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l.talyan'ların terl{.ettİlileri1Yunan ~ralı, parti baş· 
• . , . kanlarıle ~onuşuyor 

m evzıler' Hahes ler tara- Kondilis hakkında gönderilen mek-

------------------------------~ Hahes'lerden 200 hin kisilik bir 
' <# ' 

liuvvet cepheye vardı 
Adis • Abvba, 27 Habeşler Gorabai ve Gu-

(A.A) - Esrarıen- erlogubi'yi tekrar işgal et-
giz uçaim Adis· mek için tertibat almaktadu-
Ababa'nm 50 kilo· lar. Şu hale göre, Italyanlar 
nıetre doğusunda Ogaden cephesindeki 55 
kain Bicbafton mev- liiıiiiiııılıll günlük mücadelelerinin se· 
kii üzerinden uç· meresini kaybetmişlerdir. 
nıuş ve bu uçma- Roma, 27 (A.A) - Ste-
nın resmi mehafili fani ajansı bildiriyor: 
endişe ve telaşe Bazı ajanların ltalyan as· 
düşilrmüş olduğu • kerlerinden bir kısmını Mı-
hildirilmektedir. sır'a kaçtıklarmı, Mrkalle 
Uçağın bir Amer ahalisinin Italyan kıt'aJarına 

rika'lı ga7.eteciye karşı isyan etmiş oldukları-
aid olduğu öğleni· na ve ltalyan'farın yerli aba-
lince bu teliş ve liye karşı şiddetli muame-
endiıeleri sürekli lelerde bulunduklarına dair 
kahkahalara buak· olan haberlerin asıl ve esası 
ınışhr. yoktur. 
Adiı • Ababa, 27 Adis - Ababa 27 (A.A) -

(A.A) - Hilkiimet Makalleyi işgalleri altında 
Raı Seyyum'un öl- AKSUMDAN BİR GÖRÜNÜŞ bulundurmakta olan ltalyan 
tnUt olduğu hakkındaki ha· leri hamil alta kamyon kay· yerlerini bırakarak Ual-Ual kıt'alan Adi~rat'a doğru geri 
berJer yalanlanmaktadır. betmiş oldukları Amale çar· ve Vardair'e sığınmış olup çekilmektedirler. Habeş hü-

Adis • Ababa 27 (A.A) - pışması sonunda Somalilerle buralardan çıkmadan imtina kiimeti namına söz söyleme-
liükümet tebliğ ediyor : ICalyanlar perişan bir halde etmektedirler. - Det:amı 4 m:ü sahi/ede-

Italyanlar Ogaden cephe· geri çekilmişler ve birçok ------~ ... ~~ 
•i'lıde tam bir hezimet halin- ölü bırakmıılardır. lngiliz harb gemileri Is 
dedirler. Gorahai'den bildi· Panik; Gorahai ve Guer- • 

rildiğine ııöre ltalyan'ların logubi garizonlanna da sıra· kenderı· ye ıı· manında 
dört tank ve ikisi mitralyöz· yet etmit ve bu garnizonlar 

~~~-~------.-~---------

Karşıyaka için iki va· 
pur ısmarlanyor 

~~~---~~·~------~~~ ! eni~ vapurlar 500 f yolcu alabilecek 
ve saattill 4~ mil-katCcıebilecel{til·-

l,inıun a ·tıencl dirnktürii Ilaşm e 

lzmir Liman genel direk
lörlUğü; lzmir - Karşıyaka ara· 
ıında işletmek üzere Avru- ı 
Pıya iki vapur sipariş ede-

cektir. 
Evelce, mülga körfez şir

keti ile bir Alman gemi 
inşaat sosyetesi arasında 

bu hususta muhabere cere
yan etmiş, hatta sipariş 

olunacak vapurların planları 
bile tesbit edilmişti. Fakat 
o zaman Finans Bakanlığı 

gördüğü lüzum üzerine yeni 

vapur alınmasına müsaade 
etmemişti. 

Liman genel direktörlüğü; 
mevcut vapurların ihtiyacı 
karşılayamaması üzerine ba
kanlıkla temasa gelmiş ve 
bu fabrika ile bir anlaşma 
yapılarak iki vapur alınması 
için müsaade istemiştir. 

Fianans bakanlığı, lzmir li
- Deııamı 2 ncı sahifede -

-----------
Malta adasına yeniden toplar getiril· 
miştir. Süveyş kanalındaki donanma 

• 

INGILIZ DONANMASI AKDENlZDE 
lstanbul, 28 (Özel) - in· larında bulunan harb gemi-

giliz donanmasının mühim )erinin de bugünlerde tak-
viye edilecekleri söyleniyor. 

bir kısmı, lskenderiye limanı Son gelen haberlere göre, 
açıklarına ielerek demir Malta'ya yeni toplar Kel· 
atmııtır. SOveyş kanalı açık- mittir. 

• • 
nışanını ver ı 

GENERAL KONDILIS VE ARKADAŞLARI 
Atina 27 ( A.A) - Kral şanının büyük haç rütbesini 

istişarelerine devam ederek vermiştir. 

dün saat 15 te başbakan lstanbul, 28 ( Özel ) -
muavini Teotokisi kabul et· Atina'dan haber veriliyor: 
miştir. Mülakat saat 17 ye K ı y · K d'I' ,. . . ra orgı, OD l IS ID 
kadar devam etmışbr. Kral . . .. 
Ç ld. · · b ·· t lO 4St ıkhdar mevkunde bırakıl-a msı ugun saa , e w 

ve Metaksası da saat 13 te ması hakkında aldıgı mek-
kabul edecektir. tubu, parti liderlerine gös-

Atin,a 27 (A.A) - Kon- terecek ve kendilerile bu 
dilis'in dün kralla yaptığı hususta konuşacakbr. 
mülikat iki saat kadar sür· 
müştür. Kondilis saraydan 
çıkarken gazetecilere beya· 
natta bulunarak krala mec
lisin dağıtılmasını intihabın 
kuvvetli bir hükumet tara· 
fından yapılmasını tavsiye 
ettiğini söylemiştir. 

Kral kendisine teşekkür 
etmiş ve bu hususta istişa· 
relerden sonra bir karar ve· 
rinceye kadar iılerin idare
sini kendisinden rica etmiş
tiş. Kondilis af hakkındaki 

suale cevap vererek bu mes

eleye de temas edildiğini ve 
kralın kendisinden siyasal 
mahkumların bir cetvelini 

istediğini bildirmiştir. 

