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HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM Sahibi : ·ULUSAL ,. 

• Hahkesir'de bil' köylD, azılı 

bir ayı ile bir çeyrek saat 
aboğuşmuş ve ayıyı kaçırma· 
ğa muvaffak olmuştur. 

Neşriyat Müdürü: HAMDI NÜZHET 
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Habeşistan' da b·üyül{ ve l{ral Jorj Yana-

l , h b l b nistanadönüyor iat i filll are e er . aş• Yun8nistan, Kr;ı;;-av-de-tinden son~ 
lamali.. üzeredir rabüsbütün yeni bir yola girecekmiş 

------------------------------- ~...,..,...,·~------------------------------

400 bin Habeş askeri ltalyanlara bütün 
cephelerden hücum için hazırlanıyor 

, .. ~ ., ; 'Y"' '~ -;r: ...... \ sabasını istirdad eylediği 
_! ~~t • i ~r,.. gibi ltalyan'ların elinde bu-

~~ft - Devamı dördüncü sahife<U> -___ ,,., __ , ' 
1 

Parti başkammız lzmir'li· 
lilere teşekknr ediyor 

1 Ulusal Birlik gazetesi 
direktörlüğüne 

Yunan Kralının Lond1·adan 1ıareketindım eı·vel kendisini dat•eıe 

siden lıcy'etle birlikte çıkart1ığ1 resim 
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mühimmat gelmiı ve derhal lstanbul 21 (Özel)- Habeş lıtanbul, 21 (Ôıel) - Pa· 
tiı ıızetelerine Cibuti'den 
haber •eriliyor: 
Habeı ordularJ, Harar ve 

birodava b&lgeleriade top· 
lınmakta devam ediyorlar. 

imparator, Dessiye cebhe
•i1tden Asangi göln bölge· 
•i11e gel mit ve oradan T o
~ .... tepeleine geçerek ora· 
dtlci iıtihkimatı teftit eyle· 
llıittir. 

Son alınan ma1ümata göre 
ltalyan kuvvetlerile Habeıler 
•raıında bugftnlerde en bü· 
11k ve kat'i muharebeler 
bıılıyacakbr. Bu muharebe· 
ltrin cereyan edeceği saba· 
ltrda Habeı imparatoru da 
biııat hazır bulunacak ve ha· 
ttlcıt. takip edecektir. 

lngiliz somalisinden Ha· 
beıfere aju toplar, mitral· 
>&ıler ve önemli miktarda 

cephelere sevk edilmiştir. imparatoru, Cepheleri teftiş 
Graçyani cephesindeki ku- ettikten sonra tayyare ile 

vetler Foruı ve Maletinin ku· Adis-Abahaya dönmOştllr. 
mandasındaki kıtaat, kısmen imparator bugün tekrar cep· 
Harar cephesine ve kısmen heye dönecektir. ' 
Cicikaya sevkedilmiİtir. Bu Iıtanbul, 21 (Özel) - Ha· 
kuvvetler, büyük taarruzda beş imparatorunun mabeyin· 
Ras Nasibu ve Vebip (paıa) 
kuvvetlerinin ilerlemelerine cilerinden Agile dün şafakla 
mani olmağa çahşa-cakbr. beraber Goralıai cebbesin· 

Santini ve Maryoti ordu· den ansızın ltalyan'lara ta· 
ları da, Habet kuvvetlerine arruz etmiı ve Ambali ka· 
karşı sevk edilmiştir. 

Bugllnlerde başhyacak ve 
kat'i neticeyi istihsale ma· 
tuf olacak olan büyllk mu· 
harebelere Habeı orduları
nın büyük bir kısmı iştirak 
edecektir. Süel çevenler, 
dörtyliz bin kişilik bir Ha· 
beş kuvvetinin, bütün ceb
belerde harekete geleceiini 
söylüyorlar. 

M. Laval 
Nötanın ınuhtevi

yatını saklıyor 
• 

ltalyanze~ği.;ieri son ka
l'arları iyi karşılamadılar 
~ecri tedbirle;-:b~;ladığından iti-

baren ltalya'da muvakkat ve 
veni bir tarih açıldı 

lıtanbul, 21 (Özel) - Ro· 
tbt'dan bildiriliyor: 
b Zecri tedbirlerin tatbikine 
I •tlıyah ilç gün olmuştur. 
~tlyan'lar, 18 ikinci teırin
~ en baılamak üzere muvak· 

d
lt yeni bir 1arib açmışlar· 
ır. 

b Pttaiaularda, çarıılarda ve 
•r 7erde, lnıiltere, Franıa 

ve zecri tedbirleri kabul 
eden •!lİr ülkelerden gelen 
ticaret eşyası aleyhine pro
paganda yapılmakta ve bu 
eşyanın kullanılmaması tav· 
siye edilmektedir. 

ltalyan zenginleri, banka
lardaki mevduatlar için hü· 

· k6metçe alınan tedbirleri 
iyi karıılamamıtlırdır. 

M. Lami 
lıtanbul 21 (Özel) - Pariı· 

ten haber veriliyor: Fransız 
başbakanı M. Laval'ın dün 
ltalyanınPariı elçisine verdiği 
cevabi nota, bugün Romaya 
gönderilecektir. Notanın muh
teviyatı hakkında kendisin· 
den malümat istiyen gazete· 
cilere M. Laval birıey söy· 
lımek iıtememiıtir. 

Gazeteci arkadaşlarımı· 
zın soysal yardım komite· 
sine karşı gösterdikleri de
ğerli ilgi ve yardımdan do· 
layı kendimin, bütün arka-
daşlarımın adına tefekkür 
etmeği bir borç bilirim. 

Bu iıde asıl ÖYülmiye 
değeri olan, lzmir'in sıcak 
kanlı ve özveren çocukla· 
rıdır. Üstün ve duygulu 
olan lzmir'lilere geçen yıl 

ki ve. bu yıl yapacakları 
yardımdan dolayı baş.eğe· 
rek şükranlarımızı sunarız. 

