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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Mildüril : HAMDI NÜZHET 

~dres : lzmir ikinci Beyler Sokaiı 
Abone tartları: Seneligi 700. altı ayhğı 400 kuruı 
IMı Reemi illnlar için: Maatif ce~iyeti~ili;at 
lf roıuna milrecaat edilmelidir. 
-ı•usi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
....._ aııldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

el ULUSAL 

lzmirde çıkar, akpmcı ıiyasal gazetedir 

,. 

• Girid Han ya 'da Yunan zahı· 
tas•nca ya kalanan Eşret adın
da birisinin evinde dikkate 
şayan evrak bulunmuştur • 

........._ Yıl : 2 - No : 546 -----------------------~~~~~- -~-:-::=-....:...--~----------------~ Telefon : 2776 C t · 16 l'k·· · T 9 - umar esı - ıncı eırin 1 35 Fiatı (100) Para 

ltalya Cene~re'den~e~ki~ı~·~e~k~M~i?~. 
~sm;:;;e • 

Habeş] er, f tal:Yaıltara=ı{a ı'i-Se.;ilnde m ıhaf3za-

Dessiye hÖlgesillde .büyük lİabes Lo:d,~.i;:~:.!~ değişmiyc:cekıir 
kuvvetleri tahşid edildi ' ;~:,~:~~::t~&:~~dil:1: 

lektif sistem zihni-

Afrika'daki Italvan 
ti 

amelele.ri galeyan içinde 
yetini tasvib etmiştir. 

Hükumet şimdi si
lihlanma k için tam 
selibiyeti haizdir. 

il. letanbul, 16 (Ôıel) - Raı 
.. Yen, Anıoyen kaleaine 

11 Pledilmiıtir. Bu adamın, 
.-..beı orduıunda !ltalyan 
~P•ıanduı yaptıtı zanno· 

.,or. 
~lataabul, 16 (Ôıel) - Ha· 
f orcluıu, Cabati timendi· 
~ yolunu berbanri bir 
~rrazclaa maaun kılmak 
'- timeadifer hattının ti· 
~liae 40 ve cenubunada 35 

Deuiye cepbesiDde Ha· 
bet'lerin yapmıt oldukları 
muntazam ıoıalar ıayeainde 
er&ak ve mllbimmat kolay
blıta HYkedilmektedir. Siy· 
lendiğine ı&re, Deaıiye 
cephesine lnıiliı Somaliıin· 
den kiilliyetli miktarda mit· 

raly6ı, cephane ve yete• 
miktarda ağır toplar ıı>n· 

d'ıerilmittir. 
Harar 15 (A.A) - Ha· 

beıleria mllbim mukavmet 
merkezi olan Daıaburda 
tiddetli çarpıtmalar olmak· 
tadır. Muharebenin neticeai 

·daha belli değildir. Muhabe· 
re giiçlüğü dolayııile kat'i 
haber daha ·alaoamamııtır. 

ltalyanlar bir kiliseyi bom· 
baladılar Papazı ôldft 

Adis - Ababa 15 (A.A) -
Hilk6metin bir tebliğinde, 
ıtalyao uçaklarının Dagaburu'= 
tekrar bombardıman ettikleri 
bildirilmektedir. 

Seksen bomba atılmıt ve 
yerlilerin kulübelerj yıkılmış· 
tar. Bir kilise yıkılmıt ve ki· 
lisenin papazı ölmDıtilr. Bu 
bal kiliıe mahafiliode büyük 
bir infial uyaacbrmııbr . 

Londra 15 (A.A) - Roy· 
ter ajanıınıa muhabirlerin· 
den: Oıaden cebheıinde 
Daıaburun yeniden bom· 
bardıman edilmeai, ltalyan 
- Devamı 4 inci sahifede -

Star, sol cenahı 
Radikal yazıyo r: 

İngiltere' de t ekrar 
hakiki parlamento 
münakaşaları olacak 
ve muhalifle( sesle 
rini yükselterek teş· 
rii vazifelerini gö re: 
bileceklerdir. • 

Londra, 15 .. (A Af 
-:: Bu ... akşa~ 615 
daireden 597 si· 
nin seçim neticesi öğrenil

mittir. Diğer neticeler yaran 
ve belki de daha ıoor"&.b;ııf,. 
olacaktır. Şimdiye kadu 
blikiimet partileri 420; mu· 
balefet 177 meb'uıluk kaian-
muşlardır . Mubafazaklrlar 
379; ulusal liberaller Say
meo 30; ulusal iıçiler 8, 

U. Loıd Gorç 

müstakil hlikumetçiler 3 .. 
Muhaliflerin kazanmaları 

şu suretle taksim olunmuıtur: 
ltçiler 157; mllıtalril iffi-. 

ler 4; liberaller Samuel Hizbi 
15; liberaller Laid Corc 
Hitbi 4; komünist 1 .. 

Bnna g&re hükiimetin 
- Devamı dördünciJ ~mfede - • -------· ............ ·-----------

kara 

'- lıiıilik muntazam ve ta· 
" 16rmllt bir ordu r&n· -'rııu,ı.,dir. -·· Mussolini, tetbirlere iştirak eden devletlerin bu ha-
~~erika r•ıeteleriain Adis- K • fb b . . . do Q • it. ı.. •Jtarlan, Habeı'teria azaı~ 8 rı ~ı_ı_?rU ~ n 8 varı reketini halka unutturmamak için teJkinat yaptırıyor 
~ '!•n'lara bOyllk bir darbe ~ ~ v~ mQrettebat. ft dinlendi \ . , . 
~:;:~,1~:p~~~.::k::ı::: tnebotr, fa~i- .ı. -- ltalya Cenevre den Çekilecek Mi? 
-•rl1orlar. ası tab'"ikatına 
'-'- b O Jde,,• m edilmek· 

t ~il ul 16 ( zel)- Paris· ._ la te·dir . Diin 
tl aber Yeriliyor: Makalle ' 'd h d Al: 
te ••randa ye ( Şel Akla ta ) ., k e me ' 
lı~tlerinde faaliyette bulunan s apütanı~ arkıu· 
~ı, . · u zerıne a· 
~ •n ta'/Yarelerı, Hablfl•I'=· - . b b . .... -s 'lzaı a rı ·rapo· 

'lceıif bir mitraly6z ·ate- ·,u için Ticuet 
L.. lcarıılaımıflar ve aıaiıya m bk . d "llllltr lı a emea ın e 
~ • mitraly6ı kllllanmıı· bir celse yapıl· 
'>itdır. Habet'leria, burada m..-v;-. gemf" 