Kral, bu uğraşma esnasın
da Kondilise en büyük şe· 
ref nişanı olan halaskar ni· ------------Behçet Uz 

Leningrad Sov'yet baş
kanını ziyaret etti 

Moskova 27 (A.A) - lzmir 
şarbayı Behcet Uz, Lenin· 
grat'ta Sovyet başkam Ko
datzki'yi ziyaret etmiştir. 
Kodatzki, Behcet Uz şerefi
ne bir akşam yemeği vermiş· 
tir. Behcet Uz, süel tip aka
demisi hastaneleri deniz mü· 
zesini ve limanı gezmiş ve 
Leninirad süel dairesini, 
klt'alar kumandanı Sapos
kinof'u ziyaret etmiıtir. 

, Venizelos 
'------~~-------~---

. Hany~~~1~ ~ 
. oturacak·_; - ---- -

VENİZELOS.1 ~11 
Istanbul 28 (Özel) - Pa

ris'ten haber verildiğine göre 
V enizelos affedildikten sonra 
Yunanistana dönecek ve doğ
ruca kendi memleketi olan 
Girid'e giderek Hanya şeh
rinde oturacak, ömrünün son 
günlerini orada geçirecektir, 



Hahifı 2 (Ulanl Birlik) 28 ikinci 1 Teıria 951-.-

Yugoslavya'da zecri -tedbirler lnhis3rla:f idaresinde çalışan 
nasıl tatbik olunuyor? işı;ilerhakkındatalimatnamc 

1-lükumet, zecri tedbirler hakkındaki kararnameyi . . . . . 
bütün dairelere ve müessesata gönderdi Rasta ısçılere ve ölenlerıne ailesm yardım edılecekı 

Belgrad'dan yazılıyor; 

Yugoslavya hükumeti, U
luslar kurumunca ltalya aley· 
hine ittihaz olunan zecri 
tedbirlerin tatbikatında son 
derece titiz davranmaktadır. 
HükOmetin bu husustaki ka
rarnamesi, bütün resmi da
irelerle tecim müesseselerine 
gönderilmiş ve buna göre 
hareket edilmesi kat'i 
emirlerle tcblii olunmuıtur. 

Yugoslavya hükumetinin 
zecri tedbirler hakkında ka
rarnamesi aıağıdadır: 

Uluslar sosyetesinin sank
siyonların tanzimine memur 
komitesinin, ulu!ilar sosye
tesi paktının 16 ıncı mad-

. desi medlulünce sosyete üye
ıi bulunan devletlerin ltalya 
krallığı hüküm etine • kartı 
bazı finansel tedbirler tat· 
bik etmelerini derpiş eden 
14 ilkteırin 1935 tarihli ka
rarı ve bakanlar meclisinin, 
bu kararın devletimizce tat
biki mecburi olduğu hak
kındaki 17 ilkteırin 1935 
tarihli kararı mucibince ve 
döviz valörlerle muamele 
nizamnamesinin ~S, 9, 10 ve 
13 üncü maddeleri esas dai
resinde finans bakanı aşğı· 
daki kararı almıştı. 

ltalya krallığı hükumetine 
bütün şubelerine, umumi mü
e11eselerine ve fizik ve mo
ral ıahsiyetlerine karşı, ulus
lar sosyetesi üyesi bulunan 
devletimiz için tatbiki mec· 
burI olan ( Uluslar sosyetesi 
paktının 16 ıncı maddesi) 
nşağıdaki istisnai tedbirler 
vazoiunur: 

1 - Italya krallığı hüku
metine ne bilvasıta ve ne de 
bilavasıta ikrazatta bulunmak 
ve ltalya hükumetinin, ister 
ltalya'da olsun ister her hın
gi bir ecnebi devlette olsun 
yapacağı istikrazlara kayıt 

oluomığa müsaade edilmez: 
2 - ltalya krallığı hüku · 

metin~, bilavasıta yollarla 
her nevi banka kredileri ve 
her nasıl olursa olsun diğer 
krediler açılrpasına, ve eğer 
mevcud ise, ltalya hüküme· 
tine bilvasıta ve yahut bila
vasıta yollarla kredi açılma
•ına müteallik mukavelelerin 
infazına devam olunmasına 
milsaade edilmez: 

3 - ltalya umumi mües
.eselerine ve yahut ltalyan 
budutlan dahilinde yerleş· 
miı bulunan fizik veyahut 
moral şaluiyetlere bilvasıta 
veyahut bilivasıta istikraz
lar verilmesine veyahut bu 
kabilden olmak üzere ister -1 ~ ~!eşrini~~~i 
1935 28 1935 
Kuım Gün 

21 30 

Perşembe 
Arabi ı-354 
Ramazanın 2 

Ev kat 
Öğle 
İkindi 
Akıam 
Yatsı 
imsak 

Rumi 1351 
2ci teş'rinlS 

Vasati 
S. D. 
12 12 
14 48 
17 
18 33 

5 21 

Italya'da ve ister diğer her 
hanııi bir devlette açılan is
tikrazlara kaydolunmafıa mü
saade edilmez; 

edilmesine müsaade edilmez. 
6 - 1 inci ill 6 ıncı mad· 

dede sayılan hükümlerden 
maksad :mevzuubahis mua
melelerinin, ister bilavasıta 
've iıter herhansıi bir milli· 
yete men•up bir mütevassıt 
vasataaile olsun, ic:rasını im· 
klnıız kılmaktadır. Bu karar 
ahklmı, hayır maksadile ku· 
rulmuş olan müesseıelere 

şamil değildir. 

bir koruma sandığı korulacak 

4 - ltalyan umumt müeı
seselerine veyahut ltalyada 
yerleımiş bulunan fizik ve 
moral şahsiyetlere her nevi 
banka kredileri ve her nasıl 
olursa olıun diğer krediler 
açılmasın ve eier mevcut iıe 
bu umumi müesseselere ve 
fizik ve moral ıahsiyetlere 
bilvasıta veyahut bilAvasıta 

yollarla kredi verilmesine 
müteallik mukavelelerin in· 
fazına devam olunmasına 
müsaade edilmez; 

S - ltalyan toprakların· 
da yerleşmiş bulunan '!mu
mi müe.sseseler, fizik ve 
moriJ ıahsiyetler nam ve 
hesabına Yugoslavya dev· 
leli arazisinde aksiyonlar 
çıkarılmaıına veyahut nakdi 
vasıtalar tedarik olunmasına 
ve eğer İtalya'da veyahut 
herhangi bir yabancı deYlet 
arazisinde yapılmakta ise, 
bu gibi müesseseler ve ph· 
siyetler nam ve hesabına 
aksiyonlar kayıd olunmasına 
ve nakdi vasıtalar tedarik 

Bu karar ahkamından, her 
ne ıuretle olursa olsun vaki 
olacak inhiraf döviz ve Va
lör'ler ile muamele nizamna· 
mesinin 19 uncu maddesi ve 
8 ilk teırin 1931 tarihli ce· 
zai tedbirler kanunu muci· 
bince cezalandırılacaktır. 