Soysal yardım komitesi 
,t11a> namına Yozgad saylavı 

Avni Doğan 

Istanbul 21 (Özel) - Ati· ı nan donacmaıını takip ede· 
nadan haber veriliyor: Yu· ceklerdir. 
nan kralının istikbali ıçın Kralın ravdetinden f sonra 
büyük hazırlıklar yapılmak· Yuoanistan'ıo yeni bir yola 
tadır. Kral, önümüzdeki pa- gireceği söyleniyor. Selihi· 
zar günü sabahı saat 10 da yettar çevenlerio verdikleri 
Yunanistana ayak basacak malumata göre, kral gelir 
ve (Bulvar Singro)dan doğ- gelmez bütün partilerin baı
ruca kiliseye gidecektir. kanlarını neıdine davet ede· 

Orada yapılacak olan cek, şekiller üzerinde kunu· 
ayinde bulunduktan sonra şacaktır. Kral, Venizeloı'un 
saraya gidecek ve kor dip· da hemen Yunanistan'a dön· 
lomatiki kabul edecektir. mesini istiyecektir. 
Yunan tayyarelerinin bir Şayed parlamento feshe· 
kısmı Korfoya ve bir kısmı dilirse, yeni seçim, ya birinci 
da Patraaa gitmişlerdir. Bu kanunun 29 zunda veyahud 
tayyareler kralı hamil da azami ikinci kiounun 

______________ _; bulunan Elliyi ve diğer Yu· beşinde yapılacaktır. 

1 ............ . 

iş Bankası, şehrimiz Şube
sinde bir sahtekarlık 

Hesabı cari kısmında çalışan Suphi, sahte çekle 
2400 lira kaldırmış ve derhal yakalanmıştır 

lı bankası • 
fChrimiz ŞU• r ... ~---, 
besinde mü- r. r 
him bir sah- ~ 

tekirlık vak'a· 
Isı olmuştur~ 

Bu husuıta 

yaptığımız 

tahkikat ne· 
ticesinde elde 
ettiğimiz ma
lumatı yazı· 

yoruz. 
iş bankası 

lzmir tube· 
sinde 5-6 se
neden beri 
çalışmakta 

olan Suphi, 
hesabı cari 
kısmında ça· 
lıştığıcdan bir 
çek aşırmış 
ve bu çeki iş ba11kusının şclırimi: şubesi birıası 
tüccardan Akhisar'lı zade \ rek, alhnada Akbi1&r11ı im
Mehmed namına tanzim ede· :ıasını atmııtır. Suphi bu iı· 

feri yaptıktan sonra çeki 
beraber yaşadığı Hürmüz 
adında bir kadına vermit ve 
bu kadın parayı almak için 
bankaya geldiği zaman da 
müml\ün olan kolaylığı yap· 
tırmış ve 2400 lira parayı · 
sezdirmeden kasadan aldır· 
mıştır. 

iki gün sonra Akhisarlı za· 
delere henpl~rı gönderildiği 
zaman böyle bir para alma· 
dıklarını bildirince sabtekir· 
lık meydana çıkmıştır. 

Bunun üzerine banka direk· 
törü Osman, derhal tahkikata 
girişmiş ve en ziyade şüphe 
ettiği memur Suphi'yi sıkıt· 
t1rmağa başlamış, Supbi'ye 
snhtekarlığını itiraf ettirme· 
ğe muvaffak olmuştur. 

Banka direktörü sabtekir-
lık vak' asını heman zabıtaya 
bildirmiş ve merkezi de key· 
fiyetten haberdar eylemiıtir. 
-Devamı diirdü11cü salıif ede-



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

lngiltere'de herşer var, fakat 
yok gibi gösteriliyor 

Genel savaşın tarihçesine bir bakış: 

Umumi 
rab 

harbın, en 
ettiği bir 

21 ikinci Tepla 9SS, 

çok 
alan 

ha-

lngiltere'de 
did etmek 

yiyeceği tah
hudalalıktır 

hu kadar kişi aç iken 
ve erzakı az göstermek 

İngiltere amele partisi delerin fiatlarını yükseltmiı· sının çok aşağı bir ücret 

Verdun sahasında sadece bir 
Bir Fransız muharririnin 

köy yükselmiştir. 

incelemeleri 
lideri C. R. Attlee son bir tir. iki s~ne içinde patates almasında mana yoktur. Bu 
diyevinde eski söylediklerini fiatı iki miıli artmış, ve ancak idaresizlikten ileri gel· 
tekrar ederek demiştir ki: balkın büyük bir kısmı on- mektedir . 

Vaıati bir okuyucunun suz yaşamağa katlanmıştır. Biz halkın hendi hayatını 
arzusu nedir? Kudret sahibi Yiyeceğimizi temin eden· gene kendisinin tanzim et-
olmak değil, alışık olduğu )erin ufak bir kir almaları mesini istiyoruz ve bunun için 
hayatı devam ettirebilmektir. elbetteki tabiidir, lakin bu sarih bir plan çizecektir. , 

Bugün ilmin ilerlemesi kadar kişi aç iken yiyeceği Memleket kredisinin nerelere 
sayesinde bütün halkımıza tahdid etmek budalalıktır. sarfedildiğinin bilinmesi için 
daha yüksek bir hayat sevi· Memleket birçok madde · banka sisteminin de kontrolü 
yeai temin etmek kabildir. !erini dışardan tedarik et· lizımdır. Toprağımızı da kon-
Buna rağmen hiçbir zaman mekte ve bunun kar~ılığının trol etmeliyiz ve Middles,.kı 
ortalıkta bu derece emni· mühim bir kısmını kömürle- de olduğu i[ibi toprak fiyoıt- I ' 
yetaizlik olmamııtır. Tekni- rimiz temin etmektedir, bCSyle Jarının dehşetli yükselmesine 
tin seri değiıiklikleri, ticaret olduğu hald~ kömür amele- meydan vermemeliyiz. " FRANSIZ ASKERLERi 

ve endOstrinin kararsızhğı, •• •• • •• -. Fransa, lngiltere Ye Italya Bu k&y, harbden eYel 
emin bir iı teminini çok güç 
kı 'maktadır. 

lıçilerin alisini temin et
["ek huıuıunda sigorta ve 
tekaüdiye şeklinde yapılan 

gayı etlere rağmen, kömür 
amelesinin bir çoklan bu 
ıH'nlar dııında kalmışlardır. 
Yerlerini ve tekaüdiyelerini 
kaybetmek korkusunu daima 
t8(ilchldan halde, ekseriyetle 
Wi bu suretle yaşamaJanna 
•iep olanlar lehine rey 
Yermişlerdir. 