'-lalllevıiler almıı oldukları aüvarlsi:-Öçn;clJ 
tt tılmııtır. ltalyan tayya· kaptan, birinci 
'-Itri, bu mevzileri teabite .ikincijçarkcılar,• 
~••ffak olamamıılar ve ka· serd&m~, gO· ' 
~lllılarına d6nmeie mec· verte ve ambar 

' eclilmiılerdir . jlostrc,moları diu-
tlt lat.nbul, 16 (Ôıel) - Pa- Tenmif6erdir. 
~•ıeteleriain Adiı·Ababa Siivari, re·· 

rları bildiriyor: miyi karays 
\ lfabeı kuvvetleri, 10 riin- loturt.;iiı ;d~ 
---~beri De11iye'de toplan· :ınndüğü~f;:-, 
I tadırlar. · kat, -~ gemi'öin1 

~talyan'ların, bu cephede : karraTa { gidiii=-
~.tıarruı daha yapmak ceye kadar dev• lnebolu süvarisi. Mehmed Ali kaptan 
~ •lelerini haber alan Ha- j rilmek; ihtima•,iJ bulunduğun-: leri baıa almak ıuretile 
~,•rlclnı barbiyeıi, Deı· don seyit ·e.a;alDcia}yol- j gemiyi kurtarmak ihtimali de 

Je blJlk laem •ermekte Calüii-fUTatelefatvmC8- bulunduğu ıçın buqu 
•• m..Uiıf kunetleri · ~deii demiı .. emej! terciır tercib ettij'ini ı&ylemiıtir. 
r• ,, .. ,,..istir. : itiiii9tff'D°lfJelkr.°Cl9ii=-~ Gemi mlretteltata iıe, ma• 

lıtanbul, 16 (Ôzel) - Ro-
ma' dan haber veriliyor: , 

ltalya faıist koaıresi, bu· 
gOa öğleden sonra toplana· 
caktır. ltalya'nın biiyük viJi-: 
yet merkezlerinden murab-,. 
haslar relmiıtir. Sinyor Muı·: 
solini vereceği ıöylevde 

ltalya·Habetiıtan tharbindeo 
ve uluılar kurumuaun lltalya: 
aleyhine· ittihaz eylediği zec· 
ri tedbirlerden bahsede· 
cektir. 

Mussolini, ltalya aleyhine 
alınan zecri tedbirlere itti· 
rlk eden devletler ~akkın
da ittihaz olunaca" liukabil 
tertibatla, çok ileri rltllrill· 
meıini iltizam etmekte ve 

kinelerin son dakikaya kadar 
çalııacak bir vaıiyette bu· 
lunduğuou, gemiyi karaya 
oturtma ıuretile batmanın 

&oilne geçilebileceğini iddia 
etmiılerdir. 

Neticede mahk~me ıu ka· 
ran tefhim etmiıtir: 

Garllfilldtl. lıbu ı ıaptan 
• ,,..,... 4 ncı1 ıahif «le· 

Faşist kurulunun bir ıopla11 tı sı 

muhtelif vasıtalarla bu dev· yan hükumeti, zecri tedbir· 
Jetlerin It .. lya'ya yaptıkları lere mukabele ıçın herglln 
bu muamelenin hiçbir vakit yeni yeni tedbirler almak· 
unutulmama11nı halka telkin tadar. Umumi efkir, zecri 
eylemektedir. tedbirlerin talbikine baılan-

lstanbul 16 (Ôzel) - Bu dıktan sonra ltalya'nın bil· 
glln toplanacak olan Faşist yük sık1ntılara maruz kala· 
kurulunun, ltalyanın uluslar cağı kacaatındadar. Mu110• 
sosyeteainden çekilmesi bak· tini, bliyük ıehirlerin ıar• 
lında bir karar vermesi baylarını kabul ederek zecri 
bekleniyor. tedbirlere kartı alınacak 

lıtaabul 16 (Ôıel) -ltal· olan tertibatı konuımuıtur. 



16 ikinci Tetrin 9S5,,. 
(Ulusal Blrllk) Sahife 2 

Yunanistan dahilinde Sipariş atelyesi tö- Bu sefer eski defterleri 

üzüm _sa_rf_i~~-· _ço_ğalıyor renle a.;ılacak karıştırm~~:~aşladılar! 
----------·-· --- Vaşington evrak ha~inesinde bulu-Marif bakanlığı,bütün talebeye Ozüm 

yemek mükellefiyetini tahmil e.,tti 
Enstitil . talebesi bu atelyede nan 64 senelik hirittifak muahedesi 

tathi kat~ görecek 
Atina - Yu?ıanistan da

hilinde üzüm sarfiyatı gittikçe 
çoğalmaktadır . Hükumetin 
aldığı esaslı tertibat sayesin
de bu sarfiyatın, bir miktar 
daha çoğalacağı tahmin edi · 
liyor . 

Her sene bu zamanlarda 
ilzümlü ekmek yapıldığı gibi 
son zamanlarda da halkın 
daha çok üzüm yemesi için 
muhtelif ıebepler ihdas edil-

• 
miıtir. Maarif bakanlığı son 
zamanlarda yeni bir usul 
bulmuştur. Bu usule göre, 
Yunanistanın bütün okulla
nndaki talebeye iki buçuk 
drahmi mukabilinde birer 
btilten verilecek ve talebe, 
bu blllteni göstermek sure
tile istediği meyvacıdan pa· 

r.asız ikiyüz elli gram kuru 
üzüm alabilecektir. Talebeye 
ayda iki üç defa bu bülten
lerden birer aded verilecek
tir. Bu şekilde her çocuk, 
ayda yarım kilo kuru üzünı 
yemekle mükelleftir. 

Bu usulden başka asker, 
jandarma, polis teşkilatı ile 
uray)arın da kuru üzüm 
sarfiyata için birer uıul bul
maları takarrur etmiştir. 
Söylendiğine göre, Yunanis· 
tan'da bu sayede her sene 
mahsulün önemli bir kısmı 
dahilde sarfolunacak ve pi
yasada daimi bir müvazene 
temin edilecektir. 

Yunanistan üzlimcüler teı-
kilitı, hükumetin aldığı 
tedbirleri memPuniyetle kar· 
ıılamışhr. 