Bu karar uluslar ıosyete
ıinin alacağı karara ve ona 
istinaden bakanlar meclisinin 
ittihaz edeceği karara desıin 
muteberdir. 

Finanı bakanlığı bankalar 
ve Valör'ler dairesi, yukarı
daki kararın tamam olarak 
tatbiki için ııereken bütün 
tertibab alacaktır. 

Bu karar "Resmi gazete11 

ile illnı tarihinden baılıya· 
rak muteberdir. 

Paris'te Amerikanvari 
haydud çeteleri türedi! 

-·--· Satın aldığı 

dutlara 
kamyonlarla hay

tQtttn kaçakçılığı 

yapan genç kadın •. 
Paris civarında ve Paris'te ı ile evlenmişti. Ve bu kadın 

bir Ganyster, Amerikanvari bu güzel ve asil çocu&"un fe· 
şehir haydudları tü~emit.. nahk yolunda sür'atle ilerle-
Paris ve havalisi zabıta teş- mesine sebep olmuıtur. 
kilatı faaliyet ve heyecanla Bir teklif: 
çetenin reisi olan Botşako Bu ienç ile 'Vikontun 
Jan· Klement ismindeki genç zevcesi, uzunca bir zaman fa 
adamı aramakla meşguldür. kat Kizliece birlikte yqamıılar, 

Bu genç, Fransa'nın maruf buluşmuşlar ve Hviımioler. 
ve yüksek ailelerinden biri- Fakat bir gün Vikont karısı 
sine oıensuptur; babası Fran- ile lBoıako'yu cllrmü met· 
sız ordusunun rütbeli bir za· '"" hud halinde bir gazino da 
bitidir. Yakıoıklı bir genç yakalamış, delikanlı en tabit 
olan bu Paris Gaoıtri, çok bir it olmak üzere firara 
genç yatmda spora merak kalkıımış, fak at güzel kadın 
etmit ve birkaç defa da bi- kendiıine •on sistem bir 
siklet yarışlarında birinci gel- tabanca vermiı ve: 
miştir. Esasen bu spor me· - Haydi, bir erkek oldu-
rakı hasebile idi ki, Ra.smon ğunu gösteri Demittir. 
Barbie ile tanışmıştı. Bu ka· Boşako, Vikont'un üzerine 
dın o zamanlar bir Vikont bu tabanca ile bir kaç el 

inhisarlar genel direktör
liliü, müskirat, tütün fabri· 
kalarile yaprak tütün bakım 
ve işleme evlerind~ çalışan 
işçiler hakkında yeni bir ta· 
limatname hazırlamıştır. 

Pek yakında tatbikine baş· 
lanacak olan bu talimatna
me' de işçiler, yardım işçisi, 

çırak, imalat işçisi, nezaret
çi ve usta olarak beş kısma 
ayrılmıştır. 

işçi grupları sınıflarının, 

Romanya bankası 
Tuhaf bir karar verdi 

Romanya bankası, lazım 

gelen dövizleri önceden de· 
pozito etmeden veya 45 gün 
içinde bu dövizlerin verile
ceğine dair banka garantisi 
ibraz etmeden önce hiçbir 
ihracatçının mal ihraç etme
mesine karar vermiştir. 

Bankalar, böyle bir ga· 
ranti vermeği reddettikle.ri 
cihetle, ihracat durmuş gibi 
bir haldedir. ihracat tacir· 
leri, bu duruma son veril· 
mesi için teıebbüslerde bu
lunmaktadırlar. 

ateş ettiği halde, kurşunlar
dan hiç birisi hedefine isa
bet etmemiştir! 

Bu hadiseyi, tabii olarak 
bir mahkumiyet takip etmiş 
ve genç tc bu suretle haya· 
tının ilk (sabıkasını) kaydet· 
miştir. 

Bundan ıonra bu genç, 
kadının temin ettiği para 
ile birçok kamyonlar satın 
almıı ve bunlarla hudutlar· 
la tütün kaçakçılığına baş
lamıştır. Fakat, şoförlerinden 
bazılarının ihaneti yüzünden 
taahhüt ettiği tütünleri tes· 
lim edememit ve büyük za
rarlara uğramıştır. Buna 
rağmen kaçakcılıktan vaz 
geçemiyen bu adam, faaliyet 
sahasını değiıtirmemiş, gene 

kaçakcılıkta devam etmiştir. 
Bir gün kaçakcı takib müf
rezeleri 2000 kilo tütün 
kaçırırken 200,000 frankhk 
lüks otomobilini durdurmuı· 
Jar, neticede bu kıymetli 

otomobil milaadereye tabi 
tutulmuştur. 

Bunun üzerine Boıako, 
kaçakcılık yerine, kurduğu 
yeni bir çete ile otomobil 
hırsızlığına başlamıştır. 

T;~st0n Tayyare Sineması Tii·tr 
.......,wB;ğün Büyü Fransız ecff6f* Aif;.;;--Dödenin edebiy~t Aleminde """inkilip ..... yapan"""" 

ve dünya dillerine çevrilen şah eser romanından iktibas edilen güzel film 

----.-SAF 0---
Derin bir aşk - hey~canlı bir mevzu - enfes bir film 

Aleksandr Dö Makzin "Ladam Okamalya,. sı, Emil Zolanın "Tata"sı gibi mu
harrine dibi unvanını kazandıran "SAFO" romanından çok daha iyi bir ıekilde 
filmde canlandırılmııtır. 

Oynayanlar: (Komedi Fransıı) tiyatroıunua bütlia artistleri. 
--...ol!'!~_..-~ .... ----------

A YRICA: En son FOKS Jürnal "TOrkçe ıözlli" • MIKİ (Canlı Rt:simler) ---------s ti •. Her gün 15 - 17 • 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 enan saa erı. seanslarında talebelere tenzilitlı~bilet verilir. Pazar günü 
11,30 - 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktu..-. 30 • 40 • 50 Kuruştur. 

gündeliklerinin ve zam müd
detlerinin tayini icabında 

ııenel direktörlük tarafından 
değittirilecektir. Çalışma sa· 
atinin haricinde iş görecek 
olan işçiye yüzde 50 zam 
verilecektir. 

