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lzmirde çıkar, alqamcı uyual ıuetedir 

'fayyareci Lindberg'ıo ço· 
cuğuou öldnren Hautman'ıo 
bir ay sonra idam edilece~i 
söyleniyor. 
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Habesler Eritre cephesin- Yunanistanda hü-

d ·ı ' ı· l C fı l .. tt yüksevin~var e } er ıvor ar. e e Ü 3• GeneralMetak;asveÇaldaris 

rıktanAlidenize yeni In~i- partileri birleşmişlerdir 

lizharhgemilerigeçmiştir 
lstanh~l 5 ( özel)__:,p-;.ri;le"~haher veril~diğf ~gÖie:hgiliz. somalisin
den Habeşlere külliyetli mühimmat, mitralyöz, bomba ve cephane 
gönderilmektedir. Berhera ve Zeyla baştan başa mühimmat ve cep· 
hane ile dolurlur. 
lstanbul 5 (özel) - Habeş orduları, Erit~e cephesinde ilerlemekte 

\1e Italyanlara önemli telefat verdirmektedirler. 
lstanhul 5 (özel) - Londradan haber veriliyor: CebelOttarık boga
~ından 3 lngiliz torpitosu ve mOteaddit denizaltı gemileri Akdeoize 
geçmişlerdir . . 
lstanbul 5 (özel)- Paris siyasal çevenlerinde söylendiğine göre, Lib
Yadaki ltalyan ordularının geri çekilmemesinden Iogiltere hokOmeti 
ltalya'ya karşı yeni vaziyet almıştır. Bugftnlerde buna dair şiddetli 
bir nota verileceği söy Ieniyor. 

vermiı ve demiıtir ki: 
- 8Gtlln dilnya dllıma

nımız keıilmiıtir. Bu hal, 
bizim için ayni zamaada 
ıeref vermektedir. Gidece
ğiniz yerde ltalya için, bay· 
rağımız için fedakirlık 161· 

terir1eniz iıtikbal bizimdir. 
lıtanbul S (Özel) - ltal· 

ya'nın her tarafında yeniden 
aıker toplanıyor. Dıı mem-

• leketlerden gelen g&alllllller 
talim g6rmekte ve derhal 
dotu Afrikaıına HYkedil
mektedir. 

General Kondilis rve maıyetı 

lıtanbul S ( Özel) - Pa- lıtanbal, S (Özel) - Ati-
riı'ten haber veriliyor: Siya- na'dan haber v?riliyor: Yu
tal çevenler ve bGtün naniıtan'ın her tarafında 
matbuat, Vanan bah Yor- emsalsiz bir sevinç v•rdır. 
ıi'nia renoyda kazandıiı Herkes, kralın aYCletini bek
bnytlk mavaffakiyet etra- lemektedir. 
fında &nemli mlHalealar Istanbul S (Özel) - Ah
dermeyan etmektedir. Bu - Deooını 4 inci ~ahifede -
mlltalealara rlre kralla aY· 
detinden sonra Yananiıtan'ın Ha utman dıt ıiyaauında l•riliz poli
tikau takib edilecektir. 

ııtanbul, s (Özel) - Lon- Bunca teşebbnsle· 
dra'dan haber veriliyor: Kral 
Y orgi, diladenberi Yunanis
tan 'an her tarahndan bin
lerce tebrik telırafları 
almaktadır. 

re rağmen kortu· 
lamıyacak 

-------· ............ ·-------
Romanya 

Nazırlar meclisi 
muhaliflerden ne 

istiyecek 
lıtanbul 5 (Ôzel) - Bilk· 

reı'ten haber veriliyor: Ro
manya nazırlar meclisi, 
Y aı'ta toplanmıt ve bu ayın 
15 inde bllylik nümayiıler 

Bir Habeş ne/ eri kumandanından izahat alıyor yapmak taaavvurunda bulu· 
._ ~anbul, 5 (Özel) - Ro· kolunan gönillliller hrkaıını lunan muhalif partilere bir 
'dan bildiriliyor: uğurlayan ltalyan ın bakanı 
l>nn doğu Afrika'sına sev- general (Bastroks) bir ı&ylev beyanname röndenlerek, hali 

7 
•• •·~• _.. hazır durumun nezaketi do-

l 1 ' • f h layısile fikirlerinden vaz ta ya ya şı re ana ta- geçmelerinin bildirilmesi 
kararlqtu~ılmıftır. 

rını sata.o casuslar Kar ve S()ğuk 
~ Rumeli bugflolerde 

Londra deniz konferansı 
yakında toptanı yor 

Iogiltere deniz altı gemilerinin ta
mamen kaldırılmasını isteyecektir 

•sır subayları, harb divanınca 15 titreyor! 

~er sene ag"' ır hapse mahkum oldular Istanbul s (ôzel) - Flo· • 
ı rina, Serez, Demirbiaar ve 

ti •t.nbul 5 (Ô.zel)- lskende- iki kiıi, divanıharpça 15 ıer Yunaniıtan'ın diler tarafla· 
)tclen haber veriliyor : sene ağır hapse mabk6m ol- rına devamla ıarette 
~ l41tar Harbiye Nezaretin· muılardır. Bu divl, Mııırda kar yapaktadır. Karla be-
~ 'fl fifre müftahını çalarak alika ile takip edilmit ve 

1 

raber tiddetli bir rllzıircla 
--~ mukabilinde ltalya'ya casuılar, umumun nefretiai eımektedir. Her waf ıo· 

la Mıur ıilbaylanadaa kazanmııbr. ;aktan titri1or. 

lıtaabul, 5 (Özel) - Ro· ı · Londra deniz konferanıı-
ma'dan haber Yeriliyor: DID ilk toplanbıında ftaJya 

Hautman 
lstanbul, 5 (Özel) - Tay

yareci Lindberg'in çocuğuna 
öldüren Alman Hautman'ıa 
avukatı müekkilinin affı için 
yapbğı kanuni teşebbilı ve 
müracaatlardan müsbet l»ir 
netice elde edememittir. 
Avukat, son günlerde ilmi· 
dini kes mittir. Söyfendiiine 
göre Hautman, bir ay ıoara 
elektirikli 1andalyaya otur• 
tulmak suretile idam edile
cektir. 
tarafından önemli metalibat 
dermeyan edileceği ve ba 
meyanda Cebelilttarık boğa· 
zının, Arsıulu1&l bir bale 
konmaıı iıteneceği ıöyleni· 
yor. lLondra'4an gelen~ha· 
-Devamı dl>rdancü sahi/ede~ 