--~---------~~~·~·...-. ... --------~-
Filistin de Yahudi 
aleyhtarlığı var 

Yahudilerin silah kaçakçılığı yaptık 
Jarı sabit olmuş ve hu hal; Arahları 

Şiddetle gadabe getirmiştir 
Suriye özel aytarlarının 

verdikleri haberleri neşreden 
Paris gazeteleri, Filistin 
Arap'laranın, ıon zamanlar
da .Yabudi'Jer aleyhine şid
detli tertibat aldıklarını bil· 
diriyorlar. Bunun sebebi, 
Y ahudi'lerin, başta ziraat 
olmak Uıere bütün itleri 
ellerine almış olmaları ve az 
zaman zarfında Filistin'de 

bnynk bir mevcudiyet gös
termiı bulunmakla beraber, 

kaçak auretile Filistin'e si· 
lib getf rmeie başlamala· 
rıdır! 

Suriyeden verilen malumata 
g6re, Yahudiler uzun müd
dettenberi kaçak suretile Fi· 
listine muhtelif nevilerden 
ıilih ithal eylemekte idiler. 
Bu kaçakçılık o derece ma· 
birane yapılıyordu ki, kimse-

ver dolu sandıklar meydana 
çıkmıştır! Bu hal, hemen 
nazarı dikkati celbetmiş ve 
zabıtaca tahkikata baılan· 

mıştır. Yapılan incelemeler, 
Y abudi müesseselerinden bir 
çoğunun, uzun zamandan 
beri bu ıekillerde silah ka· 
çakçıhğı yaptıklarını göster
miştir. Bu hidise üzerine, 
Filistin'de Yabudi'ler ·aJey· 
bine bir cereyan başlamıı, 

son günlerde oldukça şid
detlenmiştir. 

lngiliz'ler, Arap'Jarın bir 

kargaıahk çıkarmalarından 
endişe ediyorlar. 

* • • 
Filistin Yahudilerinin, mey-

Enstitülü kızlar çalışıyor 

Kız san'at enstitüsü, Ak· 
ıeki bankaaınıo bulunduğu 
binayı, ıipariş atelyesi ve 
akşam kız aan'at mektebi 
olarak kullanmak üzere ki
ralamııtır. 

•Binanın alt kıımı atelya 
olacak ve ilst kaımı da ak
ı•m mektebi olarak kulla· 
nılacaktır. 

Maarif bakanhiı bu bu· 
ıusta icabeden tahıisatı 16n· 
dermit, birde talimatname 
yollamııtır. 

Atelyede çalışacak olan
lar, miitahassısların nezare
ti altında it g6receklerdir. 
Atclyeye hariçten de iş ka· 

Müzayede ile fev
kalade bnynksatış 

Acele yolculuk dolayısile 
17 teşrinisani 935 pazar gü
nü sabahleyin saat 10 da 
tramvay caddesi Sadık bey 
mevkiinde 695 No,lu hanede 
mllsyll Albertoya ait fevka· 
iade lllks ve nadide mobil· 
yalar bilmüzayede tahlacak
tır . 

bul edecektir. 
Akşam enstitüıilne devam 

edenlere profesörler tara·f 
fından biçki, dikiş ve ıapka 
dersleri verilecektir. Kliltür 
bakanhi'ının yolladığ'ı tali
matnamede hariçten aiparit 
kabulti ıöyle izah edilmek
tedir. 

Enıtitülerde beı yıl çaltı· 
mıı olan genç kızların me· 
zun olduktan sonra mektep· 
te nazari sahada 6ğrendik-

- Devamı 4 ndl ıah~fede· 

Tütünlerimiz 
33 milyon 256 bin tondan 

ibaret olan busenekii umum 
rekoltemizin az bir zaman 
içinde elden çıkacağı hak
kında kuvvetli bir kanaat 
..;evcud olduğunu dünkll 
nilshamızda kaydetmittik. 
Alakadarlardan aldığımız 
malümat, bu kanati takviye 
etmektedir. Zira şimdiye 
kadar satılan ttitün, mahsu· 
lün yarı rekoltesini teıkil 
eylemektedir. 

nası, buz dolabı, yeni bir 
halde sahibinin sesi gramo· 
fon 30 plakile duvar ıaatı, 
camla masa, bakır mangal, 
poker masası, ıigara ıehpı· 
ları, bronz pencere korne· 
zaları ve perdeleri, semaver, 
vantilatör, şezlong, kadife 
perdeler, büyük salon için 
çul, abajur altı bezeran is· 
kemle, levhalar, dört oda 
için yeni bir halde yer mu· 
şambaları, hah, kilim ve sec
cadeler ve saire birçok lüks 
ve nadide mobilyalar ·bilmü· 
zayede satılacaktır. 

Hamiş: Sataş acele oldu· 
ğundan iştirak edecek zevat 
çok istifade göreceklerdir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arhrma salonu 

Aziz Şınık Telefon: 2056 

Paris, ( Radyo ) - İtalya 
ile Amerika arasanda 1871 
yılında aktedilen ve müddeti 
hitam bulduktan sonra bü· 
kümden sakıt kaldığı ilan 
edilwediğinden dolayı bala 
muteber sayılan bir muahede 
bulunmuştur. Bu muahede, 
Vaşington evrak hazinesin
de saklı bir sandığın içinden 
çıkmıştır. Bu muahede de 
deniliyor ki: 

" İtalya ile her hangi bir 
devlet arasında harp olur 
ve muhariplerin mühimmat 
scvkiyahna bütiln devletlerce 
ambargo vazedilmek lüzumu 
hasıl olursa, Amerika buna 

iştirak etmiyecektir. Halbuki 
bu sefer, en evvel ltalya ve 

Habeş mühimmat ıevkiyatı· 
na ambargo vazettiğini illO 
eden Amerikadır. Deniliyor 
ki : 

ltalya, bu muahededeO 

istifade etmek istemiyecek· 
tir. Yalnaz kendisine sifib 
ve mühimmat satamadıkl•• 
randan dolayı mütazarrır 
olan Amerika silah fabrik•" 
lan ıerbesti kazanmak arıu· 
sunda iseler, bu muahedeyi 
bir meıned olarak kullaoabi· 
lirler ve Amerika hükftaıeti 
aleyhine divi açabilirler! 

