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· rış teklıf edılecek 

asi{ eri bir sftra l{Urfil ustur Mussoliui barışı k~huJ etmezse ltal-
---------'- ' ya'ya karşı ağır davranılacak 

cephesinde bir ltalyan Tehi yen 
alayı büyük zayiata uğradı 
-----------------------------

Habeşleı·, Gerlogoyi ile Gorahai'Ji Iıalyanlardan istiı·dat ettiler 
lstanbul 4 (Özel)- Adis- . ~ 

Ababadaki ecnebi gazetelerin 
Özel aytarlan, gazetelerine 
çekmiş oldukları telgraflarda 
Habeı'lerin Şembiyen civa· 
rında ltalyanlarla kanh mu· 
harebelere giriıtiklerini ve 
bu cephede bulunan bir Aş· 
arı alayını bllyilk zayiata 
ıığrattıklarını bildirmektedir· 
ler. 

Ayni Aytarların verdikleri 
haberlere göre, Gerlogoyu 
Ve Gorahayi muharebesinde 
ltalyanlar hep yerli askeri 
ileri siirdüklerioden ltalyan 
ıomalisinde ltalyanlara kartı 
bir huıumet baş göstermiş
tir • 

liyetlerini azaltmışlardır. Yal
nız (ileri Habeş kuvvetleri
mevzilerini bombardımanla 
iktifa eylemektedirler. 

Roma, 4 (Radyo) - ltal
yan resmi tebliğidir. Mare

' şal Badoğlio telgrafla bildi
riyor: 

Ordumuzun bir kolu Ha· 
beş'lerden müsellih 200 
kişiye Apara boğazında te
sadüf etmiş ve burada vuku 
bulan müsademede düşman 
bir takım ölüler bırakarak 
kaçmıştır. Bu çarpışmadaki 
zayiatımız, biri zabit alta 
yerli askerdir. Askariler; 
M~lba'ya kadar ilerlemiş
lerdir. 

· Devamı 4 ncıi sahifede-

~~---------~~-1 u g iliz Kralının kız 
kardeşi öldn 

lstanbul 4 (Özel) - lngi· 
liz kralının kız kardeıi Vik
torya ölmüştür. 

ris'ten .haber veriliyor: 

logiltere ve Fransa mü-

tehassıslarınm Paris'teki iş-

leri nihayete ermek üzeredir. 

Bugünlerde ltalya'ya bir ba-

rış teklifi yapılması muhte· 
meldir. 

Fransız siyasal çevenleri 
Mussolini'nin herhangi bir ba
rış teklifine yanaşmak iste· 
memesini ltalya için iyi gör
müyorlar. Zira bu takdirde, 
ltaJyan'Jara karşı daha acı 

M. MUSSOLİNİ ve şiddetli tedbirler alınması 
lstanbul, 4 (Özel) - Pa- kuvvetle muhtemel görünüyor· _______ .._. ........ ~-

lngiliz'ler Mısır'a 3 fırka 
asker gönderecekler 

~-~----~---S ü bakanı, Baldvin'le ve sonra da 
donanma amiralile konuşmuş 

lstanbul, 4 (Özel) - Lon· uzun müdded konuşmuı ve 

dra'dan haber veriliyor: 
lngiliz sü bakanı, Mısır' da 

alınacak yeni tedbirler hak
kında başbakan Baldvinle 

müteakiben donanma ami
ralini görmüştür. Söylendi
ğine göre, logiliz'ler, Mısıra 
yeniden 3 fuka asker gön· 
dermek üzeredirler. 

lstanbul 4 (Özel) - Habeı 
İmparatoru Haile Selisiye, 
Dessiye'de bütün Raslarla 
cephe kumandanlarını top
lamış ve kendi baıkanhfıında 
•ıkeri bir Şura kurarak va
ziyeti konuşmuştur. Bu Şü· 
rada taarruz plinlarının tev· ~~_:._ ____ ........ ~ .. ~~·~·~··+~ ...... ---~~~ 
lik edildiği ıöyleniyor. 

Londra 4 (Radyo) - Ras 
Deata, ltalyan somalisinde 
ilerlemektedir. Bugiln - yarın 
burada motorize edilmiı bir 
ltalyan kolu ile meydan mu· 
lıarebesi vukubulacağı haber j 
Verilmektedir . Ras Desta, 

Yunan parlamentosu feshedildi, 
~r: 

HABEŞ ASKERLERi yeniden seçim yapılacak 
ıomali'deki harekit etrafın· Asmara, 4 (Radyo) - Ha· 
da muntazaman haberler gön valar gayri müsaid gittiğin· 
dermektedir . den ltalyan tayyareleri faa· ----------·--·· .... ------------

Muhalif partiler liderlerinin takıııdıkları;durum fena 
itesfryaptı.1Kral, seçimin çabuk yapılmasıllı~iSıiyor 

llomaoya hükftmeti pet- lzmirde 17 
rolambargosu.nahazırdır bin 376 aile 
~u haber, Italya ç~~~nleriude :derin soy adı aldı 

akisler uyandırmış hıılonuyor . - • l 

ııt KRAL KAROL' 
lıtaabul, 6 (Uzel)!-:: Ro· 

~manya hükumeti, müşterek Temmuza kat ar 
ve umumi olmak şartile soy adlarını tescil 
ltalya aleyhine konacak olan 

petrol ve benzin ambargo- eltİrmiyen(erden lstanbul 4 :(Özel) _ Ati-" 

SUDU tatbik etmeğe ima• alınacak ceza •• -;rı;dan ?a.b'C!'"- verilirö-;:· 
de olduğunu lngiltere ve Kral ıkınca Y orgı, saylav 
f ransaya bildirmiştir. Bu ha- lzmir : vilayetinde timdiye seçiminin biran evvel yapıl-
ber, ltalya'da derin akisler kadar soyadlarını tesçil etti- ması lüzumunu kabineye bil· 

renlerin sayısı 171376 dır. dirmiştir. Cumuriyetçi parti· 
uyandırmıştır. Bu rakkama civar köyler ler başkanlarının aldıkları 

Alakadarların haber ver· dahil değildir. Nilfus direk- soğuk durum, Yunaniıtan'da 
diklerine bakılırsa, ltalya, törlüğl1, temmuz nihayetine iyi tesir yapmamııtır. Şim· 

Petrol ve benzin · ihtiyacının kadar bu işin arkasını al· k d f k 1 diye a ar en mü rit ra 

Y
üzde altmışını şimdiye ka· mağa çalışmaktadır. 