Gündelikler, on J>eş günde 
veya haftada bir olarak ve
rilecektir. İşcinin sıhhi du-

rumu çalışmasına müıaaid 

değil ise, kendisine bir ikra

miye verilmek suretile işten 
uzaklaştırılacaklar. fş başında 
kazaya uğrayan işcinin de 

tedavi masrafı idare tarafın· 
dan temin olunacaktır. 

Üç günden fazla hastalığı 
süren işçiler, rapor getirmek 
mecburiyetindedirler • Eğer 
işçinin hastalığı daha fazla 
uzarsa • rapor 'getirmek 
şartile - kendisine üç hafta 
nısıf gündelik ve üç haftada 
dörtte bir gündelik verile
cektir. Bu altı hafta içinde 
işçi iyileşmez veyahut sakat 
kalırsa, idare bir ikramiye 
vererek işine son verecektir. 

idare; işçilerinden biri 
ecelile ölürse dul anne, ba
ba, karı ve küçük çocuğile 
evli olmıyan kız kardetine 
ve ihtiyarlıktan dolayı çalı-

şamıyacak olanlara da ikramiye 
verecektir. Evlenen işçi kızı 

koruma sandığında birlk111İf 
olan parası miktarında bit 
çeyiz ikramiyesi verilir. Ge" 
be işçi kadınlar, çalıştırıla• 
ınıyacakları müddet te yarılll 
gündelik alırlar, Bu müddet 
doğurmadan evvel ü~, c:!o• 
ğurduktan sonra da üç haf• 
tadır. Ölen iıçinin cenaıe 
masrafı derhal ailesine veri" 
lecektir. 

inhisarlar idaresi, işçiler 
için birde koruma sandıi' 
yapmıştır. Bu sandığın ser" 
mayesi, sandık azası olıO 

daimi işçilerden kesilecek 
yüzde 2; ve bankaya yatırı• 
lan sandık paralarının geti
receği faiz ile işçilere saD" 
dıktan verilecek borç par•· 
ların faizinden terekküp et• 
mektedir. işçiye sandıktaO 
verilecek borç paraya oıu· 

kabil senede yüzde altı faiS" 
alınacaktır. 

lşcinin idare ile alik ... 
kesilirken, fabrika bıtkım '' 
işleme evi idaresine ve kO" 
ruma sandığına olan borçlafl 
mahsub edilir. Ölen işcilerİJI 
sandıkta biriken parası fe' 

resesine dağıtılır. 
Talimatnamede, mücazatı 

mükafat, işten çıkarma ,e 
izin verme işleri hakkında d• 
bazı maddeler vardır. ··-Brezilya'ya 

Kahve mukabilinde 
kömilr satacağız 

Brezilya'dan aldığımız kah· 
veye mukabil, bu memlekete 

Bayburt'lu 
ritciler 

Şehrimize de gele
cekler 

kömür satmak için hükôme· lstanbul' da bir kaç oyuD 
veren Bayburt'lu ciritcileriO timizle Brezilya arasında ko- · 
gelecek hafta içinde şebtl" 

nuşmalar yapılmaktadır. mize de gelmeleri mubte" 
Son dört ay içinde satın meldir. Bayburt'Ju ciritciJeriO 

alınan kahvelerin bedeline Istanbul'dan evvela Ank•" 
karşılık olarak memleketi- ra'ya ve oradan şehrimiıe 
mizden Brezilya'ya 60 bin ton gelecekleri söylenmektedir. 
kömür gönderilmiştir. 

Gelecek yıl bu miktarın 
iki, üç kat fazlalaşacağı sa· 
nılmaktadır , 

Brezilya, şimdiye kadar ln
giliz kömürü almakta idi. ln
giltereden bu memlekete 
934 senesinde ihraç olunan 
kömür 623,668 sterlin değe· 
rinde ve 717,190 tondur. 

•• 
Yunanistan 

Bizden mıs1r alacak 
Yunan Finans ve Ekono

mi bakanları tarafırdan ka· 
bul edilen bir kararnameye 
göre, hükumet dağlık yerler 
de oturan halkın ihtiyaçları 
için Ziraat bankası vasıtasiJe 
30 bin kilo mısır almağa 
karar vermittir. Bu mısır, 
Türkiye, Bulgaristan, Yugos
lavya, Romanya, Arnavutluk 
Sovyetler birliği ve Arjan
tin'den satın alınacaktır. ·-Mısır'a kavun 
Pire'ye de kasaplık 

hayvanat gönderildi 
Dün lskenderiye'ye giden 

lzmir vapuru i'e Pire'ye ka
sablık hayvanat, Mısır'a da 
mühim miktarda kavun gön· 
derilmiıtir . 

~---... ·•· ' 
Karşıyaka için i1'1 

vapnr ı~marladı1' 
- B(l§tarafı birinci sahifede 

man genel direktörlüğüne blJ 
hususta salahiyet vermiı '~ 
iki vapur sipariş etmesi11ı 
bildirmiştir. 

Vapurlar gene eskiAlm•D 
sosyetesine yaptırılacaktır· 
Beheri beşyüz yolcu alabile". 

cek olan bu vapurların sür'at• 
saatta on dört mil olacaktır· 

Bu iki geminin bedeli, kleriog 
usulile ödenecektir. 

Sosyetenin göndereceği 
modellerden beğenilecek bir 
tip, derhal sipariş edilecek 
ve milmkün olduğu kadar 
süratle yapılması isteoe" 
cektir. 

Bayraklı'da M. Riz'in ter 
sanesinde kızağa çekilmi! 
bir durumda olan iki esk• 
vapurun genel direktörlükçe 
satın alındığı ve bu iki ge" 
minin tamir edildikten soıır• 
lzmir Karşıyaka araııııd• 
işletileceği haberi doğru de" 
ğildir. 

Konak'ta yapılacak olall 
betonarme iskelenin de pro" 
jeleri hazırlanmaktadır. Bıs 
iskelenin inşasına ilkbaliat" 
da başlanacaktır. 