Samfe 2 (Uluaal Birlik) 4 ikinci Tetrin 9SS ~ 

~111111nııııuııııııııııııın11111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııuıııı~ H k k k ete galebe ~ala 1 Harap dıvar lar 
§Zabıta Romanı ·§ a ın, UVV , ':>' Bir 00 evvel yıktırı· 

İBeyaz Pap. ag"' anın! cagw 1 günler yaklasıyor ~~h~in_:u~~~·:erlerind~ = = ' maılı ınhıdnm bır halde bu 
~ Si - uı ı tr k . k b k lunan harap dıvar ve bin•-§ 1 Türk;çeye. KAMI ORAL RRI~ us ar sosyetesinin son mu va a ıyetı, pe üyO ların, s.ahiple~ine yıktm!?2~·ı 
:= 4-11-935 Çevıren • := Ö ı·d• p • J • d ve aksı takdırde geregınuı, 
5 Tefrika Numarası: a2 = ve nem 1 ır. arIS çeven erı memnun ur Urayca yapılması kararlat" 
iiJJllllHlllfllllllllllllflllllfllllHlllllllJflflfllfllUUlllll lllUflllllflflflJllflflflJllfllllllllliF. Paris - Bütün Fransız ga- tememekte, 48 devlet eko· temin edildiğini ve bu işti- tırılmıştır. Bu gibi binalanDı 

- Çocuğum, istintakta da senden başka daktilo kul· zeteleri, uluslar sosyetesinin oomik abloka yapılmasını, 41 rak sayesinde acun barışının, bir zarara sebebiyet verme" 
ı6ylemek istemediğim bazı lanan yoktur. Hem ne hacet kazandığı muvaffakiyetten devlet finansal muamelele- bundan sonra kolayca sarsı· den bir an evel ortadaD 
ıeyler vardır. Bunları sana ben kendi kulaklarımla işit- uzun uzadıya bahsediyorlar. rin kesilmesini ve 39 devlet lamıyacağmı gösteriyor. kalkması lüzumlu görülaıek-
ifta edeceğim, fakat başıma tim. Sana : Fransız basını şu kanaati te ltalya'ya karşı ahnacak Siyasal çevenler, Uluslar tedir. 
it açmamak cartile.. " Tekrar et ıevı'gı'lı'm" di· göstermektedir: tedbirlerden zarar görecek sosyetesinin kazandığı bu . 7 

d ff k k ı· surette çahıtıkları fikrioı Boni, izhar etmek isteme- yordu. Arkasını pencereye Uluslar sosyetesi, şimdiye devletlere yardım e ilmesini muva a iyeti ço önem ı 
diği, ini bir heyecanın tahtı doğru çevirmiıti. Şimdi ken· kadar beceriksizlikle itham kabul etmiş bulunmaktadır. görmekte ve cihan müvaze- göstermektedir· 

Bu sonuç, uluslar sosyetesini nesini temin edecek olan bu Şu netice, hakkın kuvvete 
tesirinde olduğu halde; di sözlerimi işittiğim gibi edilmiş ve bu yüzden tam d . d I ·ı galebe çalacagw ı günltrin uıak 

- Emin olabı'lı'rsı'nı'z Ma- - l d'kl · · · · · bir itimat kazanmaktan uzak teşkil eden devletler arasm a eser için, en zıya e ngı tere I 0 gece soy e ı erını ışıtı· tam ve kimil bir iştirak ile Fransanın sebatkarane bir olmadığını tesbit etmektedir. 
dam, çekinmeyiniz ve bana yordum. kalmıştı. Üç yıldan Seri yek-
ne · t ' .. J • • t Madam Pontes burada diğerini takip eden birçok 1 • ' ' t t ' • • • 

mi~~~·;::~::~.~:.:::~~~ !:;:~~uf etti. Bani tekrar ;e~~;:::·v~\~:~:~it::v~!: Isviçrenin Ati na maslahatgü-
dam Pontes ifıaata haılıya· - Baıka bir şey iıitme· line kaymağa yeter gibi ol- ' 
ra: d;~; ;~ce Kora piyano diniz~~DM~~~~:ordum, ba· ~=~:;1!;,7~~~~=D ~;y~~n~:: zarlıg"' ında önemli hırsızlık. 
çalarken, Maknus'ta onun kalım Cuel ne cevap vere- re'ye gidip gelenlerin, müs-
yanıaa giderek ikisi birden cekti. Zira Kora'nın ı6yle· bet bir şey yapmağa mu- H 
yavaı ıesle tarkı ıöyliyor· dikleri doiru idise, o zaman vaffak olamamalarını hara- 1 rsız; 
Jardı. O sırada telefon çaldı ben ortaya çıkacak ve mil- retle ileri sürmekte ve bu 
ve ben cevap vermeğe git· ıdahale ederek Cuel'in had- yüzden ümidıizlik göster rın 

tatlı ve içki mübtelası bizzat maslahatgnza· 
vekilharcı madam ( Sofiya Volf ) tur. 

miıtim. Cneli arayorJardı, dini bildirecektim. Birdenbi- mekte idiler. Atina (Özel aytarımızdan ) 
keadiıiDe haber vermeğe re Cuel söze baıladı ve Ko· Hitta bunlardan bazıları, İsviçre hükumetinin bura 
geldijimde Maknuı, Ko- ra'ya ıu cevabı verdi: uluslar sosyetesinin Joz~m- maslahatgüzarı müsyü Maks 
ra'nın kulağına eğilmiı, - Gel beraber gidelim suzluğuna kani olacak kadar Raçevenger'in Kifisiyadaki 
birıeyler ı6yJiyordu. Bilirıi· kendisine 'soralım! ileri varmıılar, bazıları da evi soyulmuı ve birçok mü· 
niı ki ben tecrtlbe g6rm0t - Kora hemen mukabe- bu müesseseden artık hiç cevheratla elbise, çamaşır ve 
1aç.lan aiarmıt bir kadınım. lede bulundu ve: bir hizmet beklenemiyeceğini sair eşya ile beraber ikiyüz 
Tabü Maknaı'an duygulannı - Beyhude yorulma! Biz- iddia eylemişlerdi. İtalya - bin drahmi kadar bir para· 
anladım. Hiç ı&phe yok ki zat kendisi bana söyledi, Habeıistan ihtilafı münase· sı da aşırılmıştır. 
Maknu, Kora için k*lbinde fakat nazik bir adam olduğu betile Cenevre'de başlayan Atina zabıtasınca yapılan 
bir Hvrf beıliyor gibi göril· için aeni tethir etmek iste- hareket, bütün bu kanaat· tahkikat şu neticeyi vermiş· 
aByorda. miyor ... Bak Cuell Ben on- ları, filen tekzib etmiş ve tir : 

