
can kulağile dinleyiniz! Ec
dadım, bu yurdun temellerini 
çok derin ve asasb olarak 
kurmuşlardır. Siz. ey tebaam 
ecdadınızın yolunda devam 
ediniz, ebeveyninize hürmet 
ediniz, kardeşlerinizi severim 
Aile hayatınız ahenkten 
uzak olmasın ve sözünüze 
sadık olunuz. Hayatınızı iyi 
tanzim ve idare ediniz ve 
kibir, azamete kapılmayınız. 
Herkese iyilik yapınız akıl 
ve idrakinizi arttırınız, vü
cudlerinizi sağlamlaştırl' ız 
ve ihtiyaç hasıl olursa vetan 
için hayatınızı feda ediniz, 
ki bu aziz yurd yerler ve 
gökler baki kaldıkça azamet 
ve Şevketile baki kalsın!,, 

Bugün BüyÜk Fra~s~z edibi Alfons Döde~in" edebiy~t aleminde inkiJap yapan 
ve dünya dillerine çevrilen şah eser romanından iktibas edilen güzel film 

Öğretmen kadın, göğıü 
iftiharla kabararak: 

- işte, dedi. Bizim ço · 

--SAFO---
Derin bir aşk • heyecanlı bir mevzu - enfes bir film 

Alcksandr Dö Makzin "Ladam Okamalya" sı, Emil Zolanın .. Tata,,sı gibi mu
barrine dibi unvanını kazandıran "SAFO,. romanından çok daha iyi bir şekilde 
filmde canlandırılmıştır. 

Oynıyanlar: (Komedi Fransız) tiyatrosunun bütün artistleri. __________ .... ________ __ 
AYRICA: En son FOKS Jürnal "Türkçe sözlü" - MfKi (Canlı Rt simler) ---------s • l} ~ •·• Her gün 15 • 17 - 19 - 21 ,15 Cumartesi günleri 13 - 15 

lzmir vakıflar direktör Oğünden: 
Karııyaka kemalpaşa caddesinde kain 131 ve 133 no. lı 

ve seneliğine dörder yüz lira kira tahmin edilen iki ev on 
glin mllddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 23-11-935 
cumartesi günü saat 11 dedir. isteklilerin evkaf direktörl" • 
ğüne müracaatları. 16-19-23 3685 

ena n saa Cl ı. seanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 
11,30 - 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 
- . .... . . . 

22 ikinci Teırin 9~ 
Milzayede ile fevk•"' 

de boynk satış 
24 ikinci teşrin pazar gi•1 

sabahleyin saat onda B•f' 
turak caddesi Çivici hanı•~ 
karşısında Müftü sokağıD 
25 numaralı Yemişçi beylr 
rin büyük konağında dokt~' 
operatör Tahsin beye •11 

emsali görülmemiş fevkalad• 
lüks zarif ve nadide mob!~ 
yeler müzayede suret• 
satılacaktır. Fransız maıJJO' 
litından 22 ayar al tı n y.1' 
dızlı emsali görülnıemiş j~~ 
dinyer ve modern vitri , 
maun büfe ve kontura bil 
fesi, mauli kristal caıı 

vitrin, lngiliz mamulituıo•: 
ikişer kişilik bruns ke'nı. 
iki direkli karyolalar ve ' \' 
binlikleri, modern iki ayo• 
şüfunyaralı dolap ve üç •f 
nalı tuvaleti, komidin~r; 
küçük şifunyere, kadı e 
jezlonk, lngiliz mamulatı11' 
dan zarif çocuk karyol•tlt 
Viyana mamulatından al~ 
mekik fabrikasının ipe 
kumaşından mundus kaoeP~ 
takımı X, ayni takımın or , 
masalarile camlı sigara ~ 
saları, gayet şık ve J"; 
poker masası maun par•'~d• 
Avrupa iskemleleri, nad• 
lake üç aynalı dol•~ 
tuvalet, iki karyolası , 
iki komidonoları, şifd~ 
yaralı dolap, orta ma" , 
şerzlonku, ve koltuk ve ,., 
dalyeleri, üç aynalı şenısi~J 
tikler, salamandıra, vem• 
sobalar lngiliz mamulahll~ 
105 ve 90 santimli iki dir 
rekli ve kısa karyola}•.: 
kristal camlı demir kodl•~ 
nolar, ceviz tuvaletli ita~; 
donolar, bir ve iki kit1 