D 
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N. v. #'ıııııııııııııııınııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111u' Olivier ve şQrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

vv. F. H. Van ~'f ürk Hava Kurumul Si Limitet vapur ROY~LuM:!~~,:s~oAIS C~';,':n~~~·;:~i .. ~aa:::~. 
Der Zee 5 . § acentası u C~Rlf;S " vapuru eJyevm Goteburg Oslp ve Jskandb 

B k P 
• limanımızda olup 2(j 2nci navya UmanlarJ için yllk 

& Co. ~ üyü ıyangosu ~ Cendeli Han. Birinci kor- teırinde Anver• Roterdam, alacacaktır. . 
l>EUTSCHE LEVANTE LıNIE = s don, Tel , 2443 Amsterdam v~ Hambıırg '* ERLAND ,, pıotöri\ 14 

"MACEDONIA" vapuru g Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ Ellerman Linyn Ltd. limanları için yük alacakbr. lnci k~nqnda bekl~nnıefdç 
balen limanımızda olup An- = . . ı• § Liverpool battı: 14 

ORESTES " vapuru 30 olup yükqnü tahliye ettikteq 
r n etmı~ 1r .2aci teırinde beklenmekte sonra Roterdam, Haıpgurg, 

vers, Roterdam, Hamburg s_ zen ı.rı v • E= " O PORTO " vapuru li- ı k hl. k k B 1 k - 1-1 o up yü ünü ta ıye etti ten Danimar a ve a. tı ~A: 

ve Bremen için yük al- ~ 2.inci keşide il Birinci Kanun 935 tedir. ~ manımıJda olup Liverpol ve ıonra Bur gaa, Varaa ve qilleri için yük alaçaktar, 
ınaktadır. - - Svvenıeadan tahliyede bu- Köatence limanları için yük SERViCE MARJTJM 

"ISERLOHN " vapuru 9 ~ Büyük Ik rami ye: 30,000 Liradır ~ lunmaktadır. alacaktır. ROUMAIN 
Bci. kinunda bekleniyor, -

12 
- "BULGARIA" vapuru 15 "FAUNA" vapuru 2 lnci "OL TUZ" vapuru 3 lnpt 

=== Ayrıca: 15,ooo, ,ooo, lo,ooo liralık ~-- · d 1 20 kinundan 5 lnci kinuna kinunda Köstence, Sulina, 13 Bci. kanuna kadar Anvers, son teşrın e ge ip ıon - • k • l 1 b h • (2 ) ı· } k b" = kadar An ven, Roterdam, Galas ve Jiıııanları için yijk 
Rotterdam, Hamburg ve §§ ı ramıye er e e erı o,ooo ıra ı ır ;;; teırine kadar Liverpol ve Amıterdam ve Hamburg li- alacaktır. 
Bremen için yük alacaktır. ~ mükafat vardır. § Glaskov için yilk alacaktır. manları için yük alacaktır. ..PELEŞ" vapuru 18 lncl 

"AKKA,, vapuru 23 Bci. ~ - _A .. ROUMELIAN" vapuru "ULYSSES" vapuru 2 kanunda gelip 19 lnci ki-
kinunda bekleniyor, 26 Bci. ~~lflllJlllllllf lllllllllllflllllllllllllflflllflHlllllJlllllllllllllllllllJllllJllllllflllllll~~ ikinci teırioio ıonunda bek· lnci kinundan S lnci ki- nunda Malta, Ceoova, Mar .. 
kinuna kadar Anvers, Ro- - nuna kadar Anvera, Roter- silya ve Barselona hareket lenip Liverpol ve Svven· 
terdam, Hamburg ve Bre- dam, Amaterdam ve Ham· edecektir. 

seadan tahliyede buluna- b ı ı · k 
lllen irin yük alacaktır. ı.'.' ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!; urg iman arı ıçin yü Yolcu ve yOk alır. 

T :.: = caktır. 
AMERICAN EXPORT LINES- Londra hattı: alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA BAŞDURAK 14HERCULES" vapuru 13 Kumpanyası 

NEVYORK iL.ii . N u·· "70ET " BULGARIAN " vapuru lnci kinunda beklenmekte il TOYOHASHI " vapuru 
"EKSARCH,, vapuru 12 U-U AMDI b 18 son teırinde gelip Londra olup yükünil tahliyeden 15 lnci kanunda Singapor, 

Bci. kanunda bekleniyor, Sıhhat Ezanesı· ve Halle gelip tahliyede bu- sonra Burgaı, Varna ve Şanghay, Kobe, Moji, Oska 
Baston, Norfolk ve Nevyork lunacaktır. Köstence limanlarına hare- ve Yokuhama limanlar1 için 
İrin yük alacakhr. ket edecektir. yük alacaktır. 
ı- "OPORTO " vapuru ilk SVENSKA ORIENT 

' 1EXAMELIA,, vapuru 17 Yalnız taze temiz ve ucuz ililç ve tu· ilandaki geliş gidit tarih· 
B 

kAnun iptidasında dönüp LINIEN 
ci. kanunda bekleniyor, valet çeşitleri satar. lerile navlonlardaki değişik-

Nevyork için yük alacaktır. Londra ve Hull _ için ryük MFREDENSBORG,, vapuru liklerden acente mesuliyet 
Sıhhat Balık Yag"" ı alacaktır. 25 2nci teşrinde beklenmekte 

"EXCHANGE,, vapuru 20 G S olup yükünü tahlı'yeden ıonra kabul etmez. B The eneral team Navigation 
ci. kanunda bekleniyor, Norveç.yanın halis Morina Balak yağıdır. Roterdam, Hamburg, Copen- Fazla tafsilat için ikinci · 

Norfo)k, Nevyork için yük Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. Co. Ltd. bage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tah-
•lacaktır. · Biricik satıı yeri "PERTER,, vapuru 19 son Goteburg ve Iskandinavya liye şirketi binası arkasında 

''EKSILONA" vapuru 26 BAŞDURAK teırinde gelip 21 son teşrine limanları için yük alacaktır. Fratelli Sperco acentalığma 
Bci. kanunda bekleniyor, Hamdi NOzhet kadar Londra için yük 14GOTLAND" motörü 29 müracaat edilmesi rica olu-
Boston ve Nevyork için yük SıH HAT EzANESI alacaktır. 2 nci teırinde beklenmekte nur. 
•lacaktır. Not: Vurut tarihleri ve olup yükünü boşalttıktan Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
~RMEMRNT H. SCHULDT *~~~~~~~~~~~~~~~~- vapurların isimleri üı:erine ---=-

değişikliklerden mes'uliyet ı t b ı T k 
"TRO~~~:g~~apuru 4 J kabul edilmez. 8 an Ü ve fa ya 

B zmir Eşrefpaşa hastanesi haQta- "" 1 ci. kanunda be~leniyor, .,, ~atı ık motör Şeker Fhrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Anvers, K oterdam ve Ham- b b • d f k 1 
burg için yük alacaktır. a etın en: 12 beygir kuvetinde (Dizel) Sermayesi3,000,000r Or irası 