Boai, hemen madam Poa· dan eminim biltOn iğbiranm uluslar kurumu, barış için Maslahatgüzar, geçen tem-
tea taaclik ederek : ıana kartıdır. Tavsiye ede· çok bByllk bir eaer elde muzda memleketine izinli 

- Hakkınız var madam, rim Maknuı'u rahat bırak!,. etmeğe muvaffak olmuştur. giderken, maiyetinde bulu· 
zaten Maknaı ta bana ifa· Cenevre'de cereyan eden nan Sofya Volf adında Vi-
deainde ifıa etmiıti. Madam Pontea, burada ıon konuşma sonucunda ve- yana'lı bir kadını maslahat-

Dedi. madam derhal ce· durakladı ve:sonra: rilen kararlar, bir devletin, güzarlıkta mutemed olarak 
Yap verdi : - Bu mOnakaıadan sonra haksız olarak diğerine te- terketmiıti. Bu kadın, ayni 

- Evet, fakat ben tama- ben yavaıça çekildim. Onlar, cavllzü halinde btıtün diğer zamanda maslahatgüzarın 
men kani olmak iıtedijim münakaıalarını dinlediğimin devletlerin miltecavizi kea- vekilharcı idi. Sof ya Volf, 
için o ıece reç vakit Ko· farkına varmamıılardı. di halineibırakmamakta müt- zaman zaman maslahatgüza· 
ra'nın oda11na çıktım, ken· Kısacık bir ıüldittan sonra tefik olduklarını iıbat eyle- rın eşyasını çarşıya nakle
ditiai son derece sevdijim Boni Madam Pontes'in yll- mittir. ltalya, 'makul bir se· derek satmış ve bu hafta 
için, ondan ıormak iıtiyor· züne bakh ve: bep •yokken Habeşistan'a Avrupadan dönen masala· 
dam. Saat 11 vardı. Yuka- - Bunları ketke iıtintak· tecavnz ettiğinden dolayı hatgüzar Müsyü Maks, mes· 
nya çıkbğımda kapııını yarı ta ıöyleydiniz! uluslar kurumunca müteca- eleyi anlayınca zabıtaya ha-
açılmıı bir halde buldum. Madam Ponteı, derhal viz sayıldıktan sonra hemen ber vermiştir. 
Cuel yanında idi. İkisi mü- fikrini izah etti ve: hemen bütün devletleri kar- Zabıta, derhal hadiseye vazi-
nak•ta ediyorlardı. - Bunlan istintakta söy- şııında bulmuş demektir. yet etmit ve maslahatgüzarın 

bassa içkiye çok müptela bir 
kadındır. Maslahatgüzarın 
kendisi hakkında şikiyetçi 
olduğunu bir gece evvel haber 
almış ve hizmetçilere aldır
dığı muhtelif içkileri içerek 
son derece sarhoı olduktan 
sonra villanın içinde elinde 
tabanca olduğu halde hayli 
do laşmııtır. 

Bu hidise, Sofya Volfun 
biran evvel zabıtaca yaka-

lanmasına sebep olmuıtur. 

Zira herkes, sarhoı ltadıoıD 

bir cinayet itliyeceğine ı•" 

bip olmuş ve buna meyda• 
verilmemek için telefool• 
zabıta davet edilmiıtir. fa" 
kat bununla beraber, Sofy• 
yapmak istediğin! muvaffak 
olamıyacağını anlayınca• 
maslahatgüzarin köpeğioİ 
öldürmüştür. .............. 

Italyan vapurları
na mal verilecek 
Karar değiştiği için gelen ltalyan 
vapurları eskisi gibi mal alacak 
ltalya aleyhine alınacak cekti. Halbuki zorlama ted" 

zorlama tedbirlerinin, bu birlerinin bu ayın ~~ 
k .. d ·ı·b t tbı11> günden itibaren tatbik edi- se ızı.~ en ı ı aren a 

mevkııne konması ulosl•' 
leceği evve~ce bildirilmiş kurumunca kararlaıtıraldıi!•: 
olduiu için, bugün limanı· dan, o güne kadar eskı .. 
mıza gelecek olan ltalyan gibi ltalyan vapurlarıaa 111-1 
vapurlarına mal verilmiye- verilecektir. Boni dikkat kesilmiı ol· lemek istemedim. Zira Cuel, ltalya'yı mütecaviz sayan vekilharcı Sofya Volfu da-

dajıı halde: benden evvel isticvab edildi. .51 devletten 50 ıinin, uluslar vet ederek kendisini isticvab d 1 ) 

- Mllaakap mı? Bunda o, salondan aynldıktan sosyetesi paktının 16 ıncı eylemiotir, Sofya zabıtaca Lo· n ra Celep er 
eminmiainiz madam?. sonra odasına gidib yattığını maddeıiai mOttefikan kabal alınan bazı tedbirler netice- Paralarının gelmedi" 

••• 

- Evet oğlum, münakaıa ve Kora'yı bir daha görme- etmesi, önemi küçültülemi- sinde hidiseyi olduğu gibi 
ediyorlardı. Kendi kulağım- diğini söylemiı. Ben bunları yecek bir bidisedir. anlatmış ve bu mes'elede üzüm piyasası UDİ ğinden şikayet edi-
la iıittim. Cuel yatakta otu- söylemiş olsaydım, Cuel, Bugün, uluslar sosyetesi villinın bahçıvanı Kostantin k ) d• yorlar 
ruyordu. Kora saçlarını tarı- Kora'nın ölümile alaka- üyesinden olan Habeş ulu· adında bir Yunan'hnın ken- yü Se iş göster 1 Mevaşi hayvanatı çık•tı 
yordu. dar görBlebilirdi. Hal· suna haksız olarak silah disine yardım ettiğini be- ihracat tecimerlerine ge- son zamanlarda bir hayli 

Boai tekrar sordu: buki bütün vicdanımla çeYirmiş olan ltaJyan'Jara yan etmiştir. len haberlere göre Londra azalmıştır. 
- Birbirlerine ne söyle- eminim ki Cuel, ne kadar 50 devlet ıilih vermek is- Sofya Volf, tatlılara ve bil- üzüm piyasasında ini bir Bunun sebebi; ı Teırioİ" 

diklerini İfİttiniz mi, Madam? kıskanırsa kıskansın, adam !ll!llflflllllfllflfllllfllfllllllllfllllflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11llllfil! tereffü husule gelmiş ve bu evvelde mevkii meriyet• 
24 Q Q f 1 öld&rmek iktidarında değil· =,. 11 s • = sayede mevcud malların giren yeni Türk-Yunan tic•" 

ne ası ~ıinra. Beı'şyhau:aecayketrıem.kızBınunlbaar-ı === ayyare ın·em ası_=~ önemli bir kısmı, birkaç gün ret muahedesi mucibiaC• 
Madam Pontes biraz dü· :s y içinde tamamen elden çık- ihraç edilen mallar bedeli" 