kırk kadar pamuk yata~l•; 
ve 60 kadar yün battaoıf 
ler, ve müteaddit cibinlik:; 
bruns sehpalar, dört od~ rı 
daki siyahlı beyazlı petik1 

zeminli taban muşanbaltt'P 
dört adet marikeo kan• 
gayet şık ve zarif aineri:~ 
modelli yazıhane, mar• -il~ 
dönerli koluk, lake kO~ 
yazıhane, ve dönerli kolto;-. 
avrupa mamulatından be 
ian şezlonk, fevkalade o! 
dide melekli jardinger, y•»; 
boya tablolar, hava. ,~, 
sobası, krıstal camlı ık• 

•,t, 
üç katlı beş adet atcJ i· 
müteaddit elektirik af0ı 
zolan, ve akisleri, mid;e. 
ve camdan mamul nıD el 
addit peşkirlik, porıel r 
müceddet ayaklı lavab~~k 
ve müteaddit sıcak ve soı;. 
su muslukları yünkers, f~, 
rikasının otomatik uf~k. t e· 
mosifon, bakır galvanızlı b f 
yük termosifon ve eOl1 ,. 
banyosu, Rus semaveri, P:,ı 
selen tabak takımları, krı• ~·-

sürahiler,~vrupa mamuli~ıo 1,j' alitıcerabıye dolabı, ve nıke f· 
li büyük dört etrafı ve r• r 
ları kristal camla alalı c:.,· 
raiye dolabı, göz kulak ,. 
run bogaz böyle kadın b~r' 
talıkları doğum ve s•1 

11 
ameliyat cerrahiyeleri ~·Pr,. 
müteaddit alalı cerrahıye 

1 
ri yapan müteaddit alat ~ 
ameliyat masaları, bask~I ._ 
ve malezmei tiiccariye ·~·t 
bakır ve nikelajh mütead ~ 
turummel müteaddit c• 

l,rı. kapıları ve duvar ayna 
1

, 

bakır tencereler, ve kıf el 
nozlar, müteaddit çiçelı~,. 
ve saksılar, yedi milim ·
lınlığında 210 - 115 saııt~~ 
büyüklüğünde kristal biiY 

1 
camlar, müteaddit keteP ~' 
etamin perdeler, hava g•11

111 
yanar yünkers, fabrikas!İ 0 
müceddet büyük termusı 0 

Isparta Gördös halı ve ıe': 
cadeleri, vesaire ~birçok e:. 
yayı nefise müzayede sur . .,, 
tile satılacaktır. Satıı pet• 
dir. Fırsatı kaçırmayınız. ., 

Türk müzayede sala~ 
mlldüriyeti telefonNo2 
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Saldfe3 (Olual BlrBk) '2 lldacl T!f!'la 955 
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N. v. *'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' O Iivier ve şOrekA· F ratelli Sperco Vapur Acentuı 
VV. F. H. Van =_-Tu•!trk Hava Kurumu~= 81 Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls 2nci teınnde bekıenaaekt~ 

- KUMPANYASI !olup yiiklinü tahliyeden ıoQrl 
Der Zee = acentası ". OBE~ON " vapuru 8 Roterdam, Hamburg, CoT = B • • • • k p • c 2ncı teırınde gelip yü- D Gd . 