JOHNSTON VVARLFN LI- Hastanemiz için alınacak olan 131 kalem muhtelif cinste markah az kullanılmıı bir İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 
NE - LIVERPUL afatı tıbbiye 19-11 -935 günlemecinden itibaren 20 gün OTtOtör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatlan 
"' JESMORE" vapuru 14 müddetle · münakasaya konulmuştur. Taliplerin alınacak s .. B k 

B ilin olunur. • mer an ci. kanunda bekleniyor, alitı tıbbiyenin cins ve miktarlarını görmek ve şeraiti an- • ---- U ---• 
Anversten yük çıkarıp Bul- lamak için hastane heyeti idaresine müracaatları ve 
garistan ve Romanya liman- ihale günü olan 9-12-935 pazartesi gunu saat do- Alı• Rıza 
larına yük alacaktır. kuzdan on ikiye kadar encümeni vilayete milracaat-

Geliş tarihleri ve vapur: )arı ilan olunur. 20-24-23-2 3771 
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel
r:ı:ıe tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez." 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: Mücellithanesi 

idarede mevcut 290 kilo hurda kurşun satılmak üzere Yeui Kavatlar çarşısı 
20 gün müddetle açık artbrmağa çıkarılmııtır. 

ihalesi 10-12-935 Salı günü saat onbeşte Vakıflar di
rektörlüğünde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. • 

No. 34 

isteklilerin müracaatları ilan olunur. 21 28 6 377911·--------• 
ôkanrenler! Mut-

.. 

laka (Okamentol) 

ôksftrftk şekerle· ~ 
rini tecrftbe edi ~ 

tiz .. ~ 
~ 

:Q 
~ 
> 
= eTj 
~ 
~ 

~ 
Ve Pftrjcn ~abapın ~ 

en ftstnn bir mfts· ~ 
bil şekeri olduğu.. > Q.c 
nu unutmayınız. .l.) ·--------0 
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Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·r 

lzmir şubesinde bulursunuz 

• 11111111111111 lll lll il il l il il il lll il il il il lll l l il il il l lll lllJI 11111111111111111111111111 111111111111-

- lzmir yün mensucatı~ 
~Türk Anonim şirketi=: 
~ İzmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nin Halka· 
~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olnn = 
_ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, 

:: şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -= kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 = 
=: numaradaki (~ark Halı Tilrk Anonim şir- ~ 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkQr fabrika- ~ 

nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum §15 - -
_ olan mamulattm muhterem mll~terilerimize bir := 
:: defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. =: = Perakende satıı yeri Toptan sabş yeri = = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark = ~~· 

~ 

o !I ıu ıı-1 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgO.n 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

S Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. = 
~---.... ~ biraderler ~ 
~ =: Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza § 

~ ve biraderleri ~ = Yeni manifaturacılarda mimar ;;;; 
;;;;; Kemaleddin Cad. Yünlü:mal- ~ 

9ıliıiıııfıftiıiıii11Fıiııı~ıiiııfıiiiıllılıftliiıııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııu 1 
~ 



(Ul111al Birlik) 

r 

SON ' TELG~AFLAA 
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' -

l{ilğıd fabrikamız; ikinci kanun 
içinde işlemeye haşlıyacaktır 

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

Büyük önderimiz Atatürk, Bursa ve Kemlik'te temeli 

atılacak olan fahrikalarım1za ad verdiler ... 
lzmit, 27 (A.A) - Bışba· 

kan ismet lnönü beraberle
rinde Ekonomi Bakanı Celil 
Bayar cumuriyet merkez 
sümer, iş bankaları genel 
direktörleri olduğu halde 
9,45 de Ankara postasına 

bailanan özel bir vagonla 
buraya gelmiılerdir. ilbay 
Hamid parti başkanı Zon
iuldak saylavı Halil başba
kanı viliyet hududunda kar
ııladıklara gibi istasyonda 
bOyilk bir kalabahk bulu-

nuyordu. 

Kalabalık arasında do· 
nanma kumandanı amiral 
Şükrü, üssü bahri kumandanı 
ve bir çok zevat bulunuyor
lardı. baıbakan doğruca 
inşaat ve montajı tamamen 
bitmiş olan kiğıd fabrika· 
ıına iİtmiş fabrikayı büyük 
bir dikkatle incelemiştir. 
Sümerbank a-enel direktörü 
Mehmed Ali başbakana fab· 
rika hakkında izahat ver· 
mişlerdir. 

Fabrika üç buçuk milyon 
Türk lirasına mal olmuştur. 

Mısır'a yeni lugiliz kov· 
v~tleri gönderiliyor 

"'P ester Loid,, gazetesi, petrol için 
anbargo konmamasını istiyor 

lıtanbul 28 (Özel) - (Peı· 
ter Loid) ıazetesinin verdiii 
malumata nazaran, Mıaır 

hldiseleri Londra siyasal 
çeYenlerinde çok fena tesir
ler uyandırmıı ve Inıiltere'yi 

Akdeni:ı'de yeni tedbirler 
almaia sevkeylemiıtir. Ayni 
iazete, lngiliz'Jerin M11ır'a 
yeni kuvvetler ıöndermek 
Ozere olduklarını yazmak
tadır. ........... 

lnebolu faciasının mu

ikinci Kanun içinde işleme
ye açılacaktır. Fabrikama 
kiiıt ihtiyacımızın yüzde el· 
lisini karıılıyabileceii anla
şılmaktadır. ismet lnönü re· 
f akatindekilerle birlikte saat 
12,30 da Ertuğrul yatı ile 
Mudanyaya hareket etmiştir. 

Memleketi yükseltici ve 
refaha götüren her işte ol
duğu a-ibi milli sanayının 
kuruluş ve genişleyiıinde de 
yakın ve yüksek alakasını 
göstermiş olan Atatürk Sü· 
merbank tarafından burada 

kurulacak ve temelleri yarın 
başbakan lzmet lnönü tara· 
fından atılacak olan Kam
garn fabrikasile Gemlikte 
yapılacak sun'i ipek fab· 
rikasına ad vermek 
ıuretile yeni ve mutlu bir 
teveccüh iÖstermişlerdir . 
Bursa'da kurulacak fabrika-
nın adı Tnrk kökünden 
geldiği sabit olan Merinos 
ve Kemlik'te kurulacak fab
rikanın adı da ıene Türk 
kökünden geldiği ilmen izah 
edilmiş olan (Sun'i ipek) 
olacaktır. 