Temmuza kadar soyadıoı aleyhtarı olan Venizelosun 
dar Romanyadan temin et· krala mümaşatkir hareket 

tesçil ettirmeyenlerden beş 
mekte idi. Bunun sebebi, ettiği halde, diğer muhalif liradan onbeş liraya kadar 
diaer memleketlere niıbetle para cezaaı alınacak ve bun- cektir. Tahmin edildiğine 
Romanya'nın yakın olma· lara soyadları ilbay veya ı sıöre lzmir' de' soyadı almı· 
ııdır • ilçeba1lar tarafındın verile· yın pekaı kimse kalmııtır. 

·MUHALiF LiDERLER 
liderlerin eski noktai nazar- ı lerine bi; hareket uyandır
larında israr etmeleri, aleyh- - Devamı dördüncıi sahifede -

------... .-....·~·----------
Baha Koldaş Yağmurlar 

Cuma gOnfl Izmir'den Fransa'da büyük sey· 
ayrılacak laplar yaptı 

lskrip kaymakamlığına atan- lstanbul, 4 (Özel) - Fran· 
mıı olan mektupçu Baha sa'nın bir çok yerlerinde 
Koldaş, Cuma günü yeni yağan şiddetli yağ!11urlardan 
vazifesine başlamak üıere seller husule gelmış ve bü
lzmir' den ayrılacaktır. yük ziyaolara sebebiyet ver-

Devair müdiranı ve me· mittir. Su altında kalan 
morları aralarından ayrılan köylerde kışlık zeriy&t ta-
arkadaşlarma dün gece Ege mamen mahvolmuıtur. Köy
Palista bir ıölen vermiıler· lüye yardım için iteniş ted-
dir. birler ahomııtır. 

• 



lalaife 2 (Uluul Birlik) 4 Birinci KAnun 95S .-
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Son vapur kazaları 
ın ünasebetile ... 

11ııhta kalaslar v; ambar kapakla
rile ııasıl kuı·tulmak nıOmkündOr 

Son kargaşalıklarda eskj bir 
nazırın oğlu da v1ıruldu 

l\t ftcadelesi hararetle 
devam ediyor 

Ekinlerimize zarar vere• 
muzir hayvanatın ve bilhas .. 
yabani domuıların imha11 içi• 
hükumetçe alman tedbirler 
gittikçe geniılemektedir. Mef 
cut kanuna göre domuz mil· 
cadelesine iştirak eden köy• 
lüler, verilen talimat daire• 
sinde hareket ederek faydalı 
neti• eler elde ediyorlar. Bun· 
dan sonra sürek avlanna da 
başlanacağından yabani do· 
muz mücadelesinin çok ve· 
rimli olacağı ve mahsulleri· 
mizin, bu hayvanın şerrill'" 

den kurtulacağı muhakkak· 

tir. 

Yazan: Yaşar Adatepc 
Grev nasıl haşladı. ölenlerin sayısı ikisi 

kişidir. - s olmak üzere • • 
yır mı polis 

Son vapur kazaları milnasebelile denizci bir arkadaşı
mız denizle mücadele usullerini ve kaza esnasında su 
üstünde uzun müddet kalarak kurtulma ıekillerini bize 
Y.~zdı. Halkımızın istifade edeceğini düşünerek bu yazıları 
•utunlarımıza geçiriyoruz: · 

T ahra kalaslar ve anbar boynuna sarılacağından yü
kapakları \ 'C saircye ge- zücüyü hareketinden menet· 
lince: mek suretile onu da bera her 

Her ne kadar bunlar da boğar. Yüzücü boğulanın 
birer can kurtaran vasıtası önünden değil; arkasından 
isede, bunlarm da kuJlanış şe- sokulmalı ve arkadan tutmak 
LiUeri başka başkadır. Me· ve batarken onu su üzerine 
S ) " 1· ht k ı ı f çıkarma suretile nefes ale a: a a a as ar 1rtına-

h denizlerde çok oynaktır dırmak ve bu suretle hem 
ve dalgaların vaziyetine ta- onu idare etmek, hem de 
bidir. Bu sebeple yüzücü bu Yüzilcilnün kendisini tehli
gibi şeyleri zapd ve idare keye sokmaması lizımdır. 
edebilmek için çok zorluk Bu suretle hem tek bir el 
çeker, eğer kumanda ve ile onu idare eder, hem de 
idare edemezse elinden ka· kendi yüzmesine devam eder. 
çıracağı muhakkaktır. Bun- Boğulmak O.zere olan bir 
lardan başka tahta kalaslar kimseyi sudan çıkardıktan 
ve ambar kapakları fırtına-
) d 

sonra yapılacak muamele 
ı enizlerde dalgaların şid-
d tt

. b Boğulmak üzere iken kur-
e ıne ta i olduklarından 

yOzücilye çarpmak suretile tarılan bir kimseyi sudan 
paralamak ve yahut altına çıkarır çıkarmaz. ilk iş onu 

1 k b • k b hemen soymak ve başı aıag· ı, 
a ara ogma te likelerini 
d · .. " .. d b bacakları yukarı gelmek 
aıma goz onun e ulundur-

mahdır. Bunun için son de· üzere tersine asılmış vazi-
rece cesaretle dalgaların va· yette tutmak ve ayak ta
ziyetine göre, kendini kalas hanları altına yumrukla vur
ve kapakları idare ederek mak suretile denizde yuttu
onu elinden kaçırmamağa ğu suyu boşaltmak lazımdır. 
ve kendine de zarar vermi- Bunu mfiteakib teneffüs 
yecek bir halde kullanmağa havaiye yapmak onu mu· 
çahımahdır. Yüzücil kendi- hakkak olan ölümden kur· 
ne çarptırır veya altına ka· tarır. Bu muameleyi yap
çarsa bunların da yilzücüyü makla beraber derhal vakit 
boğacağınıı öldüreceğini göz geçirmeden doktora da gan-
önünde bulundurmalıdır. dermek lazımdır. 
Boğulacak olan bir kimse Bitti 

nasal knrtanlır 
Boiulmağa maruz kalan 

bir kimse, denize ilk düştüğü 
zaman korkusundan gözlerini 
daima kapalı bulundurur. Ve 
can korkusu ile suda kendini 
kurtarabilmek için ne bu
lursa sarılmak ister, yani 
(Denize düşen yılana sarılır.) 
Derler bu doğrudur. Çünkü, 
hayat ve memat mes'ele
ıidir. 