& Co. = uyu ıyangosu -~ Cendeli Han. Birinci kor· künü boşalttıktan ıonra 14 penhage, ant.zıg, . ynıa, 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE = = don. Tel. 2443 ikinci Teırinde Roterdam,Ams- <?slo ve lskandınavya hmaaT 

" SOFIA ,, motörü balen __ ;;; Şimdiye kadar binlerce kişiyi =-~ Ellerman Linyn Ltd. I terdam ve Hamburi' liman- ları için yük alacacaktır. 
limanımızda olup Anvers, _ • • • _ Liverpool battı: ları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A, 
Roterdam, Hamburg ve Bre- = zeD~ID etmıştır • ~ .. OPORTO " vapuru Ji- "GANYMEDES,, vapuru 8 "SARMACJA" vapuru 26 
men için yük almaktadır. - - b ki k 

2 • • k ·de 11 Bı·rı·ncı· K"' 935 ted· = manımızda olup Liverpol ve 2ncı· teırı·nde nelip 14 ikincı· 2 nci. teırinde e enme te " AMSEL ,,rvapuru halen .ıncı eşı aoun ır. §S • 
1. - - Svvenıeadan tahliyede bu- T . d A R d olup (Doğru) Anver1 ve 
~:~:ı:aı~d' 8 ~~U:butgnve:s~ ~- Büyük lkramİ ye: 30,000 Liradır ~= lunmaktadır. eşrın e nver1, oter am, Gdyniaya hareket edecektir, 

8 "BULGARIA" vapuru 15 Amsterdam ve Hamburg SERViCE MARITIM 
remen için yük almak- E Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık § limanları için yük alacaktır. 

tadır. = _ son teşrinde gelip 20 son 
2 

ROUMAIN 
"AVOLA,, vapuru 9 2ci. _ ikramiyelerle beheri (2o;ooo) liralık bir~ teşrine kadar Liverpol ve .. ULYSSES" vapuru O "DO~USTORn vapuru 20 

- - 2nci. t~ırinde gelip yü-
leşrinde bek !eniyor, Ham- _ mükafat vardır. ~ Glaskov için yük alacaktır. 2 nci. tetrinde gelip yiiklinli 
b - künü tahliyeden sonra Bur· 

urg, Bremen ve Anversten ~ ~ " ROUMELIAN " vapuru tahliyt~den ·sonra Köstence, 
yük çıkaracaktır. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~ ikinci teırinin sonunda bek- &'as, Varna ve Köstence Sulina, Galas ve Brıyla li-

"HANAU tö .. 11 limanları için yük alacaktır. 
" mo ru lenip Liverpol ve Svven- manlarl için yük alacaktır. 

ikinci teşrinde bekleniyor, !!~~!!!!~!!!!~!!!!~~~~!!!!!!i.!!!!!!!!!!!:'.~ ıeadan tahliyede buluna- "CERES" vapuru 21 2nci ULYA 
15 ikinci teşrine kadar An- :..-: teırinde gelip ylikllnll tabii- • ALBA J " vapuru 

caktır. d r 21 vera, Roterdam, Hamburg BAŞDUf>AK yeden sonra 25 2nci teş- 20 2 nci teırio e i'e 1P 
·' Londra battı: ve Bremen için yük ala- H rinde Anvera, Roterdam, 2oci teıriade Malta, Mar· 

AMDI. Nu·· ZBET .. BULGARIAN" vapuru A d H b 1 cektir. mster am ve am urg li- silya Cenova, ve Barae ona 
"MACEDONIA " vapuru s 18 son teırinde gelip Londra manları için yük alacaktır. hareket edecektir. 

25 2ci. teşrinde bekleniyor, hhat Ezan esi ve Holle &'elip tahliyede bu- SVENSKA ORIENT Yolcu ve yük kabul eder. 
30 2ci. teşrine kadar An- lunacaktır. LINIEN ilandaki geliş gidiı tarih-
vers, Roterdam, Hamburg Yalmz taze temiz ve ucuz ildç ve tu· " OPORTO " vapuru ilk "FREDENSBORG" vapuru lerile navlonlardaki dejitik· 
ve Bremen için yük ala· velet çeşitleri satar. kinun iptidasında dönüp 18 2nci tetrinden gelip yü- liklerden acente meauliyet 
taktır. Londra ve Hull için ryfik künü tahliyeden ıonra 21 kabul etmez. 