Yunan komünist 
anarşistleri 

ve 

~~~--------~~-
Kralın avdeti münasebetile zabı-

taca esaslı tertibat alınıyor 
Son posta ile gelen Ati· ada diğer büttln Yunan il· 

na gazetelerinde, Yunan terindeki komünistler •' 
krala ikinci Jorjun avdeti anartiıtler, hükt\metin g6•" 
münasebetile Yunanistan iç tereceği adalardan biri~• 
işleri bakanlığı her tarafta gönderilecek •e orada bi~ 
esasla tertibat alındığı bildi· mliddet nezaret albnda b• 

. dil•· riliyor. Verilen malumata lundurulmaları temın e 
göre, Atina ile Pire'den ma· ..:c;.;.e_k_ti_r. _______ ~.-

Izmir Milli Emlak modorloğonden: 
., d h . b" f ilıi Alsancak gazi kadınlar sokagın a ta tanı ır so a 

oda bir mutbah fevkani üç oda bir banyo mahalli bir ufalı 
oda ve balkonu mtııtemil 15-15 numarala ev 3000 lira k 

Yukarıda yazılı evin mülkiyeti peıin para ile ödenaı• 
üzere ve kapalı zarf usulüyle artırmağa konulmuıtur. AbCI" 
ların 25-1 l-935 Pazartesi günü aaat 14 te yllzde 7 buçolı 
dipozito akçelerile birlikte zarflarını milli amlik müdOriY'i 
tinde müteıekkil ıatıı komisyonuna mtiracaatlan · 3?!-. 
Izmir mubasebei bı1susiye mttdnr

loğnnden: 
Yer cinsi No. Bedeli muhammeni 

3 üncü sipahi lira 
pazarı: diikkin 3 300 
Yukarıda yer ve cinsi gösterilen akana mülkiyeti 4 ·~: 

nede ve 4 müsavi taksitte satılmak üzere 8-11-935 tarı 
binden itibaren 28-11-935 tarihine kadar 20 gün müddetle 

T 1. l 1 ·ı· .. .. aıelı arttarmıya çıkarılmıştır. a ıp o an arın ıeraı ı ogren 
ilzere hususi muhasebe müdüriyet varidat kalemine ve pe1 
ılirmek istiyenlerin de ihale günli olan 28-11-935 perıeaıb' 
günü depozito veya bank mektubu ile viliyet encüaıenio• 
müracaatları. 3683 ~ 

lzmir milli emlak ınüdOrlüğOndetJ: 

nin anlamasına imkan bıra

kılmıyordu. Bundan takriben 
bir ay evvel, büyük variller 
ile çimento getirilmişti. Çi
mentolar, bir Yahudi mües
sesesi namına geliyordu. Mal 
gtimrüğe gelmiş ve usulü da
iresinde muayenesi yapılmış 

ise de, açılan varillerin 
hiç birinde çimentodan baş
ka bir şey bulunabileceği 
tahmin «!dilememişti. Zira 
Silib sandıklar1, çimentonun 
ara11na o kadar üstaca yer
leıtirilmişti ki, variller ancak 
tamamen boşatıldığı taktir
de meydana çıkabilirdi. 

va yetiştirmek ve ihraç 
etmek hususunda da büyük 
bir muvaffakiyet gösterdik
leri haber veriliyor. Geçen 
ayın bidayetinden nihayetine 
kadar Filistia'den dış ülke· 
lere yapılan meyva ihracatı, 

133 bin 51 sandıkhr. Bir ay 
sonra da portakal ihracatı 

başlayacaktır. Yahudilerin bu 
sene çok miktarda portakal 
yetiştirecekleri tahmin olu
nuyor. 

~1111 

Satılacak mobelyalar me· 
yanında gayet lüks maundan 
mamul modern üç kapıla ay· 
nalı dolap, tuvalet, iki adet 
komodinosu, lavumani, iki 
adet karyola ma somyası, ve 
çibinliği, maundan kristal cam
la büfe, kontre büfe, açılır dört 
köşe masa ve altı adet maruken 
iskemlesi şemsiyelik, bir adet 
iki kişilik nikel karyola ma 
somyası, maroken bir kanepe 
iki koltuk, yeni bir hal
de Alman markalı piyano 
ve taburesi, Avrupa mamu
latından 12 parçadan ibaret 
hezeran ·koltuk takımı, tek 
kapılı aynalı dolap, ayaklı 
nakış ve dikiş singer malıi-

11111~ -

Darağaç ıehitler mahallesinin sepetçi sokağında ,an 
123-127 no. lu pirina pamuk yağ fabrika11 3600" 

Altın dağ köy altı kan dere mevkiinde 69500 metre 
murabbaı 421 zeytin ve 42 adet incir ağacını havi .Lntl 

zeytinlik !>OV"" 

Yahudi müessesesine ge
len çimentoların gümrük 
muamelesi bittikten sonra 
variller birer birer arabala-
ra yüklenerek mağazaya 

ıönderiliyordu. Fakat bir 
ylik arabası, iki varil 
birden aldığı için, yolda 
ıakatlanmış ve varillerin 
her ikisi arabadan yuvarla: 
aarak cadde üzerinde açı
lıvermiı ve yerlere dökülen 
çimeatoların içinden, rüvel-

-• Tayyare Sineması Telefon 
ınr 

......... -
Moırns Şöv©ıOüye 

300 GOzel kız en yOksck Fransİz sanatkarları ile hugOnden itibaren bir 

Senenin en bnynk ve en neş'eli filminde 

-•Boli Berjer~ 
AYRICA: Foks Türkçe sözlü dünya haberleri • MIKI (Karikatör Komik) 

SEANSLAR: Her gün 15 • 17 - 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 seanslarında 
talebelere tenzilatla bilet verilir. Pazar günü 11,30 • 13 te ilive seansı vardır. 

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

= 
Seydiköy mazgana mevkiinde meyhane ev ve yathane 
ve iki adet bağ ile 12000 adet zeytin ağacını havi 

zeytinliğin beşte bir ve tarlanı üçte bir lıi11esi 679" 
Bornova çingene mezarlığında 19 dekar bağın beıte 3~ dört hissesi 'J"" 

Buca aıaiı mahalle mtcidiye yeni belediye cadde- O(iJ 
sinde 44 eski 34 34-1 taj no.lu ev ve dükkin 14 oO 

ikinci kordonda 422-162 no. lu ev 24~ 
Karııya bayraklı menemen caddesinde 24 no. lu ev 4~ 
Alıancak mesudiye caddesinde 18i no. lu 1239.62 ,--"" 

metre murabbaı araa UV" 

Bornova topuz sokağında 29 eki 37 taj no.lu ev 4SsO 
Darağaç parahköprü caddesinde53·69no.lu kahvehane 5()40 