ıündli. Hatıraıını yoklar gibi sana söylüyorum. Zira sen = •= mıştır. nin yüzde ellisinin dö•İ• 

idi:_B~~~~!:~'. çok kızgın· ~~~ni!&':i::~:e:\,~::~:Y~:~ ;;;====_:_1936-19y36SenAesi içınvde göRroıecuek fitmMlerin en gilzeli=--=_~- 0~;;: :ı:~:~e;i.t~;ı;;~~;inç:~ ::~::kge::.~!::i v~·~h~:::;. 
dı. Koraya diyordu ki: meydan memleket üzümleri Londra At'o• 

k · çıların paralarının ı - Kora, sen deliıin! Mak· ce sın. _ piyasasında oldukra kuvvetli k 1 fi" 
b. • · .. ı · b Madam Pontes'in bu söz- Y bankasında bağb a m• auı ırıııne soy emııse, er = I = bı'r rakı·p olmak ı'ıtı'dadını .. ,., 

1 B ' · k - A k b · H F 1 k M 'b 'h d - dır. Haber aldıgw ımıza go halde bana deg" ildir. Ben, eri, oni nın gururunu o • §_ f - tıras· ıyanet· e i et- usı et ve nı ayet saa et =- kazanmıştır . 11 celepler dün bir toplall bir defa ol.un ba adamın tadı. Tebessüm etti ve sonra: - - J d 
d k b _ Pttadam, hakikaten te· :: Baba ıefkati, aile ocağının iç yüzünü gösteren şah- := Çok din e ik yapmışlar ve bu husust• 0 

•
11

•a aya asmamııım· . k lb 1 k b' k d 5 eter film olup JULES CLvRETiE'nin "Küçük Jak., Türkofisin deliletini iıte' 
dır... mız a e mai ır a ıa· =-- isı·mıı· romanından muktebestir. =- Amma tatbik sahasın· dit 

K b · d ıınız.. Ne derıiaiz Madam, - meğe karar vermiıler · 
_or;e:e;:ıanv:;~:~o~~un. bu iki kız arasındıt cereyan ~ OYNIYANLAR: LINI NORA - CONSTANT REMY- da bir şey görmiyoruz Bugün ofise bir istida ile 

M k ' k d k eden mu-nakaıa, Maknus'aa = ve diğer yüksek Fransız san'atkirları = 1 . 'J ··ıh k d mftracaat edilecektir. .-a aaı un ar asın an oı· := - = zmır e mu a at arasın a ~ 
tuğunu ben çok iyi bilirim. kulağına visıl oldu mu? ~ AYRICA : Foks "Türkçe sözlü dünya haberleri,, = işliyen kamyonların, haddin- alan şoförlerin şiddetle c~~ 
Panıiyona geldiği günden Zannetmem zira Maknus, 5 Miki Tayyareci "Karikatör Komik., := den fazla yük ve yolcu zalandırılmaları ve tek yu 
beri onu takip ediyorsun. saat 11 den sonra dııarı 5Seans SatJerİ• Hergün 15-17-19-21.15 Cumar- := almaları yüzünden ikide bir arabalarına binen arabacıl•" 
Pertembe ıecesi daktiloda çıktı Ye geç •akte kadar 5 • tesi günü 12,45 ve 15 seansla- := kazalar vukua gelmektedir. rın da verilen cezalara raf" 
ona yardım ettiiini de bil· dönmedi. § nnda mekteplilere teaıilitlı bilet verilir. Pazar günü := Bu cihet, belediyenin naza- men:bu halden vaz f geçoı•', 
miyor deiilim. O ıece Mak- - Acaba Cuel, ona bir § 11,30 da hatlar. := rından kaçmadığından kam- diklerinden, bunların da iıt• 

aUDu oclaıında aenden.batka şey ı6ylemedi mi? § Fiatlar 30-40 - 50 Kuruştur. Telefon No. 3151 5 yonlarıaa tayin edilen mik- menedilmeleri kararlaıtırıl' 
kim olabilirdi? Bu panaiyon- - Arltmı var ~llllllllllllllllllllllfHlflllfflllllllHHllllHlllllllllllHHIHllUlllllUlfllfllUllllllllf l lfll5 tardan fazla yolcu ve yük mııtır . 
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--...!ahlfeJ 

N. V. 
Vv. ~... H. Va11 

l)er Zee 
l>t & Co. 

lJtscHE LEV ANTE LıNIE 
li " SOFIA ,, motörü halen· 
~111•nıınızda olup Anvers, 
ltıottrdam, Hamburg ve Bre-
~ll İçin yük almaktadır. 

lj AMSEL ,, ' vapuru balen 
ıı 111•1lımızda olup Anvers, 
"ot, d ~ r amt Hamburg ve 
ttaı . . k '4d en ıçın yü almak-
ır. 

le"~ VOLA,, vapuru 9 2ci. 
b:t•ııde bek leniyor, Ham
,6ki1 Bremen ve Anveraten 

.. çıkaracakhr. 