AMERICAN EXPORT LINES- Sıhhat Balık Yağı alacaktır. 2nci teırinde Roterdam, razla tafıilit için ikinci 
NEVYORK Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. The General Steam Navigation Hamburg, Copenhage, Dant· Kordonda Tahmil ve Tab· 

"EXCELSIOR,, vapuru ha- Şerbet gibi jçiJebilir iki defa süzülmütür. Co Ltd liye ıirketi binası arkasında 
ı · · zıg, Gdynia, Goteburg Oslo u s tah'" en limanımızda olup Nev- Biricik satış yeri "PERTER" vapuru 19 son Frate i perco acen rıaa 
York için yük almaktadır. BAŞDURAK ve lskandinavya limanları milracaat edilmesi rica olu-

teırinde gelip 21 son teırine · · "k ı k 
"EXMINSTER" vapuru 16 Hamdi Nnzhet ıçın yu • aca tır. nur. 

2ci. teırinde bekleniyor, SIHHAT EZAN ESi ~~~:~tır ~ondra için yük "GOTLAND" mot6rli 30 Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Ncvyork için yük alacakbr. *~~~~~~~~~~~~~~~~~- Not: Vurul tarihleri ve 
"EKSERMUNT,, vapuru vapurlann iıimleri üzerine 

18 2ci. teşrinde bekleniyor, değiıikliklerden meı'uliyet Is tan ul ve 
Nevyork için yük alacaktır. Direkt yük ala- ı kabul edilmez. 

"EKSARCH ,, vapuru 30 cakt11. D 0 K rf 0 R 
2ci. teşrinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT Ali Agah Satılık motör 

Şeker Fhrikaları TOrk Anonim· Şirketi 
Sermayesi3,000,000,.fork lirası 

Nevyork için yük alaçaktır. HAMBURG Çocuk Hastalıkları 12 beygir kuvetinde (Dizel) 
"EKSCUTIVE,, vapuru 15 "HANSBURG,, vapuru 8 Mütehassısı markalı az kullanılmıı bir 

lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

Bci. kanunda bekleniyor, 2ci. teşrinde bekleniyor, '"'inci Beyler Sokağı N. 68 ""Otör satılıktır. Taliplerin 
Nevyork için yük alacaktır. Anvers, Koterdam ve Ham- ---T•e•lefiiılo•n-3•45•2--•••I idarehanemize miiracaatlan .-Sümer Bank--"EKSILONA,, vapuru 31 burg için yük alacaktır. 
Bci. kanunda bekleniyor, DEN NORSKE MIDDEL -
Nevyork için yük alacaktır. HA VSLINJE ( D-S. A-S. 

SERViCE DiREKT SPANSKELINJEN ) 
DANUBIAN OSLO 

TUNA HATTI 
,,ALISA,, motörü halen 

limanımızda olup Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda
Pcşte, Bratislava, Viyana ve 
linz için yük alacaktır. 

"ESP AGNE,, vapuru 5 
ikinci teşrinde bekleniyor, 

" BANASEROS " motörü 
21 ikinci Teşrinde bekleni
yor, Dünkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE - LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor, 

Liverpul ve Anversten yük 
çıkarıp Burgas, Kaıtence, 
Galaç ve Braila için ylik 
alacaktır. 

Geli~ tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, iel· 

me tarihleri ve navlun tari
f el eri hakkında bir taahhilde 
girişilmez.,, 

------------------------------

Jlır 

Ali Rıza Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşlaı·ı 

Fesan~ kumaşları 
Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

btırenler! Mut 

laka (Ok.amentol 

3.ksflrftk şekerle-

rini tecrfthe edi 

tiz •. 