Küçlik işçi bugün ancak 
btlyllk bir makinenin tek 
bir dişine yardım etmekte
dir. Halbuki bu makine, ya
ni endüstri makinesi bozuk
tur, ve bozuk olan kısmı 

finanı ve kredidir. Ortaya 
mal çıkarmak için çahımak 
arzusunda olan bir sürü halk 
vardır, ve bunu istiblik ede
ceklerde hazırdır; likin ma
kine bunları bir araya getir· 
mek istememektedir. 

Amele partiai idare ma· 
kinesinin en miihim kollarına 
halk tarafından idaresini 
iıtemektedir. Bunlarda fi-
nant, dıt ticaret ve toprak 
iılericlir. 

Milli hükumet kir peıin
dedir. Bolluk kira mani 
lelikki edildiği için memle-

ketin bitün ambarları yiye· 
cek maddeleri ile dolu 
olduğu halde bu maddeler 
az gösteriJmeğe çahıılmııtır. 
Buğdayı, eti, sütü, patatesi 
eksik göstermeğe uğraşan 
hükumet bu suretle bu ıııad· 

gibi memleketlerde birkaç mes'ud ve güzel bir kCSydO. 
gün umumt harp mütareke- Bugün yerinde yeller esiyor! 
ainin yıl dönümü ıenlikleri Buna benzer birçok k<Sy-

Habeş imparatoru bir 
beyanname • 

neşrettı yapıldı. Bir Fransız gazetesi izleri gördiim. Bu mahvolan 
Paris ve civarında bu şen· yok olan köyleri bulmak 

-----~------------~- likler yapılırken, ı:Juharrirle- artık mümkün değil. 

Italyan'lar, kadınlara, ihtiyarlara ve 
silahsız halka zulüm ediyorlar 

rinden birisini umumi harbın Fakat.. Bazı mucizeler 
taş taş üstünde bırakmadığı varki, insan hayretten ken
Verduo sahasında tetkikata dini alamaz. Böylece, milta-

Adic-Ababa'dan:~haber ve· 
riliyor: 

ltalyan'ların, Habeıiıtan'a 

medeniyet gönderdikleri hak
kında yapmış oldukları pro

paganda, Habeı imparato· 
ruoun neşreylediği ikinci 

bir beyanname ile yalanlan· 
maktadır. imparator, bu be-

yannameıinde diyor ki: 
"ltalyan'lann, çoluk, çocuk, 

kadın, ihtiyar ve sililisız 

halka yapmadıkları zulnm 
kalmamıştır. Habeıiataa'da 
köleJiii kaldırdıkları ve 
Tiğre'de 60 bin köleyi kur· 
tardıldarıaa geliace bu da 

-yalaii'clif. Zira-Tiğre'de 60lira 
köle)oldur." 

göodermiıtir . rekedenberi yapılmaıına im· 
Bu muhabirin mtltahede- kin olmıyan Samönyö kö· 

lerioi yazıyoruz: yüolln kısa bir zamanda ye· 
Fransa baotan bata milta- niden kurulmaaı cidden bir 

reke ıenlikleri yapıyorken barikl, bir mucize eseridir. 
bu sahada derin bir sükut Bu klSyii de, umumi harp-
bükllm ıllrmektedir. te yllzde sekıen Alman, 

Duamon yolunda boş bir yüzde yirmi Fran•ız olmak 
sabada bir dikili tat ııördüm üzere obüsler yerle bir et· 

mif, o kadar ki burada bir 

insan ticareti Yunanista
na da sirayet etmiş! 

bu taıı okuyorum: "Buraaı 
Flöri köyGniin olduiu yer· 
dir, 1916 da bombardıman 

ile tahrib eclilmit Ye bu di

kili t•f·· Köylln ankazile 
yapılmıfbr." Etrafıma bak· 
hm; ikinci bir dikili taf yap
mak lizım gelse, kafi dere
cede ankaz bulunmıyacak! 

dikili taı yapmak için 1 Jıe 
yarıyacak ankaz bile kal· 
mamıt ve malzemuia baıka 
yerlerden 1ıetiidilmeİİİİeTli~ 

"tiyaç haıal olmaıtar. --· 
Bunar.,Erağmen, bir çok 

buna benzer k<iyler yapıJa
madığı halde, ·bu.kay yeni
den yapılabilmittir. 

14 yaşlarında hir kız, 1500 drahmi
ye ·mukabil bir eve satmışlar 

ederek, k~ncliaiDİD meçhul 
gazeteler uzua yazılar yaz· bir kadın tarafından iğfal insan ticaretinin, ' yalanız 

Habeıistanda cari olduğun 
zannedenler, ao• zamanlarda 

bu nevi ahı • veriıin ~ojal· 
mağa baıladıfını muttali 
olunca elbette hayret eder
ler. Anlaşılan medeni Avru
pa da yavaş yayaı bu ip ta
tacak ve ihtimal ki günün 
birinde Afrikayı taklit etmek 
moda halini alacaktır. 

Geçenlerde, Fransa'nın 
ufak bir köyllndeL., karısını 
satan bir erkek hakkında 

ımfhardı. Dalla biranı e•vel, edildiğini ve 1500 drahmiye 
Amerika'da karıımı taksitle mukabil bir eve aatıldıj'ını 
satan bir koca, son takıiti bildirmiıtir. 
alamadığından mahkemeye Yunan zabıtası, . bu haber 
milracaat etmiı ve karuını Ozerine derllal tahkikata baş· 
almak iatemiştil. laımı ve kızı satan meçhul 

Son po.ta ile gelen kadını meydana çıkararai 
Atioa gazetelerinde de bu adliyeye teslim et•ittir. 
nevi ticaretlerden birinin Yunan gazeteleri, iasaa 
vukuaau okuyoruz: Yunaniı- ticaretinia Yuna8İstaoda ilk 
tan'ın Patras ıehriode, 14 defa görülcf6ğtitrit yazm11kta 
yaşlannda Paraıkevi adında ve hayretlerini saklıyama-
bir kız, zabıtaya milracaat maktadırlal'. • 

Nasıl mı?. 