Yukarıda yazılı emvalin mtilkiyetleri gayri mübadil ~ 

noıile ödenmek üzere ve kapalı zarf usulile artır111•1' 
konulmuştur. Alacaların 25-11-935 pazarteıi ıinl ıaat .. 
dörtte milli emlAk müdliriyetinde miUeıekkil ıatıt koaair 
yoDuDa mOracaatları. 17-19 3700 
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Olivier ve şQrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Sl Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS 2 nci teırinde beklenmekte 

KUMPANYASI ~olup yOkilnli tahliyeden ıonra 
acentası " OBERON " vapuru 8 Roterdam, Hamburg, Co· 

2nci teırinde gelip yü- D Gd · 
~;;deh Han. Harıncı kor· 

don. Tel . 2443 
EIJerman Linyn Ltd. 

Liverpool battı: 

.. OPOR'fO 11 vapuru li
manımızda olup Liverpol ve 

Svvenseadan tahliyede bu
lunmaktadır. 

"BULGARIA" vapuru 15 
son teırinde gelip 20 son 

tetrine kadar Liverpol ve 

Glaskov için yük alacaktır. 

" ROUMELIAN .. vapuru 

ikinci teırinin ıonunda bek· 

lenip liverpol ve Svven· 
seadan tahliyede buluna
cakbr. 
Londra hattı: 

" BULGARIAN " vapuru 

k 
_ b 

1 
k 

14 
penbage, antzıg, yaıa, 

ilnu oşa th tan ıonra . . 
'k' · T · d R t d A Oslo ve lskandıaavya lıman· 
ı ıncı eırın e o er am, ms· 
)erdam ve Hamburg liman· 
lara için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,. vapuru 8 
2nci teırinde gelip 14 ikinci 

T eşriode Anvers, Roterdam, 

Amsterdam ve Hamburg 

limanlara için yük alacaktır. 

" UL YSSES " vapuru 20 
2nci. teşrinde srel•p yii

k ünü tahliytden sonra Bur-

gas, V arna ve Köstence 

Jimanları için yük alacaktır. 

ları için yük alacacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 

..SARMACJA" vapuru 26 
2 nci. teırinde beklenmekte 

olup (Doğru) Anverı ve 

Gdyniaya hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
11 DORUSTOR" vapuru 20 

2 nci. teşrinde gelip yükin& 

tabliyt~den ıonra K6ıtence, 

Sulina, Galas ve Brıyla li· 
manlarl için yük alacaktır. 

.. ALBA JUL YA,. vapura 

20 2 oci teırinde ıelip 21 

11CERES" vapuru 21 2nci 
tetrinde gelip yükilnD tahli
yeden sonra 25 2nci teı· 
rinde Anvers, Roterdam, 2nci tepiade Malta, Mar• 
Amsterdam ve Hamburg li- ailya Cenova, ve Baraelona 

18 •on te9riode gelip Londra manlara için yiik alacaktır. hareket edecektir. 

1K uruf .. 
ve Hulle relip tahliyede bu- SVENSKA ORIENT Yolcu ve ylik kabul eder. 
lunacaktar. LINIEN llindaki gelit ıidiı tarih· 

" OPORTO " vapuru ilk 11 FREDENSBORG" vapuru lerile navlonlardaki clejitik· 
klnun iptidaaında d&nilp 18 2nci teşrinden ıelip ytı- tiklerden acente meauliyet 

Londra ve Hull için yük künll tahliyeden ıonra 21 kabul etmez. 
alacaktır. 2nci teırinde Roterdam, Fazla tafıillt için ikinci 

fb G 1 S N · t · Kordonda T abmil ve T ah· _&\lllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRlllllllUllk,_ e enera team avıga ıon Hamburg, Copenbaıe, Daot· tiye firketi binası arkasında 
~ ~ Co. Ltd. zır, Gdyoia, Goteburı Oılo Fratelli Sperco acentahtma 
§ 'f • • k H K ~ .. PERTER" vapuru 19 ıon ve lıkandinavya limanları mlracaat edilmeıi rica ola· 
§ ur ava urum U§ teırinde gelip 21 ıon teırine için yilk alacakbr. nur. 

N. V. 
VV. 1-4,. U. Van 

Der Zee § ~ kadar Loadra için yilk •GOTLAND,. mot6rü 30 Telefon: 2004 • 2005 • ~ 
& Co. i Büyük . Piyangosu ~ alacaktır. . . •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı 

DltrrSCHE LEVANTE LıNIE. § s Not: Vu.rut tarıblerı ve = ı • iİ 
.. = d b 1 k. . . - vapurlann iıimleri &zerine = zmır yu·· n mensucatı-

iL SOFIA " mot6rl halen 5 Şimdiye ka ar İD erce IŞIYI e de;:,;•ildilderden meı'uliyet ~- §_ 
llQllanımııda olup Anvers, 5 := 5"9 a _ • • . - kabul edilmez. =r k A · · k ·= 

oterdam, Hamburg ve Bre· § zeDJ(ID etmıştır. ~ -------- --~- u·· f ı fl0Illfil Şif etıı== 
lllen için yllk almaktad1r. 5 ~ ~ t 1 k lÖ -
. .. AMSEL " vaparu halen § 2.ioci ke•ide 11 Birinci KAouo 935 tedir. E_ ... a 1 1 mo r = t e lk = 
~ - v k d (D 1) ;;;; zmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nin a a· § 
lll~ımızda olup Anvers, 5 B k Ik . 30 OOO L• d E 12 beygir uvetin e ize - 1 -

lloterdam, Hambarı ve 1 QyQ ramıye: , " ıra ır 5 markala az kullanılmıı bir ~ p1nardaki kumat fabrika11 mamulatından ° an § 
arem · · Ok lmak == = ""Ot6r 1atılıktır. Taliplerin ~ mevsimlik ve kıtlık, zarif kumatlarla, battaniye, § 
~.,.en IÇID J • • !! Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık ~ idarehanemize mtlracaatlara e ... ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 1 

"AVOLA" vapuru 9 2ci. ~ ikramiyeler)~ beheri (20,000) liralak bir ~ ilin olunur. ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § 
1
'trinde bek leniyor, Ham· § mOkAtat vardır. ~ ~ numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim şir· ii 
'-'rı, Bremen Ye Anverstea ......._ ~ Al • R = d ı k d M kG fi b "ka 5! 
tllc çıkaracaktır. ~.llllllllllllllftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\\•.- } IZ8 ~ keti) mağazasın a 