Ve Parjen ~ahapın 

en ftstftn bir mOs

bil şekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

~ Somer Bank yerli mallar pazar" 
~ lzmir şubesinde bulursunuz 

.....-t 

~ ,1111111111111111111~1111111111111111!1~111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111• 

CQ ::lzmır yun mensucatıl 
;Türk Anonim şirketi! 
~ İzmir Yan Mensucatı TOrk A. :;;. nin Halka· i 
~ pİnardaki kumaş fabrikası mamulabndan olan 5 
~ mevsimlik ve kışlık, zarif ku mqlarla, battaniye, 5 
~ şal ve yan çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 1 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § 
~numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim şir· ;! 

'-__. ~ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkftr fabrika· § 
.... - == Q.) S nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 

>b.[ ~ olan mamulattnt muhterem mlltterilerimize bir § 
.l) 5 defa daha tavsiyey l bir vazife biliriz. s 

-O ~ Perakende satıı yeri Toptan satıı yeri § 
Kuvvetli masbil ~ = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark Sİ 

liatiyenler Şahap --.. ....... 1~ Kemalettin Cad. Saiır zade halı T. A. Ş. § 
~ ~ biraderler a 

Sıhhat slrgGn ~ E§ Kuzu otlu çar1111 Asım Rıza § 
haplarını Maruf 5 ve biraderleri §!§ 
ea.a depolarından § Yeni manif aturaçılarda mimar 5 
ve eczanelerden 1§ Kemaleddin Cad. Yllaln:mal· 1 

.._aru_m_ıa_r_. _ ... _ .. ıı:uuııÜİIİIİıiiııfu·111~İıİlfiiüUuMtö1111m11111111111111111111111111111111111111111u 1 



(Ulusal Birlik) -- 23 lkinci Teşrin 935 

Sarayda bir Rum 
_ ~ Dülba~ERö ~ 

Ingiltere, Almanya'nın mutlak surette~ilaviz, esir pazarında nas•~ sa_ıııd·· 
Uı ı 1 1 • • ğıı1ı, saraya ne suretle ıntısap 

US ar iUrumuna a IIIIDasını Istı yor eylediğini anla11yordn 

------'------·· •... 
Ingiltere 

kanı 

dış işleri ha
ne diyor 

---------------1 u oiltere uluslaı· kurumunun şerefi-
" ui kurtarmak gayesini takib etti 

Istanbul 23 (Özel) - Paris· ihtilifmda uluslar kurumunun 
ten haber veriliyor : şerefini kurtarmak için ça· 

( Ekodö Pari ) gazetesinin lıştık. Eğer Uluslar~ kurumu 
Londra aytarı, lngiliz dış iş- ltalya aleyhine zecri tedbi~
leri bakanı Sir= Samuel Ho· Jer almakta kusur etseydı, 
ar'la bir mülakat yapmıştır. lngiltere kendi başına bare
Sir Samoel Hoar, Fransız ga- kete geçecekti. Zira, barışın 
zetesi aytar1na demiştir ki :. temini için lngiltere buna 

Biz, ltalya - Habeşistan mecburdur. 
--------·-.-·~-------

Çarpışma 
Bir Ingiliz vapuru 

battı 
lstanbul, 23 ( Özel ) -

Manş denizinde bir lngiliz 
raporu ile Meroeı isminde 
bir Isveç Şilebi çarpışmış
lardır. Çarpııma sisten ileri 
gelmiştir. Derhal batan ln
iilİZ vapurundan bir tayfa 
boiulmuştur. lsveç vapuru 
ıu olmakta olduğundan en 
yakan bir limana ilticaya 
uğraşmaktedır. 

lngiltere 
ltalyan protestosuna 

cevab verdi 
latanbul, 20 ( Özel ) -

lngiltere dış işleri bakanı 

Sir Samuel Hoar, ltalya'nın 

protestosuna cevab teşkil 

eyJiyen lngiliz notasını düo 
ltalya'nın Londra elçisi 
Grandi'ye vermiştir. 

Bu notanan metnini , gaze· 
teler bugün neıredecek-
lerdir. 