Bir mucize ile. 
Iıte mucizeyi de anlatı· 

yorum: 
Hanri Fremon iımiade bir 

muharrir, menfada iken bir 
roman yaımıı, eserinin kah-
~ramanı!~aba Bernabe ajzın
dan köyleri .. obllıler altında 

mahvolan mültecilerin Ye mu
hacirlerin çektikleri iztu11p 
ve elemleri canlı bir ıekilde 
anlatmııtır. 

Telefon 
3151 Tayyare Sineıİiası 

M o ır o s ş a v al a y_e---
Telefon -mr . 

Baba Bernabe, bu havali 
köylülerinin ea faziletkü tipi 
olarak gösterilmiş ve muhar
rir bir tesadüf eseri Balta 

iBernabe'yi Samönyö köyüade 
dünyaya getirtmiıtir. 
Romanın çok güzel ve 

canlı sahneleri vardır, eser 
Fransada kafi derecede rağ
bet kazanmıştır. 

Beraberinde 300 gUzel kız ve en tanınmış Fransız artistleri olduğu halde 

Bu eser, günlerden bir 
gün Boston'lu Amerika'b 
bir kadının Mis Horaa 
Gray'ın eline geççmio ve 
kadın çok mütehassis ol
muştur. 

işle mucize arhl< buradan 
maddi şekHden kendisini 
gösteriyor: 

Mis Gray, eserin mu-
harririni bulmuş ve lngilizce 

tercüme hakkı iıtemif, ft 
kitabın Amerika'daki sabi 
kirile roman kahramanıoı• 
doğduğu Samönyö köyl .. 
yeniden kurmağı teklif et· 
miştir. ' 

Bu teklif muharir tar!f111'" 
dan kabul edilmiı ve kitıı P• 
tecrüme maksadının dikkat• 
şayan olması sayesinde Arn•• 
rika 'da büyük bir rağbet 
bulmuıtur. 

Amerika'dan gelen para" 
larla Samönyö köyü şimdi• 
lik 37 köylü tarafından İJI" 
ı• edilmiı, belediyesi kurul• 
muş ve bu obüs larlaaında• 
buıün ıehir, mes'ut bir k61 
a'lloğmuı bulunmaktadır. _..ı 

Eıerin mabarrid Ha.., ... 
Freman m&tareke ıenlikletl 
haıebile, eserinin en biiyllk 
eseri olaa hazır. idi ve k6f• 
18 kendisini fevkalbeter t»it 
mahluk ıibi takdis etmek" 
teclirlerl" 

Kulağımızda 
Ktlpe olmalıdır 

_,. 

Bu yıl, çok temiz ve aı• 
fia tlıttln yetiftirdik. BuaaO 
içindir ki, mabaallmllz adıl' 
l:ir lahza içinde elimizclell 
çıktı . 

Yunaniatandan aldığ1111ıl 
son haberler, lataabuld•• 
ba~ Tllrk.- tlccarlaruun, ti" 
ttln almak here Drama'ya 
gitmif olduklannı bildirmek" 
teclir. Demek ki, Blkemiıi• 
hemen her tarafmda ttıtl• 
kalma•lf demektir. Kaldıy,. 
biJe, ufak tefek partilerdir• 
Bu hal gösteriyor ki, iyi -' 
temiz yetiımit mahtal, daİ~ 
ma ve her yenle raibet k•" 
zaaır • qte kalaklarımıdı' 
kOpe kalacak bir Gılt.. 

Balremiade ve lilkemili• 
diğeı birçok b61geluiml' 
tirlll llriioler yetİfİJOI'. Bor 
larıD tehumlanaa aeaeclll' 
ae.eye ıılih ve lr8aiin t~ 
miz yetiımeaine dikkat el"' 

mek, bizim • biriaci ldev_.,. 
bathca amacımtz olmalı~ 
lkliini miAid, topraiı ••"' 
rimli ol- bir memleket 
üretmealerinia IOD' der•
dikkat edecekleri nokta, aıt 
niln fazla yetiımeai d~ 
temiz ve aefia bir bal.., 
meydana ıetirilmelİ olmaladl'' 

Memleketimiz içinde be' 
hangi cinsten iyi llriln yetit• 
tiren yerler, nasıl ki biıe' 
daima malum ve bd 
yerlerin ürünil her zam.,.-
milreccah ise, dış piy..," 
larda Türkiye mallar111ıll 

öylece birinciliği kazanma"' 
ıı ve daima aranması hutd' 
auau temine gayret etmel~· 
yiz. O zaman göreceiizkll 
yedi yıldanberi devam edel9 
ve azalması ihtimali görOI• 
miyen ekonomik ıavaşta ra· 
kiplerimize daima galeb1 

çalacağız .. 

---- FOL i ~ BE R:J E R-~-'ı iz mir def terdarlığındao: 
Filmi ile İzmir'lilere zevkli ~saatlar ylllfabyor. CHEVALIER'IN 5 güzel şarkısı - Büyiik revüler - Canlı: bir aşk 

AYRICA: Foka Türkçe ıözlli diioya haberleri • MIKf (Karikatör Komik) 
SEANSLAR: Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 seanslarında talebelere tenzillth bilet 
Pazar günll 11,30 - 13 te ili ve _seansı vardır. 

macerası 

verilir.r 
• 

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

Issisinin vergi borcundan ötöril tahsil~emval yaaasııs• 
göre haciz edilen basan hoca mahalleai•de: tilkilik cadd•' 
sinde kain 20 ve 22 sayılı maa dükkin~ ve oda tari" 

ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle aatalığa çıkanlcll' 
ğından pey sürmek iıtiyenlerin defterdarlık· tahsilit kafi' 
mine gelmeleri. 3640 9 13 17 21 
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N. V. 