Böyle bir kimsenin karşı
sında ne kadar yüzme bili
nirse bilinsin gene hükmü 
yoktur. Zira kurtarma usu· 
IOati bilmiyen bir yüzücüyü 
yakalar, yakalamaz onun 

Biraz insaf 
Bazı müesseselerde çalı· 

şan işçilere günde 1 O ve 
hatti 12 saat iı gördllriildtığü 

ve öğle tatili bir saat iken 
bunun yarım saata indiril
mekte olduğu, idarehane· 
mize vaki şikayetten anla· 
ıılmıştır. 

işçinin çalışma zamanı gerçi 
henüz kanunen tesbtt edil· 
memiş ise de bu yurddaı
lara 12 saat iş gördürmek 
biraz insafsızlık olur kana· 
atindeyiz. Alakadarların bu 
hususta dikkatli davranma
larını dileriz. 

Kahire 25 (Özel; 
Gecik miştir) - Bü
yük grev başhyah iki 
gün oluyor. Şimdi 
size grevin nasıl baş
ladığını ve ne suretle 
bastırıldığını bildiri
yorum. 

Arap dili ile çıkan 
bütün gazeteler,avu
katlar ve yerli ma
ğazaların, ticaret ha
nelerin hemen hepsi 
bu greve iştirak et-

tiler. 
Vaft fırkasının daveti üze· 

rine dükkanlarını kapadılar. 
Takviye edilen polis kuv
vetleri ıehrin hakim nokta
larını tutmuştur. 

Soka 'larda askeri otomo
biller gezmektedir. Ve köşe 
baılarına makineli tüfekler 
konmuştur. 

Büyük birer kalabalık teş-
kil eden nümayişçi guruplar, 
açık kalan diikkinları kapa
mağa mecbur ediyorlar. 

Nümayişçilerin - batta bun· 
lara şimdiden ibtililciler de 
denilebilir • karargahı (Halk
evi) namı verilen saad Zağliil 
paşanın evidir. 

Bu evde Saad Zağliil pa-
ıanın dul karısı oturmaktadır. 

Nümayişçiler büyük gu
ruplar halinde bu evin önün
de toplanıyor ve nümayiıe 
buradan baıbyorlar. 

Bayan Saad Zağlôl, tatlı 
çehresi ve bembeyaz saçla
rile balkona çıkıyor ve çıl
gın alkıı sesleri araıında 
birkaç kelime söylnyor. 

Alayın baıında Kahire 
mekteplerinin genç kızları 
yüriiyor ve iki taraflarında 
gelen erkek arkadaıları ta· 
rafından muhafaza ediliyorlar. 

Nümayiıçiler kiremit, taı 
parçalarını hemen bir yağ
mur halinde yağdırıyorlar. 
Yapılan tecavüzlere biiyük 
bir ubırla susarak taham· 
mül etmek emrini alan poliı 
hakikaten hayrete değer bir 
mukavemet göstermektedir. 

Bu günkli nümayişte gene 
biiyük karkaıalıklar oldu. 
lbtililciler ıehrin ortasında 

Senenin En Boyok Eseri 
Harry BAUR ile Sinema SİMON, JEAN MAKS ve MAKSUDIAN'in 

yarattıkları mevsimin en bftyftk filmi 

~Soyalh Göz Der~ 
Bugftnden itiberet ı~mir halkına takdinı ediliyor 

. ...----------
RUS CiGAN örkestresi 
RUS CIGAN . Rusca ve s e h 
F ransıca şarkılarla ~üsle- l ya 
nen ve heyeyanlı bır aşk 
hikayesini Moskova haya-
tmı canlandıran 

Gözler 
Tayyare Sinemasının 

Bu seneki altın programına şeref \•erecek şaheserlerden biridir 
AYRICA: FOKS (En son haberler Türkçe sözlü - MİKI ( Karikatör komik ) ... ----Seans saatleri· Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 

• seanslarında talebelere tenzilitlıf bilet verilir. Pazar günü 
11,30 • 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

... 
J. 

Mısır'daki son karışıklıklardan bir intiba 
otobüs ve tramvaylara teca- gelmif ve birçok hadiseler 
vüz ederek camlannı kırdı- olmuştur. Birçok yerlerde 
lar. nümayişçilerle polis arasında 

Polis nümayişçileri dağıt- kanla müsademeler yapıl
mak için havaya silah atoıak mıştır. 
mecburiyetinde kaldı. Gündüzkü nilmayiılerde 

Bu kurşunlardan 14 yaşın· caddelerin hı.men biUün 
da bir nümayişçi ağır surette lambaları kırıldığından gece 
yaralandı. Polis bütün Avru· şehir korkunç bir karanlık 
pah mağazaları ihtiyaten ka- içinde kalmıştır. Sokaklarda 
patmağa davet etmiştir. ,devrilen birçok araba ve 

Vaziyeti müzakere ıçm otomobil vardır. 
toplanan kabinenin içtimaı Dünkü çarpışmalarda kur
allı saattan fazla devam etti. ban gidenlerden birisi de 

Selahiyetli kaynaklardan eski nazırlardan Şükrü be· 
alınan haberlere iÖre; kar- yin oğludur. Kendisi bir kur
gaıahk umumi bir şekilde şunla ağır surette yaralana· 
şehrin her tarafından vukua rak bir müddet sonra öl-.... 

müıtür. 