~ ......... - ......... ___________ _.;(ı....;.Ul_~Blrlik) 4 ikinci Teırin 93S 

* • jOlivier ve ştıreka-ı Fratelli Sperco Vapur Acentası 
~~~!!i!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!i!!i!!i!!!!!!!!!! s J Limit et vapur RO y AL NEERLA N DAIS 1 Hamburg •. Copenhıge, Dant-

B AŞ DURAK KUMPANYASI ııg Gdynıa, Oılo ve lakaa-

H AMOI. N u·· ZHE1"' acentası "DUCALION" vapuru el- _dinavya limanharı için y&k 
_ yevm limanımızda olup 29 alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor- teşrinievvelde Aovers, Ro- "GOTLAND,, motörü 30 

Sıhhat Eza nesi• don. Tel. 2443 terdam ve Hamburg limanları 1 nci teırinde beklenmekte 
EUerman Linyn Ltd. için yük alacaktır. / olup yükllnü tahliyeden sonra 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve lu· 
valf't çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi ;çilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NQzhet 

Sıu HAT EzANESI 

Liverpool battı: " HERMES ,, vapuru el- Roterdaın, Hamburg, Co-
•• LESBIAN ,, vapuru 26 yevm limaoımı.ıda olup An- penhage, Dantzıg, Gdynia, 

B. teşrinde Liverpol ve vers, Roterdam, Amsterdam Oslo ve lskandinavya limaa-
Svvenseadan gelip tahliyede ve Hamburg limanları için ları için yük alacacaktır. 
bulunacak ve ayni .zamanda yük alıyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

2 ikinci teşrine kadar Liver- "TRAJANUS,, vapuru el- "SARMACJA., motörü 20 
yevm limanımızda olup yü- 2 nci. tetrinde beklenmekte 

pooJ ve Glasgovv için yllk künü tahliyeden ıonra An- olup (Doğru} Anvers ve 
alacaktır. vera, Roterdam, Amsterdam Gdynia limanları için ylik 

"ALGERIAN,, vapuru 15 ve Hainburg limanları için alacaktır. 
ikinci teşrinde Liverpol ve 

Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacakbr. 
Londra • Hull hattı: 

yük alacaktır. SERViCE MARITIM 
u OBERON ., vapuru 5 ROUMAIN 

2nci tetrinde beklenmekte " ARDEAL " vapuru 13 
olup yükilnD tabliye ettikten 2nci teırinde beklenmekte iki ~ANAU,, motörü 11 

ıs 11.cı teşrinde bekleniyor, 

•tt~kinRci teşrine kadar An- -~IJlllllllllJllllllllJlllllllHlllllllllllllJllllllJlllllJUfllflllllllllfflJllUllllfllllllllllll/.,1,. 
•e • oterdam, Hamburg ~ ~ 

.. POLO " vapuru 30 bi
rinci teırinde Londra, Hull 

ıoora Anvers, Roterdam, olup yükünü tahliyeden 
Amsterdam ve Hamburg Ji- sonra Kösteace, Sulina, Ga
manları için yük alacaktır. las ve Brıyla limanları için 

~~ti! .. ID•n için yük ·l·- !'f ürk Hava Kurumui 
ls"2P.f.ACEDONIA .. vapuru = = 

•· 2ci. teırine kadar An- = 

ve Anverıten gelip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teırine kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 5 yük alacaktır. 
2oci teırinde beklenmekte "ALBA JUL YA va para 
olup yüküoii tahliyeden ıon- 21 2 nci tetrinde "gelip 22 
ra Aavers, Roterdam, Ams- 2nci teıriade Malta, Ce-
terd~~ ve Hamburg liman- nova, Marailya ve Baraeloae la cı. te,rinde bekleniyor. ==-=_== Bu·· yu·· k Pı·yangosu ~ 

~ R = 
te 

1 

oterdam, Hamburg := ikinci teırinde gelip 12 ikinci 
~tı~.'•ınen için yok ala· ; Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ t•ırine kadar Londra •• 

lan ıçın yük alacaktır. limanlarana yOk alacaktır. 
"CERES.. vapuru 1 2nci "DURUSTUR vapuru 20 

"MARONIAN" vapuru 6 

~RiCAN EXPORT LINES· §E zeno·in etmiştir. =-= Hull için yük alacaktır. = ~ " OPO RTO " vapuru 20 
"t-~ NEVYORK ~ 1 • · k "d 11 "k" • · 935 d• S ikinci teıtinde Londra, Hull L f..ı·4CELSIOR" vapuru ha- __ .:: • ıocı eşı e 1 ıncıteşrıo le ır. = 

"' § ve Anveraten gelip tahliyede 

t~şrinde beklenmekte olup 2 nci. teırinde beklenmekte 
yükünü boşaltıktan .. sonra olup yüklln8 tabliyuden ıon
Burgas, V arna ve Koıtence ra Köıtence Sulina, Galaı 
limanları için yük alacaktır. ve Brıyla Ji~aalarl için yllk 

"CERES .. vapuru lg 2nci 
1 

kt 
t . d A R a aca ır. t't.lc

1

~~nımızda olup Nev· ~ Büyük ikramiye: 25,000 Liradır~ bulunacaktır. 
"~~Çın yük almaktadar. ;;;; ~ Tbe General Steam Navigation 

' MINSTER,, vapuru 16 E Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 . liralık ~ Co. Ltd. 

eşran e nvera, oterdam, H . ili d k' b k t 
Amsterdam ve Hamburg li- 'lıJamıit:d k' n da .' .. k•l.rkel e 

. . tan er n e ı e~tı ı er· 
manları ıçın yiik al•caktır. d A t • ı· t k bal 

~ ttırinde bekleniyor, ~ . • • - 5 
~)ork için yük alacaktır. ~- ıkramıyelerle beberı (20,000) liralık bir§ "ALBATROS,, vapuru 2 
· § birinci t~ffİnde gelip 28 bi-~ 2~~SERM -.ıNT ,, vapuru ~ mDkatat vardır. ~ teıriae kadar Londra için 

~:~:·::i~d;ük b: ~!::;~:. ~: \ııııııHHlllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHlll" y~keu~~:ı;;.ktı~evante Linie 

~ ~l<SARCH" vapuru 30 caktır. ~alılık motör · .. SOFIA" vapura 28 8. 
~-~ ltırinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT teırinde Hamhurg, Bremen 
"l~rk için yOk alaçakhr. HAMBURG 12 beyfir kuvetinde (Dizel) ve Anveraten gelip tabii-
~ "'SCJJTIVE" vapuru 15 .. HANSBURG" vapuru 8 markalı aı kullanılmıı bir yede bulunacaktır. 
~.; kanunda beklentyor, 2ci. tetrinde bekleniyor, '""otar ntdıkhr. Taliplerin Not: Vurut tarihleri ve 

"{!rlc için yilk alacakhr. Anvers, Koterdam ve Ham- idarebanemiıe mOracaatları vapurlann isimleri tizerine 
~ · "'SILONA.. vapuru 31 burg irin yük alacaktır. detifiklilderden meaaliyet 
'tti k ,. ilin olunur. 
~~ inunda bekleniyor, DEN NORSKE MIDDEL • ---------- kabul edilmez. 
l~rk İçin yük alacakhr. HAVSLINJE ( D-S. A-S. çıkarıp Buri••, K6atence, 
ıtVICE DiREKT SPANSKELINJEN ) Galaç ve Braila için ylk 

DANUBIAN OSLO alacakbr. 

TUNA HATTI ." BANASEROS" motörü Gelit tarihleri ve vapur· 
\;A.LISA,, ıuotlSril balen 21 ikind Tetrinde bekleni· ların isimleri üzerine mes'u 
~l)~~•ı:taızda olup Belgrad, yor, DOnkerk ve Dieppe liyet kabul edilmeL 
~t"•d, Komarno, Buda- için yUk alacaktır. Birinci Kordon, telefon 
~~~i .Bratiıla•a, Viyana ve JOHNSTON VVARLFN LI- No. 2007 - 2008 , 
"ts't~b ytik alacaktır. NE - LIVERPUL "Vapurların i simleri, gel-
\~. AGNE" vapuru 5 "GUENMORE,, vapuru 4 me tarihleri ve navlun tari-
\ tı te9rinde bekleniyor, ikinci tefrinde bekleniyor, feleri hakkında bir taahhüde ~e., 
"!!:.._ Direkt yük ala- liverpul ve Anversten yük giritilmez.,

1 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

SVENSKA ORIENT ea cen e meı u ıye a 
1 I etmeı. 