N~A r-• 

ollıuı~ 
[ .&lraOll nANKA~I] 

ıOlivier ve şQreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROY AL NEERLANDAIS 2 nci teırinde beklenmekte 

KUMPANYASI ~olup yükünü tahliyeden sonrı 
acentası " OBERON " vapuru 8 Roterdam, Hamburg, Co~ 

2nd teşrinde sıelip yü- penhage, Oantzıg, Gdynia, Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel • 2443 

Ellerman Llnyn Ltd. 

Liverpool hattı: 
" OPORTO " vapuru li

manımızda olup Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunmaktadır. 

"BULGARIA" vapuru 15 
son teşrinde gelip 20 son 

teşrine kadar Liverpol ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

11 ROUMELIAN • vapuru 
ikinci teİrinin sonunda bek
lenip Liverpol ve Svven
seadan tahliyede buluna
caktır. 

Londra hattı: 
" BULGARIAN ,, vapuru 

18 son teırinde gelip Londra 
ve Hulle gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

" OPORTO " vapuru ilk 
kinun iptidasında dönüp 
Londra ve Hull için ı yük 
alacaktır. 

künü boıalttıktan ıonra 14 
Oslo ve lskandinavya liman• ikinci Teırinde Roterdam,Ams-
ları için yllk alacacaktır. {tetdam ve Hambursı liman-

ları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
"GANYMEDES,, vapuru 8 "SARMACJA" vapuru 26 

2nci teırinde ııelip 14 ikinci 2 nci. teşrinde beklenmekte 

Teşrinde Anvera, Roterdam, olup (Doğru) Anvera ve 
Gdyniaya hareket edecektir. Amsterdam ve Hamburg 

SERViCE MARITIM 
limanları için yilk alacaktır. ROUMAIN 

" UL YSSES " vapuru 20 "DORUSTOR., vapuru 20 
2nci. teşrinde gelip yü-
künü tahliyt=den sonra Bur· 
gas, V arna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 21 2oci 
teşrinde gelip yükünü tahli
yeden sonra 25 2oci teş

rinde Anvers, Roterdam, 
Amsterdam ve Hamburg li-
manları için yük alacaktır • 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"FREDENSBORG" vapuru 
18 2nci teırioden gelip yü-

2 nci. teşrinde gelip yükünü 

tahliyt.~den sonra Kösteoce, 

Sulina, GaJas ve Bnyla H
manlarl için yük alacaktır. 

.. ALSA JUL YA,, vapuru 
20 2 nci teşrinde gelip 21 

2oci teşrinde Malta. Mar

silya Cenova, ve Barselona 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki geliş gidiş tarih

lerile navloolardaki değişik· 
liklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

_&\\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU/~~ The General Steam Navigation 
~ ~ Co. Ltd. 

V l\D := 'f . . k H K § "PERTER,, vapuru 19 son 
~ · Uf a Va urum U§ teşrinde gelip 21 son teşrine 

l)er Zee ~ ~ kadar Londra için yük 

VV. F. H. 

künü tahliyeden ıonra 21 
2nci teşrinde Roterdam, 
Hamburg, Copenhage, Dant· 
zıg, Gdynia, Goteburg Oslo 
ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

Fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tab
liye ıirketi binaıı arkasında 
Fratelli Sperco acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu
nur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

llt & eo. ~ Büyük Piyangosu ~ ·1·~:~:·~urut tarihleri ve 
UTSCHE LEV ANTE LıNIE ~ • • h. J k . . . § vapurlann isimleri uzerine 

"GOTLAND" motörü 30 

rakya .. SOFIA " motörü halen ES Şımdıye kadar ID erce ışıyı ;; değişikliklerden mes'uliyet 
liınanımızda olup Anvers, - -
h = • • • = kabul edilmez. (\Oterdam, Hamburg ve Bre- s zen~ın etmıştır. § 
lııen için yük almaktadır. = = ~atılık motör 

" AMSEL "'vapuru halen =: 2.inci keşide llBirinci Kanun 935 tedir. § 

Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,0001'.fürk lirası 

~lllanımızda olup Anvers, s Büyük ikramiye: 30,000 Liradır_-~-
oterdam, Hamburg ve ::: 

brenıen için yük almak- E Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık § 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markala az kullanılmış bir 
.,,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemi:ıe müracaatlan 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

tld.ır. = 
"AVOLA,, vapuru 9 2ci. § ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ::: .---Sümer Bank...._. 

~eırinde bek !eniyor, Ham- = mQkatat vardır. = 
t:~r~.~~;::~:.: Anverıten '81111111lllllllllllllllllllllllllHlllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111# A ı i Rıza Fabrikaları mamulatı 

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

. "HANAU,, motörü 11 -
1

1
kinci teşrin.de bekleniyor, 
S ikinci teşrine kadar An

lera, Roterdam, Hamburg 
le Bremen için yük ala
Cektir. 

2 
"MACEDONIA" vapuru 

3 
S 2ci. teırinde bekleniyor, 
O 2ci. teşrine kadar An

lera, Roterdam, Hamburg 
le Bremen için yük ala
Clktır. 

*''1ERICAN EXPORT LINES· 
NEVYORK 

I "EXCELSIOR" vapuru ha-
, en limanımızda olup Nev· 

York için yük almaktadır. 

2 
."EXMINSTER,, vapuru 16 

cı, teırinde bekleniyor, 
Ne•york için yük alacaktır. 
l "EKSERM JNT,, vapuru 
8 2ci. teşrinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktır. 

2 
~ EKSARCH ,, vapuru 30 

cı. teşrinde bekleniyor, 
Nevyork için yük alaçaktır. 

"EKSCUTIVE" vapuru 15 
aci. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 
Q ~EKSILONA" vapuru 31 
cı. kanunda bekleniyor, 

~evyork için yük alacaktır. 
SERViCE DiREKT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

,,ALISA,, motöril halen 
ı· 
~lllanımızda olup Belgrad, 

ovisad, Komarno, Buda
ıİ l~ıte, Bratislava, Viyana ve 
ı' lnz için yük alacaktır. 
~· . ''ESPAGNE,, vapuru 5 

•kinci te§rinde bekleniyor, 

cakhr. 