8811 
ma ta ır. ez r 

8 
n • 5 

... HANAU" motörü ıı ~ nın melanet ve zerafel itibarile her~~e .malum 1 
;~inci tetrinde bekleniyor, := olan mamulatmı muhterem mfttterılerımıse bir 55 
S ikinci teırine kadar An- :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiJ!!!!!!!~· Mücellithanesi § defa daha tavsiyeyJ bir vazife biliriz. §§ 

•erı, Roterdam, Hamburg BAŞDURAK ~ Perakende satıı yeri Toptan Hbf yeri 1 
•e ,remen için ylk ala- N ·· Kavatlar çarşısı := Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark a 
telcbr. HAMDI UZUET ~Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. iİ 
2 " MACEDONIA ,. vapuru s h h E • ~ biraderler İi 
~ 2ci. tqrinde bekleniyor, } at zan esı § Kuzu oğlu çarıııı Aıım Rıza 1 
• 2ci. teırine kadar An· • = ve biratlerleri il 
•erı, Roterdam, Hamburg Yalnı7. tuzc temiz ve ucuz ilAç v~ tu- Mut- S Yeni manifaturacılarda mimar IE 
•e Bremen için yilk ala· 1 · t == Kemaleddin Cad. Yün.Hl m .. al- § C.'- valf'l çe~it .-rı sa ar. == 

atar. laka (Okamentol := ]ar pazarı F. Kandemıroglu -

~'1ERICAN EXPORT LINES- S 1 h hat Ba 1 ık Yağ 1 ôksftrftk ~kerle· ;; İillllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftll 
NEVYORK Norveçyanın halis Morina Balak yağıdır. rini tecrftbe edi ~ B k 

ı.:~!.~!:.~~~:· :t.:,ur~::: Şerbet gibi içilebilir ~~i~t·.:~:o~~~tlir. ,;... ~ r---S ümer an ---· 
tork için ylk almaktadır. BAŞDURAK •'-1 

.. EXMINSTER" vapuru 16 H~mdi NOzhet :Q Fabrikaları 
2ti. teırinde bekleniyor, s•1 u-u·A·T~ E ZANESI 
Ne.,york için yük "alacaktır. 
l "EKSERM JNT,, vapuru 
8 2ci. teırinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktar. 

.. EKSARCH " vapuru 30 
2ti, teırinde bekleniyor, 

Nevyork için yOk alaçaktır. 
"EKSCUTIVE" vapuru 15 

llti. klnunda bekleniyor, 
N,.,york için yilk alacaktır. 

.. EKSILONA,. vapuru 31 
8ti. klnunda bekleniyor, 
~tYyork için yük alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
,OANUBIAN 

TUNA HATTI 
b .. ALISA" motörü balen 
.. ltaanımııda olup Belırad, 
Oviıad, Komarno, Buda

~lte, Bratislava, Viya•• Ye 
._I. içia ytlk aJacakbr. 
.. 2SPAGNE" vapuru S 

!l&i.a leffİade bel&leniyor, 

Aavrrs, Direkt yük ala· ı 
caktar. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
11HANSBURG" vapuru 8 

2ci. teırinde bekleniyor, 
Anvers, t< oterdam ve Ham· 

burg için ylik alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEıL • 
HA VSLINJE ( D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

.. BANASEROS " motörii 
21 ikin" i T eırinde bekleni • 
yor, Dnnkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN LI· 
NE • LIVERPUL 

.. GUENMORE,. vapuru. 4 
ikinci teırinde hekleniyor, 

DOKTOR 
Ali AgAl\ 

Çocuk Haıtalıklar1 
Mlltehusııı 

14-ind Beyler Soka.ta N. 68 
Telf>fon 3452 ___ ... _____ _ 

Liverpul ve AnYeraten ylk 
çıkarıp Bargaı, K6ıteace, 
Galaç ve Braila için y&k 

alacaktır. 
Gelit tarihleri ve vapur• 

lana isimleri lizerine meı'u 
liyet kabul edilme&. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

.. Vapurların i ıimleri, ıel· 

aıe tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabblde 
ıiritilmez." 

Ve Pftrjen ~ahapm Jı.
~ 

>bL 
nu uoutmay1nız. ...) 
------0 

en flılftn bir mft8· 

bil tekeri olduğu 

Kuvvetli mftsbil ~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat Bftrgfln 

haplaranı Maruf ~ 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 
aruınlar. 

mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·· 
lzpıir şubesinde bulursunuz 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1,ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'1,ork lirası 
lıtaabul Bahçe kapı d &rdtbael V aluf ilan 30-48 
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• Sarayda bir Rıım 

Avam kamarası çarşamba günü açıla
cak veMısır hadiseleri kon usulacaktır 

' 

EDöLBERüE 
Vasiliki sarayda, meçhul bir baya· 

tın ilk anlarını yaşıybrd.u 
Faik Şemseddin, 1\1.Ayhan 

~ ~ 
16 --: 

Baldvin, kamaranın ilk celsesinde tipik şekilde isti.fasını \1~recek ve Vasiliki bir kenara büzül· 
mllı, korku lile kızlarağa· 

sınan göstereceği muameleyi 
bekliyordu. Kızlarağa11, ilk 
bakışta, san'atında usta bir 
esirci gibi, Vasiliki'nin ne 
yaman bir dilber olduğunu 
takdir etti ve milliyim bir 
tavırla: 

1 

bir yer arayan zavallı bir 
kuı gibi idi. Kızlar ağası, 
genç, körpe kızan hissiyataoı bir kaç gnn içinde yeni kabineyi kuracaktır. 
tamamen anlanıakta geç 
kalmadı, Vasilik iyi dizlerine 
oturttu, bir baba, bir kar· 
deş bissile okşadı. 

lıtanbul 16 (Özel) - l .. ondradan haber veriliyor: Mı· 
ıır bAdiseleri, Londrada derin bir hayret uyandırmış· 
tır. Baldvin, bugnn nazırlar meclijini topH'yacak ve hu 
meı'ele hakkında konuşacaktır. Sôylendiğine gôre, 
Ça.,amha gnnn toplanacak olan Avam ka~arasında 

(Osanya) 
kan 

vapurtıııu 

gizli el 
~~~---------~~-Birinci hadisenin tahkikatı devam 