Bu miisademelerde ölUP 
ve yaralananların miktarı 

ikisi Polis olmak üzere yit• 
mi kişidir. Elli kişi tevkif 

edilmiıtir. 

Temyiz mahkemesi huıuıt 
ve fevkalide bir toplantıd• 
hükümete bir nota vererek 
son hadiselerde üniversite 
gençliğine kartı sıösterilell 
ıiddeti ve lngiliz idaresizli• 
ğini protesto etmeği karar• 
laıtırmıştır. Bu hadise Mısır 
efkirı umumiyesinde büyük 
bir tesir uyandırmıı ve fe•· 
kallde bir ehemmiyeti hail 
olarak g5rülmüştür. 

Yunanistan' da balkan paktı
na sadık kalmağa mecburdur 

Yunan ordusunun, iç işlere karışması, partiler ara· 
sındaki kargaşalığı artırıyor 

Yunan kralı ikinci Y orgi- dar Teotokis, Raliı, Deli ya· den milrekkep bulunuyordu· 
nia avdeHnden sonra Yuna· nis ve Kunduryotiı gibi aile- Harpten birkaç yıl &nce, bor
uistanda basıl olan durum ler bulundukları yerlerde juazi ve k&yltl ıınıfları
biltün Avropa siyasal çeven- Adeta hudutsuz bir tarzda kuvvetlecmeıi ytlz&nden Ya• 
lerile gazetelerinin dikkat na· icrayı hilkilm etmiılerdir. Par- naniıtaa'da siyaNI teıekkll• 
zarını çekmeie başlamış bu- limento iıe, bu aileler saye- ler yapılmağa baılamııtır. 
lunuyor. Saylav seçimine baş· landıktan sonra Yunanistan- sinde saylav olmuş kimseler· - Devamı 4 inci sahifede -·--da huıule gelecek vaziyet 
hakkında umumi bir tered-
düt hüküm sürmekte ve kra • 
bn büyilk zorluklara uğra

yacağı tahmin edilmektedir. 
Belgrad'da çıkan (Politika) 

gazetesinin Yunanistan hak
kında yazdığı aşağıdaki ma
kale, dikkate şayandır. Bu 
makaleyi naklediyoruz : 

Kral Jorj, kuvvetini yalnız 
bir tarafa istioad ettirecek 
bir kral olmak istemediğini 
ve bütün Yunan'hlann kralı 
olmak arzusunda bulundu
ğunu söylemiştir. 

Bütün bunlar kral Jorjun 
durumunun derhal kolayla· 
şacağını ifade etmez. Yuna
nistan' da ıiyasal çarpıımışlar 
demokrasi çerçevesi içinde 
olagelmit değillerdir. Ordu 
miltevaliyen iç iılere karıı· 
maktadır. 

Ordu, bu hareket tarzı ile 
fırkalar arasında ayrılıkların 
mahsulü olan kargaşalığı art
tırmıştır. Halka, hür rekabet 
esas dairesinde kendine bir 
teşkilat yapması imkanı ve
rilmemiştir. Yunan ulusu ip
tidai durumdan beniiz çık· 
mış olan bir ulusdur. Bun· 
dan yirmi bet yıl önceye ka-