L N EN Fazla tafıilit için ikinci 
"NORDLAND,, motörll 3 Kordonda Tahmil 9 e Tah-

2nci teşrinde beklenmekte liye şirketi binaaı arkaaında 
olup yükün& tahliyeden ıonra Fratelli Sperco acentalıiın• 
Rotterdam, Hambarg, Co- müracaat edilmesi rica ola-
penhage, Dantzig, Gdynia, nur. 
Osfo ve lskaodinavya liman- Te,efon: 2004 - 2005 - 2663 
larına hareket edecektir. lllndaki gelit ıidiı tarih-

" VINGALAND " moUhll lerile navlonlardaki defitik-
12 2nci teırinden 16 2nci liklerden acente meaaliyet 
teırine kadar Roterdam, kabul etmeı. 

.-Sümer Bank......_. 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri Ökl!lftrenler! Mut 

laka {Okamentol) 
• ~ Sümer Bank yerli mallar pazaı·-

öksarn k şekerle- e'tS 

v 
lK~liUf 

rini ıecrn be edi 

1iz .. 

Ve Pdrjeu ~ahapın 

en O"tnn bir mOs

hil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtlshil 

istiyenler Şahap 

..._.. lzmir şubesinde bulursunuz 

~ ! 111111111111111111~11111111111111n!ı~ıı11111111111111~1111111111 ıı 1111111111111111111111111111111 

:o ~lzmır yun mensucatı! 
a.,) !Türk Anonim sirketil > = .) = 

: f zmir Y do Mensuca'tı TOrk A. ~· nin Halka- § 
:= pmardaki kumao fabrika~• mamulatmdao olan § 
s mevsimlik ,.e kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, s 
= şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ 
;; numaradaki (~ark Hah Tflrk Anonim şİr· ~ 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkOr fabrika· § 
= == §§ nın melanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 
~ olan mamulat•nı muhterem mft,terilerimize bir § 
§ defa d•ha tavsiyey.ı bir vazife biliriz. § 
§ ' Perakende satıı yeri Toptan saht yeri ~ 
§ Yeni manifaturacılarda mimar 1 d kordon no: 186 Şark § 
E Kemalettin Cad. Satır zade hah T. A. Ş. e 

~-= b' d 1 :e ._..___ 5 ıra er er == 
Sıhhat sftrgftn 

haplarım Maruf . e'a 
ecza depolarından ':fJ 
ve ecmnelerden 

~ Kuzu oğlu çarııaı Aııın Rıza § 
;;;; ve biraderleri Si 
S Veni manifaturacılarda mimar iİ 
~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal· § 

ara8mlar. iılulı11iıüitiıli11fu·111ThiıüftiiiilıittFılıl1111111111111111111111111111111111111m1111111ml 
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SON -TELGgAFLA~_, 
• "' ... . . ' . - ,. . ·.... . .· !....... ·. . 

Italya Başbakanı Sinyor Mussolini, Italyan ulusuna tasarruf tavsiye ediyor 

Italya'da kömür fıktanı haşladı. 
Sicilya'da kömür arıyorlar 

Papasın karısını, kızını gözden uzıı~; 
!aştırmak istiyordu. Fakat nereye· 

Kömürle işliyen trenlerin bir çoğu, kömürsüzlükten dolayı 
Fakat kızı, yeşil sarıklı, 

uzu o güliblı bir adam dan 
bahsediyordu. Ve diğer bu 
adam, hakikaten, kızı.nan 

dediği gibi rütbeli, tanınmış 
bir adam ise .. 

şimdiden faalİJetlerini tatil etmiş bulunuyorlar 
Istanbul 5 (Özel) ~ Viyauadan hab~r veriliyor : 
Italya'da şimdiden kômllr f ikdanı başlamıştır. Bun· 

dan dolayı kômOrle işliycn trenlerin durdurulması 

ğa başlamış ve oraya mOlehassıslar göndermiştir. Ba~ 

bakan Sinyor Mussolini, verdiği bir söylevde ltalyan Nüfuzu, hükmü varsa, 

emrolunmuştur. ltalya, Sicilya adasında kômQr arama· milletini tasarrufa davet eylemi~tir. 
borusu öterse hangi cesaret
le şikayet edecekti? 

-------------·· .. ·~··~· .. ~·----· ... ~~---=::.:.__-- içine kara, korkunç bir 
tasa çökmüştü. Evioio üstü
nü dumanlı, bulutlu görü· 
yordu .. 

Rusya'dan külliyetli huğ- Ad3nada bir polis 
day ve neft yağı aldılar öldürüldü Hemen aklına geldi : 

AJınan buğdaylarla neft yağının bir 
an evvel gönderilmesini istediler 
lıtanbul 5 (Özel)- Rooıa· çıkarılması ve zorlama ted·I 

dan haber veriliyor : ltalya- birlerinin tatbikine başlan

nın, Ruıyadan satın almıt madan evvel ltalya'ya yetiı
olduğu külliyetli buğday ile tirilmiı bulunması lüzuıiıu, 
neft yatının bir an evvel yola Moskovaya bildirilmiıtir. .......... 
Boykotaj şiddetle 

devam ediyor 
Ansızın baş gösteren hahal

lılık telaş doğurdu 
lıtanbul, 5 (Ôzel) - Ro· ölmüı dul kadınlardan mü· 

ma'dan haber veriJdiiiae rekkeb heyetler vasıtaıile 
ıöre, zorlaoıa tedbirlerine halka, nasibatta bulunulma· 
kar11Jak olarak alınan terti· sanı teıbit eylemiıtir. 

bat dolayısile ibtidai mad· lıtanbul, 5 (Ôzel) - Ro
deler ve yiyecek ıeyler üze· ma'da lngiliz'lerle Fransızlar 
rine fazla fiyat koyanlar, tiddetJi boykotaj yapılmak
ıünden ıüne çoğalmıı ve bu tadır. Roma'da en eaki otel· 
ylizden umumi bir telıı bat )erden biri olan (Büyük Bri· 
ı6ıtermiıtir. tanya oteli) bir bile yaparak 

Hükumet, bu halin öniine tabellıını bir İtalyan bandra· 
ıeçmek için yeni tedbirler sile sardığırdan dolayı kapa
almıı ise de bunlar bitme- tılmak istenmiıtir. Halbuki 
diiinden, mektebli kızlardan bu otelin ıahibi lnıiliz de
ve ıenel savaşta erkekleri ğildir. ........... 