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 ;çilebilir iki defa süıülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

SıuuAT EzANESI 

Direkt yük ala- ı 

Ali· Agah 
• 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSBURG,, vapuru 8 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

2ci. te~rinde bekleniyor, 
Anvers, i<oterdam ve Ham· 
burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MİDDEL -
HA VSLİNJE ( D·S. A-S. 

1~inci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 ----------Livcrpul ve Anversten yük 

çıkarıp Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braila için yük 

Mücellithanesi 
He~eke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz ktınduraları 

Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Mut· Bakır.köy bezleri 
taka (Okamentol) Sümer Bank yerli mallar pazar" 

~ 
aks-nrnk şekeedrı~1- ~ I Izmir şubesinde bulur!unuz 
rini tecrftbe r--!"'!'I _, -

ıiz .. 

Ve Pilrjen ~ahapm 

en DsUln bir m(ls. 

bil 'ekeri olduğu 

~ ! 111111 111111111111~11111 111111111 11!I~111 111111111 111111111 111111 111 11111111111111111111111111 il 111 

~ =Izmır yun ı_nensucatı: 
~Türk Anonim şirketi~ 
= -
- İzmir YO.n Mensucatı Tfirk A. ~· nio Halka- = 
- pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan -

:= mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, ~ 
:= şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 -

~ numaradaki (~ark Halı Türk ' Anonim şir· = 
~ keti) mağazasında satılmakt~dır. Mezkur fabrik~~ ~ 

~ = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
>b.J:) = olan mamulatmı muhterem mftşterilerimizc bir = 

SP ANSKELİNJEN ) 
OSLO 

.J..) ;; defa daha tavsiyeyJ bir vazife biliriz. = 
alacaktır. •-n_u_u_n_u_ım_a_y_ı_nı_z_. --O §§ Perakende satıı yeri Toptan satı~ yeri ::ı::: 

Geliş tarihleri ve vapur- Kuvvetli mOshil ..-ıt § Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark §S 
" BANASEROS ,, motörü 

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

jOHNSTON VVARLFN LI
NE • LIVERPUL 

"GUENMORE,, vapuru 4 
ikinci te§rinde bekleniyor, 

lann isimleri üzerine mes'u ~ Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. = istiyenler Şahap ___ ,,.. 
liyet kabul edilmez. ~ ::: biraderler ~ 

Birinci Kordon, telefon Sıhhat eftrgftn ~ = Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ;;;; 
N o. 2007 - 2008 haplarını Maruf ~ ~ ve biraderleri § 

"Vapurların i simleri, gel- ecza depolarından = Yeni manifaturacılarda mimar i 

s~~;}~;f ~~;.e b~;~~:~~=~~ , .. :_;._._:cm_ıa_:.e.le.rd·e·n ........ iı~ıiıJı~iıi~::ı~~~ii~:rnımıiırı
1

1;111111ıııııınııı11111111111111111111111111111ul 



(Uluıal Birlik) 21 ikinci T etrin 935 

Sarayda bir Rum 
~Dülb~~Rö~ 

Zecri tedbirler fayda vermezse dünya .Pazarlıkta ~mutabık kalınca kızı 
uc;uruma doğru sürül,:Ienecel{miş =--:.:.:~~~ra~~g~F~;~~~~~.~A;h .. r-

- 19 ---......-----------------------------ltalya ·Habeşistan ihtilafından başka ~evletler arasında da hundan 
sonra liarhı intaç ed~cek ihtilafların çıkmasından korkuluyor 

Jstanbul 21 (Özel) - I.ondradnn haber veriliyor: 
Ingiltere hnkumeti, Uluslar kurumunun İtalya aleyhine 
ittihaz elliği zecri tedbirlerin tatbikatına yakından ve 
ehemmiyetle takip etmektedir. Gerek Londra ve ge· 
rckse Cenevre siyasal mahnfili, zecri tedbirlerden cİ· 
han barışı için bOyO.k sonuçlar bekliyorlar. Alakadar· 

H. ı ,. 
ıt eı· ın muavini Paris 
seyahatını tehir etti . 

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

lar, bu tedbirler fayda veı mezse, dnnyaoın uçuruma 

doğru silrilkleneceği kanaatinde bulunuyorlar.Zira İtal· 
ya· Habeşistan harbından batka devletler arasında bun· 

dan sonra harbı intaç edecek birçok ihtilufların çık· 

masından korkuluyor. 

Bir köylü, bir ayı ile bir 
çeyrek saat h~ğuştu! 

Siyasal çevenler, hu seyahata büyük Ayı, tehlikeyi anlayınca köylünün 
önem atfetmekte idiler bıçağını elinden kapmış ve 

lstanbul, 21 ( Özel ) - ni, ansızın seyahabnı tehir 
Berlin'den haber veriliyor: eylemiştir. 
Bu ayın 29 uncu günü Pa· Siyasal çeven)er, bu seya· 
rise bir seyahat yapmağı ta- hata büyük önem atfetmek· 
savvur eden Hitlerin muavi· te idiler. 

, --·~----------... 

ltalyanlartedbiral-
mağ~ başladılar 

iki gün 
eski 

içinde yirmi hin ton 
kağıd toplandı 

htanbul, 21 ( Özel ) - İtalya'da birçok ormanbklar 
ltalya dahiliye bakanlığı ~~: ve çayırlıklar buğday tarla· 
t~n i~b~y.hklara .gö~~erdıgı sına çevrilmektedir. Diln, 
bır bıJdırıkte; eskı kagıtJarın R , 35 k· ı t ·1 · 
sanayi merkezi olan şehirle- oma nın l ome re ı erı· 

re gönderiımesini emretmiş· sinde krabn çayırbğıda köy-
tir. liiler tarafından buğday tar· 

ıki glln içinde muhtelif lası haline ifrağ edilmiş ve 
yerlerden gönderilen kiğıd I 
miktarı 20 bin tonu bul· talya veliahtı Ombertoda 

bu eıoada çayırlıkta · hazır 
muştur. 

lstanbul, 21 ( Özel ) - bulunmuştur. _______ ..... ._. ......• 
Habeşistan'da kat'i mu Kamutayda 

harebe hazırlıkları 
-Baştarafı 1 inci sahifede -
lunan birçok önemli mevzi· 
)eri de işgal eylemiştir. 