SON DAKiKA: 
Italya paradan sı

l{tntı c;ekiyor 
Istanbul 23 (Özel)- ltalya'nın, para sıkıntııı içinde bu· 

lunduğu ve bunun için çareler aramağa başladıi• Paris'ten 
bildiriliyor. _____________ ._·~·~·-.~~~------
Yunan l{ralı heye-
canla bel{ eniyor 

Kral• Yunan sularında karşılıyacak 

şaı·baylar hareket ediyorlar 
Istanbuf, 23 ( Özel ) -

Atina 'dan haber veriliyor: 
Kralın istikbali için yapı

(an hazırlıklar büyüktür. Yu· 
nanistan'ın her tarafından 
Atina'ya binlerce halk ve 
heyetler gelmiştir. Gerek 
Atina 'da ve gerekse Pire'de 
oteller dolmuştur. Bir kısım 
halk, belediye tarafından 
muhtelif pansiyonlara yer
leştirilmiştir. Diln gece ge
lenlerin ~n çoiu kahveha
D•ltrle gazinolarda ıabab-

lamak mecburiyetinde kal
mışlardır. Kralın geçeceği 
yerler baştan başa donan
mış, muhtelif taklar dikil
miştir. 

lstanbul, 23 ( Özel ) -
Atina'dan haber veriliyor: 

Kral Yorgi'yi Yunan su
larında karşıhyacak olan 
belediyeler heyeti bugün 
hareket ediyor. Bu heyet, 
Yunanistan 'ın bütün viliyet
lerindeo ielen şarbaylardao 
mDrekkıptir. 

Çin dahilinde hay-
dudluk basladı 

' 
Japon'lar, Çin hükumetine müra

caatta bulı1nmuşlar, tedbir 
alınmasını istemişlerdir 

lstanbul 23 (Özel) - Çin· 

de dahili karışıklıklar baş· 

lamıştır. Bazı haydut çete· 
leri Japonlar aleyhine hare-

kete gelmişlerdir. Japon bü· 
k6meti, bu hadiselerin men'i 
için müessir tedbirler alın· 
masını Çin bUkumetinden is
temi,tir. 

-----------~~~·~·~~·--·~· ... ------ ----
lngiliz'f erin 

önemli bir teklif Jeri 
Istanbul, 23 (Öıel) - ln

giltere'oin meıhur KurJi sa· 
nayi müessesesi, biltiln demir 
endüstrimizi yapmak ıçın 

hükumetimize mtlracaatta 
bulunmuştur. Fabrika mü· 

messilleri beraberlerinde ge
tirdikleri ve kendi fabrika-
larına aid tesisatları gösteren 
bir filmi; başbakan ve eko-
nomi bakanımıza özel surette 
seyre:ttirmişlerdir. 

Bu şirketin uzun vadeli 
tediyat mukabilinde yapa-
cağı tesisat arasında demir, 
çelik, benzin sulfat ve kok 
gibi işler vardır. Bu tesisat, 
senede 100 bin ton istihsa
lit yapacaktır. 

SPmplon ekspresi 
Bir arabaya çarptı 
lstanbul 23 (Özel)- Semp

lon ekspres'i bir arabaya 
çarptı. içinde bulunan dört 
yolcudan bir erkek ve bir 
kadın öldü. Diğerleri ağır 

yaralıdırlar. Genel savman· 
lık tahkikata başlamıştır . 

Venizelos Kralla 
tamamen anlaştı 
-Baştarafı 1 inci sahifede -

Kralın avdetinden sonra 
parlimentonun derhal fes
hedileceği ve serbest bir 
seçim yapılarak bu seçime 
bütün partilerin iştirak ede· 
ceği söyleniyor. Vaziy.: t 11 e 
olursa olsun Venizelos'un 
tekrar partisinin başına geç· 
mesi emrivakidir. 