Italya 
Suikastcıları teşvik 

ettiği haberlerini 
yalanlıyor 

lıtanbuJ, 5 (ÔzeJ) - ltalya 
blktımeti neıretmiş oJduiu 
bir tebliğde; cumur başka

nımız Atatürk'e karşı suikaıd 

Yunanistanda 
Büyük Sevinç 

Katil Ahmet yakalandı. Fakat 
isticvap edilirken öldü 

Adan•, (Özel aylarımız- emirlerini dinlememiş ve 
dan) - Burada evvelki giln ıürgülü bulunan kapının ar
bir cinayet olmuı, Kara Sü· kasından sokağa Yunan gra
leyman oğulJarından Meh· ıile birkaç el ateş etmiıtir. 
med oilu Abmen adında Bu kurşunlardan biri süvari 
biri, çok fazla aarhoş bir poliıi Mebmed'e isabet et· 
halde evinde kavga etmiş, miş ve zavallı memur derhal 
karııını d6vmüf, baba ve 6lmiittür. Katil biraz sonra 
anıını da evden kovmuı, yakalanmış. soru hakimliğin· 
gece bekciıinin üzerine ta- de iıticvab edilirken birden
banca atmııtır. bire yere yuvarlanmıı ve 

Bu hidiıe Gzerine ken- ölmüıtiir. Fazla rakıdan mi
diıini yakalamağa giden po· desi parçalandığı sanılmak· 
lisler evini ıarmıtlar, fakat tadır. Vazife ıebidi Mebmed, 
Ahmed zabıta memurla nın biiylk törenle defnedilmiştir. ···-Kumpanyalar faa
liyete geçecekler 

~--:..--=----·~--~~-Don yapılan toplantıda iyi 
sonuçlar. elde edilmiştir 

Ttitün tecimerleri ile, tü· 
tiin kumpanyalan direkt6r 
ve müme11iJleri, bu itf~ 

ilgili olanlar dün yarilbay 
Sedad Erim 'in baıkanlattada 
bir toplanb yapmıılardır. 

Bu toplantıda, bazı ktiçük 

tikiyetler üzerinde incele· 
meler yapılaııt ve eyi ıonuçlar 
elde edilmiıtir. 

Bütün kumpanyalar bugüo· 
ferde faaliyete geçecekler 

milbayeata baıhyacaklardır. 
Bu seneki fiatlarda geçen 

seneye nazaran yüzde 10-20 
firmaların tütün mübayea· 
ıında anormal fiyatlar em
poze ettiiinden şiklyet edil· arasında bir yükseklik vardır. --miş ve bu halin rençperin Si loven Levi Pa
aleybine olacağı söylenmiş 

ve bu kumpanyaların en iyi 
malları aldıktan sonra ~iya
sadan çekilecekleri, bu su· 
retle diier malların çok 
aıağı fiyatla satılacağı ileri 
ıOrülmOıtOr. 

Dün bGtün bu dilekler ve 

ris'te ölmüştQr 
Paris - Musevilerin en 

büyük şabsiyetleriQden Al· 

yaks başkanı profesör Silo· 
ven Levi 72 yatında olduiu 
halde vefat etmiıtir. 

- Vasiliki - dedi - ben 
Vlasari kilisesinin papas'ı 

Yorgi'ye kadar gidip te bir 
danışayım.. O akıllı bir adam 
dır. Belki bize bir akıl öğ

retir. Sen odadan dışarıya 
sakın tırnağını bile çıkarma. 

Ve papazın dul karısı he
men kara entarisinin üstü · 
ne siyah bir cüppe daha 
giydi, elini yü:ıOnü örttü. 
EUerini yenlerinin içine so· 
karak sokağa çıktı. 
Yarım saat sonra, gene 

evine dönüyordu. V a1iliki 
sordu: 

- Ne dedi anne? 
- Sorup soruşturacak. 

Ben iki saat sonra bir daha 
uğrayacağım. 

Papa Yorgi, zaten kadı
nın anlatışından ıüpbeJen
mİftİ. Eski meslektaşın ka 
rııı çıkıp gittikten sonra 
hemen bazı papazlara sor
muıtu: 

- Şu kıyafette tanınmıı 
bir Arab var mı? 

Aldığı cevablar ıu oldu: 
- Var ya, sen de tanır-

sın .. Kale sardarının vekili .. 
Elini alnına vurdu: 
- TO, şeytan Çarlesl Evet 

hatırladım .. Güzel Vaıilikiye 
ıırıtarak bakan Arap, olsa 
olsa bu olacak1 bu herif ola
cak l Demek ki serdar kızı 
görmüf. O kadarla kalsa 
birfey deiil. Güvercinin et· 
rafında bir kartal dolaşıyor 
öyleyse 1. 
Papasın dul karııına herteyi 

kork11larını açıkça ıöyliye· 
mezdi. ÇlinkG bibbütün te
life dilşmeai mulıtemeldi. 

Kadın gene gelince; 
- Kiranu - Dedi - sana 

ben bir nasibat f edeceğim: 

teıebb&sünde bulunanların 

ltalya tarafından teşvik 
edildiğini reımen yalanla
makta ve Mu11olini'nin Ata
türk ile çok samimi dost 
olduğu bildirilmektedir. 

-Baştarafı 1 inci sahifede -

rar partisi baıkanı general 
Metakıas, dün gece Müıyü 

Çaldaris il~ uzun mGddet 
konuştuktan sonra partisini 
Müsyü Çaldariı'in başkanı 

bulunduğu Ahali fırkasile 
birleıtirmek istediğini ıöy· 

lemiı ve Müsyü Çaldariı'te 

bunu kabul etmiştir. Dün

denberi iki fırka birlet· 
miıtir. 

Sen kızır:ı bugünlerde so · 
kağa çıkarma! Daima evin 
içinde, batta oda içinde işi 
gücü iJe mefgul olsun. ister 
Arab, ister Türk, ister Rum 
ona herkes göz koyabili;:

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ııTedbirli davranmak gerek .. 

Izmir vakıflar direktör) Ogünden: CBilbass;-o .Araba- karşTdai 
dikkatli davran! Ne olur ne 

Londrada Deniz 
Konferansı 
-Baştarafı birinci aahifede
berlerde, İngiJtere'nin deniz 
altı gemilerinin kaldırılma

sını istiyeceğini bildiriyor: 
Londra deniz konf eranıı 

yakında toplanacaktır. 