10 saattan faz1a süren bu 
kanlı muharebede ltalyan'Jar 
çok telefat vermişlerdir. Bu 
habri veren Röyter Ajansı; 
Agile'nin çok kıymetli bir 
kumandan olduğunu ilave 
ediyor. 

Yunanistan 
ı\lısır'dan 300 ton muz 

getirtmiş 
Atina gazetelerinde oku

duğumuza göre, Yunan 
bankası, Yunanistan'ın muh· 
telif şehirlerine taksim ey
lemek ilzere Mısır'dan 300 
ton muz getirtmiştir. 

)~ bankası şehrimiz 
şubesinde bir sah· 

karlık 
Uaşıarafı ] inci ~ahifede 

Banka genel direktörlüğü 
derhal espektör Mahiri vak
anın tahkiki için ~ehrimize 

göndermiştir. 
Zabıta Suphi'nin oturduğu 

evi tesbit etmiş ve yaptığı 

araştırmada çabnan paranın 
2170 lirası kömürlükten çı· 
k::. rılmıştır. 

Suphi ve beraber yaıadıiı 
Hllrmnz zabıtaca yakalan· 

Askerlik milkelletiye· 
tinin bazı maddeleri 

değiştirildi 
Ankara, 20 (A.A) - Ka· 

mutayın bugün Refet Canı
tez'in başkanlığında yaptığı 
toplantısında deniz mensup
larına mahsus yemek bedeli 
ve denizaltı gemilerinde 
müstahdem gediklilere er· 
başlara ve erlere seferde ve 
manevrada ve tatbikatlarda 
verilecek hazar gıda askeri 
fabrikalar dahilindeki kara, 
deniz, hava mütehassıs su· 
baylara verilecek ihtisas 
yevmiyesi hakkındaki kanun 
layihalarının birinci ınüza· 
kereleri yapılmıştır. 

Askerlik mükellefiyeti ka· 
nununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine aid kanun 
layihasının da ikinci müza· 
keresi yapılmış ve kabul 
edilmiştir. 

Kamutay, kamutay binası 

dahilinde bazı tadilat icrası 
dolayısile gelecek çarşamba 
günü toplanacaktır. 

mış, her ikisi mevcudeo 
adliyeye teslim edilmiştir. Bu 
sahtekar memur ile Hürmüz 
hakkında Sulhceza hakimli-
iince tevkif kararı verilmit 
ve sabteklrlar tevkif edil
miılerdir. Muhakemelerine 
yakında baılanacaktır. 

ormana doğru savoşmuştur! 
Balıkesir, (Özel ayları· keıilen tırnakları ile köylü

mızdan) - Dursunbey ilçe· nün çenesını ve ağzını 

sine bağlı Çatalçam k~yün· parçalamıştır. Köylü can 
den bir köylil dağda odun acısı ile ve hayatını korumak 
keserken bir ayının hücu· için son bir ümit ile gayrete 
muna uğramıştır. Güçlü gelerek belindeki bıçağı 
kuvvetli olan bu köyln ayı ayının altında olduğu halde 
ile tam bir çeyrek saat alt çekmiş ve ayının karnına 
alta üst üste heyecanlı, ha· saplamak istemiıtir. Fakat 
yat pahasına bir güreş ayı bıçak çekıildi anlayınca 
yapmıştır. köylünün elini kuvvetle ısır· 

Nihayet ayı bu uzun bo- mış ve elinden bıç•ğı kapa· 
ğuşma sonunda kuvveti rak hızla ormana savuş· 