Osman Şen 
Tetkik seyahatıoa 

çıkıyor 
Esnaf ve ııçı birlikleri 

bürosu şefi Osman Şen; 
Ekonomi bakanlığınca şeh

rimize gönderilmiş olan ve 
bir kaç gün evvel Adana'ya 
hareket eden hey' etin gös· 
terdiii lüzum üzerine ya
kında Aokara'ya gidecek ve 
oradan iş mıntakalarına ge
çerek bir tetkik 1ıezısı 
yapacaktır. Ankara'da bu
lunduğu müddetce de büro
nun itleri için alikadarlarla 
temaslarda bulunacaktır. 

Manisa asliye mahkemesi 
hukuk dairesinden: 

Manisanın Lalapaşa ma
hallesinden Ali oğlu yapıcı 
Mehmet usta tarafından ka· 
rısı lzmirde Namazgah cad
desinde Bülbül boca soka
ğında 21 numaralı evde 
oturmakta iken hala ikamet
gahı meçhul olan Mustafa 
kııı Hüsniye aleyhine açılan 
boşanma davasının icra kı
lınmakta olan muhakeme
sinde M. Aleyh Hüsniye 
mahkemeye gelmediğinden 
gıyap kararı teblia'ine karar 
verilmiş ve muhakeme 10-12-
35 salı gününe talik edil
miştir. Tanzim edilen gıyap 
kararı teblii yerine kaim 
olmak üzere mahkeme di
vanhanesine asılmış ve beş 
giln içinde itfraz ve muha
kemeye müracaat etmediği 

halde hukuk usulü muhake
meleri kanununun 402 nci 
maddesine tevfikan muamele 
yapılacağı 935-7i 1 numaralı 
dosya ifadesile ilin olu-
nur. 3798 

Zührevi hastalıklarla mücadele 
cemiyetinden: 

Cemiyet ıenelik içtimaını ikinci teırinin 25 nci pazartesi 
gUnü saat 12,30 da lzmir Etrefpafa hastanesinde aktede 
cektir. Azların gelmelerini dilerim 3797 

Cemiyet reiıi 

" işte sana anlattığım kız 
Tunus esir pazarında böyle
ce birçok günler geçirdi.,, 

Günlerden bir gün, tavır 

ve azameti büyük bir Arap, 
esir pazarın gelmiş ve mev
cud güzel kız ve kadınlar· 
dan on kadar esir seçmişti. 
Bu Arap, esircinin bu on 
kadar kız için istediği para
ya çok veya az demeden 
paraları atlas bir kese içinde 
ve Altın olarak saymış ve 
gitmişti. Bu satılan esirler 
içinde, sana hayatını ve ma
cerasını anltmakta olduğum 
Rum dilberi de vardı. 

"Bu satılan esirler yüzün
den pazarın-ki büyük ve taş 
bir handan ibarettil-kapı
sında tasavvur edemiyeceğin 
bir hadise olmuştu: 

"Rum gemici ve tüccar, 
kızının kaçırıldığını haber 
alınca her işi bırakmış ve 
parası çok olduğu için kı
zını aramağa koyulmuştu. 
Para sayesinde, kızının izini 
bulmuı ve Tunus'taki meş
hur esir paıarına satıldığını 
anlamıt ve hanın kapısına 

kadar gelmişti. 
Fakat bu anda, azemetli 

ve başı dik bir arabın ardı 
sıra götürülen on kadar ca· 
riye arasında kendi kızını 

da görünce, bir çocuk gibi 
ailıyarak arabın ayaklarına 
kapanmış ve kızının ağırlı
ğınca altın mukabilinde ken
disine terkedilmesioi yalvar· 
mıştı. 

"Arap bu bedbaht baba
ya şöyle bir bakmış ve sa
d e c e, b u kız ı n a r t ı k 
Sultana aid olduğunu ve 
bundan böyle hiçbir kim
senin bu kız üzerinde hakkı 
ve hükmü olamıyacağını söy
lemiş ve ilerlemişti . 