ederken Brindizi de ikinci 
bir vak'a daha oldu! 

rirken diğer bazı gazeteler· 
de, ( Osaoya ) bidisesiode 
(Eotelijan servisin) eli gö· 
ründüill iddiasında bulunu· 
yorlar. iki gün evvel Breodizi 
limanında denize indikten 

Geçenlerde, lskenderiye 
açıklarında ltalyan'oın en 
b6yllk posta vapurlarından 
(0Hnya) adını taııyan lüks 
bir vapur yanmııtı. Bu hi· 
diaenia tahkikatı ehemmi· 
yetle devam etmekte olduğu 
halde ltalya bükümeti, va· ıonra yanan bir deniz tay-
purun nasıl yaodıiını hiçbir yareainin de, ayni kuvvetin 
auretle teıbit edememektedir. tesirile yandığı söyleniyor. 

Roma gazetelerinin bir Yanan tayyarede çok mil· 
kıımı bu hidise etrafında him ve Süel değerini haiz bir 
dikkate ıayao haberler ve· çok evrak varmıf. 

-------···~·~·· ...• 
Habeşler, ltalyanlara 

bir darbe hazırlıyorlar 
-Baııarafı 1 inci sahifede -

ileri hareketinin yakın oldu· 
;unu 16stermekte iae de 
buılin bu bölgede hiçbir ha· 
reket olmamııtır. 

Titre cebhesinde Asbide 
cereyan edt-o ve 24 saat ıll
rerek muhaıamat baıladığıa· 
elan beri en kanla • bir katı· 
laıma teıkil etmit olan mu· 
harebe Habeılerio mü1ait 
fıraat zuhur ettikçe timalde 

• ele nihayet hücumlar yapma· 
ta karar wermit olduklarını 

ı&ıtermektedir. · 
Bu muharebedeki Habeı 

mevcuda hakkında SOO ile 
1000 aratmela, baıka baıka 
tahminlerde bulunulmaktadır. 

Ro,ter aj&Nının ltalyan 
p.al ordahm nezdindeki 
muhabirinin telırafla bildir· 

1 elitine 16re, bu muharebe 
be•ltalyaoların telefat ver· 
meleri, ltalyan hizmetindeki 
yarı wahıi Daoakil muharip· 
lerinin Habeı taarruıuou 

ılrlir 16rmez uluyarak ve 
uun kılıçlarını sallayarak 
ileri atılmalarından ve bu 
•*retle Habeılerin mit· 
raly6z ateıi ıçın mii-
mllkemmel bir hedef teıkil 
etmelerinden ileri gelmit~ir. 

Danakilde birçok telefat 
verdikten sonra hamlelerini 
dardurmuıla rdı r. 

Nihayet ltaJyıo zabitleri 
Danakillerio avcı battı ha· 
liade daiıtılmasını ve ıık 
çalllıklar içeriıinde çevirme 
hareketine baılıyarak Ha· 
beı'lerin çekilmeıini temine 
ıtrlukla ma~affak olm111· 

lardır. 

Royter ajansının Asmara· 
daki muhabiri Eritrede oak· 
liye yol ioıaatı ve diğer geri 
hizmetinde çalışan binlerce 
İtalyan amelesi arasında bir 
galeyan mevcut olduiuau 
biJdiriyor. Kudidiano ismin· 
deki mahalleyi taılıyan bu 
ameleye hitaben resmi bir 
ihtar nqredilmiıtir. 

Bu ihhrda deniliyor ki : 
Hük6met bilha11• ltalya'ya 
döoec~k olan ve ııraları gel· 
mediii halde makbul olmayan 
aebeplerle daha evvel dön· 
mek istiyeo ameleden büyllk 
bir inzibat beklemektedir. 
Karıııklıklar çıkarmaya ye!,: 

teneo herkes bilmelidir ki 
hattı hareketi İtalya'ya av· 
detinde polise bildirilecektir. 
Bununla beraber muhabir, 
amele arasında hiçbir karı· 
ııklık vak'ası duymadıiını 
illve etmektedir. 

1 nebolu faciası 
B~ıarafı 1 inci sahifede 

aslının mahkemede saklan· 
masına, tasdikli örneğinin 
deniz ticaret kanununun 
maddei mahsuıaaı hükmünce 
istiyen ilgililere verilmesine 
karar •erildi. 

-Kazai bahri raporu bu ıu· 
retle tesbit edildiğinden, 
celıeye son verilmiı ve Meh
med Ali kaptan jandarma 
muhafazasında salondan çı· 
karılarak tevkifhaneye gö· 
Ulrülmnıtür. 

Adliyece teıbit edilecek 
olu laey'et vak'a mahallin· 
de tetkikat yapacak we bu•· 
du IODrı evrak Urla'ya 

l\lısır lıiidisesi etrafında hararetli mftnakaşalar olacaktır. 
Çarşamba gnnn A,·am kamarasmda Baldviıı tipik 

şekilde istifasını verecek ve bir iki gnn içinde yeni 
kabineyi kuracak ve Avam kama. asman mnteakip top· 
lantısında beyannamesini okuyacaktır. 

- Senin adın ne, kızım? 

V asiliki hayretle: 
- Fakat, dedi. Sen Yu· 

oaocada biJiyorsup. Atin•· 
dan ayrıldım ayrılah, Yu· 
oaoca görilıen insana ilk 
defa raıtıeliyoruml 

Han ya' da 
Eşref ad1nda bir 
şahıs yakalandı 
Girid'io Haoya kasaba

sında Eıref adında ıüpheli 
bir ıahsın, Yunan zabıtasınca 
tevkif edildiği ve evinde 
yapılan araıtarmalar netice· 
sinde bir takım evrak elde 
edildiği, Kandiye'deo haber 
verilmektedir. Eıref'in, 150 
tiklerden o'duğu tahakkuk 
et mittir. 

Yunanistan 
Ucuz ekmek te

durik elmeğe 
çalışıyor 1 

Son poıta ile gelen Ati· 
na wazetelerinde okuduğu· 
muza göre, Yunan hükilme• 
ti, dıı ülkelerden un celbıni 
azaltmağa ve yerJi unlarla 
daha ucuı ekmek yapılma· 
1101 temine çalıyor. Yapılan 
ilk tecrllbeler, iyi ıonuçlar 
verdiği için ekmeğin beher 
okkaaıodan ( Yaoanistao'da 
ahı verit okka iledir ) 1 
drahmi 20 lepta teozillt 
yapılarak ekmek 8 drahmi· 
ye indirilmiıtir. Belediyeler, 
ekmeğin biraz daha ucuz 
11tılabilmesini temin için 
masrafların azaltılması yolu· 
nu tutmuılar ve rençberle
rio, ikinci ellere mütacaat 
etmeksizin bizzat pazarlara 
ıelip buğdaylarını sattıkları 
taktirde onlara her tilrlii 
kolaylıklar gösterileceğini 
ilin eylemiılerdir. 