kesilen ı:avallı köylüyü ku· muştur. 
cakhyarak yere yuvarlamış Yaralı köylü memleket 
ve üzerine çullanmıştır. hastahanesine getirilmiş te· 
Vahşi hayvan bu esnada davi altına alınmıştır. 

~~~~-----..-.~·~,··-~~-... ---~~--'---~ 

Sırplar · 
Son durumu 
l{onuşacaklar 

lstanbul 21 ( Özel )- Lon· 
dradan bildiriliyor : 
Yugoılavyadan buraya sıre· 

len bir hey'et, zorlama ted· 
birlerinden dolayı Yugoslav· 
yada hiıııl olan durumu in· 
giliz ricalile konuıacaktır. 

Fransa 
kar altında bulu-

nuyor 
• lshnbul, 21 (Ôzel) - Pa
ris'ten haber veriJiyor: Fran· 
sanın her tarafına kar yağ
mıştır. Soğuk çok şiddetli· 
dir. Bazı yerlerde münkalit 
keıilmiş bir vaziyettedir. 

Mısır 
Milliyetperverleri cep· 

he teşkil ettiler 
lstanbul 21 (Özel) - Ka· 

hire'den. haber veriliyor: 
Bütün miJliyetperverler, 

tek bir cebhe teşkil etmiş 
bulunuyorlar. Sabık başba
kan Sıtkı paşa da Veft 
partisiJe birleşmiştir. 

Kaza 
loönfl denizaltımız 
bir ltalyan şilebi 

ile çarpıştı 
htanbul 21 (Özel)- lnönn 

deniza'tı gemimil ile Ruana 
adlı ltalyan ıilebr"arasında 
kız kulesi açıklarında bir 
çarpışma olmuştur. Denizaltı 
gemisinde hiçbir arıza vuku· 
bulmamıı yalınız Italyan ıi
lebinin altı delinmiştir. 
Haydarpaşa dan kalkan 11 

~vapurundan" [iki' kişiqdenize 
düşmüş ve boğulmuşlard.ir:-· 

- -
Bergama icra :• memurlu· 

ğundan: 
Beriamanın kadı köyünde 

oturnıakta iken halen yeri 
beUi olmıyan Arif oğlu Mah
mut. 

Bergamada Salih, Ahmet 
ve • Şükrüye olan borcunuz 
için haciz edilen dört kıtada 
gayri menkule 8· 10-935 ta· 
rihinde takdiri j r kıymet ya· 
pılmış olduğundan icra ve 
ifJAı kanununun 13 ncü mad· 
desine göre davetiye tebliğ 
edilmek iıtenmiş ise de ye· 
rinizın belli olmaması hase· 
bile tebliğ edilememiş oldu· 
ğundan tarihi ilanından 

itibaren 10 ıün içinde bir 
itirazınız varsa Bergama icra 
dairesine bildirmenizi dave
tiye makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
idarede mevcut 290 kilo hurd~ kur~un satılmak üzere 

20 gün mllddetle açık arttırmağa çıkarılmııbr. 
lhaleıi 10-12-935 Salı gilnll saat onbeıte Vakıflar di

rekUSrliliünde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. 
isteklilerin mtlracaatları illa olunur. 21 28 6 

.,,,. 
Esir pa:nrmu düşen bir kadmın ı:aziyeıi ·- kadar..:::.:} 

feci bir vazi)'et y oktur • _ 

Şimdi sarayın Y eginesi, zünü, göz yaılarıu· boiabi· 
az evvel Akropol muhitinin lirdi. 
Vasiliki'si olan bu kız böyle "Evin büyük:bahçesi, ceo· 
düşünürken, Velidiz yerin· netten bir niimune idJ, ba· 
den kalktı, yanına yaklaşa- bası her seferden dönüıte 
rak güzel elite daha güzel bu bahçeye mütlaka yeoi 
elinden tuttu ve yanına ge- bir çiçek, görülmemiı bir 
tirdi; sedire oturttu; puruz- kut daha getirdi. Ve aeoç 
suz bir Yunanca ile: kız, yazın boğucu sıcakları•· 

- Otur, sana bir macera 
anlatacağım ve bundan çok 
teselli bulacaksın! Dedi. 

da, bu bahçenin kameriye
lerinde istediii aerinliii bu· 
la bilirdi.,, 

"Bu kız, bir Rum kızı idi. 
Genç kadın, kafi bir tek· Ve oo yedi yaşına ıelmif 

lifsizlikle kolunu Yegine'nin bulunuyordu. iki ay ıonrlı 
boynuna attı, ve genç kızı evlenecek ve onunla beraber 
göğsü ilzerinde sıktı. baıka bir memlekte gide-

Y egine, Arab serdar ve cekti. 
Yeniçeriler tarafından kal- Fakat bu evlenme tarihio· 
dmldığı gündenberi ikinci den bir mllddet evel, bu 
oluyordu ki sıcak ve samimi genç, sırDzel ve mes'ud kıı 
bir muameleye mazhar olu· ıahilin ~güzel bir yerinde 
yordu. · niıanhsı ile geziyorken mil•'" 

Kızlarağasının samimi mu· lümanJardan mllrekkep bir 
amel~sini ıimdi Dillviz'in gurubun taarruzuna uğradı; 
bu aamimi deragusu Jtakib bu mllılümanlar hançerleri11i 
ediyordu. Henilz ondördiinde çektiler ve g~nç kızın aöıO 
bulunan Y egine ( V asiliki ) önünde niıanlısını öldürdüler! 

·bu nevaziı karıııında hisset- "Genç kız ne oldu?. diye 
tiği teessür ve minnetle da· sormak istiyorsun deiil mi? 
yanamadı ve ağlamağa baş· Merak etme onu da aao• 
ladı. söyliyeceğim : 

DilAviz, genç kızın ağla· "Bu silAhlı ve elleri kaob 
masrna mani olmadı ve Ye· Müslilmaolar bu kızı kucak .. 
glne ağlarken: ladıkları gibi sahilde bulunaD 

- Beni yavrum ! · dedi • hafif bir gemiye attılar ,e 
Baıtan baıa çiçek, baıtan Tunus'a gönderdiler. 
başa saadet ve neı'e olan Bu kız, düniln meı'ut ,e 
bir muhitte güzel olduğu söy· şen kızı, Tunus'ta meıhur 
lenen bir kız biiyümüştü. Ba- esir pazarına satıldı. Bu pa .. 
bası tiiccar ve gemici idi. 
Hemen her zaman Marsil· 
ya'ya seyahat eder, avdetin· 
de pek çok para ve bunlarla 
beraber cihanın en güzel iyi
liklerini getirirdi. Bu kız, her 
istediği olmak, her saadet 
vesilesi hazır bulunmak ıar· 
tile büyüdü. Kııın sahile 
yakın bir yerde büyük evin 
penceresinden sahilde bir 
yeri ardı sıra saldıran dal· 
gaları, dalgalar üzerinde uçu
şan beyaz martıları ve uzak
lardan geçen yelkenlileri 
seyrederdi. Yazın bazı iske· 
leye, bazı da bağlara gider· 
lerdi. 

"Kızcağız mes'ud idi. De· 
niz, onun hayatına en ziyade 
hakim olan ıeydi: Babasının 
mevcudiyeti, denizler perile
rinin elinde idi; gördüğll 

aaadetler, hep denizlerin idi. 
Bu ak köpllklO, mal denizler 
biranda bu kızın ıflttn yll· 

zarda binlerce kız, her biri 
bir memleketten ve bir meı'ut 
yufadan aıırılmıı binlere• 
kız vardı; bunlar, bekliyor 
Jar ve güzelliklerine, yaılı
rına göre münasip bir fiatlı 
satılık idiler. Pazarda bulu· 
nan bir kadınınvaziyeti ka
dar feci bir ıey yokturi 
her çeşit ve her yaıtan io .. 
sanlar gelirler, kızlar arı· 
sında dolaıırlar, boylarıo•ı 
kalçalarına, mümelerine ba'" 
karlar, muayene ederler, 
tıpkı ıilrüdeo semiz bir ko· 
yun ıeçer gibi, keyiflerine 
göre bir kız seçmeğe çah· 
şarlar ve eğer pazarlık uyar 
aa, zttvallı bir kızı alıP 
baremlerine götürürler. 

Bazı, bir saray kızı, para· 
sı bol fakat pis, ihtiyar bir 
herifin eline düşer, bunda• 
sonra neler çeker, bir keD'" 
diıi birde Allah bilirl 

Dflvamı var 