Turşu ve perhiz! 
lstanbul 5 (Özel) - Lon· 

dra'dan haber veriliyor: 
lngiltere deniz bakanlığı, 

1~35 yılı deniz proıramını 

aal etmit olmak için Oç 

lstanbul 5 (Ôzel) - Baıba
kan general Kondiliı, bir 
Fransız gazetesine verdiği 
diyevde demiştir ki : 

- Ben şahsım için hiçbir 

ıey istemiyorum. Vatanıma 

hizmet ettiğime kani olduğum 
için Kral gelince kabinenin 

istifaıını verec .. ğim. Kral ki 

mi arzu ederse yeni kabine· 
nin teıkilini ona emretsin. 

denizaltı gemisi müteaddid 
torpitoların inıaasına karar 
vermit ve mevcut tahsisat 
daire.inde derhal inıaata 
baılanmaıını llıım relenle· 
re emir etmittir. 

Esbak miiftü Ahmet Sait vakfından pazaryerinde kiin 34 olmaz?. 
No. h evin tamiri ile ve 45, 47 No. h arsalar üzerine iki dllkkl· Bu sözlgr, bitmif, artmış . 
nın yeniden yaptırılmaıı 2490 sayılı kanun uyarınca ve 20 -ti:" p;"p~i naeibat-d;ğil,·~a~~ 
gln müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif bedeli ki ihtiyar kadının çalı çır· 
1132 liradır. ihalesi 25-11 ·935 pazartesi günü srat ondöıtte pıdan ibaret ola~ yüreği;ei 
vakıflar direktörlüğünde yapılacaktır. Bu iıe aid şartname .. bir avuç kızıl ateı atmıştı~ 
keıifname ve projeyi görmek iıtiyenlerin her iÜn vakıflar içi derhal tutuştu. 
direktörlDiünde varidat memurluğuna müracaat etmeleri Vasilikiyi evde saklamak! 
ve eksiltmeye girmek isteyenlerinde eksiltme günü Ne ~kadar -ıÔre\>iİi~di -bÜ?.-
vakıfla; direktörlüğünde toplanacak komiıyona gelmeleri -Eğ~ro;tada .bir fırıld;k-var .' 
ilin olunur. 3576 5 12 19 25 sa; bu tedbir kaç para 

• lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
İstank6y hamamı ı. 16 no. la ev seneliği 132. lira geliri 

konulan itbu ev on gün için açık artırmaya konulmuıtur. 
lhaJe1i 15-11-935 cuma ılinü 1aat 14 dfdir. istekli olanların 
•lracaatları. 5·9-15 3586 

ederdi?. 

Düıünüyordu: 
En iyisisi, kızı çok uzak 

bir yere göndermek, gözler
den uzaklaştırmaktı. Fakat 
kız;:Oereye, ; ne~ ile · 9; · kimin 

.Faik Şemseddin, rıı. Ayball 

6-
yanına gönderebilirdi? 

1 
. 

Buna bir türlü çare bıJ.;L 
mı yordu. Öyle akraba gı 
yakın dost dost gibi gli.~': 
oilecek, söz geçirilecek k ılll 
sesi de yoktu. 'ı 

O, esas itibarile YaoY' , 
idi. Kocası Papa Niko~a'"~ı 
Yer yüzünde bir karısı ıle 

·ııı· kızından başka hiçbir kı . 
sesi yoktu. Eskiden varol•~p 
lar, sonradan dağılmış, ölil 
gitmişlerdi. . 

Bu sebeple, Atina'ıııP ge~ 
rek yakınlarında , ger~. 
uzaklarında Vasiliki'oiP 111 

zel başını sakhyabilecek t 
küçük bir çatı bulamıyor 
ve bulamıyacaktı .. . il 
. Koca karının sinirferıll ~ 
vidası fırlamıştı. Yarı dC 
gibi idi. . 
Kapıdan içeriye ayak at•' 

kea; bı' 
- Allah -dedi- bu Ar• ı ,.,. 

şerrinden kızımı kurtar ti 
Ve bunu söylerken ad• 
derin derin inledi. 

* . . . ., 
O yıl, Atina Rumları 1~ 

fevkaJide denebilecek af 
yıl olarak gelip çat~ tf 
Ve yerliler, bu yıldan bıÇ 
memnun olmamışlardı. ,r 

Eğriboz paşası birkıÇ ~· 
ne sırtı sıra Atina'ya 11", 
miıti. •ııeri ıelen Ru~ I' 
ona yaranmak için, verild'rlj 
si icabeden ne kadar fC 

1
,. 

varsa hepsini birden d;,,, 
yip toplayıp götüroı t'' 
bundan baıka gerek p• , . 
nan kendisine, gerekse ~el 
iyetine zengin hediye · 
düzmllşlerdi. Bu bal, ~ 
tarafta fakir olınlardaıı 
çoğunun canını sıkmıttl• 

Dewuraı :::/ 

Borcundan öttD 
HapsediJenlere ekOle~ 

veriJmiyeeek ,ı 
Tüze Bakanhğından ı;~j· 

savmanhğa gelen bir .. b~ıb' 
rikte, borçlarından ötrU .. 1, 

sili emval 1'aoununa g0
',. 

hapsen tazyiklerine karar;,~ 
rilen mahkumlara, bu0t6'' 
böyle hapishane direlı 

11
i 

lüğünün ekmek veroı~~le' 
bildirilmektedir. Bu gıbd•' 
ekmeklerini kendileri te 
rik edeceklerdir. ,, 

Bu hükilm, yalnız P:0, 
cezaıından çevrilme a:ı•'-
miyetJer içindir. oı' 

Diğer suçlardan mablı jbİ 
olanlara gene eskisi i 
ekmek verilecektir. 

Habeşistan . 
At ·ı· · · ail1

1 
eşemı ıterımız !'ti•' 

lstanbul, 5 (Özel) - . "ist' 
beıistan Ateşemiliterhl . .,,, 
atanan erkinıbarb .N'b· 
Mısır'a hareket etmiıtıt· 'f' 
buti yolile Adiıı-J\bab• 
gidecektir. 

iş Kanunu 
~·· Ankara 5 (Özel) - f~ eıı' 

nunu liyibası, ekooof1J1 ~· 
cümeninde tetkik oluoıP~.,, 
tadır. Kanunun bu ayıJI • çı~' 
larına doğru Kamutayd•~cfit• 
maaı kuvvetle mubtcaıe 