Seçimde nıuhafaza-
kirlar kazandı 

-B~ıara(ı birinci sahifede
ıimdiye kadar kazaodı§'ı 
ekseriyet 243 tilr. 

lıtanbul, 16. (Ôzel) - Se· 
çim neticesinde M. Makdo· 
aald ile oilunuo kaybettikleri 
lnlaıılmııtır. Makdonald be· 
yanalında; 

- Çok çalııtım. Y orıu-
num uyumak iıtiyorum, de· 
mittir. 

lstanbul 16 (Özel) - Se· 
çimde Muliafazakirlarıo ka· 
zaomaıı, Jngiliz ulusunun hü· 
kilmetin takip eylediği si· 
yaHyı taıvip ettiğine bir de· 
lil olarak telakki edilmekte· 
dir. logiliz ıiyasasınıo c:leği· 
ıeceii ve halya • Habeı du· 
rumqoda baıka bir yol takip 
edileceii ihtimah artak kal· 
mamııtır. 

gönderilecektir. 
Fen heyetine, deniz tica· 

ret mtldürlüill adına lıtan· 
bal'daa ıebrimize ıelmit olaa 
Hıbı'da i9tirak edecektir. 

ltalya 
Sevkiyata yeni

den haşladı 
lst mbul, 16 (Özel) - Ro· 

ma'dan haber veriliyor: 
ltalyan'lar, doğu Afrika· 

sına yeniden asker, mühim· 
mat ve zabit ııöodermeie 
baılamıılardır. Evelki glln 

Napoli'deo hareket eden 
vapuru, ikiyüz zabit, mühim· 
mal ve mitraly6z almıı~ır. 

Fili pin 
Adalarında feci 
bir deniz kazası 

lıtanbul 16 (Radyo)- Fi· 
lipio adalarında Veliaon civa· 
nada kayalara 99rparak iki 

J~ ayrılan ve birkaç dakika 
zarfında batan Silver adın· 
daki lngiliz vapurunda 55 
yolcu otduğu ve bunlardan 
25 inin boiuldutu, mllleba • 
kisinin de bldiaeden bet saat 
sonra muhtelif vapurların 
yardımile kurtarıldıiı anla· 
şılmııtır . 

Selçuk 
öotilklerine gidecekler 

Öiretmenler birliği önü· 
mlizdeki Pazar ıtınli için 
Selçuk iSntliklerine bir ıezi 
yapacaklardır. Geziye ittirak 
edeceklerin sayııı eter 
50 den az oluraa, ray oto· 
\Jilıile yapılacaktır. 

Sipariş atelyesi tô· 
renle açılacak 

Diye ıordu. . 
Fakat Vaıiliki bu suale 

cevab vermedi. Çüokil Türk· 
çe bilmiyordu. Yerine ya· 
nında ihtiyar kadın cevab 
verdi: · 

- Adı Vasiliki'dir! Dedi. 
- F eaa iıim değil, fakat 

burada bu adı kullanama· 
yız. Bunun için ismi Yegioe 
olıuo! 

Kızlarağası, bunun üze· 
rine ihtiyar kadının eline, 
içi para dolu bir keae verdi. 
Ayni ıuretle Atina' dan lı· 
tanbul'a kadar Vaıililri'ye 

muhafızlık yapmıt olan Ye
niçeri ve Aıkerlere de bah· 
tit .verdi. 

Kizlaraj'aaı kocakara ve 
aıkerleri savduktan ıonra, 
Vaıiliki'nin yanına yaklaıtı. 
Dairede kendisi ve V •ıiliki 
vardı. Rumca olarak Vasi· 
Jiki'ye: 

- Bedbaht kız! Dedi. 
Sana acımaktan kendimi 
alamıyorum; çllokll bende 
burada aenin ıibi bir esir· 
den, bir ~6ledcn baıka bir 
ıey değilim. Bunun için ıana 
burada bir iyilik yapmak 
kudretine malik bulanmıyo· 
rum. Belki ne demek iıte· 
diiimi aen timdi anlıyamı· 
yorsun; faka.t çok çabuk 
anlıyacakııo. Evet, sen de 
wör,cekain ki burada, aul· 
tanların bareminde kat alltü 
bile ekıik dejildir, fakat 
burada bayat, dııarıda, inıa· 
nın kendi kulubeıiadeki 

ıade hayattan çok berbattır! 
Kızlar a;aaı, cidden mil· 

teesairdi, ve kalbinin tercll· 
manı oluyordu; ve nedenıe 

bu Rum dilberioe karıı kal· 
binde ıamimi ve bilyük bir 
merhamet hissediyordu. 

V asiliki, artık sarayda idi; 
fakat meçhul bir hayatın 

benilz ilk anını ~ yaıadı§'ı 
içia, ve bir az da kızlar ata· 
ıının felaef~ıi dolayııile kö· 
yünü, kllçilk Atina'yı, evini 
6zlemitti. Şu anda, kaçacak 

Kızlarağası, maaah bir 
gülüıle: 

- Biliyorum • dedi - Yu· 
nancayı biliyorum! Fakat be· 
nim Yunanca bildiğimi biç 
bir kimse bilmemelidir, Va· 
siliki ! benilz küçUkslln, aoı· 
ma ıaoa ne dediğimi anlıya· 
cak kadar zeki olduiuDU 
görilyorum. Şimdi artık Va· 
siliki değil, Yegane olduğunu 
da unutma kızım. benimle 
beraber wel. belki birıBa 

gelir ıana daha fazla açıla· 

bilirim. dedi . 
V aıiliki kalktı; yüreğinde 

şekilsiz ve yerıiz bir ağırlık 
vardı. Küçük ve taze kafası, 
kızlarağaaının müphem, eı· 
rarlı ı6ı.lerioe hakiki bir 
mana veremiyordu. 

V aıiliki yeni iımile Ye· 
gine, kızlarağaıını takib 
ederek barem daireıia• 
geçti. 

Kızlarağaıının peıi ıır• 
küçllk ve beniz mabcup bir 
halde yeni bir kızın geldi· 
iini r6ren cariyeler koıuı· 
tular, yeni relea arkadaıla· 
rıoı tetkike baıladılay. 

Bu kadın ve kızların b5pıi 
de yarı çıplak bir halde idi· 
ler. Daire, a;ır bir miık "' 
ıtar kokuıile meıbudu. GD· 
zel ve çıplak kollarınd• • 
altın bileıikler, parmakla• 
rında da kıymetli yllzükf er 
vardı. Blltilo ıaıkıolık 'fi 

mahcupluiana raimen Ye• 
gioe'nin bunlar g6zündell 
kaçmadı! 

Kızların araıında beyaı 
ve ıiyah harem ataları, bi• 
rer gölğe, birer hayalet fİ" 
bi dolaııyorlardı, kızlar1D 
bunlara knıı ihtiraılı hare· 
ketleri de aıikir ıurette V •'"' 
siliki'nin gözüne çarptı! 

Devamı ""' 

Ba,wafı 2 inci sahijede • 
leri itleri bu atelyede çalıı· 
mak ıuretile ameli olarak 
tatbik ve seri çalıımak eoer
jiıi kazar mak ve bir atelye· 
ci ıibi blltiln itleri teferrll· 
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