Paris'io (Santo) köyün· 
de bir aile faciası 

~~~---------~~~ 
Bir kadın cesedi, kesif sabunlu SU" 

larla dolu bir kurnanın içinden çaktı 
Son posta ile gelen Paris 

gazetelerinde okunmuştur: 

Paris civarında Santo ka
yünde bir aile faciası mey· 
dana çıkarılmıştır. Hadise 
şudur: 

Bir amele, oturduğu mın· 
takanın polis komiserine 

giderek, bulunduğu mahal· 
leye yakın bir yerde metruk 
bir otomobilin, yolun orta 
yerinde bulunduğunu haber 
vermiştir. Zabıta memuru, 
derhal köy'ünün tarif ettiği 

yere gitmiş ve filhakika 
yolun ortasında duran mü
kellef otomobilin içinde ka
palı bir mektup bulmuştur. 
Zabıta memuru, derhal mer
keze dönmüş ve lazımgelen 

tedbirleri almıştır. Zabıta me
muru, yaptığı tahkikat neti· 
cesinde bir kadının hamam 

içinde boğulmuı olarak bu· 
lunduğunu teabit etmiıtir· 
Bu kadın, yolda terk edileo 
otomobil sahibinin zevceıi 
idi. Polis komaeri mektubu• 
( Dizarten ) adıbda biri 

tarahndan yazıldıiını v• 
mektup sahibinin bir müddei' 
teaberi sıluntı içinde bulunci' 
ğunu teabit ettikten ıonr• 
resmi tetkikat batlaaıaı •• 
bir zabıta heyeti, ceaedi., 
bulunduğu eve gitmiıtir. 8d 
ev, (Dizarten)in adı ve bo" 
ğulan kadın da Diıarten'io 
karısı idi. Eve girilince dot· 
ru banyo daireıine girilmit 
ve geoit kurnanın, keşif 
sabunlu sularla dolu olduill 
görülmOttir. 

Ortada ne bir ce•ed v• 
ne de baıka bir emare var· 
-Devamı 3 anca ıahifide-
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Paris'in ( Santo) köyünde N. V. Olivier ve şOreki- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
bir aile faciası vv. F'. B. Van ~) Lı·mı·ıet vapur ROYAL NEERLANDAIS sonra Roterdam, : Hamburg, 

~ KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdynia, 
Der 'Zee acentası "CERES" vapuru elyevm Gotebuıg Oslo ve lskaadi-BCJ1tarafı 2 inci sahifede 

dı. Bunun üzerine, zabıta 
memurlarından biri kollarını 
ııvamıı ve elini, sabunlu 
ıularla dolu olan kurnaya 
sokunca, kurnanın dibinde 
bir kadın cesedi bulundu-
ğunu hissetmiştir. Vaziyet 
anlaşıldıktan soera kurnanın 
ıuları boşanmış ve 50 yaş
larında bir kadının cesedi 
meydana çıkarılmıştır. Bu 
kadın, boynundaki kordonla 
boğuJmuıtu. Kadının sırtında 
pembe bir rop vardı. 

Zabıta yapılan tetkikatta 
kadının, evveli başka bir 

yerde boğdurulduğu ve sonra 
ölü olarak ve hamamın kur
nasına •götürülerek cesedi
nin, sabunlu sularla kaplan
dığı tahakkuk etmiıtir. 

Madam Dizarten, uykuda 
bulunduğu bir 11rada kocası 
tarafından boğulduğu sabit 
olmuştur. 

MüsyüDizarten'in de mey· 
danda olmadığı anlaşılınca, 
bu aile faciasının, fakrü za
ruret neticesinde vukua gel
diği kanaati basıl olmuştur. 

jan Dizarten, eskidenberi 
zengin bir adam iken son za· 
mani arda fakirleşmişti. 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" MACEDO NIA ,. vapuru 
balen limanımızda olup An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük al
maktadır. 

"ISERLOHN,, vapuru 9 
Bci. kanunda bekleniyor, 
13 Bci. kanuna kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

11 AKKA., vapuru 23 Bci. 
kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Ro· 

,,lll 11~1~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~:~·~~in Ha;:~u:~.;:kı!~e· 

i r urk Hava Kurumu-AMERJC~~~~~ı~TLINES· 
;:::::: 
~ B • • • • k p • = " EKSARCH ,, vapuru 12 1 uyu ıyangosu _ Bci. kinunda bekleniyor, 
,,;;; Ş k Boston, Norfolk ve Nevyork 
~ imdiye adar binlerce kişiyi - için yik alacaktır. 
;::::::: • • • - "EXAMELIA,, vapuru 17 
~ zenı.rın etmışt1r. = 8 k d b ki · ~ t""' - ci. inun a e enıyor, 
;::::: 
~ 2.inci keşide llBirinci Kanun 935 tedir. - Nevyork için yilk alacaktır. 
~ · - "EXCHANGE,, vapuru 20 
~ Büyük ikramiye: 30,000 Liradır:: Bci. kanunda bekleniyor, 
;:::: 
i5 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık = Norfolk, Nevyork için yük 
~ alacaktır. 
~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ "EKSILONA" vapuru 26 
~ mDkafat vardır. = Bci. kanunda bekleniyor, a __J/§ Bostan ve Nevyork için yük 

-..,,il l llllllllll l 111111111111111111111111111111111111il1111111111111111il111111111111111111111111~~ alacaktır· 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi jçiJebiJir iki defa süzülmütllr. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

SıH HAT EzANEsı 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

.. TROYBURG,, vapuru 4 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, t< oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE • LIVERPUL 

" JESMORE ,, vapuru 14 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anversten yük çıkarıp Bul· 
garistan ve Romanya liman· 
larına yük alacaktır. 

Gelit tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhllde: 
gi.rişilmez." 

[&lrcıcwl .i!>AN~A~I ı 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel • 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Londra ve Hull hattı: 

" BULGARIAN " vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kinuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO " vapuru 20 
ilk kanunda Londra, Hull ve 
Anversten tahliye· edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük 'alacaktır. 
Liverpool hattı: 

" ROUMELIAN " vapuru 
1 ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bulu
nacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda LiverpoJ ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEV ANTE
LINIE 

"MILOS,, vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburg ve Bre
menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

limaaımızda olup 26 2nci navya limanlara içiıı yül( 
tetrinde Anvers Roterdam, alacacakbr. 
Amıterdam ve Hamburı " ERLAND ., motörü 14 
limanları için yllk alacaktır. lnci kanunda bcklenmektş 

" ORESTES ,, vapuru 30 olup yükünü tahliye ettikt@I\ 
2ncl teırinde beklenmekte sonra Roterdam, Han:ıbqrg, 
olup yükünü tahliye ettikten Danimarka ve Baltık il" 
ıonra Bur gaı, Varna ve qilleri için yl\k alacakbr, 
Köıtence limanları için yük SERViCE MARJTIM 
alacaktır. ROUMAlN 

"FAUNA" vapuru 2 lnci "OLTUZ,, vapuru 3 lncl 
kanundan 5 lnci kanuna kanunda Köstence, Sulina, 
kadar Anvers, Roterdam, Galas ve limanları için yük 
Amıterdam ve Hamburg li- alacaktır. 
manları için yük alacaktır. ..PELEŞ,, vapuru 18 1 ncl 

" UL YSSES ,, vapuru 2 kanunda gelip 19 1 nci ki .. 
lnci kanundan 5 lnci ki- nunda Malta, Cenova, Mar .. 
nuna kadar Anvers, Roter- silya ve Barselona hareket 
dam, Amsterdam ve Ham- edecektir. 
burg limanları için yük Yolcu ve yük ahr. 
alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

"HERCULES,, vapuru 13 Kumpanyası 
lnci kanunda beklenmekte " TOYOHASHI ,, vapuru 
olup yükünü tahliyeden 15 lnci kanunda Singapor, 
sonra Burgas, V arna ve Şanghay, Kobe, Moji, Oska 
Köstence limanlarına hare· ve Yokuhama limanları için 
ket edecektir. yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT ilandaki geliş gidiş tarih· 
LINIEN lerile navlonlardaki değişik· 

"FREDENSBORG,, vapuru 
25 2nci teşrinde beklenmekte liklerden acente mesuliyet 
olup yükünü tahliyeden sonra kabul etmez. 
Roterdam, Hamburg, Copen· Fazla tafsilat için ikinci 
bage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tab
Goteburg ve lskandinavya liye ıiı'keti binası arkasında 

••-11!!!!111~~~~--•• limanları için yük alacaktır. Fratelli Sperco acentalığına 
O O K T O R "GOTLAND" me>törü 29 müracaat edilmesi rica olq-

kabul edilmez. 

Ali Agah 2 nci teşrinde beklenmekte nur. 
olup yükünü boşalttıktan Telefonc 2004 - 2005 • 2663 
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''·inci Beyler SokagıN.68 =;;;fzmir yürı mensucatı;; 
Telefon 3452 

..... Sa-tılllİlıİllllk_m_o_tö-r - =Türk Anonim sirketi~ 
= ~ = l 2 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
"'Otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

= izmir YQn Mensucatı TOrk A. ~· uio Halka· = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
:= mevsimlik ve kışlak, zarif kumaşlarla, battaniye, := 

şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 := 
:= numaradaki (~ark Hah Türk Anonim şir- ;; 
; keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika· ~ 

;; nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum EE = olan mamulattnı muhterem mnşterilerimize bir ~ = defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. ~ 
E Perakende satıı yeri · Toptan satış yeri § = Yeni manifaturacalarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ = Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. ~ 
= biraderler ~ ----------= Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza -= ve biraderleri := keftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

nksftrftk tekerle· ~ 
rini tecrnbe edi .....-4 

tiz •• ~ 
~ 
~ 
~ 
> 

~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ 
:::;. Kemaleddin Cad. Yünlü~mal- = 
~ ]ar pazarı F. Kandemiroğlu = 
• 1111111111111 ın 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı 111111 ıı 1111111 111 nll 

lstanbul ve rrrakya 
Şeker Fhrikaları 1,ilrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'1,ürk lirası .. 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

= ~ .-Sümer Bank--~ ı 

Ve Pflrjeıı ~ahapın 

en ftsUln bir mft.s· 

bil tekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ 
~ 
~ 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sft.rgiln ~ 
haplarını Maruf ~ ~ 
ecza depolarından \...1 .J. 

ve eczanelerden 
aruınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

~.,esan° kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesi~de bulursunuz 



' (Uluıal Birlik) 

Sarayda bir Rum 
- ~ DöLBERö ~ 

Mütekaid general l\.iizım Karahekirin, ·Murad, birdenbire ellerini kalbine 

Habeşistana gideceği söyleniyor koydu ve hirşey söylemcden:oı-
---------·w -~-~~.....,..,..,-----o_, - du!!u yede yıkıldı kaldı 

Alakadarlar, general Kazım Karabekiriu böyle bir tasav- Faik Şemseddin, M.Ayhan 
26 -

vurda bulunmadığı kanaatindedirler Dördüncü Murad, sefer 1 

mezahimioin, kendi zevkince Ittanbul 4 (Özel) - Berutta çıkan ( ElbelAğ) gaze· nun ba,ına geçeceğini yazıyor. 
acısını çıkarmak istiyordu. 

lesi·, mütekait general KAzım Karabekir'iu, dlırt ar- Alakadarlar, general Ktızım Karnbekir'iu hôyle bir B b 
Bunun içio, oğaziçine a-

kada,ile beraber Habe~istan'a giderek Habe' ordusu· tasavvurda bulunmadığı kanaatindedirler. kao küçük fakat zevkine 

- -------• .....-•• t t • • • S göre köşke çekildi. Bir insaıı 

Ç• J ' ı • ı u h • { ı 00 h• h h tahammulilnün çok fevkinde ın. apon mes e esı a eşıs ana ın ar içki içti; böylece, tam keyfi 
olduğunu, kanaat getirince, 

çok önemlidir paketi gönderiyoruz kı.ı•rt:S~0~.ganeyi gön-

(Deyli Meyi), bu mes'eleden bü
yük gaileler çıkacağını yazıyor 

Istanbul 4 (Özel) - Lon- mes'elesinin, büyllk gailelere 
dra'dan bildiriliyor: sebebiyet vereceiini ileri 
(Deyli Meyi) bazetesi uzak ıürmekte ve bütün devletle
ıarkta baş gösteren Japon 
iıtilAıandan bahisle yazdıiı rin dikkat nazarını çekmek-
bir makalede, Çin - Japon tedir . 