Ça'nakkaJe. Vapu
ru yüzdürüldü 

~~~----~--·~----~~-
Bandırma vapuru, yoz yir~i. yol-

cuyu Istanbul'a getirdi 
lıtanbul, 28 ( Özel ) - mize getirilmiştir. Çanak· 

Bozcaada açıklarında karaya kale'nin 12 yolcusu; deniz· 
oturan Çanakkale vapuru yoJları iıletmeıinin Bandır· 

ma vapuruna aktarma edil· 
yUzdiirlllmiiştür. Tahlisiye miş ve bu sabah ıohrimize 
gemiıinin yedeğinde şehri· getirilmittir. 

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

ltalyan'ların terk.ettik· 
Besimmiş! leri mevzilerHabeşlerta 

Celiil Bayar'a v;;i·I;~ raporda, ikin· rafından İşgal olunuyor 
• .. -Ba,ıarafı linci sahifede - ıeri çekilmeleri, Habeı'lerin ' 

sebbibi 

Cl kaptanın yanlış hareket ğc aalıbiyet sahibi olan bir ccııretini artarmııtır. Habet 
. "" . b • Jd. . . zat, bu milnasebetle ltılyan • orduları, ltalyanların terket-

ettıgı 1 1 rı)ı yor ların Makalle'nin şimali ile tikleri mevzileri tedrici su· 

Ankara, 28 (Özel) - ine· atılırken baıında bulunduiu münakalelerinin inkıtaı ui· rette işıale baıôlamıılardır. 
bolu faciası hakkında deniz- halde mllvazenesi:ılik huıule rama1tadaa kor~m~kta ol- lstanbul 28 ( zel) - Ha· 

il . 1 t . 'daresı· tara· aeleceg .. ini düşilnmemiı ı'mı'ş duklarını söylemııtır. beı orduıunun, ber taraftan 
yo arı ıı e meaı ı • R S , . t · nhi ı . . * aı oyum a teslım olmuı sıe en yenı m mmıt a tec-
fındao verılen raporda, Ehli vukut t~rafından ha. olan yerli bir ltalyan zabiti, biz edilmekte olduğu ve Bel· 
facianın mes'ulü vapurun zırlanan ve milddeiumumili· ltalyan'ların Makalle'yi iıgal çikadan yeni relen subayla· 
ikinci kaptanı Besim olarak ğe verilen rapor tetkik edil· etmekle bllyilk bir tabiye rıo, Habeı cephelerine da· 
r~sterilmektedir. mektedir. Bu raporda facia- batası yapmıı olduklarını ğıldıkları, Paris'ten haber 

Çünkü ikinci kaptan ııe· nın mes'ulu mütehassıslar ıöylomiıtir. veriliyor • • , 
1

• • 

miye hem fazla yük ahnıı tarafından sarahaten gös· lstanbul 28 (Özel) - Pa· 
ve hem de mallar denize terilmektedir. risten haber verildiiine göre 

---------•• bundan altı hafta evvel yola 

Kam o tayda 
Gediklilere manevra· 

lorda verilecek 
yemekler 

Ankara, 27 (A.A) - Ka· 
mutay bugiln F. Siliyın baı
kanlığında toplanarak deniz
altı botlarında kullanılan 

ıedikli ve mlikellef . küçilk 
zabitlerle efrada seferde 
manevralarda tatbikatlarda 
hazır yiyecek verilmesi de· 
aiz mensuplarına mahıus 
yemek bedeli hakkındaki 
kanun liyibaları ile imalitı 
harbiye fabrikalarındaki mü
tebaasıs zabitlere verilecek 
ınndeliğe aid kanun llyiha
larının ikinci müzakereleri 
yapılmıı ve kabul edilmiıtir. 
Kamutay cuma ıllnü topla
aacaktır. 

lngilizler 
Mısır hükft 
metile ko-
nuşmağa 

hazır 

çıktıkları halde yağmurların 
baılamasından dolayı cephe
lere henilz yeni varan ikiyilz 
bin kişilik Habeı kuvvetle
rinin en çoiu, talim sıörmüı 
aakerlerdir. Bunların, yakın· 
da baılıyacak olan sıenel ta
arruzda büyilk iıler iÖrecek· 
leri, Habeı aıkeri çevenlerin
de ümit ediliyor . 

lıtanbul 28 (Özel) - Mısır 
hudutlarına iltica eden ltal· 
yan kuvyetlerinin derhal ıi
llhtan tecrit edildikleri ha· 
ber veriliyor • 

lstanbul 28 (Özel) - Kahi· • Iıtanbul 28 (Özel) - Mare· 
re'den haber veriliyor: 

lnsıiliz fevkallde komiseri 
Kral Fuad tarafından kabul 
edilmiı ve uzun müddet ko· 
ouımuıtur. Söylendiğine göre 
lngilizler, Mısır hllk6metile 

1923 temel yaıa11 hakkında 

konuım•i• hızar imiıler. 

ıal Badoğliyo, rene) kuman· 
dayı selefi mareıal Dö Bo
no' dan teslim aldıktan sonra 
derhal bir tamim neıretmiı 
ve doiu Afrikasındaki du· 
rumuo, baıt•n bap yeni bir 
ıekil alacatını bildirmittir. 

lstaabul 28 (uzel)- ltalyaa· 
lırın, Adirrıt ve Mıkallı'dea 

Fransa'da 
Eski muharipler harb 

istemiyorlar 
lıtanbul 28 (Özel) - Pa· 

risten haber veriliyor: 
Eski muharipler, bir ko

mite teıkil ederek harp 
aleyhinde proparanda yap· 
mağa karar vermitlerdir. Bu 
komitenin, Fra~ıız batbaka
nına bir muhtıra vererek 

.barış için sarfedeceii meıa· 
ide eski muharipleri yanı 
baıında yardımcı olarak bu
lacağını bildireceklerdir. 

Yağmur 
Dün akıamdanberi baılıyan 

yağmur, fasılaıız bir surette 
yağmaktadır. Mlilbakatın bir 
çok yerlerinden alınan ha
berlere a-öre, yağmur oralar
da da yağmııtır. 

Rençperler, bu durumdan 
çok memnun ıörtınliyorlar, 
kıtlık zer'iyat birçok yerler· 
de haylı ilerilemlıtir. 
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Sarayda bir Rum 
~DöLBERü~ 

• 
Yegane'nin en büyük zevki, Bo· 

"" . . . 
gazı çının 

liğini 

doyulmaz güzel