.. işte, l>u andan itibaren 
bu Yunan dilberi sarayın, 

sultanların hareminin malı 
olmuştu. Dört senedir ki bu 
kızın mukadderatında bir de· 
ğişiklik yoktur . · 

•• Anhyormusun, Y egine, 
sevgili Vasiliki, bu kız, ben· 
den başka birisi değildir. 
Bu kız, şurada karşında 
Diliviz ismile sana bitab 
ediyor! Evelden babamın 
evinde adım irini idi; nasıl 
ki sen aile ocağında iken 
Vasili ki idin. Sen Ati
na'Jı, ben de Sakızlı'yım. 

Ağlamakta ne mana vardır; 
mukadderat böyle imiş! lnsa· 
nın alnında ne yazılı ise 
ancak o olur!,, 

Yegine, Sakız'ın, Eie 
denizlerinin bu güzel, her 
şeyi güzel adasının bu güzel 
kızına, yaşlı gözlerile dalgın 
dalgın baktı. Demek ki bu 
kadın da kendisi gibi bir 
Rum kızı idi ve dört sene
den beri de sarayda, ha
remde bulunuyordu. Ve za
vallının macerası, kendsinin
kine nisbetle çok daha feci 
ve korkunçtu. Mes'ud ve 
bahtiyar, mOıtakbel zevcinin 
kollarında, rl1zel bir kum· 

Faik Şeııı ~ldiu, M.Ayhı:ın 
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l salda gezerken elleri han· 
çerli bir kaç kişinin bücu· 
muna uğramak, zorla bir 
gemiye kaçırılmak, sonra .. 
Pis, korkunç bir esir paza

rına satılmak, orada bir sürü 
kısrak veya koyun gibi, cins 
cins müşterilere arzedilmek ... 
Aman yarabbi, bir kız ve 

bir kadın için ne tahammül 
edilm~z bir felaketti bütün 
bunlar!.. 

Devamı vur 

---~---.... ··---~~----

l(asırga 
lstanbul 23 (Özel) - Mesi· 

nada şiddetli bir kasırga ol· 
muştur. Bu yüzden önemli 
zararlar husule gelmiştir. 

Gazete sahifeleri 
Iatanbul, 23 ( Özel ) -

Gazete sahifelerinin tahdidi 
hakkındaki kanun layihası 
hazırlanmaktadır. Bu liyibanıD 
yakında kamulaya gelmesi 
muhtemeldir. 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: . 

Aosızcadan Arif Hikmetin 
savran zade Hüseyin vere· 
sesine borcundan dolayı 

mahcuz uluçay mevkiinde 
kiin Jıududları tapuda ya
zılı 540 lira kıymetli: ve 5514 
metre murabbaı bağ ve ayoi 
mevkide kiin hududları ta· 
puda kayıdlı 600 lira kıy· 

metli 3676 metre murabbaı 
bağın birinci arttırma 23-12 .. 
935 pazartesi günü saat 11 
de yapılmak üzere açık ar· 
tırma ile satılığa konuldu. 

Bu artırmada satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüz· 
de 75 ini bulursa en çok 
artırana ihale edilecektir. 
Aksi takdirde en çok arb· 

ranın teahbüdü baki kalmak 
şartile satış on beş güne 
daha uzatılarak ikinci artır
ması 10-1-936 cuma güoii 

saat 11 de yapılacaktır. 

Borçlu icrada 2280 numa· 
ralı kanunun hükmünden 
kendi rizasile feragat etmiş 
olduğundan ikinci arhrmada 
satış bedeli ne olursa olsun 
en çok artırana ihale edile· 
cektir. işbu bağlar üzerinde 
herhangi bir şekilde hakkı 

talebinde bulunan ellerindeki 
vesaikle birlikte ·yirmi gün 
zarfında Kemalpaşa icrasına 
müracaatları lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkca pa
raları paylaşmasrndan hariç 
kalırlar. 

Satış peşin para ile olup 
müşteriden ayrıca yüzde iki 
buçuk telliliye alınır.10-12-35 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açık bulunduralacak
tır . Taliplerin yüzde yedi 
buçuk teminat akçesi veya 
bank itibar mektubile 33-367 
dosya numarasile Kemalpaşa 
icrasın.ı müracaatları ilin 
olunur. 