~~~~-----~~·~··~--~~~~~-

Mühendis m ekte h i tale-
hesi açlık grevine haşladı 

Talebe yemekleri beğenmiyor

muş. Müşevvikler hakkında 

tahkikat yapılıyor 
lıtanbul 4 (Özel) - Mü· 

hendiı mektebi talebesi, ye
mekleri beğenmedikleri için 
açhk grevi ilin etmişlerdir. 

Mektep direktörlOiil tale
beyi areve teıvik edenler 
hakkında tahkikat yapmak
tadır. 

------------~~--~·~·~~-------------
Manisa'da 

AtatOrk bey keli 
Maniaa 3 (A.A) - Ma • 

niaa'da yaphrılacak Atatürk 

heykeli için villyetçe teıeb

bllılere ıiritildi. Heykel bir 
kaç ay içinde yerine kon
muı bulunacakbr. 
~~~_.~·~•ı--~~-

Kahire' de 
Kanla çarptşmalar 
Kahire 4 (Radyo) - DDn 

aene karga~ahklar olmuş 
binlerce talebe ıehrin sokak
larında dolaşmııhr. Zabıta, 
talebeyi dağıtmak iıtemişse 
de muvaffak olamamış ve iki 
taraf arasında tiddetli çar· 
pıımalar vukubulmuıtur. Po· 
lis, talebe üzerine mitralyöz 
ateıi açmıştır. Ölen ve ya
ralananlar çoktur. 

--~ •+-·----
Habeş imparatoru Des· 
8İye'de askeri bir şt1ra 

kurmuştur 
-B(Jltarafı 1 inci sahi/ede -

Asmara, 4 (A.A) - Ge
nel kararıihtan bildirildiğine 
ıöre Makalle'nin cenubunda 
ltalyan cephesine doğru 
kuvvetli Habeı müfrezeleri 
ilerlemektedir. Büyük mey
dan muharebesine intizar 
olunuyor. 

Cenupta ltalyan ordusun
dan kaçan Somali'lerin söy
diklerine bakıhrsa, bu ordu
nun ancak 70 tayyaresi vardır. 
lnıiliz Somali'si hududu bir 
lnıiliz Hecin kolu tarafından 
muhafaza edilmektedir. 

Vatikan 
BOtOn altınlarını ban· 

kaya yatırdı 
lstanbul 4 (Özel) - Vati· 

kan kilisesi, biltlln alfinla-
11nı Italya merkez banka11na 
yabrmııtır . 

lran'Ja 
Ticaret muahedesi 
lıtanbul 4 ( Ô.ıel ) - Iran 

ile akdedilecek ticaret mu-

ahedesi için Hariciye Yeki-
• 

Jeti ıenel kitibinin riyase-
tinde bir komiıyon teıkll 

edilmiştir . 

Sedad Erim 
KOtabya valisi oluyor 

Ankara 4 (ÔzeJ:) - Vali 
muavınınız Sedad Erim, 
Kütahya valiliğine tayin edi
lecektir. 

Yunan parlamentosu 
feshedildi yeniden 

seçim yapılacak 
- BQltarafı 1 inci sahifede -
mııtır. 

Atina, 3 (A.A) - Ada
larda muhafaza altında bu
lundurulan mahpusların pro· 
testolarını tetkik eden ka
bine, mühim hiçbir ıuçla 

itham edilmemiş olanlardan 
yirmi kişinin derhal serbest 
bırakılınasını kararlaştırmııtır. 

Komüniıtlikten ve bazı 
başka suçlardan dolayı hap
sedilen diğer kimselerin va
ziyetleri toplanacak hususi 
bir komisyon tarafından 
ayr1 ayrı tetkik edilecektir. 

Romanyadan gelecek göçmenler için 
Derincede bir aşhaııe açıldı 

Ankara, 3 ( A.A ) - Kı- askerler için yardım ısteyen 
zılay cemiyeti Romanya'dan Habeş hükumetine diğer 
gelecek olan 3000 göçmen benzer cemiyetler gibi kızıl
için Derince' de bir aşhane ay da üzeri erinde cemiyetin 
açoııı ve bütün levazımını alameti ve Türkiye ismi bu
hazırlamıştır. Göçmenler bu-
radan iskin mıntakalarına lunan 100,000 harb paketi 
sevkedilecekleri zamana ka- göndermek suretile yardıma 
dar kızılay cemiyeti )arafın- karar vermiıtir. Bu paketler 
dan iaşe edileceklerdi. ltal- Adiı-Ababa'daki maslabat
ya Habeş harbi esnasında güzarımız namına Habeşiı-
yaralanan ve hastalanan tan'a gönderilecektir. 

---· --Fransa'da 
Matbuat kanununun 
ecnebi devlet reisleri 
hakkındaki hOkOm-

leri değişti 
Ankara 3 (A.A) - Aldı· 

ğımız malGmata göre,FranH 
hükftmeti 8 Haziran 935 ta-

jŞibinkarahi.sar' da 
Bir aylık ibraeat 
Şibinkarahisar, 3 (A.A) -

Bir ve ikinci Teşrin ayları 

içinde ıekrimizden dıt pa
zarlar yüz bin kilo kabuklu 
ve 36 bin kilo iç ceviz, lııin 
kilo tereyağı, üç yüz kilo 
bafmumu, yüz yirmi üç san
dık yumurta, bin koyun, bet 

rihli kanunla balkın kor'!n· bin beş yüz keçi derisi, beş 
ma11 için kendisine verilen yüz bağırsak gönderilmiıtir. 
fevkallde sallhiyetten isti
fade ederek matbuat kanunu 
ecnebi devlet reisleri hak· 
kındaki hükümlerini bir ka
rarname ile ecnebi hilkftmet 
reisleri ve Hariciye vekilleri 
aleyhine yapılacak neşriyata 
da teımil etmiıtir. Bu karar
nameye g6re ecnebi bir bil-

kumetin reiıi, kabine reisi 
veya Hariciye Vekiline mat-
buat vasıtasile tahkirde bu
lunanlar üç aydan bir sene
ye kadar hapis ve 100 frank
tan 3000 franga kadar para 
cezasına ve yahud bu iki 
cezadan yalnız birisine mah
kum olacaktır. 

Yunanistan'da Balkan paktına sa
dık kalmağa mecburdur 

B04tarafı 2 inci Jahijede-

F akat harp orduyu bu 
hidiıelere karıştırmış ve bu 
yüzden fırkaların inkişafı 
devreıi sarsılmıştır. Askeri 
unsurlar arasındaki tesadilf
ler karıısında Liberal, lluha
fazakir, lşci ve Köylü teşek
külleri aciz bir vaziyette 
kalm11lardır. 

Kral Jorj, arsıulusal mü
nasebetlerdeki vehameti dahi 
bilmektedir. lngiltere o ma
IGm menfaatleri yüzünden 

diioyanın her köıesine ıokul

muı olan bir devlettir. Fakat 
lngiltere'nin endişe ve gay
retlerinin merkez noktasını 

Akdeniz teıkil etmektedir. 
Buglln Akdeniz . sahillerinde 
olagelen kaynaşmalar yüzün
den lngiliz devlet adamları 
fevkalade bir mesai sarfet
mektedirler. Kral Jorj dev
letlerin istek ve gayeleri 
neden ibaret olduğunu 

Londra gibi bir kaynağın 
baıında görmek ve anlamak 
fıraatına mazhar olmuıtur. 

' 
Akdeniz havzasında Yu