sey retmekti ... 

Ye2ine'oin asıl bayatı işte 
bu Topkapı sarayından baş
lamış ve tarihi bu sarayda 
inkişaf etmiştir. 

* • • 
V asiliki, yeni ismile Ye· 

gine, sarayda bu suretle 
birkaç gün a-eçirdi. 

Yeiine, eier Dilavizle 
karşılaşmamış olsaydı, ( ta
vuk ve kümes) tabirile ta· 
rif edilebilecek olan bu sa· 
ray hayatı içinde vereoa olup 
iidecekti. Yeginenio tesel· 
lisi, Diliviz idi. Onunla gö· 
rüştüğü, onun yanında bu· 
lunduğu zaman berşeyi unu· 
tabiliyor. 

Y egine, köyünden çıkar
ken "Saray,, diye başka bir 
ilem, başka bir hayat ta· 
ıavvur ediyordu. Fakat, şim· 
di sarayların barem daire· 
ıinde idi. Burada her mil
letten kadın ve kızlar, er
kekler vardı. Burada, çok 
tuhaf, görünüt itibarile:kay
gııız bir bayat yaşanıyordu; 
Sanki her kadın ve kız, her 
haremaiası veya insan bir 
aiaç idi, dütilnmez, kaygı 
bilmezdi! 

Halbuki bunların her bi-
• risi, batlı baıına bir elem ve 
ııtırab demekti; her birinin 
baııadao neler geçmlı, her 
birisi ne aziz canlardan ay
rılmıı veya zorla koparılarak 
buraya getirilmişti. 

Kadınların yüzde doksanı· 
nın hayattan beklediği ve 
umduğu bir gayesi yok
tu; yiyor, içiyor, uyuyor, 
uyanıyor, gülüyor... Ve ... 
Sıraıı gelince, bünkirın 

zevkine hizmet ediyordu! 
Y eglne bu bayatı dikkatle 

tetkik ediyordu. 
Onun ikinci bir teselli ve 

zevki de, sarayın kafesli 
pencerelerinden Boğaziçinin 
doyum olmaz gii:ıelliğini 

seyretmekti. Bu gllzellik 
onu aaatlarca oyalıyordu. 

Diliviz, sarayın en göz· 
desi bir kadını idi; kızlar 
ağasının küçtık bir muvafa· 
kati ile ara ·sıra Boafurda 
Tereme - eski zamanın te

nezzüh sandalları • ileı sıe
zintiler yapabilirdı. Bu imti
yaz heman sadece DilAvize 
mahsustu. 

Yegine'de Diliviı'in bu 
imtiyazından sık, aık istifade 
ediyor; bu suretle sarayın 
dört kalın duvarı, loı ve 
yarı karanlık daireleri ara
sında çilrUmekten kurtulu· 
yortlu. 
Birıün, sarayın yarı karan· 

lık bir odasından rene Boı· 
foru seyrediyorken· arkadan 
birisinin ayak aeılerini duy· 
du ve dönilp bakınca, kuz
guni siyah bir haremağası 
sıardii. Arab, yarım karan· 
lık içinde, bir hayalet gibi 
dim-dik durmuı ve kendisi· 

ine saygı ile bakıyordu. Göz· 
leri parıl parıl parlıyor du· 
daklarında hafif bir tebea
ıtlm vardı. 

Yerine: 

Fnik Şemsed din, 
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1 
- Ne istiyorsun benden?· 

Diye sordu. Arab, hürmetle: 
- Diğer kızlar bahçede 

eğleniyorlar, ve seni bekli
yorlar! Mevsim yazdır, tabii 
bahçe her yerden dab• 
serindir! Dedi. 

Y egine bu muameleyi ilk 
defa olarak görUyordu.Çüo· 
ki bu ana kadar saray k•• 
dınları kendisi ile fazla te· 
mas etmiyorlar, batta bir 
derece kaçınıyorlardı bilel 
Zaten yanlarında da yapılı· 
cak bir iş yoktu, Türkçe 
bilmiyordu! 
Bununla beraber, hiçbirşeY 

söylemeden Arap haremağa" 
sını takip etti. Geçtiği hareOS 
dairelerinde, dehlizlerde bir 
mezar sUkiitu vardı. Bahçeye 
inmemiş olan kadın ve kıı· 

lar da, kafesler arkas1DdaP 
güneşin batışını seyrediyor· 
lardıf. 

Nedense, Yegioe'nin kal-
binde derin bir sıkıntı var~•· 
Kara bir el, kocaman kap· 
kara bir el, kalbini avuçla· 
mış, sıkıyor, sıkıyordu! 

Arap hadım ağası önde 
olduğu halde sarayın bab· 
çeıine çıktılar. 

Sarayın bahçesinin baı 
kısmı, yaseminlik ve güU01' 
idi. Yazın bu sıcak gUntınde, 
bu bahçe ferah verici bir 
ıııaı&ara arzediyordu. 
Yegine'nin Atina'da çiçek· 

lere çok düşkün oldutuoll 
ıöylemiştik; yaseminleri gö· 
rünce biraz ferahlar gibi ol· 
du. Güzel ağaçların altlarıad• 
güme, güme it ızlar vardı· 
Arap önde · olduğu halde baJ 
kadın gümelerinden birisine 
doğru gidiyorlarken, hadılll 

atası birden durdu ve ark•·. 
ya döndll, elile aizını kı· 
padı . 

Bu sırada, kadınlar vey• 
kızlardan da bir kısmı kof· 
tutar, araba yardım ettileri 
arap, bu yardım sayesinde 
Yeganenin el ve ayaklarını 

bağladı ve sırtına yüklendi!. 
Vakit oldukça geç idi. 
Güneı batmakta ve ka· 

ranlık baılamak üzere idi. 
Yegane, bu ani taarruz 

ile ne olduiunu bilemedi, 
yarı . baygın bir halde idi. 
Kadınların bir şeyler söyle" 
diklerini duyuyor, fakat ae 
dediklerini anlayamıyordu. 

Deı1amı var 

••• 
Ingiliz kralı 

, 
Yeni kabine nyeleriıı• 

kabul etti 
lstanbul, 28 (Özel) - Io· 

giliz kralı Corc, dün Pu
kingam sarayında yeni ka· 
bine iiyelerini kabul etmiştir· 

Bundan sonra lna-iliz ka· 
binesi bir toplantı yapmııtır· 

lngiliz dış bakanıJ Samoel 
Hoar, dıı bakanlıiı tarafın· 
dan verilen şölende bir söy
lev vermişn ve lnıiltere'aio 
sulh aeverliiinden babaeyle· 
mi9tir. 