nanistan'ın da hayati men
faatleri vardır. Akdeniz et
rafanda yapılan mllcadcleler 
Yunanistan' ı da doj'rudan 
doiruya alAkadar etmekte
dir. Yunanistan iıgal etmek
te bulunduiu corrafi durum 
dolayııile bu mllcadeleleri 
yakından takip etmek vazi
feıile vazifedardır. Kral Jor· 
jun Londra - Paris - Roma 
yolu üzerinde çok mUhim ko
nuşmalarda bulunduğu mu
hakkaktır. Bu hususta tilrlü 

türlft faraziyeler yapılmaktadır. 
Bu faraziyeleri dünya gazete
leri de münakaşa edegelmek· 
tedirler. Bütün bunların, Y u· 
nanistan'ın kir temin ede
ceği arsıulusal pazarlıklara 

mevzu teıkil etmesi gerektir. 
Bu tarzda dikkat nazarına 

alınan bu konuşmaların ve 
pazarlıkların temelsiz olma
ları da çok muhtemeldir. 
Yalnız kral Jorj'un bu yol
culuk sırasında memleketinin 
arsıulusal durumu hakkında 

konuımalarda bulunduiu mu-

derı Emrini verdi. 
Sefer dolayısile epice uzun 

süren bir perhiz hasebile 
Murad, içkiye karşı hazıhk
sız bir hal almıştı. Kendi 
noktai nazarınca az içmişti , 

faka t buna rağmen başında 
çok ağı r lık hissediyordu. 
Fakat hiçbir kimse, sultan 
Murad'ın bu emirlerinin so
nuncu emirler olduiunu tah
min edemiyordu. 

Murad, birdenbire bir ha
reket yaptı; kızlarağası, he
nüz Yegineyi getirmek üze
re hareket bile etmemişti; 
ve heman sultanın yanına 

koıtu. 
Murad, şiddetli bir ihti· 

liç ile, ellerini kalbine gö· 
türdü, fakat hiç bir ıey 
ıöylemeğe muktedir olamı· 
yarak olduğu yere yıkıldı . 

Vakıa, yere düşmekle be
raber ölmemişti. Kızlarağası 
ve maiyeti erkiDI koşuıtu· 
lar, sultanı yerden kaldırdı
lar, yatak odasına g~türdü
ler. 

Sarayın ne kadar hekimi 
ve hocası varaa hemen hasta 

hakkaktır. Gazetecilerin yap
tıkları kombinezonlara rağ

men Yunanistan•m arsıulusal 
durumu açık olarak muay· 
yendir. Yunaniıtan evveli 
Akdeniz ve Adriyatik deni
zinin iıgallere ve tecavüz
lere kartı masun kalmasında 
allkadar bulunan Balkan 
devletlerine bağlıdır. Balkan 
andlaımaaı Yunaniıtan 'ca 
daima dikkat nazarında bu
lundurulması gerek olan bir 
esastır. Yunanistan ancak 
bu esas dairesinde arsıulusal 
diplomatik faaliyetini ser
bestçe inkişaf ettirebilir. Bu 
pakt dolayısile Yunanis
tan'a bağlı olan devlet
lerin himayesi olmazsa 
Yunanistan çabucak büyük 
devletlerin oyuncağı haline 
gelir. Bu pakt ile birlikte 
Yunanistan, diğer küçük 
devletler gibi, ulnslar sos-
yetesinde istiklil ve mülki 
temamiyetinin zamanını bula
cakhr. Balkan paktı ve ulus
lar ıosyeteıi Yunanistan 'ın 
müstakbel inkiıafanın teme
lini teşkil etmektedirler." 

Makale sonunda kral Jorjıt 
Yunanistan kanunu esasisine 
ve memleket kanunlarına 

hürmet etmesi tavsiye olu
nuyor ve son zamanlarda 
Atina' da neıredilen kral 
Jorjun, yani bugünkü kralın 
büyük babasının siyasal va 
siyetnameai dikkat nazarı 
celbolunuyor. 

sultanın etrafına topladılar. 
Tedbirli ittihaz ettiler?. 

Yoksa.. Her kafadan bir 
ses çıktığı için hastanın ha· 
lini büsbütün berbad bir hale 
mi soktular?. Bunu tarihler 
göstermediği için, bizde bu 
hususta kesin bir fikir ver· 
mekten aciziz!. Yalnız, her 
ne yapıldısa kar etmemiı ve 
sabah olduğu halde Murad'ın 
halinde hiç bir iyilik hisse· 
dilmemiştir. 

Murad'da, bizzat hayati· 
nın son anlarını yaıadığını 
artık anladı. Ve mahpus 
bulunan kardeşi, Deli ibra· 
him 'i yanına getirmelerini 
istedi. Murad'ça tahtın ye· 
gine bak sahibi bu deli ve 
mahpus adamdı. 

Fakat Murad'ın bir irade· 
si de yerine getirilmedi, 
çünkü lbrahime getirilioceye 
kadu asıl vazifesini görmüı 
Murad gözlerini hayata ka· 
patmııtı ! 

* • • 
Murad 'ın öldOğü glln aad-

rizam da seferden lıtanbu
la dönmüttü. Bundan başka 
şeyhülislam, küppealtı vezir· 
leri, saray erkinı, saltanat 
şiiruını teşkil ederek yeni 
lıükümdarın kim olacağı 
hakkında karar vermeğe ha· 
zırlandılar. 

Murad 'ın ıiddet ve icraa· 
tile iyice sinmiı olan Yeni· 
çeriler ve zorbalar, bu en 
korktukları aman vermez 
Hükümdar'ın ölümünü haber 
alınca, hemen faaliyete gel· 
mişler ve tahta kendilerine 

en uygun gelecek bir şehza· 
de'nin geçirilmesi için mü· 
'zakerelere başlamışlardı. 

Vezirler ve UJema, lbrahi· 
min tahta geçirilmesine ka· 
rar verdiler ve hemen saraya 
koşarak lbrahim'in mabbus 
bulunduğu yere vardılar. 

lbrahim, hapiste büsbütün 
şuursuz kalmıştı . Üç sene; 
bu rutubetli, yarı karanlık 

zindanda kalmak, dile ko· 
laydı. Murad'ın diğer kardeşi 
Bayazıd 'ı da boğdurduğu 
haberini alanca, lbrahim zin
danında büyük buhranlar 
geçirmiıti. Bunun için, zin
danının kapısı her açıldıkca, 
korkulu dakikalar geçirirdi. 

Ve ... Bu defa zindan ka
pısının telaş ve heyecan ile 
açılarak içeriye oımanlı bil· 
kumetioin en nüfuzlu ve 
selihiyettar unıurlar1nın dol
duğunu görünce hayatının 

sonlarına geldiğini aandı ve 
acı, acı ağlamığa, feryada, 
yalvarmağa başladı. 

/Jeııanu ıııır 

Hokômet konağı 
rramir ediliyor 

Hükumet konağının bazı 
yerleri aktığı için çatıda 

tamirat yapılmaktadır. Kalo
riferlerin tecrilbesi de ya
pılmış ve iyi netice vermiı

tir. Bu kıt devair kaloriferle 
ııtılacaktır. 
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